


 

  



 

งานประชมุวิชาการระดับชาติ  

หัวข้อ“สังคมความรูแ้ละดิจิตอล” ครัง้ที่ 1 

วันที่ 25 ธันวาคม 2558  ณ โรงแรมคันทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ 

 

วิทยา ลัย ศิลปะ  ส่ื อ  และเทคโนโล ยี  มหา วิทยาลัย เ ชียง ใหม่  คณะวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หัวข้อ “สังคมความรู้และดิจิตอล” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย 

นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ได้นําเสนอผลงานวิจัยทางด้าน

การจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แอนนิเมชัน เกมส์ และดิจิตอลมีเดีย ที่มี

คุณภาพและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน เพ่ือขยายขอบเขตความรู้ด้วยการเผยแพร่

ผลงานศึกษาวิจัยสู่สังคมผ่านการประชุมทางวิชาการ  ซ่ึง เป็นบทบาทสําคัญอีกด้านหนึ่งของ

สถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีต่อภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และตลอดจนภาคชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เผยแพร่ทําคุณประโยชน์อย่างสูงสุดแก่สังคม เป็นการตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจ

ดิจิตอลของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศชาติ 

 ขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ที่ได้เห็นความสําคัญและการบูรณาการร่วมกันขององค์ความรู้ใน

ศาสตร์ต่างๆ ทั้งศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิศวกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และศาสตร์สาขาที่

เ กี่ ยว ข้อง  โดยมี วิทยาลัยศิลปะ  ส่ือ  และเทคโนโลยี เป็น เ จ้าภาพหลักในการจัดงานประชุม  

และได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากคู่ความร่วมมือได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม   

 ขอบคุณคณะทํางาน ที่ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย ในการดําเนินการจัดประชุม โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้เข้าร่วม

การประชุม สามารถพัฒนาต่อยอดนําไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการท่ีสร้างประโยชน์แก่สังคมทั้งปัจจุบัน

และในอนาคตต่อไป 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ ์ยอดมงคล 

คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่



อาจารย์ปริญญา หอมเอนก  

วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ  

"การจัดการความรู้ในองค์กรยุคเศรษฐกิจดิจิตอล" 

 

 

ตําแหน่งงานปัจจุบัน 

ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS)  

บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จํากัด เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ช้ัน 21 ห้อง 2101  

ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  

 

ประกาศนียบัตรผู้เช่ียวชาญระดับสากล 

1. ISACA Cybersecurity Nexus 

2. ITIL V3 Expert, CFE, CBCI 

3. ISACA : CGEIT, CRISC, CISA, CISM 

4. (ISC)2 : CISSP, CSSLP, SSCP 

5. CompTIA CASP 

6. IAPP Foundation 

7. IRCA : ISMS Lead Auditor, ITSMS and BCMS Provisional Auditor 

8. IT Governance using COBIT 5 Foundation and Implementation Certified Trainer 

 

รางวัลเกียรติคุณ 

1. โล่ประกาศเกียรติคุณผู้เช่ียวชาญ Cybersecurity ที่อุทิศตนช่วยเหลืองานภาครัฐ โดยท่าน 

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

2. โล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ" ในโครงการพิจารณา

คัดเลือก "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (มสวท.) 



3. รางวัลเกียรติยศ "Hall of Fame 2011" โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software 

Park) เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ทําคุณประโยชน์แก่วงการ IT ของประเทศและเป็น

ผู้ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลในวงการ IT ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 

4. รางวัล "(ISC)2 Speaker Award" โดยสถาบัน (ISC)2 ในฐานะวิทยากรรับเชิญดีเด่นที่มีผลงาน

และ อุทิศตนในการเป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาต่าง ๆ ทั่วโลก International Conference 

and Seminar ในการส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในองค์ความรู้ด้านความ

มั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างสม่ฎาเสมอ โดยได้รับรางวัลนี้เป็นเวลา

ต่อเนื่องตลอด ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

 

บทความทางวิชาการ 

1. บทความวิชาการด้านมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

ใน นิตยสาร eEnterprise จํานวนมากกว่า 130 บทความ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน 

2. พ็อกเก็ตบุ๊ค "360 IT Security" พ.ศ. 2552-2553 

3. พ็อกเก็ตบุ๊ค "360 IT Management" และ "Strategic Roadmap with International Standards 

and Best Practices to GRC Implementation" พ.ศ. 2553 - 2554 

4. ส่ิงพิมพ์เผยแพร่ในสถานศึกษา "Secure Using of Facebook and Twitter"  พ.ศ. 2552 - 

2554 
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KM for Learning Society 

ลําดับ รหัส ชื่อบทความ

KM for Learning Society 

ผู้รับผิดชอบ หน้า

1 KM001 การถอดบทเรียนการดําเนินงานหมู่บ้าน

ศีล5 ของจังหวัดนครปฐม 

แพรภัทร ยอดแก้ว 1

2 KM003 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบ

การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาผ้าบาติก 

กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ 

จิตรลดา พรหมมากรณ์

และคนอ่ืนๆ 

16

3 KM005 การสังเคราะห์ความรู้การเล้ียงไก่พ้ืนเมือง

บนพ้ืนที่สูง ด้วย SECI Model 

ผ่องศรี กติกาโชคสกุล

และ 

เฉลิมพล คงจิตต์ 

25

4 KM009 การถอดบทเรียนการดําเนินการพัฒนา

โรงเรียนการกุศลของวัดในพุทธศาสนา:

กรณีศึกษาโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ วัดชัย

มงคล พระอารามหลวง จงัหวัดสงขลา 

วิชิต เอียดจงดี 36

5 KM017 การสร้างชุดความรู้การท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและศาสนาสําหรับนักท่องเทีย่ว

ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้

เครื่องมือทางวิศวกรรมความรู ้

พริม จินดางาม และ 

จิราวิทย์ ญาณจินดา 

48

6 KM020 การใช้ SECI Model ในการสร้างแนว

ทางการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นศนูย์กลาง 

มารตุ แก้วอินทร์ และ 

อารีรัตน์ จันต๊ะมา 

59

7 KM028 การจัดการความรู้กบัปัญหาโรคอ้วนใน

เด็กโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ 

รัศมิ์ลภัส สุตีคา และ 

 พร้อมพงศ์ สุกัณศีล 

72

8 KM038 การพัฒนานวัตกรรมการสอนธรรมศึกษา

ในศนูย์ศึกษพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัด

โพรงมะเด่ือ จังหวัดนครปฐม 

ญาณภัทร ยอดแก้ว 82

9 KM049 การประยกุต์ใช้วิศวกรรมความรู้เพ่ือสร้าง

ตัวแบบความรู้ โภชนาการโคนม 

ปยิชนน์ ศันสนีย์  

เฉลิมพล  คงจิตต์ และ 

 อัครพล  นิมมลรตัน์ 

94

 



KM for Business Management  

ลําดับ รหัส ชื่อบทความ

KM for Business Management 

ผู้รับผิดชอบ หน้า

1 KM002   Difference competitiveness are between 

market leader and market follower 

,Extended business and  income 

regression by  Public Limited Company 

,Health sector frame of risk management 

,in digital and knowledge society. 

Hataikan Nikornpongsin 107

2 KM015 การประยกุต์ใช้โอเพนซอร์ซเพ่ือจัดการ

องค์ความรู้ภายในองค์กรแบบย่ังยืน 

กรณีศึกษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

อุทัย วังชัยศรี 117

3 KM022 การจัดการความรู้เพ่ือลดปัญหาการแก้ไข

อักษรลําดับข้ัน 

วรวิชญ์ จนัทร์ฉาย 

เกศสุดา ใจคํา และ 

ธณัฐพร จันทร์แสง 

130

4 KM031 การประยกุต์ใช้วิศวกรรมความรู้เพ่ือสร้าง

ต้นแบบการเรียนรู ้สิทธิประโยชน์และ

สวัสดิการของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

อรรณพ ภิรมย์ประเมศ

เฉลิมพล  คงจิตต์ และ 

อัครพล  นิมมลรตัน์ 

140

5 KM033 การสกัดและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน

เทคโนโลยีเว็บไซต์เกี่ยวกับการวางแผน

ทรัพยากรขององค์กรด้วยอนุกรมวิทาน 

ธิสินี สุรพันธ์ 

 วรวิชญ์ จันทร์ฉาย 

 รัฐพล วุฒิการณ์ และ

สมเกียรติ น่วมนา 

153

6 KM047 กรอบความคิดการวิจัยในการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรบัการ

ดําเนินการตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาสู่

ความเปน็เลิศ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

วิศวกรรมความรู ้

ชยกร สัตย์ซ่ือ และ  

รัฐพล วุฒิการณ์ 

163

7 IT004 การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สนับสนุนงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

โดยใช้ตัวแบบทูน่า 

บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และ

 พระมหาภาณุวัฒน์ 

ปฏิภาณเมธี 

173

 

 



Games Media and Km for Education  

ลําดับ รหัส ชื่อบทความ

Games Media and Km for Education

ผู้รับผิดชอบ หน้า

1 KM006 การพัฒนาบตัรคําศพัท์ภาษาอังกฤษ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีความจริงเสริม 

ติณณภพ  สาอุตม์  

กิตติชัย  จันทร์โพธิ์  

คณิศร จี้กระโทก และ 

ปณวรรต คงธนกุลบวร 

184

2 KM007 บทเรียนแบบเกม เรื่องการบวกลบเลข

ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 2 

โชติรส สุวรรณพรหม  

ณธกร  ภาโนมัย 

  นิพล สังสุทธิ และ 

สุทธิกานต์  บ่อจักรพันธ์

192

3 KM008 การประยกุต์บทเรียนมัลติมีเดีย เพื่อเพิม่

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคําศพัท์

ภาษาอังกฤษ สําหรบันกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 

ปานตะวัน ชูคํา 

  กิตดารัตน์ หงษ์สระแก้ว

ปิยสุดา ตันเลิศ และสุทธิ

กานต์ บ่อจักรพันธ์ 

203

4 KM011 ส่ือการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชา

ภาษาไทย เรือ่งการพัฒนาทักษะการเขียน

คําที่มักเขียนผิด โดยใช้ทฤษฏีพฤติกรรม

นิยม สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6

สินจัย   ชมภปูระเภท 

อรพินท์  โคตรคําหาญ  

นิพล สังสุทธิ และ 

  ปิยสุดา  ตนัเลิศ 

212

5 KM016 ส่ือการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่อง 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บน ระบบปฏิบัติการ

แอนด์รอยด์ 

ธรรมนูญ พวงกันยา 

  อําพล โคตรพุ้ย และ 

  นิพล สังสุทธิ  

223

6 KM018 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ตามแนวคิดของกาเย่ เรื่อง โปรแกรม

นําเสนองาน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

วิรากร  ภมิูพื้น 
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การถอดบทเรียนการด าเนินงานหมู่บ้านศีล 5 ของจังหวดันครปฐม 
The Lesson Learned about Five Precepts Village at Nakhon Pathom Province 

 
แพรภทัร ยอดแกว้1  

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ 1) เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานหมู่บา้นรักษาศีล 5 ของจงัหวดันครปฐม และ 2)เพื่อถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานหมู่บา้นรักษาศีล 5 ของจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานไดแ้นวปิิบติัท่ีดี   ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเป็นแบบอย่างท่ีดีของผูน้  าทั้งฝ่ายสงฆแ์ละผูน้  า
ทอ้งถ่ิน ดา้นการประชาสมัพนัธท่ี์ดี โดยใชก้ารประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ ดา้นการจดักิจกรรมท่ีดี
ซ่ึงอาศยัทุนเดิมของชุมชนท่ีมีอยู ่และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในทอ้งถ่ิน  และ ดา้นการ
ส่งเสริมสนับสนุนท่ีดี จากวดัซ่ึงน าโดยพระสงฆแ์ละจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดันครปฐมและส านักงานวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม  2) การด าเนินงาน
หมู่บา้นรักษาศีล 5 จงัหวดันครปฐมมีรูปแบบการท างานแบบเน้นการร่วมมือระหว่างคณะสงฆก์บั
ผูน้  าทอ้งถ่ินตั้งแต่ระดบัจงัหวดัจนถึงระดบัหมู่บา้น  มีแผนการด าเนินงาน   ระยะตามแนวทางของ
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไดแ้ก่ ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว มีแนวทาง
การด าเนินงานในลกัษณะคณะกรรมการทุกระดบัและมีกิจกรรม 2 ลกัษณะ คือ กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 
การสวดมนตป์ิิบติัธรรมและกิจกรรมเสริม ไดแ้ก่ กิจกรรมอ่ืนๆท่ีส่งเสริมการปิิบติัศีล 5 และการ
รณรงคก์ารรักษาศีล 5 กิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน โดยมีหมู่บา้นท่ีมีผลการด าเนินงาน
โดดเด่นไดแ้ก่ วดัวงัตะก ูอ  าเภอเมือง และวดัส าโรง อ  าเภอนครชยัศรี   

  
ค าส าคญั: หมู่บา้นรักษาศีล 5, ถอดบทเรียน, จงัหวดันครปฐม  
 
Abstract 

This study was a qualitative research. The objectives of the research were 1) to monitor 
the implementation of Five Precepts Village at Nakhon Pathom Province and 2) to gain 
Lesson Learned about Operating Five Precepts Village at Nakhon Pathom Province. The results 
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were found. 1) the lessons from operational has best practices in four aspects: the good leaders in 
both parties, clergy and local leaders, the good publicity by using all forms of publicity, the 
activities, which cost the lives of existing communities, and the participation of various sectors in 
the local communities and to promote better support the measure, which was led by monks and by 
government agencies in Nakhon Pathom province. 2) Operating Five Precepts Village of Nakhon 
Pathom Province have a working model which emphasizes the collaboration between buddhist 
clergy and local leaders from the provincial down to the village. There are plans for a 3-phase 
program of the Office of National Buddhism are urgently medium term and long term. The 
operation with the employees at all levels and has 2 types of activities, including activities such as 
prayer and dhamma retreat , and other activities that promote the 5 precepts and campaign 5 
precepts  in cultural traditions. The village is the performance highlights include Wat Wang Taku 
in Muang District and Wat Samrong in Nakhon Chai Si District.  

 
Keywords: Five Presepts Village, Lesson Learned, Nakhon Pathom Province 
 
บทน า 

จงัหวดันครปฐม เป็นจงัหวดัท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่ียวกบัการเขา้มาและเจริญงอก
งามของพุทธศาสนาในประเทศไทย อตัลกัษณ์เชิงพ้ืนท่ีท่ีส าคัญอย่างหน่ึงท่ีสะท้อนความเป็น
จงัหวดันครปฐมไดช้ดัเจน คือ วฒันธรรมวิถีพุทธ ซ่ึงมีองค์พระปฐมเจดียเ์ป็นพุทธศาสนสถานท่ี
เป็นศูนยร์วมจิตใจอนัส าคัญท่ีสุดของชาวจังหวัดนครปฐม การขับเคล่ือนการพฒันาจังหวัด
นครปฐมจึงมิอาจละท้ิงมิติทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัไปได ้ แต่รูปแบบ
หรือแนวทางในการบูรณาการมิติดงักล่าวเขา้กบักระแสการพฒันาในยคุปัจจุบนัยงัเป็นส่ิงท่ีทา้ทายผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนเป็นอยา่งยิง่ การธ ารงอยูซ่ึ่งส่ิงดีงามดั้งเดิมควบคู่กบัการด าเนินชีวิตตาม
ค่านิยมสมยัใหม่ รวมทั้งการฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและมิติอ่ืนๆ 
คือ ประเด็นท่ีนักวิจัย นักวิชาการและนักพฒันาทั้งหลายควรน ามาเป็นโจทยใ์นการสร้างสรรค์
ความคิดเพื่อการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัสงัคมปัจจุบนัอยา่งมาก    

ทั้งน้ี โลกยุคปัจจุบนั เป็นโลกยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) ทุก
สงัคมจะตอ้งมีความสามารถในการน าความรู้มาสร้างนวตักรรม ส าหรับใชเ้ป็นพลงัขบัเคล่ือนการ
พฒันาสงัคม ความรู้ และนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนนั้น จะตอ้งก่อประโยชน์ต่อสังคมในส่วนต่างๆ ท่ีมี
ความแตกต่างหลากหลายอย่างทัว่ถึง และจะตอ้งพฒันาความสามารถในการสร้างนวตักรรมจาก
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ความรู้เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลง และเป็นการเปล่ียนแปลงในระดบัเปล่ียนกระบวน
ทศัน์(Paradigm Shift or Mindset Change) ของสังคม สังคมจึงจะอยู่รอดไดจ้ากสภาพบีบคั้นรอบ
ดา้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพบีบคั้นจากกระแสโลกาภิวตัน์ (วิจารณ์ พานิช, 2546) รวมทั้งสภาพ
ปัญหาทางสังคมท่ีทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเน่ืองในหลายๆ เร่ือง โดยเฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวกับ
ศีลธรรมและความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในสงัคม  

เจา้พระคุณสมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์ผูป้ิิบติัหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช ไดม้ีด  าริใน
การจัดท าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้
พุทธศาสนิกชนชาวไทย น าหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปิิบติัสู่วิถีชีวิตประจ าวนั
ของคนทุกคน กบัทั้งเพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการจดัตั้ง “หมู่บา้นรักษาศีล 5” ให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีของทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ ทั้งน้ี เพื่อความสงบสุขร่มเยน็เป็นสุขของตนเอง ครอบครัวและ
ประเทศชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ท่ีไดม้ีการเปิด 
Road Map พร้อมนโยบายเร่งด่วนท่ีส าคญั ซ่ึงใน Road Map ดงักล่าว ไดม้ีนโยบายเร่งด่วนท่ีจะ
ด าเนินการทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะส่ิงท่ีจะด าเนินการควบคู่ไปกบันโยบายเร่งด่วน
นั้น คือ การลดความเล่ือมล ้ าทางสังคม และการแก้ปัญหาการทุจริต และเช่ือว่าจะสามารถน า
ความสุข และความสงบใหเ้กิดข้ึนกบัประชาชนไดเ้ร็ววนั อีกทั้งเช่ือว่าแนวโน้มทางเศรษฐกิจของ
ไทยจะดีข้ึนโดย พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดเ้น้นย  ้าถึง
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยท่ีลดน้อยถอยลง จากเม่ือสังคมโลกเปิดกวา้งข้ึนทั้งในด้าน
ส่ือสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรมจึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีน าพาให้สังคมไทยกา้วเขา้
ไปสู่กระแสแห่งยคุโลกาภิวตัน์ ส่งผลใหส้งัคมไทยตอ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤติในหลายๆ  ดา้น วิกฤติ
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนลว้นโยงใยถึงกนัเป็นลูกโซ่ เป็นปัจจยัเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั เม่ือเกิดวิกฤติข้ึนใน
ดา้นใดดา้นหน่ึงของสังคมนั้นหมายถึงว่า ผลพวงจากวิกฤตินั้นย่อมกระทบต่อระบบในสังคมนั้น
ดว้ย จนท าให้ภาพลกัษณ์ของประเทศเกิดวิกฤติทางสังคมจึงจ าเป็นจะต้องเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสงัคมไทย สร้างความสุขใหก้บัพ่ีนอ้งประชาชน  

ท่ีส าคญั ในฐานะสังคมไทยไดช่ื้อว่าเป็นเมืองพุทธ จึงเป็นโอกาสท่ีสังคมไทยจะตอ้งน า
กระบวนทศัน์ทางพุทธศาสนามาปรับใชต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ  ในขณะน้ี ซ่ึง
หลกัธรรมของพุทธศาสนานั้นมีส่วนส าคญั และศาสนายงัเป็นส่ือกลางท่ีสามารถน ามาเป็นแกน
หลกัในการสร้างเสริมคุณธรรมใหเ้กิดข้ึนในสังคมไทยไดเ้ป็นอย่างดียิ่ง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรมท่ีมีความมุ่งหวงัท่ีจะด าเนินการส่งเสริม ให้คนไทยไดรั้บการ
พฒันาคุณภาพชีวิตให้มีวิถีชีวิตท่ีดีงาม ภายใต้หลกัธรรมทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้มีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ เป็น “สังคมคุณธรรม”อย่างสมดุลและย ัง่ยืนซ่ึง
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จ าเป็น ตอ้งมีการบูรณาการประสาน ความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนของสงัคมในระดบัประเทศ ระดบั
จงัหวดัและระดบัพ้ืนท่ี โดยมีรูปแบบการส่งเสริมท่ีมีเป้าหมายชดัเจน (Focus & Prioritized) และ
ครอบคลุมเครือข่ายในทุกพ้ืนท่ีให้ร่วมจดักิจกรรมทางศาสนาบ่มเพาะ ปลูกจิตส านึกให้มีศรัทธา
และยดึมัน่ในศาสนาอยา่งมัน่คง กบัทั้งใชก้ลไกภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคส่ือมวลชนและภาค
เครือข่ายทางศาสนา ด าเนินการตามบทบาทภาระหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานในการร่วมรณรงค์
ส่งเสริมใหพุ้ทธศาสนิกชนชาวไทยทุกเพศ ทุกวยั ทุกพ้ืนท่ีทั้งประเทศให้ “รักษาศีล 5” โดยมีวดัท่ี
เป็นทุนทางสงัคมท่ีมีศกัยภาพเป็นศนูยพ์ฒันาจิตใจของคนทุกวยั เป็นศนูยส์ร้าง “ครอบครัวรักษาศีล 
5” และ“หมู่บา้นรักษาศีล 5” เพื่อน าพาประเทศไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ สามคัคีและเอ้ือ
อาทรต่อกนั อนัเป็นการพฒันาประเทศท่ีมัน่คงและย ัง่ยนืตลอดไป (กรมศาสนา, 2557, น.2-4) 

จงัหวดันครปฐม ไดม้ีการด าเนินนโยบายดา้นการพฒันาสังคมโดยใชห้ลกัธรรมทางพุทธ
ศาสนามาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557  ภายใตช่ื้อโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย
ใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 5” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯ และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ (1) ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ (2) 
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขดัแยง้ สร้างความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน ( ) ให้ประชาชนได้น าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใชใ้นการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข และ ( ) ปลูกฝังจิตส านึกและสร้างความ
ตระหนกัรักเชิดชูสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ประเทศชาติ เกิดความสงบสุขร่มเยน็  โดยมี
การจัดการประชุมมอบนโยบาย การแต่งตั้ งคณะท างานในการด าเนินงานโครงการ การ
ประสานงานภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนการด าเนินงานและการวางแผนในการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเน่ือง โดยมีหมู่บา้นน าร่องในการด าเนินงาน
ระยะเร่งด่วน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 จ  านวนอ าเภอละ 1 หมู่บา้น ทั้ง 7 
อ  าเภอในจงัหวดันครปฐม และมีนโยบายขยายผลการด าเนินงานสู่หมู่บา้นทั่วทั้งจังหวดัภายใต้
กรอบการด าเนินงานในระยะปานกลาง คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ.
2558 และระยะยาวตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ต่อไป (คณะสงฆ์
จงัหวดันครปฐม, 2557, น.1- ) 

การด าเนินงานท่ีผ่านมา แมเ้ป็นระยะเวลาอนัสั้น เพราะเป็นระยะเร่งด่วนท่ีด าเนินการ
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของมหาเถรสมาคม แต่ผลของการด าเนินงานท่ีผ่านมาโดยเฉพาะใน
หมู่บา้นรักษาศีล 5 น าร่องในแต่ละอ าเภอของจงัหวดันครปฐม ทั้ง 7 อ  าเภอก็เป็นฐานขอ้มลูเร่ิมตน้ท่ี
สามารถน าไปสู่การขยายผลและการพฒันาโครงการน้ีให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ข้ึนในระยะต่อๆ ไป
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ไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาติดตามผลการด าเนินงาน และถอดบทเรียนผลการ
ด าเนินงานของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นโอกาสแห่งการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใหห้มู่บา้นน าร่องทั้ง 7  หมู่บา้น (7 อ  าเภอ) ในจงัหวดันครปฐม ไดม้ีโอกาส
น าประสบการณ์การด าเนินงานท่ีผ่านมาในระยะเร่งด่วนมาบอกเล่า แลกเปล่ียนเรียนรู้ สู่การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อค้นหาแนวปิิบัติท่ีดีส าหรับเป็นบทเรียน เพื่อการจัดการความรู้ 
สังเคราะห์ วิเคราะห์ และก าหนดเป็นเป้าหมายและแนวทางในการด าเนินงานในระยะต่อไปให้
ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื  

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1. เพื่อถอดบทเรียนการด าเนินงานหมู่บา้นรักษาศีล 5 ของจงัหวดันครปฐม 
2. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานหมู่บา้นรักษาศีล 5 ของจงัหวดันครปฐม  

 
วธิีการด าเนินการวจิยั 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยในขั้นต้นผูว้ิจัยเน้นใช้
การศึกษาเอกสาร(Document Data) ท่ีเก่ียวขอ้งและวิธีการสงัเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม(Participant  
Observation) ในการศึกษาขอ้มูลขั้นพ้ืนฐาน  ขั้นต่อมาใชว้ิธีการจดักลุ่มสนทนา(Focus Group) 
ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงาน และใชก้ระบวนการถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวปิิบัติท่ีดีของชุมชนท่ีมีผลงานโดดเด่นในการขบัเคล่ือนโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 ของ
จงัหวดันครปฐม รวมทั้งการเก็บขอ้มูลจากเร่ืองเล่า (Story Telling) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
Depth Interview) กบัผูใ้ห้ข้อมูลคนส าคญั (Key Informant) หลงัจากนั้น จึงน าข้อมูลท่ีได้ไป
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล โดยไดด้  าเนินการรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ผู้ให้ข้อมูลคนส าคญั (Key Informant) 
การวิจยัคร้ังน้ี มีผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคัญ (Key Informant) ซ่ึงผูว้ิจยัใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selective) ไดแ้ก่ กรรมการด าเนินงานฝ่ายสงฆ ์  รูป กรรมการด าเนินงานฝ่ายฆราวาส   
คน ผูน้  าหมู่บา้นรักษาศีล 5 ของหมู่บา้นน าร่องทั้ง 7 อ  าเภอ แบ่งเป็นฝ่ายสงฆแ์ห่งละ 1 รูป รวม 7 รูป 
ฝ่ายฆราวาสแห่งละ 1 คน รวม 7 คน  รวมจ านวนผูใ้หข้อ้มลูคนส าคญั ทั้งส้ิน 20 คน 
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสงัเกตการณ์  แบบสรุปการสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยั
ไดส้ร้าง และพฒันาเคร่ืองมือข้ึนเอง โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
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และปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงพฒันาเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสมท่ีสุด  โดยแต่ละเคร่ืองมือ
น าไปใช ้ดงัน้ี 

1) แบบสังเกตการณ์ ใช้ในการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเบ้ืองต้นในการประชุมคณะท างาน
โครงการแต่ละคร้ัง  

2) แบบสรุปการสนทนากลุ่ม  ใช้ในการเก็บข้อมูลท่ีไดจ้ากการสนทนาในการจดักลุ่ม
สนทนา(Focus Group)   

3) แบบสมัภาษณ์ ใชใ้นการเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูคนส าคญั  
 

ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
จากการวิจยัคร้ังน้ี มีผลการวิจยัและอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

 1.ผลการถอดบทเรียนการด าเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจงัหวดันครปฐม   
 จากการถอดบทเรียนการด าเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวดันครปฐม โดย การ
สนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เพ่ิมเติม รวมทั้งการสงัเกตจากการลงพ้ืนท่ีของผูว้ิจยั พบว่า มีขอ้มูล
การด าเนินงานท่ีสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดประเด็นเป็นแนวปิิบัติท่ีดีท่ีเกิดจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของทั้ง 7 หมู่บา้นน าร่องได ้โดยสามารถแบ่งออกเป็น    ประเด็น  ดงัน้ี 
 1.1 การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น า  พบว่า  นายจรูญ  ดาราสม ก  านันต าบลวงัตะกู อ  าเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม เป็นผูน้  าท่ีมีบทบาทส าคัญในการสานต่อนโยบายหมู่บา้นรักษาศีล 5 ของ
จงัหวดันครปฐม โดยไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยความสนใจ และมีการจดัการสนบัสนุนให้
ประชาชนในหมู่บา้นเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเต็มท่ี โดยมีกระบวนการขั้นตอน ดงัน้ี 
  1) การเขา้ร่วมรับฟังและรับมอบนโยบายจากจงัหวดั 
  2) การเขา้ร่วมประชุมรับฟังค าช้ีแจงต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
   ) การประชุมคณะกรรมการหมู่บา้นเพ่ือสานต่อนโยบาย 
   ) การประสานวดัเพื่อบูรณาการกิจกรรมท่ีทางวดัด าเนินการอยูก่บัหมู่บา้นรักษาศีล 5 
  5) การลงมือปิิบติัดว้ยตนเอง โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมหลกั คือ สวดมนต์และปิิบติั
ธรรมสม ่าเสมอ 
  6) การอ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนท่ีมีอุปสรรคในการเดินทางเขา้ร่วมโครงการ 
โดยการจดัรถรับส่ง 
  7) การจดัท าประชาสมัพนัธท์างส่ือต่างๆ ร่วมกบัหน่วยงานในจงัหวดั 
  8) การสร้างเครือข่ายการท างานเพ่ือความย ัง่ยืนของกิจกรรมหมู่บา้นรักษาศีล 5 โดย
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภัิ นครปฐม และหน่วยงานอ่ืนๆ ในการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
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  9) การปิิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี หมัน่รักษาศีลปิิบติัธรรมและมีน ้ าใจท่ีดีงามต่อ
ประชาชนในหมู่บา้น 
 นอกจากน้ี พบว่า พระสงฆ์ในฐานะท่ีเป็นผูน้  าทางจิตใจทั้งเจ้าอาวาสวดัวงัตะกูและ
พระภิกษุท่ีเจา้อาวาสมอบหมายให้ปิิบัติหน้าท่ีสนองนโยบายหมู่บา้นรักษาศีล 5 มีความมุ่งมัน่ 
จริงจังและมีการปิิบติักิจวตัรและกิจกรรมต่างๆ ตามรูปแบบและแนวทางการด าเนินงานของ
หมู่บา้นรักษาศีล 5 มาอย่างต่อเน่ือง  ดว้ยเหตุน้ี เม่ือผูน้  าของชุมชนทอ้งถ่ินทั้ง 2 ฝ่าย มีความตั้งใจ
จริง เป็นแบบอยา่งท่ีดี รวมทั้งชกัชวนประชาชนให้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นพลงัท่ีส าคญั
ในการขบัเคล่ือนโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 อยา่งเป็นรูปธรรม 
 1.2 การประชาสัมพนัธ์ที่ดี  พบว่า  หมู่บา้นวดัมะเกลือและวดัส าโรง มีการประชาสัมพนัธ์
ท่ีดี โดยใชก้ารประชาสมัพนัธห์ลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
  1) การประชุมผูน้  าในหมู่บา้นเพ่ือแจง้ขอ้มลูโครงการและเชิญชวนร่วมขบัเคล่ือน 
  2) การใชเ้สียงตามสายของหมู่บา้นประชาสมัพนัธกิ์จกรรม 
   ) การใชร้ถประชาสมัพนัธเ์พ่ือเขา้ถึงหมู่บา้นใหท้ัว่ถึง 
   ) การใชแ้ผน่พบัประชาสมัพนัธ ์
  5) การติดป้ายประชาสมัพนัธใ์นหมู่บา้น 
  6) การประชาสมัพนัธผ์า่นเฟสบุ๊ค (Facebook) 
  7) การเชิญชวนเขา้ร่วมกิจกรรมโดยวดั 
 จากการศึกษา พบว่า วดัมะเกลือและวดัส าโรงมีการใชศ้กัยภาพดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ี
หลากหลาย มีคณะศิษยแ์ละชาวบ้านท่ีมีความสามารถดา้นการใช้ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาช่วย
พระภิกษุในการประชาสมัพนัธเ์ชิญชวน แต่ก็เป็นไปในลกัษณะงานอาสาสมคัร ซ่ึงในระยะยาวอาจ
มีผลต่อความย ัง่ยนืในอนาคตได ้ท่ีส าคญัการประชาสัมพนัธ์ในทุกรูปแบบอาจจะตอ้งกระท าอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อสร้างกระแสความนิยมในการเขา้ร่วมกิจกรรมหมู่บา้นรักษาศีล 5  
 1.3 การจัดกิจกรรมที่ดี  พบว่า  วดัส าโรงมีกิจกรรมท่ีดีทั้งในแง่ความต่อเน่ืองและการ
ปิิบติัตามแบบแผนหรือแนวทางการด าเนินงานของโครงการอย่างจริงจงั โดยกิจกรรมท่ีมีการ
ปิิบติัเป็นประจ าทุกวนั คือ การสวดมนตท์ าวตัรเยน็และการฟังพระธรรมเทศนา ซ่ึงมีประชาชนทุก
เพศและวยัเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละคร้ังประมาณ 50 คน ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม คือ เจา้อาวาสเป็นท่ีเคารพเล่ือมใสของประชาชน เพราะความมีเมตตา
และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนมากมาย  นอกจากน้ี วดัส าโรงยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นกิจกรรม
เสริม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีการจดัการและด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองอยู่แลว้ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
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สงกรานต์ การทอดผา้ป่า การทอดกฐิน  งานลอยกระทง งานเทศกาลส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา และวนัอาสาฬหบูชา เป็นตน้  
 จากการสงัเกตการณ์และการสมัภาษณ์ขอ้มลูเพ่ิมเติม พบว่า วดัส าโรงไดใ้ชรู้ปแบบการบูร
ณาการการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินกบัการจดักิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจงั  มีองค์การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ชุมชนและโรงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เสมอ แสดงให้เห็นถึงพลงัของการมี
ส่วนร่วมท่ีมีความส าคญัมากในการขบัเคล่ือนโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 
 1.4 การส่งเสริมสนับสนุนที่ดี พบว่า  การส่งเสริมสนบัสนุนท่ีดีมี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  1) การส่งเสริมสนับสนุนโดยวดั โดยเฉพาะวดัท่ีมีทุนเดิมทางด้านการจัดกิจกรรม
ปิิบติัธรรมและกิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณีอยู่เดิมแลว้ เช่น วดัวงัตะกู อ  าเภอเมือง วดัส าโรง 
อ  าเภอนครชยัศรี วดัล  าลกูบวั อ  าเภอดอนตูม และวดัมะเกลือ อ  าเภอพุทธมณฑล เป็นตน้ วดัเหล่าน้ีมี
การส่งเสริมการสวดมนต ์ปิิบติัธรรมและกิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณีวิถีพุทธอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
เม่ือมีโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 เกิดข้ึน จึงสามารถปรับกิจกรรมการปิิบติัศีล 5 และรณรงค์การ
รักษาศีล 5 ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งข้ึน ความส าเร็จในระยะเร่งด่วนและระยะปานกลางของ
โครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 จึงเห็นผลไดร้วดเร็ว เพราะการสนบัสนุนส่งเสริมของวดัท่ีมีทุนเดิมท่ีดี
ทั้งดา้นบุคลากร งบประมาณ สถานท่ีและการจดักิจกรรมต่างๆ  
  2) การส่งเสริมสนับสนุนโดยภาครัฐ โดยเฉพาะส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
และกรมการศาสนา  ซ่ึงทั้ง 2 หน่วยงาน มีการขบัเคล่ือนงานในระดบัจงัหวดัผ่านหน่วยงานของ
จงัหวดั กล่าวคือ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดันครปฐม และส านักงานวฒันธรรมจังหวดั
นครปฐม จากการสงัเกตการณ์ พบว่า ในจงัหวดันครปฐมมีการขบัเคล่ือนโครงการทั้ง 2 หน่วยงาน 
ทั้งโดยลกัษณะการบูรณาการร่วมกนัโดยเฉพาะในระยะเร่ิมตน้สร้างกระแสและสร้างเสริมความ
เขา้ใจเก่ียวกบัหมู่บา้นรักษาศีล 5 และในลกัษณะของการแบ่งภาคส่วนกนัท างาน โดยส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดันครปฐม จะเนน้การท างานกบัชุมชนทั้งถ่ิน สนับสนุนให้มีโครงสร้างการ
ท างานตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น ต าบล อ  าเภอ จนกระทัง่ในระดบัจงัหวดัหรือส่วนกลาง มีการบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เน้นการส่งเสริม
สถานศึกษาโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เข้าใจแนวปิิบัติและมีกิจกรรมตาม
แนวทางของโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 ในสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาหลายแห่งสมคัรใจเขา้
ร่วมโครงการน้ี  ทั้งน้ี การสนบัสนุนของทั้ง 2 หน่วยงานในระยะท่ี 1 และ 2 น้ี ยงัเน้นการท าความ
เขา้ใจ เชิญชวนเขา้ร่วมโครงการ และร่วมจดักิจกรรมบางอยา่งในบางพ้ืนท่ีเท่านั้น ซ่ึงมีการวางแผน
งานระยะยาวไปจนถึงปี พ.ศ.2560 แลว้   
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 จากผลการวิจยั ในประเด็นการมีผูน้  าท่ีดี การใชทุ้นเดิมทางสงัคมและการท างานแบบบูรณา
การ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพณัณ์ชิตา โยคะนิตย ์(255 ) เร่ือง ถอดบทเรียนการเรียนรู้สุขภาพ
ชุมชนต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ผลการวิจยัพบว่า ยทุธศาสตร์การน า
ส่ิงท่ีมีอยูม่าพฒันาต่อยอดจากรากฐานเดิมท่ีเขม้แข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูน้  าของชุมชนนับเป็นทุน
ทางสงัคมท่ีส าคญั รวมทั้งการพฒันาแบบบูรณาการมิติอ่ืนๆ ดว้ย จึงน าไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชน
หนองสาหร่าย    
 

2. ผลการด าเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจงัหวดันครปฐม     
2.1 แผนการด าเนินงาน พบว่า การด าเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 น าร่องของจังหวัด

นครปฐม ได้มีการวางแผนการด าเนินงานแบ่งเป็น   ระยะ ตามแนวทางของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไดแ้ก่  (1) ระยะเร่งด่วน คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  พ.ศ.
2557  เป็นระยะท่ีเน้นการประชาสัมพนัธ์และการหาภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมกนัโดยมี
จงัหวดันครปฐมเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการอ านวยการและด าเนินงาน ซ่ึงไดม้ีการประชาสัมพนัธ์
ทุกรูปแบบและมีการจดัการลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆก์บัหัวหน้า
ส่วนราชการและองคก์รภาคส่วนต่างๆ เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ณ วดัพระปฐมเจดียร์าช
วรมหาวิหาร และคดัสรรหมู่บา้นน าร่อง 7 หมู่บา้น จากทั้ง 7 อ  าเภอ  (2) ระยะปานกลาง คือ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 – เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เป็นระยะท่ีเน้นการรับสมคัรประชาชนและ
หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ โดยตั้งเป้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหมู่บา้นทั้งหมด และรับสมคัร
อาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เพื่อท าหน้าท่ีเป็นแกนน าในการ
ขบัเคล่ือนหมู่บา้นรักษาศีล 5 ในทอ้งถ่ิน  และ ( ) ระยะยาว คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 – 
เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เป็นระยะท่ีเน้นขยายผลการด าเนินงานไปสู่หมู่บ้านต่างๆ มุ่งให้มีการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหมู่บา้นทั้งหมดและมีอาสาสมคัรปกป้องพระพุทธศาสนา
เกิดข้ึนทุกหมู่บา้น รวมทั้งมีองคก์รเครือข่ายปกป้องพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนดว้ย 

ทั้งน้ี หมู่บา้นน าร่องทั้ง 7 หมู่บา้นของทั้ง 7 อ  าเภอนั้น มีรูปแบบท่ีใชว้ดัเป็นศูนยก์ลางจึงมี
ผลการด าเนินงานในระยะท่ี 1 และ 2  เป็นหมู่บา้นในพ้ืนท่ีวดัต่างๆ จ  านวน 7 วดั (ค  าว่าหมู่บา้นใน
ผลการวิจยัน้ีจึงหมายถึงหมู่บา้นในพ้ืนท่ีวดันั้นๆ) ไดแ้ก่  (1) วดัวงัตะกู  อ  าเภอเมือง  (2) วดัส าโรง  
อ  าเภอนครชยัศรี ( ) วดัมะเกลือ อ  าเภอพุทธมณฑล  ( ) วดัไร่ขิงพระอารามหลวง  อ  าเภอสามพราน 
(5) วดัโพธ์ิงาม  อ  าเภอก าแพงแสน (6) วดัล  าลกูบวั  อ  าเภอดอนตูม และ (7) วดัชุมนุมศรัทธา อ  าเภอ
บางเลน โดยแต่ละพ้ืนท่ีมีคณะท างานหลกัไดแ้ก่ คณะสงฆแ์ละผูน้  าทอ้งถ่ินควบคู่กนั  
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2.2 รูปแบบการด าเนินงาน พบว่า เป็นการด าเนินงานแบบคู่ขนานเชิงนโยบายระหว่างคณะ
สงฆ์จังหวัดนครปฐมและจังหวัดนครปฐม โดยในส่วนคณะสงฆ์ได้รับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานจากวดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหารและวดัไร่ขิงพระอารามหลวงเป็นหลกั และได้
มอบหมายใหค้ณะพระวิปัสสนาจารยจ์งัหวดันครปฐมน าโดยพระศรีวิสุทธิวงศ ์เจา้คณะอ าเภอบาง
เลน เป็นคณะท างานหลกัในการด าเนินงานขับเคล่ือนโครงการ  ส่วนทางจังหวดันครปฐมได้
มอบหมายใหส้ านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดันครปฐมเป็นแกนหลกั และมีหน่วยงานราชการใน
จงัหวดันครปฐมท่ีร่วมด าเนินงาน ไดแ้ก่ วฒันธรรมจงัหวดันครปฐม กองอ านวยการรักษาความ
มัน่คงภายในจงัหวดันครปฐม  ท่ีท าการปกครองอ าเภอทุกอ าเภอและมหาวิทยาลยัราชภัิ นครปฐม  
นอกจากน้ี ยงัไดม้อบเป็นนโยบายใหทุ้กหน่วยราชการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการน้ี
ดว้ย 

2.3 แนวทางการด าเนินงาน  พบว่า คณะท างานในระดับจังหวดัมีการประชุมกันอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อระดมความคิด หาแนวทางในการขบัเคล่ือนโครงการให้เป็นรูปธรรม โดยมีขั้นตอนท่ี
ส าคญัในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
 1) การประชุมคณะท างานเพื่อจดัท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
 2) การจดัท าขอ้ตกลงระหว่างจงัหวดักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ) การด าเนินโครงการในหมู่บา้นน าร่องทุกอ าเภอ  
  ) การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานโครงการโดยเนน้การมีส่วนร่วม 
 5) การประชุม ระดมความคิดเพื่อถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
 6) การจดัประชุมใหญ่เพื่อรับฟังแนวนโยบายและรับมอบป้ายหมู่บา้นรักษาศีล 5 
 7) การจดัประชุมยอ่ยระดบัอ  าเภอเพ่ือช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานหมู่บา้นรักษาศีล 5 
 8) การส ารวจการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงพฒันา 
 จากการประชุม ระดมความคิดต่างๆ ท าให้คณะท างานระดบัจงัหวดั ไดก้  าหนดลกัษณะ
กิจกรรมของหมู่บา้นรักษาศีล 5 จงัหวดันครปฐม แบ่งออกเป็น 2  ลกัษณะ  ไดแ้ก่ 
  1) กิจกรรมหลกั  คือ การสวดมนตป์ิิบติัธรรม  โดยแต่ละหมู่บา้นตอ้งมีกิจกรรมสวด
มนตป์ิิบติัธรรมอยา่งนอ้ยทุกวนัพระ และอาจจะก าหนดเป็นแนวทางของแต่ละหมู่บา้นเพ่ิมเติมได ้
เช่น ทุกวนัอาทิตยห์รือมีกิจกรรมทุกวนั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความพร้อมและศกัยภาพของแต่ละหมู่บา้น  
  2) กิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอ้งและส่งเสริมการปิิบติัศีล 5 ซ่ึงทาง
หมู่บา้นหรือแต่ละพ้ืนท่ีสามารถก าหนดวางแผนด าเนินการไดต้ามอตัลกัษณ์ของแต่ละพ้ืนท่ี เช่น 
กิจกรรมประเพณีบุญตามเทศกาลต่างๆ  กิจกรรมปล่อยนกปล่อยปลาและไถ่ชีวิตโคกระบือ
(สอดคลอ้งศีลขอ้ 1) กิจกรรมตลาดนดัผลิตภณัฑชุ์มชน (สอดคลอ้งศีลขอ้ 2)  กิจกรรมอบรมอาชีพ 
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(สอดคลอ้งศีลขอ้ 2) กิจกรรมอบรมการวางแผนครอบครัว (สอดคลอ้งศีลขอ้  )  กิจกรรมรณรงค์
เก่ียวกบัความซ่ือสตัยไ์ม่คดโกง (สอดคลอ้งศีลขอ้ 2 และ  )  และกิจกรรมรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติด  
(สอดคลอ้งศีลขอ้ 5)  เป็นตน้   
 ทั้งน้ี คณะท างานระดบัจงัหวดั ไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามโครงการหมู่บา้น
รักษาศีล 5 ข้ึน เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละพ้ืนท่ีดว้ย  
 2.4  การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน พบว่า จากขอ้มลูการสนทนากลุ่มคณะท างานและผูน้  า
หมู่บา้นรักษาศีล 5 น าร่องทั้ง 7 แห่ง สามารถสรุปสภาพของการด าเนินงานโดยภาพรวม ซ่ึงจ  าแนก
เป็นประเด็นความส าเร็จและปัญหาของการด าเนินงานรายหมู่บา้นไดด้งัตารางต่อไปน้ี   
 
ตารางที่ 1  แสดงการสรุปผลความส าเร็จและปัญหาของการด าเนินงานโดยจ าแนกเป็นรายหมู่บา้น 

หมู่บา้น ความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาของการด าเนินงาน 
1.วดัวงัตะก ู
อ  าเภอเมือง 

มีผูน้  าชุมชนเขม้แข็ง ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ท า
ให้ขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพเพราะ
ผูน้  าเป็นแบบอย่างท่ีดี /มีกิจกรรมสวดมนต์ปิิบัติ
ธรรมทุกวนั โดยมีการสวดมนต์ ท าวตัรเยน็กนัท่ีวดั
และการเจริญกรรมฐาน 

เยาวชนย ังให้ความสนใจ
กิจกรรมนอ้ย 
 

2.วดัส าโรง  
อ  าเภอนครชยั
ศรี 

มีเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมกบัครอบครัวต่อเน่ือง/
มีกิจกรรมทุกวนั ต่อเน่ือง/มีการประชาสมัพนัธท์ัว่ถึง 
หลากหลายรูปแบบ/ผูน้  ามีส่วนร่วมด้วยดีและมี
เครือข่ายชาวบา้นในต าบลขา้งเคียงมาร่วมดว้ย 

ประชาชนบางส่วนอยาก
มาร่วมกิจกรรมแต่อยู่ไกล
วัด  ไ ม่ ส าม า รถม า ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม ไ ด้ ทุ ก วั น 
โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุ 

 .วดัมะเกลือ 
อ  าเภอพุทธ
มณฑล   

ผูใ้หญ่บา้นเข้มแข็ง มีส่วนร่วมตลอด/มีเยาวชนเข้า
มาร่วมกิจกรรมดว้ย/มีกิจกรรมทุกวนั /มีกิจกรรมจิต
อาสาพัฒน าวัด โดย ร่ วมกับโ ร ง เ รี ยน /มี ก า ร
ประชาสมัพนัธท์ัว่ถึง หลากหลายรูปแบบ 

จ า น ว น ค น ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทุกวนัยงัมีไม่มาก
นกั 

 .วดัไร่ขิงฯ  
อ  าเภอสาม
พราน  

ย ังไม่ประสบความส า เ ร็จ  เพราะมี กิจกรรม ท่ี
ประชาชนมาร่วมเพียงช่วงแรกๆ ของโครงการ  แม้
พระสงฆจ์ะมีกิจกรรมหลกัต่อเน่ือง  

ปริมาณลดลงเร่ือย /ตอน
แรกๆ มีกิจกรรมก็คึกคักดี 
มีคนมาร่วมมาก/ประชาชน
ในพ้ืนท่ีส่วนมากมีภารกิจ 
ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้
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5.วดัโพธ์ิงาม  
อ  าเภอ
ก าแพงแสน  

มีกิจกรรมต่อเน่ือง แต่วนัธรรมดาจะมีคนมาร่วมเพยีง 
5-10 คนเท่านั้น ส่วนมากมากันในวนัพระ /มีผูน้  า
มาร่วมด้วย โดยเฉพาะผูใ้หญ่บ้านหมู่ท่ี 7 และ 8 ท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมต่อเน่ือง /มีเยาวชนมาท ากิจกรรมท่ี
วดัเสมอๆ วดัเน้นให้แสดงตนเป็นพุทธมามกะและ
รับศีล 5 

ชาวบา้นยงัไม่ค่อยรับทราบ
กันโดยทั่วถึง  /บริเวณน้ี
ส่วนมากชาวบ้านเป็นคน
ต่างถ่ินเข้ามาอยู่อาศยั จึงมี
ลกัษณะชุมชนแบบใหม่ท่ี
ขาดความสนิทผกูพนักบัวดั
แ บ บ ทั่ ว ไ ป  ช า ว บ้ า น
ส่วนมากมกัเขา้วดัท าบุญใน
เทศกาลต่างๆ มากกว่าจะ
มาร่วมกิจกรรมประจ าวนั 

6.วดัล  าลกูบวั  
อ  าเภอดอนตูม  

เน้นจัดกิจกรรมทุกวนัพระ /ผูใ้หญ่บ้าน ก  านัน ให้
ความร่วมมือดี โดยเฉพาะก านันเป็นแกนน าปิิบัติ
ดว้ย /วนัพระมีกิจกรรมร่วมกบัโรงเรียน มีนกัเรียนมา
ท าบุญวนัพระ ถวายอาหาร สวดมนต์และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

เ น่ื องจ ากอยู่ ใน พ้ืน ท่ีท า
การ เกษตร  ชาวบ้านไม่
สามารถมาร่วมกิจกรรมทุก
วนัไดต่้อเน่ือง และบางกลุ่ม
อยู่ในทีห่างไกล ไม่สะดวก
เดินทางมาวดัในตอนเยน็  

7.วดัชุมนุม
ศรัทธา อ  าเภอ
บางเลน 

วันแรกๆ มาน้อย แต่ต่อมามีการบอกต่อกันมา
มากกว่า 20 คน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ปิิบติัธรรม
ตอนเยน็ 

กิจกรรมยงัไม่ต่อเน่ือง  

  
 จากตารางท่ี 1.1  พบว่า วดัท่ีมีผลความส าเร็จโดดเด่น ไดแ้ก่ วดัมะเกลือ วดัส าโรง  วดัวงั
ตะก ู และวดัล  าลูกบวั ส่วนวดัอ่ืนๆ ยงัประสบปัญหาหลายดา้น  คือ บางพ้ืนท่ีมีประชาชนมาร่วม
กิจกรรมนอ้ยและขาดความต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีกิจกรรมขาดความต่อเน่ืองหรือจ านวนประชาชน
มาร่วมกิจกรรมนอ้ย เน่ืองจากประชาชนมีภารกิจเยอะ ไม่มีเวลามาเขา้ร่วมโครงการทุกวนั อีกทั้ง ยงั
มีปัจจยัดา้นสภาพพ้ืนท่ี การเดินทาง และอาชีพของประชาชนดว้ยท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  
 นอกจากน้ี พบว่า หากหมู่บา้นใดมีวดัท่ีไดด้  าเนินการกิจกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะการ
สวดมนตแ์ละปิิบติัธรรมอยา่งต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ วดันั้นจะสามารถต่อยอดและขบัเคล่ือนกิจกรรมของ
โครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีทุนเดิมท่ีดี เช่น วดัวงัตะกู วดัส าโรง
และวดัล  าลูกบวั เป็นตน้  และปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ผูน้  าทั้งฝ่ายพระสงฆแ์ละฝ่ายชุมชนทอ้งถ่ิน 
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ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นและก านนั หาก มีภาวะผูน้  าท่ีดีและมีความตั้งใจจริงในการขบัเคล่ือนโครงการน้ี ก็
จะท าใหห้มู่บา้นนั้นหรือพ้ืนท่ีนั้นประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเป็นอยา่งดี 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากผลการวิจยัขา้งตน้ สามารถสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ดด้งัน้ี 
 1. ผลการถอดบทเรียนการด าเนินงานหมู่บา้นรักษาศีล 5 จงัหวดันครปฐม สรุปไดว้่า มีแนว
ปิิบติัท่ีดีจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของทั้ง 7 หมู่บา้นน าร่อง แบ่งออกเป็น    ประเด็น  ไดแ้ก่  (1) 
การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูน้  าของทั้งฝ่ายสงฆแ์ละผูน้  าทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีการด าเนินงานประสานความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี  (2) การประชาสัมพนัธ์ท่ีดี โดยใช้ศกัยภาพด้านการประชาสัมพนัธ์ทุก
รูปแบบและมีความต่อเน่ือง  ( ) การจดักิจกรรมท่ีดี ซ่ึงอาศยัทุนเดิมของชุมชนท่ีมีอยู่ และการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในท้องถ่ิน  และ ( ) การส่งเสริมสนับสนุนท่ีดีทั้งโดยวดัซ่ึงน าโดย
พระสงฆ์และโดยหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดันครปฐมและ
ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม ท่ีมีการด าเนินงานสนบัสนุนร่วมกนัอยา่งจริงจงัต่อเน่ือง 
 2. ผลการด าเนินงานหมู่บา้นรักษาศีล 5 ของจงัหวดันครปฐม พบว่า จังหวดันครปฐมมี
รูปแบบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมทั้งในส่วนคณะสงฆจ์งัหวดันครปฐมน าโดยเจา้คณะจงัหวดั
และจงัหวดันครปฐมน าโดยผูว้่าราชการจงัหวดั มีการจดัตั้งคณะท างานทุกระดบัตั้งแต่ระดบัจงัหวดั
จนกระทั้งถึงระดบัหมู่บา้น มีการด าเนินงานตามแผน   ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ระยะเร่งด่วน (เดือน
มิถุนายน – สิงหาคม 2557)  เน้นการประชาสัมพนัธ์โครงการ ระยะท่ี 2 ระยะปานกลาง (เดือน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) เน้นการรับสมคัรเข้าร่วมโครงการและการสร้างแกนน าในการ
ด าเนินงาน และระยะท่ี   ระยะยาว (เดือนตุลาคม 2558 – กนัยายน 2560) เนน้การขยายผลและสร้าง
ความย ัง่ยืน โดยในระยะเร่งด่วน ไดม้ีการด าเนินงานในหมู่บา้นน าร่อง 7 แห่ง (อ  าเภอละ 1 แห่ง) 
แนวทางการด าเนินงานในระยะท่ี 1 และ 2 ท่ีผา่นมา มีการด าเนินงานโดยเนน้การประชุมหารือและ
จดัท าแนวปิิบติัต่างๆ จากส่วนกลางเพ่ือสร้างความเขา้ใจสู่ทอ้งถ่ิน รวมทั้งมีการจดัท าแผนการ
ด าเนินงานในระดบัอ าเภอ เพื่อส่งเสริมใหอ้  าเภอร่วมด าเนินการวางแผนการด าเนินงานในระยะยาว
กบัต าบลและหมู่บา้นต่อไป  
 ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์ผลความส าเร็จและปัญหาการด าเนินงานท่ีผา่นมา สรุปไดว้่า หมู่บา้น
หรือชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานท่ีผา่นมา เพราะมีผูน้  าท่ีเขม้แข็งทั้งฝ่ายสงฆแ์ละฝ่าย
ผูน้  าทอ้งถ่ิน ประกอบกบัปัจจยัเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นสังคมบา้นมากกว่าสังคมเมืองทุนเดิมทาง
วฒันธรรมในทอ้งถ่ินท่ีเขม้แข็งอยูแ่ลว้   
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ข้อเสนอแนะและการน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 1) ขอ้เสนอแนะ  มีดงัน้ี 
   1.1) ควรมีการพฒันาหมู่บา้นรักษาศีล 5 ตน้แบบเพื่อสร้างแบบอย่างในการด าเนินงาน
หมู่บา้นรักษาศีล 5 และน าไปสู่การขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมในจงัหวดันครปฐมต่อไป โดยการ
คดัเลือกจากหมู่บา้นน าร่องท่ีมีผลการด าเนินงานระยะแรกท่ีมีความโดดเด่นและมีการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน แลว้จัดท าเป็นคู่มือแนวทางการด าเนิน
หมู่บา้นรักษาศีล 5 ต่อไป 
  1.2) ควรจดัท าการวิจยัเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาพฒันาหมู่บา้นรักษาศีล 5 ให้มี
ความย ัง่ยนืต่อไป 
  1. ) ควรน าเสนอภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลให้มีการส่งเสริมหมู่บา้นรักษาศีล 5 อย่าง
จริงจงั โดยการติดตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการจดัสรรงบประมาณอย่างเพียงพอต่อ
การด าเนินงาน  
  1. ) ควรจัดระเบียบทางสังคมให้มีส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการด าเนินชีวิตตามหลัก
ศีลธรรมอย่างจริงจงั โดยมีมาตรการทางกฎหมายกบัแหล่งอบายมุขและการปิิบติัท่ีผิดศีลธรรม
อยา่งเขม้งวด  
  1.5) ควรเร่งด าเนินการในการสร้างอาสาสมคัรพุทธศาสนาเพื่อท างานในเชิงเครือข่าย
ในการขบัเคล่ือนหมู่บา้นรักษาศีล 5 และกิจการทางพระพุทธศาสนาในทอ้งถ่ินใหมี้ความแพร่หลาย
มากยิง่ข้ึน โดยการรับสมคัรจากทุกหมู่บา้นและมีการจดัการอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การปิิบติังานอยา่งจริงจงั 
 2) การน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ มีแนวทางดงัน้ี 
  2.1) การน าผลการวิจยัในคร้ังน้ีโดยเฉพาะผลการถอดบทเรียนไปเป็นข้อมูลในการ
จดัท าแผนการพฒันาหมู่บา้นรักษาศีล 5 ในระยะยาวได ้เช่น จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูน้  าท่ีดีมีผลต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงานหมู่บา้นรักษาศีล 5 นั้น สามารถน าผลการวิจัยน้ีไปเป็นแผนการ
พฒันาผูน้  าเพื่อขบัเคล่ือนหมู่บา้นรักษาศีล 5 ได ้  
  2.2) สามารถน าขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี ไปต่อยอดการด าเนินงานท่ีผ่านมาเพ่ือ
ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานได ้
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณและขอบคุณผูม้ีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้ผูว้ิจยัสามารถด าเนินการ
วิจยัไปไดอ้ยา่งส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ประกอบดว้ย พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิวงศ ์เจา้คณะอ าเภอ
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บางเลนและหัวหน้าพระวิปัสสนาจารยจ์ังหวดันครปฐม นายวิโรจน์  อุ่นทรัพย ์ ผูอ้  านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดันครปฐม ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเดช  นิลพนัธุ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภัิ นครปฐม  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัิ นครปฐมและกลัยาณมิตรทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวถึงในท่ีน้ี แต่มีส่วน
ช่วยเหลือสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ว้ิจยัสามารถด าเนินการวิจยัจนบรรลุผลในคร้ังน้ี   
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บทคัดย่อ : การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการดาํเนินงานในปัจจุบนัและความ

ตอ้งการของระบบจดัการความรู้ภูมิปัญญาผา้บาติก กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์   เพื่อพฒันา

ระบบจัดการความรู้ภู มิปัญญาผ้าบาติก  กลุ่มอาชีพสหกรณ์ ศิลปะประดิษฐ์ และ   เพื่ อหา

ประสิทธิภาพของระบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาผา้บาติก กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ ์ 

ดาํเนินการวิจยัโดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เน้ือหา  ตามกระบวนการและเทคนิคการ

วิจยัและพฒันาระบบสารสนเทศ แหล่งขอ้มูลในการศึกษาและผูใ้หข้อ้มูล ไดเ้ลือกขอ้มูลจากเอกสาร

และรายงานต่าง ๆ และศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของระบบท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาคือ 

เป็นระบบการจดัการความรู้ ท่ีเป็นความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการทาํผา้บาติก  

โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ยงัไม่มีการจดัเก็บความรู้  และการถ่ายทอดความรู้อยา่งเป็นระบบ  

โดยระบบการจดัการความรู้ท่ีพฒันาข้ึนนั้นได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ

จาํนวน 15 ท่าน  คือผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคจาํนวน 9 ท่าน  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบจาํนวน  

6  ท่าน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  ระบบจดัการความรู้  ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน   และแบบประเมิน
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ประสิทธิภาพผูเ้ช่ียวชาญ  นําไปเก็บขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติ

พื้นฐาน  ค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  พบว่าระบบจดัการความรู้ภูมิปัญญาผา้บาติก 

กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์  มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบโดยใช้  White  Box  

Testing  ผลการตรวจสอบพบว่าระบบท่ีพฒันาข้ึนมีความถูกตอ้งตรงตามระบบท่ีไดอ้อกแบบไว ้ 

และมีผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพรวม  อยูใ่นระดบัดี 

 

คาํสําคญั :  ระบบการจดัการความรู้, ภูมิปัญญา, ผา้บาติก 

 

Abstract : The objectives of the study were  to analyze the pattern of performance and the needs 

of knowledge management system in the wisdom of making batik,  to develop the knowledge 

management system in the wisdom of making batik, and  to explore the efficiency of knowledge 

management system in Silapa Pradit Cooperative. The study was based on qualitative research 

and content analysis, according to research procedure and technique and information technology 

development. The researcher reviewed literatures and relevant reports to identify the problems 

and the needs on knowledge management. From the reviews, knowledge and skills on making 

batik from experienced persons and experts needed to be managed. Moreover, the finding from 

the in-depth interview revealed that there was no knowledge management system, including 

knowledge storing and knowledge sharing, in the wisdom of making batik in the cooperative. The 

knowledge management system in the wisdom of making batik was then developed by researcher. 

Furthermore, the system has been evaluated its efficiency by 15 experts, who were nine technical 

specialists and six designers. The tools in this study were the knowledge management system, 

developed by researchers and the evaluation form on the efficiency of the system. The data was 

collected and analysed to find percentages, mean and standard deviation. The results showed that 

the knowledge management system in the wisdom of making batik in Silapa Pradit Cooperative 

was evaluated by using the White Box Testing. The evaluation result presented that the system 

was correctly designed, and the evaluation of its efficient was in a good level. 
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1. บทนํา 

จงัหวดันนทบุรี เป็นจงัหวดัท่ีอยู่พื้นท่ีภาคกลางของประเทศไทย มีขนาดเน้ือท่ีใหญ่เป็น

อันดับ ท่ี  75 ของประเทศ  มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นอันดับ ท่ี  2 รองจากจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  และมีสภาพเป็นท่ีราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์  (สํานักงานเลขานุการ 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2556) มีชุมชนเกาะเกร็ด ส่วนใหญ่เป็นชาวมอญ  วิถีชีวิต

ของชุมชนไทยเช้ือสายมอญเกาะเกร็ด มีความน่าสนใจสมควรแก่การศึกษาคน้ควา้ เน่ืองจากยงัคงมี

วิถีชีวิตท่ีอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเช่นเม่ือคร้ังตั้งถ่ินฐานตั้งแต่แรกเร่ิม และยงัคงสามารถรักษาวฒันธรรม

ประเพณีดั้งเดิมไวไ้ดอ้ย่างดี  การทาํอุตสาหกรรมท่ีเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ท่ีสร้าง

ช่ือเสียงให้เกาะเกร็ดเป็นท่ีรู้จกัคือ กลุ่มหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา กลุ่มขนมมงคล  กลุ่มส่งเสริม

อาชีพสหกรณ์จกัสานพลาสติกเกาะเกร็ด  กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ การทาํผา้บาติก และ

ของท่ีระลึกต่างๆ จากการศึกษางานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความตระหนักเร่ืองการ

จดัการกบัความรู้ และภูมิปัญญาท่ีมีอยูไ่ปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น 

ทาํให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนั สามารถเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ (Taylor, 

2004) และเช่ือมโยงกบักระบวนการทางธุรกิจ ธุรกิจยคุใหม่จะกลายเป็นองคก์รท่ีใชค้วามรู้เป็นฐาน 

(Knowledge-based) (ณัฐยา  สินตระการผล และ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, 2554) การประยุกต์ใช้

ความรู้ในธุรกิจประกอบดว้ย การสร้างความรู้ การประมวลความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการ

สร้างนวตักรรม สาํหรับในทางปฏิบติันั้น การจดัการความรู้  เกิดจากการร่วมกนัของงานประจาํและ

เทคโนโลยคีวบคู่กนัไป (Ruggles, Rudy อา้งใน ชชัวาล วงษป์ระเสริฐ,  2548)  

 มีงานวิจัยท่ีศึกษาเร่ือง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบจัดการความรู้การทํา

เคร่ืองป้ันดินเผา (จิตรลดา พรหมมากรณ์ และคณะ, 2558) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพและพฒันาระบบ

การจัดการความรู้การทาํเคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ ระบบจัดการความรู้ท่ี

ผูว้ิจัยพัฒนาข้ึน และแบบประเมินประสิทธิภาพผูเ้ช่ียวชาญ   ผลการตรวจสอบพบว่าระบบท่ี

พฒันาข้ึนมีความถูกตอ้งตรงตามระบบท่ีไดอ้อกแบบไว ้และมีผลการประเมินประสิทธิภาพใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  

18



ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลจากการสัมภาษณ์

กลุ่มตวัอย่าง พบว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาํผา้บาติก อาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์  จาก

กลุ่มนั้นมีอยูด่ว้ยกนัหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดภายในครอบครัว ซ่ึงเป็นการถ่ายทอด

จากพ่อ แม่ สู่ลูก หรือการถ่ายทอดระหว่างเครือญาติ และการถ่ายทอดจากผูเ้ช่ียวชาญ และการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง แต่ยงัไม่มีการจดัการกบัความรู้ภูมิปัญญาผา้บาติก  และยงัไม่มีระบบท่ีสามารถ

รวบรวม แลกเปล่ียน หรือจดัเก็บความรู้ภูมิปัญญาเหล่านั้น ให้สามารถนาํความรู้นั้นมาใชซ้ํ้ าไดอี้ก 

(อลิสา รามโกมุท, 2542)    

 ในการศึกษาวิจยัให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ท่ีตอ้งการเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุม้กนัของประเทศไทยให้
เขม้แขง็  เป็นการพฒันาระบบตามหลกัวิชาการ ไดแ้ก่ การพฒันาระบบจดัการความรู้ภูมิปัญญาผา้
บาติก กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาระบบจดัการความรู้ภูมิ
ปัญญาผา้บาติก กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์  และเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบจดัการ
ความรู้ภูมิปัญญาผา้บาติก กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์  ผูว้ิจัยได้ศึกษาหลักการทฤษฎี 
งานวิจยัและเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาระบบ ได้แก่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) หมายถึง  เคร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ ท่ี
นําไปใช้ช่วยในการออกแบบ  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  ซ่ึงรวมถึงฮาร์ดแวร์(Hardware) 
ซอฟตแ์วร์(Software) ระบบฐานขอ้มูล (Database) การส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunication) 
และระบบรับ-ให้บริการ (Client-Server  System) (Turban, 2001)   วงจรการพฒันาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) เป็นกระบวนการในการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาเพื่อใช้
สาํหรับแกปั้ญหาหรือสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัธุรกิจ การจดัการความรู้ (Knowledge Management) การ
จดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการระบุ การเลือก  การจดัระบบ การเผยแพร่ 
และการถ่ายโอนสารสนเทศและความเช่ียวชาญ (Turban  et al., 2004) ระบบการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management  System : KMS) เป็นระบบสําหรับการจดัการความรู้ในองค์กรในการ
สนับสนุนการสร้างความรู้ การจดัเก็บและแบ่งปันความเช่ียวชาญในรูปแบบของขอ้มูล (Jennex  
and Olfman, 2002) 

   

2. การดําเนินการวจัิย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นการจดัการขอ้มูล

ระบบจัดการความรู้  เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   โดยกําหนดขอบเขตการพัฒนาและหา
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ประสิทธิภาพของระบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาผา้บาติก กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ ์   

โดย ใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการดาํเนินงานในปัจจุบนั

และความตอ้งการของระบบจดัการความรู้ภูมิปัญญาผา้บาติก กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ ์

จากนั้นจึงทาํการพฒันาระบบการจดัการความรู้  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 

15ท่าน คือผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคจาํนวน 9 ท่านและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบจาํนวน 6 ท่าน 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ระบบจดัการความรู้ภูมิปัญญาผา้

บาติก  

 

3. ผลการศึกษา 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพผูเ้ช่ียวชาญ 15 ท่าน แบ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคจาํนวน 

9 ท่าน  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นออกแบบจาํนวน  6  ท่าน  โดยการตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบ

โดยใช ้White Box  Testing เพื่อดูโครงสร้างของระบบท่ีพฒันาข้ึน  โดยมีการทดสอบความถูกตอ้ง

ของระบบท่ีพฒันาข้ึน, ทดสอบการทาํงานสูงสุด  โดยทดสอบประสิทธิภาพในการประมวลผลของ

ระบบ  และทดสอบการเก็บขอ้มูล   โดยทาํการประเมินประสิทธิภาพและทดสอบการเก็บขอ้มูล  

โดยทาํการประเมินประสิทธิภาพแบ่งเป็น 4  ดา้น คือ 1) ดา้นความสามารถทาํงานตรงตามความ

ต้องการของผูใ้ช้งาน 2) ด้านหน้าท่ีของโปรแกรม 3) ด้านการใช้งานของระบบ 4) ด้านความ

ปลอดภยั  ในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉล่ีย  86.44%  ดา้นท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดตามลาํดบัคือดา้น

ความสามารถทํางานตรงตามความต้องการของผู ้ใช้งาน   88.14% รองลงมาด้านหน้าท่ีของ

โปรแกรม  87.33%  รองลงมาคือดา้นความปลอดภยั 87.11% โดยมี Username & Password ในการ

กาํหนดสิทธ์ิในการเขา้ใชร้ะบบ  และลาํดบัสุดทา้ยคือดา้นการใชง้านระบบ 86.53%  ดงัรูปท่ี 1 
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รูปที ่1 ผลการประเมินประสิทธิภาพผูเ้ช่ียวชาญ 
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2. ดา้นหนา้ท่ีของโปรแกรม

3. ดา้นการใชง้านของระบบ

4. ดา้นความปลอดภยั

5. โดยภาพรวม
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รูปที ่2 หนา้หลกัของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3 หนา้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

22



4. อภิปรายผล 

 การพฒันาและหาประสิทธิภาพของระบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาผา้บาติก กลุ่ม
อาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์    พฒันาข้ึนเพื่อสนับสนุนการทาํงาน และการแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้ระหว่างกลุ่มสมาชิก  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  
เพราะผูใ้ชง้านสามารถใชง้านไดจ้ริง  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ี ไดร้ะบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาผา้บาติก กลุ่มอาชีพสหกรณ์
ศิลปะประดิษฐ์ประกอบด้วยระบบย่อย 5 ระบบ คือ ระบบล็อกอิน (Log in) ระบบผูดู้แลระบบ 
(Admin) ระบบสมาชิก  (Member) ระบบบุคคลทั่วไป  (User) และระบบแลกเปล่ียนเรียน รู้ 
(Knowledge Sharing) ซ่ึงภายในระบบจะมีการเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั เพ่ิมลบสมาชิก อพัเดท
ขอ้มูลข่าวสารจากผูดู้แลระบบ  การแบ่งปันความรู้ภูมิปัญญาการทาํผา้บาติกจากผูเ้ช่ียวชาญ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดความยัง่ยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํา
ระบบท่ีพฒันาข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันาระบบการจดัการความรู้ท่ีในการเขา้ถึงขอ้มูล 
ความรู้ แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ภายในกลุ่มผา้บาติกในชุมชนอ่ืนๆ ในประเทศไทยได้
อีกดว้ย 

 

6. กติติกรรมประกาศ  

 ขอขอบคุณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ท่ีสนบัสนุนในการทาํวิจยัจนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบคุณ  คุณลัดดา วนับาเล 53/1 หมู่ 3 ตาํบลเกาะเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จังหวดั
นนทบุรี 11120 
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การสังเคราะห์ความรู้การเลี�ยงไก่พื�นเมอืงบนพื�นที�สูง ด้วยโมเดล SECI   

Knowledge Synthesis of Highland Native Chicken Raising Through SECI Model 

 

ผ่องศรี  กตกิาโชคสกลุ1 และเฉลมิพล คงจติต์2 

 
1 สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

2 วิทยาลยัศิลปะ สื�อ และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

 

บทคัดย่อ : ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี� ยง (โปว)์ บ้านยองแหละ ตาํบลอมก๋อย อาํเภออมก๋อย จงัหวดั
เชียงใหม่ ประสบปัญหาไก่พื�นเมืองไม่เพียงต่อการนาํไปใชป้ระกอบพิธีกรรม เนื�องจากขาดความรู้ใน

เรื�องวิธีการเลี�ยง การจดัการ และการคดัเลือกพ่อแม่พนัธุ์ไก่พื�นเมืองที�เหมาะสม การศึกษาวิจยันี� มุ่ง
พฒันาองค์ความรู้เรื� องการเลี� ยงไก่พื�นเมืองที� เหมาะสมกับชุมชนบนพื�นที� สูง โดยศึกษาร่วมกับ
ชาวบา้นยองแหละจาํนวน � คน ตามกระบวนการ SECI Model เพื�อพฒันาบทเรียนต่าง ๆ และอาศยั

แบบบนัทึกการสนทนากลุ่มสาํหรับบนัทึกประสบการณ์การเลี�ยงไก่ของชาวบา้น และแบบสมัภาษณ์
ผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อจบัประเด็นความรู้และประสบการณ์เกี�ยวกบัการเลี�ยงไก่พื�นเมือง จากการศึกษาพบว่า
ชาวบา้นสามารถนาํบทเรียนที�ไดพ้ฒันาขึ�นไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และพบว่าการเลี�ยง

ดว้ยวิธีการที�ไดจ้ากการถอดความรู้และสงัเคราะห์ความรู้ใหม่ สามารถให้ผลผลิตไดม้ากกว่าการเลี�ยง
แบบดั�งเดิม 
 

คาํสําคญั : การสงัเคราะห์ความรู้, การถอดบทเรียน, การเลี�ยงไก่พื�นเมือง  
 
Abstract : Karen hill tribe in Thailand ( Pow) , Yong-lae village Omkoi district Chiang Mai 

province, have a problem about insufficient native chickens for rituals due to their lacking 
knowledge in raising and management, and selection breeder native chickens.  This study aims to 
develop integration on highland native chicken raising improvement.  The SECI Model has done 

between the experts and  4 villagers through the group discussion and in-depth interview.  The 
research finding was that the villagers could apply the knowledge for raising extensively. Moreover, 
the new method in chickens raising enrich the high producing.  

 
Keyword: Knowledge Synthesis, Lesson Learned, Highland Native Chicken Raising 
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1. บทนํา 
  ความเชื�อในการนาํไก่พื�นเมืองเพื�อประกอบพิธีกรรมของชาวกะเหรี�ยง(โปว)์ บา้นยองแหละ 
ตาํบลอมก๋อย อาํเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่ มีการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั�งนี� เพื�อให้การ

ดาํรงชีวิตประสบความสาํเร็จและมีความราบรื�น จากการเก็บขอ้มลู ปี 2555 พบว่า ชาวกะเหรี�ยง(โปว)์ 
จาํนวน 61 ครัวเรือน มีความตอ้งการใชไ้ก่พื�นเมืองสีแดง 32 ตวั สีขาว 5 ตวั และสีดาํ 2 ตวั สําหรับ
ประกอบพิธีกรรม รวมอย่างน้อย ครัวเรือนละ 39 ตวัต่อปี แต่สามารถผลิตไดเ้พียงครัวเรือนละ 14 ตวั 

ยงัขาดไก่พื�นเมืองอีก ครัวเรือนละ 25 ตวั หรือ 1,525 ตวัต่อชุมชน ในปี ���� การเกิดโรคระบาดมีผล
ทาํให้ไก่พื�นเมืองของชาวบา้นตายทั�งหมด  ทาํให้ชาวบา้นจาํเป็นตอ้งหาซื�อไก่พื�นเมืองจากหมู่บ้าน
ใกลเ้คียง ซึ�งหาซื�อไดย้ากและขายกนัในราคาที�สูงมาประกอบพิธีกรรมแทน (การสัมภาษณ์ชาวบา้น

ยองแหละ, 2555) นอกจากคุณลกัษณะเรื� องสีขนของไก่พื�นเมืองแลว้ ไก่พื�นเมืองเพื�อประกอบ
พิธีกรรมจะตอ้งเป็นไก่ที�ไม่มีพฤติกรรมผดิธรรมชาติ และไม่มีความพิการ ซึ�งหลายครั� งจากการที�ไก่มี
พฤติกรรมผิดธรรมชาติ เช่น จิกไข่ วางไข่ลงพื�นดิน ฯลฯ ทาํใหต้อ้งกาํจดัแม่พนัธุ์ไก่ทิ�ง ส่งผลให้ขาด

ความต่อเนื�องในการผลิตลกูไก่ ยิ�งกว่านั�นวิธีการเลี�ยงแบบปล่อยใหห้ากินเองตามธรรมชาติแบบเดิม  
โดยไม่จดัการเรื�องนํ� าและอาหารที�ถูกสุขลกัษณะ ทาํให้ไก่พื�นเมืองไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอ เสี�ยง
ต่อการเกิดโรค และตายหรือเติบโตชา้ ทาํให้มีผลต่อการคัดเลือกพ่อแม่พนัธุ์ไก่พื�นเมือง การนาํไก่

พื�นเมืองที�มีขนาดโตมาใช้ประกอบพิธีกรรมจนหมด และเหลือไก่พื�นเมืองขนาดเล็กไวผ้สมพนัธุ์
กนัเอง  ส่งผลเสียต่ออตัราการฟักออกที�ลดลงอยา่งต่อเนื�อง เพราะพ่อแม่พนัธุ์มีขนาดเลก็ อายุมากและ
อตัราการผสมเลือดชิดสูงขึ�น (เกรียงไกร โชประการ และคณะ, ����)  การวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหากระบวนการเลี�ยงไก่พื�นเมืองบนพื�นที�สูงและพฒันาบทเรียนที�เป็นองค์ความรู้
เรื� องการเลี� ยงไก่พื�นเมืองที� เหมาะสมกับชุมชนบนพื�นที� สูง  โดยได้นําหลักการจัดการความรู้  
“SECI- Knowledge Conversion Process” ของ Nonaka และ Takeuchi เกี�ยวขอ้งกบัการกาํหนดความรู้ 

ของชุมชน การแสวงหาความรู้ การประมวลและกลั�นกรองความรู้ และการนาํความรู้ที�ไดไ้ปปฏิบติั  
(เฉลิมพล คงจิตต ์และคณะ, 2554: 8-9) มาเป็นเครื�องมือในการบ่งชี� ปัญหา การขยายผลจากความรู้ของ
ผูเ้ชี�ยวชาญ (Tacit Knowledge) กบัความรู้ที�หาไดจ้ากหนังสือ ผลงานวิจยั (Explicit Knowledge) และ

สงัเคราะห์ความรู้ใหม่ เกี�ยวกบัวิธีการเลี�ยงและการจดัการที�เหมาะสม ตลอดจนวิธีการคดัเลือกพนัธุ ์
เพื�อส่งเสริมให้ชาวบา้นยองแหละ สามารถผลิตไก่พื�นเมืองที�มีคุณลกัษณะสอดคลอ้งต่อความเชื�อ ตาม
ความตอ้งการไปใชใ้นการประกอบพิธีกรรมได ้
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
  สุชน  ตั�งทวีวิพฒัน์และคณะ อา้งถึง สมิต (2527) ว่า ขอ้จาํกดัของการเลี�ยงไก่ของชาวบา้นเกิด

จากการขาดความรู้ความเขา้ใจทั�งในเรื�องโรคระบาด  การปรับปรุงหรือการคดัเลือกพนัธุ์ โดยกล่าว

แนะนาํว่า ควรส่งเสริมให้ผูเ้ลี�ยงมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัวิธรการจดัการอย่างง่ายเพิ�มขึ�น เช่น การ

กกลูกไก่  การจบัแม่ไก่จุ่มนํ� าเพื�อลดการฟักไข่และเลี�ยงลกู  การใหอ้าหารเสริมโปรตีนที�มีในทอ้งถิ�น 

เป็นตน้ เพื�อเพิ�มปริมาณไก่ที�ควรจะไดรั้บต่อปี 

 สุชน  ตั�งทวีวิพฒัน์และคณะ (2547) รายงานว่า การใชเ้ทคนิคการจบัลกูไก่แยกออกจากแม่ไก่

ไปเลี�ยงตั�งแต่แรกเกิด  จากนั�นนาํแม่ไก่ไปจุ่มนํ� าเยน็ มีผลทาํให้แม่ไก่กลบัมาไข่ในรอบใหม่ไดเ้ร็วขึ�น 

จึงไดร้อบการผลิตลูกไก่เพิ�มขึ�น  ซึ�งเทียบแลว้จะไดล้กูไก่มากกว่าการเลี�ยงของเกษตรโดยทั�วไป 2-3 

เท่า (59-66 vs. 19-38 ตวั/แม่) จึงควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรนาํไปปฏิบติัอยา่เป็นรูปธรรมต่อไป  และถา้

หากเกษตรกรสามารถดูแลตูฟั้กเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  จะยิ�งทาํให้ไดร้อบการผลิตไข่และได้

ลกูไก่เพิ�มมากขึ�นกว่าการใหแ้ม่ไก่ฟักเองตามธรรมชาติ  ส่วนกรณีลกูไก่เมื�อแยกออกจากแม่แลว้ ควร

นาํไปเลี�ยงแบบขงัคอกรวม  ทาํการกกให้ความอบอุ่น  และให้อาหารสาํเร็จรูปของลูกไก่ไข่ที�เจือจาง

ดว้ยปลายขา้วในอตัราส่วน 25, 50 และ 75% ในช่วงลูกไก่อายุ 1-2, 3-4 และ 5-6 สปัดาห์ แมว้่าจะทาํ

ใหส้มรรถภาพการผลิตดอ้ยกว่าการใหอ้าหารสาํเร็จรูปลว้น ๆ ไปบา้ง แต่มีตน้ทุนการผลิตตํ�ากว่าอยา่ง

มีนยัสาํคญั  ซึ�งจะทาํใหเ้กษตรกรจะไดก้าํไรมากกว่า 

 อรอนงค ์ เลี�ยวธารากุลและคณะ (2547) รายงานว่า แม่ไก่พื�นเมืองจะใหไ้ข่มากที�สุดในเดือน

มีนาคม และธันวาคม โดยมีอัตราการเลี� ยงไก่ร้อยละ 16.22 และ 12.54 ของการให้ไข่รวมทั� งปี 

ตามลาํดบั  สอดคลอ้งกบัจาํนวนลูกเกิดในแต่ละเดือน ที�พบว่า ลูกไก่จะเกิดสูงที�สุดในเดือนเมษายน 

(ร้อยละ 12.81) รองลงมาไดแ้ก่เดือนมกราคม (ร้อยละ 11.08) ขณะที�อตัราการตายของลูกไก่จะสูง

ที�สุดในเดือนเมษายน(ร้อยละ 26.96) รองลงมาไดแ้ก่เดือนพฤษภาคม (ร้อยละ 19.18)  มิถุนายน(ร้อย

ละ 16.45) และกรกฎาคม (ร้อยละ 15.09) ตามลาํดบั  อา้งถึงเกรียงไกร และคณะ (2531) พบว่า ลูกไก่

พื�นเมืองของเกษตรกรที�เกิดระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมจะมีอตัราการตายสูงกว่าเดือนอื�น  

   มาโนช  อมรมงคลและคณะ (2554) รายงานการวิจยัพฒันาอาหารไก่จากวตัถุดิบในพื�นที�และ

การควบคุมอุณหภูมิในการอนุบาลลูกไก่สาํหรับไก่พื�นเมืองบนพื�นที�สูง ว่า จากการทดลองเลี�ยงไก่

พื�นเมืองในสภาพการจดัการของชาวไทยภูเขาเผา่กะเหรี�ยงในพื�นที� โดยแบ่งการเลี�ยงออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ 1) การเลี�ยงแบบให้ขา้วเปลือกเพียงอย่างเดียวและ 2) การเลี�ยงแบบให้อาหารหมกัที�ใชต้น้กลว้ย

เป็นวตัถุดิบหลกัในสูตรอาหาร และไก่ทดลองทั�ง 2 กลุ่ม จะไดรั้บอาหารตามกลุ่มทดลองในช่วงเชา้

และเยน็ ร่วมกับการปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติในช่วงกลางวนัดังเช่นที�เคยปฏิบัติแต่
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ดั�งเดิม พบว่า สมรรถภาพการผลิต/การสืบพนัธุ์ของแม่ไก่พื�นเมืองที�ไดรั้บขา้วเปลือกเพียงอย่างเดียวมี

เปอร์เซ็นตก์ารฟักออกมากกว่าการใหอ้าหารหมกัที�ใชต้น้กลว้ยเป็นวตัถุดิบหลกัในสูตรอาหาร ส่งผล

ไดจ้าํนวนลกูไก่ที�ฟักออกเป็นตวัต่อชุดมากกว่า แมว้่าแม่ไก่จะจาํนวนไข่ที�ใกลเ้คียงกนัก็ตาม แต่เมื�อ

พิจารณาถึงการเปลี�ยนแปลงของนํ� าหนักตวั กลบัพบว่า แม่ไก่ที�เลี�ยงดว้ยขา้วเปลือกเพียงอยา่งเดียวมี

การสูญเสียนํ� าหนักตัวมากกว่า ซึ� งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสมรรถภาพการผลิตตามมาใน

อนาคต เช่น การกลบัมาให้ไข่รอบใหม่ชา้กว่าหรือเปอร์เซ็นตไ์ข่เชื�อตาย/ตายโคมมากกว่า เนื�องจาก

ความไม่สมบูรณ์พนัธุข์องแม่ไก่พื�นเมือง  

  นอกจากนี�  การให้ขา้วเปลือกเพียงอยา่งเดียวยงัมีตน้ทุนค่าอาหารที�สูงกว่าการให้อาหารหมกั

อย่างมีนัยสําคัญยิ�งทางสถิติ (P<0.01) ดังนั�น จึงควรส่งเสริมให้มีการเลี� ยงด้วยข้าวเปลือกร่วมกับ

อาหารหมกัโดยเนน้พืชผกัที�มีตามฤดูกาลในทอ้งถิ�น เพื�อลดตน้ทุนค่าอาหาร และช่วยเพิ�มสมรรถภาพ

การผลิต/สมรรถภาพการสืบพนัธุ์ของแม่พนัธุไ์ก่พื�นเมือง ภายใตส้ภาพการจดัการที�ถกูจาํกดัทั�งพื�นที�

ในการจดัเลี�ยงดูและวตัถุดิบในการผลิตอาหาร และสามารถนาํไปขยายผลในพื�นที�อื�นต่อไปได ้ 

  จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า  การเลี�ยงไก่พื�นเมืองจาํเป็นให้มีเพียงพอต่อความตอ้งการ 

จะต้องมีการจดัการอย่างเป็นระบบเพื�อป้องกนัโรคระบาด ศตัรู สามารถควบคุมการให้นํ� า ให้
อาหาร การคดัเลือกพ่อแม่พนัธุ์  รวมถึงการดูแลและอนุบาลลูกไก่ได้ แต่การเลี�ยงไก่พื�นเมือง
จะตอ้งพิจารณาถึงขอ้จาํกดัและปัจจยัต่าง ๆ ของชุมชน ไม่ก่อใหเ้กิดภาระค่าใชจ่้ายและภาระงาน

ที�เพิ�มขึ�น เพราะจะทาํใหเ้กษตรกรลม้เลิกการเลี�ยงไก่ในรูปแบบใหม่ และหนัไปเลี�ยงไก่แบบเดิม 
 

3. การดําเนินการวจิยั 
 เพื�อเป็นสังเคราะห์บทเรียนเรื�องการเลี�ยงไก่พื�นเมืองบนพื�นที�สูง โดยอาศยัการแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ และการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกนัระหว่าง ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 คน ซึ� งเป็นปราชญ์ผูม้ี

ประสบการณ์ในการเลี�ยงไก่พื�นเมือง นักวิจยัและนกัวิชาการดา้นการถ่ายทอดและส่งเสริมวิธีการและ

การจัดการการเลี� ยงไก่พื�นเมืองให้กับชุมชนบนพื�นที� สูง ตัวแทนชาวบ้านในพื�นที�อมก๋อยซึ� งมี

ประสบการณ์ตรงจากการส่งเสริมวิธีการเลี�ยงไก่พื�นเมืองบนพื�นที�สูง ไปสู่ชาวบา้นยองแหละจาํนวน 4 

คน เพื�อใหช้าวบา้นสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  โดยมีกระบวนการดงันี�  

1) การดาํเนินการบ่งชี� ปัญหา หรือความรู้ที�สาํคญัสาํหรับการเลี�ยงไก่ ผ่านกระบวนการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ในระดบัตวับุคคล ภายในกลุ่มคนที�ทาํงานร่วมกนั (Socialization) ซึ�งแต่ละคนมี

ความรู้ (Tacit Knowledge) ที�แตกต่างกนั มารวมเป็นความรู้ในระดบัที�สูงขึ�น นาํไปสู่การมองปัญหา

แบบองคร์วมไดม้ากขึ�น 

2) การสร้าง การแสวงหาความรู้ และการจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยอาศยัการนํา

ความรู้ที�มีอยู่ในตวับุคคล มาสร้างและจดัระบบ เพื�อถ่ายทอดสู่ระดบักลุ่ม โดยไดก้าํหนดแบบบนัทึก
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ความรู้เป็นเครื�องมือช่วยสาํหรับบนัทึกความรู้ที�ไดจ้ากสมาชิกที�เขา้ร่วม และรวมถึงแบบบันทึกคาํ

สมัภาษณ์ความรู้เฉพาะจากผูเ้ชี�ยวชาญ ช่วยใหส้มาชิกเกิดความเขา้ใจร่วม และสามารถนาํไปปฏิบติัใน

แนวทางเดียวกนัได ้(Externalization) 

3) การประมวลและกลั�นกรองความรู้ การผนวกความรู้ เน้นการตรวจสอบ และ

กลั�นกรองความรู้ เพื�อสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ในแต่ละประเด็นปัญหา เพื�อใหส้ามารถนาํไปปฏิบติั

ไดจ้ริง (Combination)   

4) การนาํความรู้ที�ไดไ้ปปฏิบติั (Internalization) สมาชิกชุมสามารถนาํความรู้ที�ไดไ้ป

ปฏิบัติ โดยยงัคงเน้นการเรียนรู้และพัฒนาวิธีการในการพัฒนาให้ดียิ�งขึ� น นําไปสู่การเพิ�มพูน

ประสบการณ์อยา่งต่อเนื�อง 

 ทั� งนี�  ในการดาํเนินงานวิจัย ได้กาํหนดขั�นตอนการดาํเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั�น (loop)  

ดว้ยกนัคือ ขั�นการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากระบวนการเลี�ยงไก่พื�นเมืองบนพื�นที�สูง ขั�นการศึกษา

เรียนรู้เกี�ยวกบัการเลี�ยงไก่พื�นเมืองจากผูเ้ชี�ยวชาญ และขั�นการพฒันาบทเรียนที�เป็นองค์ความรู้เรื� อง

การเลี�ยงไก่พื�นเมืองที�เหมาะสมกบัชุมชนบนพื�นที�สูง   

 

4. ผลการศึกษา 
ขั�นการศึกษาและวเิคราะห์ปัญหากระบวนการเลี�ยงไก่พื�นเมอืงบนพื�นที�สูง   

 จากการทาํ Focus group ร่วมกนัระหว่างชาวบา้น 4 ครั� ง และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกบั

ผูเ้ชี�ยวชาญ โดยวิเคราะห์ตามวิธีการเลี�ยงไก่พื�นเมืองของชาวบา้น พบว่า 

1) สถานที�และ/หรือโรงเรือนเลี�ยงไก่ไม่ถูกสุขลกัษณะ มีพื�นที�แคบ มืดและทึบ การถ่ายเท

อากาศไม่ดี ไม่มีการป้องกนัลมโกรกและละอองฝนอย่างเป็นระบบ  ทาํให้ไม่สามารถจดัการกบัโรค

ระบาด และศตัรูต่าง ๆ ดงันั�นชาวบา้นควรทาํโรงเรือนเลี�ยงไก่ที�ถกูสุขลกัษณะ 

2) การให้อาหารดว้ยขา้วเปลือกและรําหยาบ ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของไก่ ควรมี

การเสริมอาหารประเภทโปรตีนและแคลเซียม 

3) การให้นํ� า โดยการปล่อยใหไ้ก่ออกหากินเองตามใตถุ้นบา้น แอ่งนํ� าในหมู่บา้น หรือตาม

ลาํหว้ยใกลห้มู่บา้น มีความเสี�ยงต่อการเป็นโรคระบาด 

4)   การป้องกนัและรักษาโรคตามภูมิปัญญาของชาวบา้น เป็นวิธีการที�มีความเสี�ยงต่อการ

แพร่ระบาดของโรค ชาวบา้นควรหมั�นสงัเกตอาการของไก่ เมื�อเห็นอาการผดิปกติควรแยกออกจากฝงู
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และกาํจดัทิ�งโดยการฝังหรือกลบเท่านั�น ส่วนการใชส้มุนไพรในการรักษาอาการของโรคภายนอก

สามารถใชไ้ดต้ามภูมิปัญญาเดิม 

5) การกาํจดัไก่ที�มีพฤติกรรมผดิธรรมชาติ ควรจะเขา้ใจและคาํนึงถึงคุณสมบติัทางวิชาการ

ว่า ไก่มีพฤติกรรมแบบนั�นเพราะสาเหตุอะไร ซึ�งจะช่วยรักษาไก่ใหม้ีปริมาณมากขึ�นได ้

6)  การใชไ้ก่ที�มีขนาดโตไปใชใ้นพิธีกรรมก่อน และเหลือไก่ที�มีขนาดตวัเลก็ไวท้าํพนัธุ ์ซึ�ง

ทาํใหไ้ดล้กูไก่ที�มีขนาดลาํตวัเลก็ บ่อยครั� งพบว่าไก่ครอกเดียวผสมพนัธุก์นัเองทาํใหเ้กิดการผสมพนัธุ์

แบบเลือดชิด  ส่งผลใหล้กูไก่ที�เกิดจากการผสมพนัธุด์งักล่าวมีการเจริญเติบโตชา้ ไม่ทนต่อโรค และ/

หรือมีความพิการ เป็นตน้ ดงันั�นควรมีการคดัเลือกพ่อแม่พนัธุที์�มีลกัษณะดีไวส้าํหรับผลิตลูกไก่ที�มี

ขนาดโตพอสาํหรับการนาํไปใชใ้นพิธีกรรม 

 

ขั�นการศึกษาและจบัประเด็นความรู้เกี�ยวกบัการเลี�ยงไก่พื�นเมอืงจากผู้เชี�ยวชาญ  

  การศึกษาและจบัประเด็นความรู้การเลี�ยงไก่พื�นเมืองจากผูเ้ชี�ยวชาญโดยการสมัภาษณ์ ได้

ขอ้สรุปความรู้เกี�ยวกบัการเลี�ยงไก่พื�นเมือง 2 เรื�อง คือ การเลี�ยงและการจดัการที�เหมาะสม และการ

คดัเลือกพ่อแม่พนัธุ ์   

1) การเลี�ยงและการจดัการที�เหมาะสม ไดแ้ก่   

1.1 การทาํโรงเรือนที�ถกูสุขลกัษณะ ไดแ้ก่  พื�นที�และขนาดที�เหมาะสมต่อจาํนวนไก่ การ

ถ่ายเทอากาศดี  ใชว้สัดุหาง่ายในพื�นที�   ป้องกนัฝนสาดและลมโกรกได ้ มีอุปกรณ์ให้อาหาร ให้นํ� า 

และรังไข่เพียงพอต่อแม่ไก่ 

1.2 การใหอ้าหาร ไดแ้ก่ การใหอ้าหารเสริม  การแยกใหอ้าหารไก่เลก็และไก่โต 

1.3 การใหน้ํ� า คือ ทาํที�ใหน้ํ� า ไม่ปล่อยใหไ้ก่ออกหานํ� ากินเองตามแอ่งใตถุ้นบา้น 

1.4 โรคและการป้องกนัโรค ไดแ้ก่ การสังเกตอาการ  การใชส้มุนไพรกบัโรคบางชนิด  

และการกาํจดัไก่ที�เป็นโรคระบาด 

1.5 การฟักและการอนุบาลลูกไก่ ไดแ้ก่ การเสริมอาหารและนํ� าขณะฟักไข่ การสังเกต

พฤติกรรมการฟัก  การสงัเกตโรคที�เกิดขณะฟักไข่ การอนุบาลลกูไก่ 

2) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธุ ์ ไดแ้ก่   

1.1 คดัเลือกตามลกัษณะทางกายภาพไก่ ไดแ้ก่ อาย ุนํ� าหนกั สีขน สีหนา้ และสีหงอนไก่ 
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1.2 คดัเลือกตามพฤติกรรมของไก่ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการกกและฟักไข่  พฤติกรรมการ

เลี�ยงลกูไก่  พฤติกรรในการจิกหรือหาอาหาร และ พฤติกรรมในการตื�นแลเขา้นอน 

ขั�นการพฒันาบทเรียนที�เป็นองค์ความรู้เรื�องการเลี�ยงไก่พื�นเมอืงที�เหมาะสมกบัชุมชนบนพื�นที�สูง 

 การพฒันาบทเรียนที�ชาวบ้านแลกเปลี�ยนความรู้ร่วมกบัผู้เชี�ยวชาญ สามารถสรุปเป็นแผนภาพ ซึ�ง

แสดงในรูปที� 1 และมีผลการเรียนรู้ใน 4  ขั�นตอน ดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 1 แสดงกระบวนการ SECI model  Loop ที� 1 

 

 

 

 

 

S = การพบปะ พดูคุยกนั

ระหว่างผูเ้ชี�ยวชาญกบัชาวบา้น 

E = ผูเ้ชี�ยวชาญและชาวบา้น

แลกเปลี�ยนประสบการณ์การเลี�ยง

C = การศกึษาดูงานการเลี�ยงไก่พื�นเมือง

บนพื�นที�สูง เพื�อตรวจสอบความรู้ เพื�อ

สร้างขอ้สรุปในประเด็นการเลี�ยงไก่

พื�นเมืองของชาวบา้น 

I = การนาํความรู้ที�ไดรั้บ

ไปประยกุตใ์ชแ้ละลงมือ

การพฒันาบทเรียนที�

ชาวบา้นไดม้ีส่วนร่วมใน

การแลกเปลี�ยนความรู้
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การพฒันาบทเรียนที�ชาวบ้านแลกเปลี�ยนความรู้กนัเอง สามารถสรุปเป็นแผนภาพ ซึ�งแสดงในรูปที� 2 

และมีผลการเรียนรู้ใน 4   ขั�นตอน ดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 2 แสดงกระบวนการ SECI model  Loop ที� 2 

 

5. การอภิปรายผล 
  การนาํหลกัการ SECI Model มาประยกุตใ์ชใ้นการแลกเปลี�ยนและสกดัเอาความรู้ไปถ่ายทอด

ให้ชาวบา้น ทาํให้ชาวบา้นเกิดการเรียนรู้และสามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชแ้ละพฒันาต่อยอดใน

การแกไ้ขปัญหาในการเลี�ยงไก่พื�นเมืองได ้โดยจะพบว่า กระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ที�เกิดขึ�นนั�น

ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัดว้ยกนัคือ 

  1. กระบวนการที� เกิดจากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผูเ้ชี�ยวชาญ โดยใน

ขั�นตอนของ Socialization และExternalization นั�นเป็นการพบปะแลกเปลี�ยนประสบการณ์กนั เพื�อให้

เกิดความเขา้ใจตรงกนัในบริบท ขอ้จาํกดั และลกัษณะของการเลี� ยงไก่ในพื�นที�  ชาวบา้นมีความรู้

ความเขา้ใจในการเลี�ยงไก่พื�นเมือง  ในขั�นตอน  Combination เป็นการศึกษาดูงานการเลี�ยงไก่พื�นเมือง

ของชาวบา้น เพื�อให้ชาวบา้นไดเ้ห็นรูปแบบและลกัษณะของการเลี�ยงไก่ในสภาพจริง และสามารถ

นาํไปประยุกตใ์ชแ้ละลงมือปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบัสภาพพื�นที�ของตนเองในขั�นตอน 

Internalization แลว้ชาวบ้านได้เยี�ยมชมโรงเรือนเลี� ยงไก่ของแต่ละคน พร้อมทั�งแลกเปลี�ยนกันว่า

S = ชาวบา้นการพบปะ 

พดูคุยกนัระหว่างชาวบา้น

กบัชาวบา้น 

C = นาํประเดน็ความรู้ที�ให้

ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ 

I = การนาํความรู้ที�ไดรั้บไป

ประยกุตใ์ชแ้ละลงมือปฏิบติัต่อ

ยอดในขั�นตอนต่อไป 

การพฒันาความรู้เรื�องการเลี�ยง

ไก่พื�นเมือง โดยพฒันา

บทเรียนที�ชาวบา้นแลกเปลี�ยน

E = ชาวบา้นแลกเปลี�ยน

ประสบการณ์การเลี�ยงไก่  
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ลกัษณะพื�นที� สภาพโรงเรือนของแต่ละคนเป็นอยา่งไร ตอ้งปรับปรุงอะไรบา้ง เพื�อไม่ใหเ้กิดปัญหาใน

อนาคต ซึ�งเป็นขั�นตอน Socialization ในกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้หรือเกลียวความรู้รอบต่อไป 

  2. กระบวนการที�เกิดจากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างชาวบา้น ทั�งในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

สรุปสภาพการเลี�ยงไก่แบบเดิมเพื�อบ่งชี� ปัญหาต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และที�เกิดจากการแลกเปลี�ยนและ   

ลงมือปฏิบัติร่วมกันเอง จนเกิดความชาํนาญและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที� เกิดขึ�นระหว่างการเลี�ยงไก่

พื�นเมืองได ้โดยในขั�นตอนของ Socialization และExternalization นั�นเป็นการนาํความรู้ที�เกิดจากการ

ลงมือปฏิบติั และการแกไ้ขปัญหาจากประสบการณ์ มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั รวมถึงการไปเยี�ยมดู

โรงเรือนเลี�ยงไก่ของเพื�อนบา้น ขณะเดียวกนัในขั�นตอน Combination จะนาํประสบการณ์ที�ไดไ้ปให้

ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งและให้คาํแนะนาํเพิ�มเติม แลว้นาํไปปฏิบติัต่อยอดการเลี�ยงไก่ใน

ขั�นตอน Internalization จนเกิดทกัษะความชาํนาญ หลงัจากการลงมือปฏิบติั ชาวบา้นจะนดัหมายและ

เวียนกนัไปดูการเลี�ยงไก่ของแต่ละคน เพื�อช่วยเหลือและแลกเปลี�ยนประสบการณ์ของตนเอง  

 

6. สรุปผลการวจิยั 
 จากผลการพฒันาความรู้การเลี�ยงไก่พื�นเมือง  หากชาวบา้นนาํองค์ความรู้ไปประยกุต์ใชก้บั

การเลี�ยงไก่พื�นเมืองของตนเองและแลกเปลี�ยนความรู้กนัตามกระบวนการ SECI model จนเกิดการ

สร้างความรู้ใหม่ ๆ เพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ชาวบา้นจะพบว่า แม่ไก่ 1 ตวั จะสามารถผลิตลูกปีละ 3 - 4 

รอบ คิดเป็นไข่รอบละ 8 – 12 ฟอง หรือจาํนวนลกูไก่ที�ฟักออก  30 – 40 ตวัต่อปี ซึ�งเปรียบเทียบขอ้มูล

การเลี�ยงไก่ที�เกิดจากการพฒันาความรู้ของชาวบา้น และขอ้มลูการเลี�ยงไก่แบบดั�งเดิม สามารถสรุปได้

ดงัตารางที� 1 
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ตารางที� 1 ขอ้มลูการใหผ้ลผลิตและความรู้ของการเลี�ยงไก่แบบดั�งเดิมกบัแบบการสร้างความรู้ 

กิจกรรม การเลี�ยงไก่แบบเดิม การเลี�ยงไก่แบบการสร้างความรู้

ดว้ยโมเดล SECI model 

ผลผลิต ความรู้เดิม ผลผลิต ความรู้ใหม ่

การผลิตไข่ 7 – 10 ฟ อ ง 

ต่อรอบ 

1. ทําเล้าไ ก่ ติ ด กับ

บ้ าน  ไ ม่ ให ญ่ ม าก 

สาํหรับเป็นที�วางไข่

และที�นอน 

2. ปล่อยให้ไก่ออก

หาอาหารเสริมและ

นํ� า กิ น เ อ ง ต า ม

ธรรมชาติ 

3. ไ ม่ มี ก า ร เส ริ ม

อาหารโปรตีน 

4. ใช้ส มุ น ไ พ ร ใน

การรักษาโรค 

5. ใชไ้ก่ที�มีขนาดโต 

เห ลื อไ ก่ ที� มี ข น าด

เลก็ไวท้าํพนัธุ ์

8 – 12 ฟ อ ง

ต่อรอบ 

1.ทําโรงเรือนเป็นที�

พั ก อ า ศั ย แ ล ะ มี

บริเวณใหไ้ก่เดินเล่น 

เพื�อป้องกนัโรคและ

สตัวศ์ตัรูของไก่ 

2. ให้อาหารและนํ� า

ใ น ถั ง ที� ทํ า ค ว า ม

สะอาดทุกวนั 

3. มี เปลือกไข่และ

เปลือกถั�วเป็นอาหาร

เสริมโปรตีน 

4. สังเกตอาการป่วย

ของไก่ และกาํจดัทิ�ง

ทัน ที  เพื� อ ป้ อ งกัน

การแพร่ระบาด 

5. ใช้ไก่ที�มีขนาดโต 

ลกัษณะดี เป็นพ่อแม่

พนัธุ ์

ฟักออกลกูไก่ 4 – 6 ตวั  8 – 10 ตวั 

อตัราการรอด 3 – 5 ตวั 7 ตวั 

จาํนวนรอบการผลิต 2 – 3 รอบ/ปี 3 รอบ 

 

 ดา้นความเชื�อและพฤติกรรม ขณะการลงมือปฏิบัติการเลี� ยงไก่พื�นเมืองนั�น ชาวบ้านพบ

พฤติกรรมผิดธรรมชาติของไก่ ไดแ้ก่ ไก่จิกไข่ ไก่ไซร้ปีก ไก่ไข่ลงพื�นดิน ซึ�งแต่เดิมเมื�อชาวบา้นพบ

พฤติกรรมแบบนี� จะต้องกาํจดัทิ�งทนัทีเพราะเชื�อว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ� นกับตนเองและครอบครัว แต่

ชาวบา้นไดแ้ก้ไขโดยการนําเอาขนไก่ไปใชใ้นการขอขมาต่อสิ�งรี� ลบัแทน เพราะชาวบ้านเขา้ใจถึง

สาเหตุที�ไก่จิกไข่ และจิกปีกตนเอง รวมถึงชาวบา้นเกิดความรู้สึกหวงแหนและเสียดายแม่ไก่อีกดว้ย 
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นอกจากนั�นช่วงเปลี�ยนฤดูกาล ไก่ของชาวบา้นกลุ่มเป้าหมายจะถูกนาํไปขงัไวใ้นโรงเรือน ทาํให้ไก่

รอดจากการเกิดโรคระบาดในปี 2557 ในขณะที�ไก่ของชาวบา้นนอกกลุ่มเป้าหมายทยอยตายทั�งหมด 

 กล่าวโดยสรุปชาวบ้านสามารถนําบทเรียนที� ได้พัฒนาขึ� นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และพบว่าการเลี� ยงด้วยวิธีการที�ได้จากการถอดความรู้และสังเคราะห์ความรู้ใหม่ 

สามารถใหผ้ลผลิตไดม้ากกว่าการเลี�ยงไก่แบบดั�งเดิม 
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8. เอกสารอ้างองิ 
เกรียงไกร โชประการ. (2543). ไก่พื�นเมอืงและไก่ลกูผสมพื�นเมอืง: อดีตและปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

เฉลิมพล คงจิตต,์ วนัชยั คาํรินทร์ และสม ขุ่ยอาภยั. (����). ระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ    

เรียนรู้ของชุมชนเมอืง. วิทยาลยัศิลปะ สื�อ และเทคโนโลย.ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ณพศิษฏ ์ จกัรพิทกัษ.์ (����). ทฤษฏีการจดัการความรู้. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.  

มาโนช อมรมงคล และคณะ. (����). การวจิยัพฒันาอาหารไก่จากวตัถุดบิในพื�นที�และการควบคุม 

  อุณหภูมใินการอนุบาลลกูไก่สําหรับไก่พื�นเมอืงบนพื�นที�สูง: รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์.  

  เชียงใหม่. 

สุชน  ตั�งทวีพิพฒัน์ และคณะ. (2546). การเพิ�มประสิทธิภาพการผลติไก่พื�นเมอืง: ระบบการผลิตใน

เชิงการคา้. กรุงเทพฯ: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

อรอนงค ์เลี�ยวธารากุล และคณะ. (����). การเพิ�มจาํนวนตบัไข่ของแม่ไก่และการลดอตัราการตาย

ของลูกไก่พื�นเมอืง: รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ .ม.ป.ท.: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 

 

35



  

การถอดบทเรียนการดําเนินการพฒันาโรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา:  

กรณีศึกษาโรงเรียนชัยมงคลวทิย์ วดัชัยมงคล พระอารามหลวง จงัหวดัสงขลา 

The Lesson Learned Visualizing of the Development Operation of Charity School 

of Buddhist Temple in Buddhism :  Case Study of  Chai MongkolvitSchool ,  

Wat Chai Mongkol,  Royal Temple, Songkhla Province 

 

วิชิต เอียดจงดี 1 

VichitAidgongdee 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยนี� เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์ ไดแ้ก่ 1) เพื�อ

ถอดบทเรียนการดาํเนินงานโรงเรียนชยัมงคลวิทยโ์รงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา 

จงัหวดัสงขลา และ �)  เพื�อติดตามผลการพฒันาโรงเรียนชยัมงคลวิทย ์โรงเรียนการกุศลของวดัใน

พระพุทธศาสนา วดัชยัมงคล พระอารามหลวง  จงัหวดัสงขลา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้

ข้อมูลคนสําคัญ ได้แก่ พระสงฆ์ จาํนวน � รูป คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จาํนวน � คน 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน � คน  ผูป้กครอง จาํนวน  5 คน นักเรียน จาํนวน � คน รวมจาํนวน 

ทั�งสิ�น�5 คน 

ผลการวิจยั พบว่า 1.การดาํเนินงานของโรงเรียนมีแนวปฏิบัติที�ดี � ด้าน ไดแ้ก่ �) การ

บริหารงานวิชาการ �)  การบริหารงบประมาณ  �) ดา้นบุคลากร  �) ดา้นธุรการและบริหารทั�วไป  2.

การดาํเนินการโรงเรียนไดพ้ฒันาการบริหาร ทั�ง 4 ดา้นโดยใช ้ “นวตักรรม 5 อิ�ม เพื�อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตผูเ้รียน : อิ�มทอ้ง อิ�มกาย อิ�มใจ อิ�มความรู้  อิ�มคุณธรรม” ทาํให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ� ในทุก

ดา้นพฒันาในทางที�ดีขึ�น 

 

คาํสําคญั: ถอดบทเรียน,นวตักรรม,คุณภาพชีวิต,แนวปฏิบติัที�ดี,โรงเรียนการกุศล 
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Abstract 
 

This study was a qualitative research aims : 1) to visualize the lesson learned of the operations of 

Chai Mongkolvit School, charity school of Buddhist temple in Buddhism, Songkhla Province and 

2) to follow-up the improvement of Chai Mongkolvit School, charity school of Buddhist temple 

in Buddhism, Wat Chai Mongkok, Royal Temple, Songkhla.  Methodology focused on In-depth 

Interviews. The sample consisted of a Buddhist monk, School board of three people, a school 

director, one of the parents of five students, including five students, a total of 15 people. 

The results showed that: 1. The operation of the school is good practice four areas: 1) Academic 

Administration 2) Budget Management 3) Personnel 4) administrative and general 

management. 2. Implementation of School Management Development, all four sides by the "five 

full innovation to improve the lives of learners : I filled my stomach's full and satisfied moral 

knowledge" puts quality and achievement in all aspects of development in a more good way.  

 

Keywords : the lesson learned Visualizing,  innovation,  the file quality of learners, good 

practices, charity school 

 
 

บทนํา 

โรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา เดิมใชชื้�อว่า โรงเรียนราษฎร์ของวดั เกิดขึ�น

ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยโรงเรียนราษฎร์ของวดั พุทธศกัราช 2488 โรงเรียน

การกุศลของวดัในพระพุทธศาสนาไดป้ระสบปัญหาในการดาเนินงานมาโดยตลอด เนื�องจากใน

ช่วงแรกๆ ไดรั้บอุดหนุนเหมือนโรงเรียนเอกชนทั�วไป และไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน

จากผูป้กครองนกัเรียนได ้สาเหตุจากผูป้กครองนกัเรียนร้อยละ �� มีฐานะยากจน จึงทาํให้โรงเรียน

บางแห่งตอ้งเลิกกิจการและบางแห่งก็ไดโ้อนกิจการให้รัฐบาล (พระไพศาล, ����,น.1) ในระยะ

ต่อมา สงัคมไทยมีการเปลี�ยนแปลงรัฐไดด้าํเนินการจดัการศึกมากยิ�งขึ�นแมก้ระนั�นวดัก็ยงัเป็นส่วน

สาํคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนตลอดมาโดยจัดในรูปแบบโรงเรียนการกุศลของวดัใน

พระพุทธศาสนาและรูปแบบอื�นๆ ตามที�พระเถระผูจ้ดัจะพิจารณาเห็นสมควรในการจดัการศึกษา

วิชาสามัญ ควบคู่ไปกับวิชาพระพุทธศาสนาในวดั เด็กที�ยากจนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนใน

โรงเรียน อีกทั�งพระภิกษุสามเณรไดม้ีโอกาสศึกษาวิชาสามญัที�ไม่ขดัต่อสมณะวิสัยควบคู่ไปกับ

การศึกษาพระปริยติัธรรม โรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนาเหล่านั�น มีวดัเป็นผูรั้บ

ใบอนุญาตจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรที�กระทรวงศึกษากาํหนด และพฒันาการเรียนการ
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สอนโดยเน้นแนวปฏิบติัที�ชดัเจน(ประยุทธ   สมวงษา,����,น.��)  สาํหรับโรงเรียนที�ยงัคงดาํเนิน

กิจการอยู่ในปัจจุบันก็พยายามปรับปรุงพัฒนาเพื�อให้โรงเรียนสามารถดาํเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยอาศยัรูปแบบหรือกระบวนการการพฒันาที�หลากหลายกนัไปตามศกัยภาพของ

โรงเรียนนั�น 

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ก่อตั� งเมื�อปี

พุทธศักราช 2551 ตามระเบียบการทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2532 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เมื�อวนัที� 26 มีนาคม พ.ศ.2551  

โดยมีพระราชวรธรรมโกศล เจ้าอาวาสวดัชัยมงคล พระอารามหลวง (ในขณะนั� น) ปัจจุบัน 

พระเทพสุธรรมญาณ  เป็นผูรั้บใบอนุญาต จดัตั�งโรงเรียน     การดาํเนินการบริหารจดัการโรงเรียน

ตลอดระยะเวลา 7 ปีที�ผา่นมา แมว้่าจะเป็นอยูใ่นช่วงทศวรรษ ของการพฒันา  แต่เห็นไดจ้ดัเจนว่ามี

การเปลี�ยนแปลงในทางที�ดี และเห็นผลการความมุ่งมั�นไดเ้ป็นอย่างดี  โดยโรงเรียนมีนโยบายที�

ชดัเจนมาตั�งแต่เริ�มตั�งโรงเรียนในการบริหารโรงเรียนแบบการกุศล  ซึ�งผูป้กครองนักเรียนทุกคน 

ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเกี�ยวกับการศึกษาแต่อย่างใด เพราะเห็นความยากลาํบากของผูป้กครองของ

นกัเรียนที�แบกรับภาระค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการเรียนของบุตรหลาน ประกอบกบันโยบายเชิงรุกในการ

สร้างจุดสนใจใหก้บันกัเรียน ผ่านเครือข่ายการมีส่วนร่วมขององคก์รต่างๆ  ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงสนใจที�

จะศึกษาติดตามผลการดาํเนินการบริหารจดัการโรงเรียน และถอดบทเรียนผลการดาํเนินการบริหาร

ของโรงเรียนชยัมงคลวิทย ์  จงัหวดัสงขลา เพื�อเป็นโอกาสแห่งการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของโรงเรียน

กลุ่มการกุศล ในจงัหวดัสงขลา ไดม้ีโอกาสนาํประสบการณ์การดาํเนินงานที�ผา่นมาในระยะเวลา

ตั�งแต่ก่อตั�งโรงเรียนจนถึงปัจจุบนั มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เพื�อคน้หาแนวทางกรบริหารโรงเรียนเพื�อ

เป็นแม่แบบ สู่การจดัการความรู้ สังเคราะห์ วิเคราะห์ และกาํหนดเป็นเป้าหมายในการบริหารให้

ประสบความสาํเร็จอยา่งย ั�งยนื  

โรงเรียนชยัมงคลวิทย ์เป็นโรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา  ตั�งอยู่ ณ วดัชัย

มงคล พระอารามหลวง ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา มีพระเทพสุธรรมญาณ เป็นผูรั้บ

ใบอนุญาตและผูจ้ดัการโรงเรียน นายชอบ บุญช่วย  เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน  มีสุภาษิตประจาํ

โรงเรียนว่า “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ แปลว่า มนุษยที์�ฝึกดีแลว้ เป็นผูป้ระเสริฐ” มีปรัชญาประจาํ

โรงเรียนว่า ศีลเคร่ง เก่งงาน ชาํนาญวิชชา  หมายถึง นกัเรียนทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตนตามแนวศีล � 

เป็นกิจวตัร มีจิตสาธารณะเป็นที�ตั�ง มีคุณธรรมนาํความรู้ รู้ผดิ รู้ถกู รู้ชั�ว รู้ดี ควรรู้ ไม่ควรรู้ ตลอดทั�ง

ปฏิบติัตาม วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนได ้ (ชอบ, ����) 
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โรงเรียนชยัมงคลวิทย ์เป็นโรงเรียนที�ตั�งอยู่ในชุมขนแออดั (สลมั) เขตเทศบาลนครสงขลา 

นกัเรียน ��� เปอร์เซ็นต ์เป็นคนมีฐานะ ยากจน ครอบครัวแตกแยก กาํพร้า พ่อ-แม่ อาศยัอยูก่บัคน

อื�น มีสภาพแวดลอ้มที�เต็มไปดว้ยแหล่งอบายมุข ทั�งแหล่งยาเสพติด การพนัน โสเภณี สุราของมึน

เมาทุกชนิด การสุขาภิบาลและสุขอนามยัในชุมชนที�ไม่ไดรั้บการดูแลจากภาครัฐ ผูป้กครองขาด

ความรู้ที�จะอบรมสั�งสอนหรือเสริมสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่บุตรหลาน ทั�งตอ้งทาํงานหาเชา้กินคํ�า 

ไม่มีวนัหยุด จึงไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานไดอ้ย่างเต็มที� เด็กๆ ตอ้งอดอาหารในวนัหยุดเรียน เพราะ

ผูป้กครองไม่มีเวลาเตรียมอาหารไวไ้ห ้ ลว้นเป็นปัญญาที�หนกัหน่วงสาํหรับโรงเรียนชยัมงคลวิทย ์ 

(พระราชวรธรรมโกศล, ����,น.��) 

จากสภาพแวดลอ้มดงักล่าว ส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน ทาํให้โรงเรียนตอ้งตระหนกัถึง

ความจาํเป็นที�จะตอ้งระดมสรรพกาํลงั และประสานงานกบัผูม้ีจิตศรัทธาที�หลากหลาย เพื�อร่วมดว้ย

ช่วยกนัยกระดบัคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหม้ีคุณภาพความเป็นอยูที่�มีความพร้อมมากขึ�น อนัที�จะ

ส่งผลให้การเรียนการสอนมีความกา้วหนา้ มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนที�น่าพึงพอใจมากขึ�น  โดยใน

ปีการศึกษา ���� โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ ซึ�งโรงเรียนกลบัเพชรศึกษา เป็น

โรงเรียนแม่ข่าย ทาํใหโ้รงเรียนไม่โดดเดี�ยว มีพี�เลี�ยง ทาํใหบุ้คลากรของโรงเรียนมีขวญัและกาํลงัใจ

ที�จะมุ่งมั�นพฒันาผูเ้รียนอย่างเต็มศกัยภาพมากขึ�น และจะส่งผลต่อพฤติกรรมอนัพึงประสงคใ์นทุก

ดา้นดว้ย   

จากการทบทวนงานวิจยัที�ศึกษาเกี�ยวกบัการถอดบทเรียน พบว่า มีงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งอยา่ง

นอ้ย จาํนวน � เรื�อง คือ งานวิจยัของ พระครูนิวิฐวิริยคุณ (2549) พระครูสุตกิจวิมล (2549) ศรีนวล 

ศรีสวสัดิยาภรณ์ (2549) มยุรี  ศรีทอง (2540) วิมล ปิงเมืองเหลก็และคณะ (2542) พระวิบูลโพธาภิ

รัต (2554) เอกชยั ริปุฤทธิชัย(2555)   ซึ�งงานวิจัยเหล่านี� นั�นศึกษาการบริหารจดัการโรงเรียนการ

กุศลของวดัในพระพุทธศาสนา เพื�อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและพฒันาทกัษะชีวิตของ

นกัเรียน  

ดังนั� น ผูว้ิจ ัยจึงสนใจศึกษา “ถอดบทเรียน”  การบริหารจัดการของโรงเรียน ซึ� งเป็น

โรงเรียนการกุศลที�จดับริหารการเรียนการสอนโดยใชท้รัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้เกิดประโยชน์

มากที�สุด จากการไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐเพียงเงินอุดหนุนอยา่งเดียว คงไม่เพียงพอกบั

ค่าใช้จ่ายที� เพิ�มมากขึ� น การศึกษาแนวทางการพฒันาโรงเรียนเพื�อเป็นแม่แบบหรือตน้แมใ้ห้กับ

โรงเรียนอื�น จึงเป็นแนวทางที�ดีที�สุดสาํหรับการพฒันาการศึกษาให้โรงเรียนไดม้าตรฐานสร้าง

ความเจริญ ความมั�งคงที�ถาวร และย ั�งยนืกา้วหนา้ตลอดไป       
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1. เพื�อถอดบทเรียนการบริหารโรงเรียนชยัมงคลวิทย ์โรงเรียนการกุศลของวดัใน

พระพุทธศาสนา วดัชยัมงคล พระอารามหลวง จงัหวดัสงขลา  

2. เพื�อติดตามผลการบริหารจดัการโรงเรียนชยัมงคลวิทย ์โรงเรียนการกุศลของวดัใน

จงัหวดัสงขลา 

 

วธิีการดําเนินการวจิยั 

การวิจัยนี� เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยในขั�นต้นผูว้ิจัยเน้นใช้

การศึกษาเอกสาร(Document Data) ที�เกี�ยวขอ้ง และวิธีการสงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม(Participant  

Observation) ในการศึกษาข้อมูลขั�นพื�นฐาน  ขั�นต่อมาใช้วิธีการจดักลุ่มสนทนา(Focus Group) 

สาํหรับการติดตามผลการดาํเนินงาน และใชก้ระบวนการถอดบทเรียนเพื�อการแลกเปลี�ยนเรียนรู้

แนวปฏิบติัที�ดีของโรงเรียนชยัมงคลวิทย ์ซึ�งมีการพฒันาการบริหารโรงเรียนที�โดดเด่นมีคุณภาพ 

เชิงประจกัษ ์โรงเรียนชยัมงคลวิทย ์ของจงัหวดัสงขลา  โดยผูว้ิจยัไดร่้วมรวมเก็บขอ้มลูจากเรื�องเล่า 

(Story Telling) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูใ้ห้ข้อมูลคนสําคัญ (Key 

Informant) หลงัจากนั� น จึงนําข้อมูลที�ได้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล โดยได้

ดาํเนินการรวบรวมขอ้มลูตั�งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึง ธนัวาคม พ.ศ. ���7 รวมเป็นระยะเวลา 

12 เดือน 

 

ผู้ให้ข้อมูลคนสําคญั (Key Informant) 

การวิจัยครั� งนี�  มีผูใ้ห้ข้อมูลคนสําคัญ (Key Informant) ซึ� งผูว้ิจยัใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selective) ได้แก่ กรรมการดาํเนินงานฝ่ายสงฆ์ จาํนวน  � รูป คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน จาํนวน � คน ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน � คน  ผูป้กครอง จาํนวน  5 คน นักเรียน 

จาํนวน � คน  รวมจาํนวนผูใ้หข้อ้มลูคนสาํคญั ทั�งสิ�น �5 คน 

 

เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั  

การวิจยัครั� งนี�  ใชแ้บบสงัเกตการณ์  แบบสรุปการสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์ที�ผูว้ิจยั

ไดส้ร้าง และพฒันาเครื�องมือขึ�นเอง โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตาํรา งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง

และปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อปรับปรุงพฒันาเครื�องมือใหม้ีความเหมาะสมที�สุด  โดยแต่ละเครื�องมือ

นาํไปใช ้ดงันี�  
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�) แบบสังเกตการณ์ ใช้ในการเก็บข้อมูลพื�นฐานเบื�องต้นในการประชุมคณะทํางาน

โครงการแต่ละครั� ง  

�) แบบสรุปการสนทนากลุ่ม  ใชใ้นการเก็บขอ้มูลที�ได้จากการสนทนาในการจัดกลุ่ม

สนทนา(Focus Group)   

3) แบบสมัภาษณ์ ใชใ้นการเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูคนสาํคญั  

 

ผลการวจิยัและอภิปรายผล 

จากการวิจยัครั� งนี�  มีผลการวิจยัและอภิปรายผลได ้ดงันี�  

 �.ผลการถอดบทเรียนการบริหารจดัการโรงเรียนชยัมงคลวิทย ์โดยการสนทนากลุ่มและ

การสัมภาษณ์เพิ�มเติม รวมทั�งการสังเกตจากการลงพื�นที�ของผูว้ิจยั พบว่า มีขอ้มลูการดาํเนินงานที�

สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์และจดัประเด็นเป็นแนวปฏิบติัที�ดีที�เกิดจากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ โดย

สามารถแบ่งออกเป็น �  ประเด็น  ดงันี�  

  �.� การเป็นแบบอยา่งที�ดีของผูน้าํ ในองค์กร จากการสัมภาษณ์พบว่า  นายชอบ  บุญช่วย 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชยัมงคลวิทย ์เป็นผูน้าํที�มีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาโรงเรียนเป็นอย่างยิ�ง 

เนื�องจากประวติัอดีตท่านเป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียนที�มีเชื�อเสียงของจังหวดัสงขลา มาก่อน เช่น 

โรงเรียนอนุบาลสงขลา โรงเรียนวิเชียรชม ซึ�งเป็นโรงเรียนที�มีชื�อเสียง ในดา้นวิชาการและกิจกรรม 

และท่านเป็นผูบ้ริหารดีเด่นระดบัประเทศ เมื�อปี พ.ศ. ���� มีความเชี�ยวชาญในการบริหารโรงเรียน

แบบเชิงรุก ทั� ง �  ด้านตามโครงสร้างขององค์กร  ติดตามงาน สานต่องานอย่างต่อเนื�อง เน้น

นโยบายเขา้ถึงผูป้กครองของนักเรียน และมีแนวทางในการสนองนโยบาย ของผูรั้บใบอนุญาต คือ 

ท่านพระเดชพระคุณพระเทพสุธรรมญาณ โรงเรียนไดย้ดึหลกัในการพฒันา มีทั�งหมด �� ขอ้  

     �.�.� ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัตามแนวศีล � ห่างไกล

อบายมุขทุกประเภท เป็นแบบอยา่งที�ดีของนกัเรียนและผูป้กครอง มีจิตสาธารณะและมีความสาํนึก

ในการร่วมพฒันาโรงเรียน ใหม้ีความกา้วหนา้เป็นที�ยอมรับของผูป้กครองและสงัคม 

  �.�.� นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม นิยมความเป็นไทย ซาบซึ�งและปฏิบติัตนไดต้ามแนววิถี

พุทธตามหลกัไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) มีวินยั ในการเรียน รักการทาํงานและสูง้าน รู้จกัสามคัคี 

มีจิตสาธารณะ ภายใตป้รัชญาโรงเรียน “ ศีลเคร่ง เก่งงาน ชาํนาญวิชชา” 

  1.1.3 โรงเรียนมีบรรยากาศ สิ�งแวดลอ้ม ที� เอื�ออาํนวยต่อการเรียนรู้ เพื�อส่งเสริมนิสัยใฝ่

เรียนรู้ รักการอ่านและเรียนรู้อยา่งมีความสุข สนุกกบัการเรียนและไดเ้รียนตามธรรมชาติ 

  �.�.� เป็นโรงเรียนที�มีความพร้อมเกี�ยวกับอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง

คอมพิวเตอร์  หอ้งสมุด นามกีฬา สนามเด็กเล่น ที�เหมาะกบับริบทของโรงเรียน 
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  �.�.� โรงเรียนมีอุปกรณ์ที�จาํเป็นพร้อม มีสื�อเทคโนโลย ีทางการศึกษาที�มีคุณภาพ สามารถ

ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้สืบคน้ เพื�อเสริมประสบการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  �.�.� โรงเรียนดําเนินการพัฒนาผูเ้รียนให้เรียนรู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถปฏิบติัตนและมีวิถีความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง  

  �.�.� มีการประสานงานใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเป็นเครือข่ายการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ทั�งดา้นวิชาการ อนามยั สิ�งแวดลอ้ม ส่งเสริมอาชีพ พฒันาหลกัสูตร ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของทอ้งถิ�นและชุมชน 

  1.1.8 มีการส่งเสริมให้ชุมชนหรือกลุ่มบุคคล มีส่วนร่วมในการแสวงหาทรัพยากรเพื�อ

สนบัสนุนการบริหารการจดัการสถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพในทุกดา้น 

  �.�.� มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนและคุณภาพไดม้าตรฐานระดบัชาติ รวมถึงความสาํเร็จของ

โรงเรียนทั�งภายในและภายนอกโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม 

  �.�.�� เป็นโรงเรียนที�ผูป้กครองชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ยอมรับว่าเป็นโรงเรียนดี 

มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  

 ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ กา้วไกลในการพฒันาให้ประสบผลสาํเร็จ โดยมีเป้าหมายตามบญัญติั 

�� ประการของโรงเรียน เพื�อจะนาํทุกส่วนไปใหถ้ึงเป้าหมายขององคก์ร 

 �.� การประชาสัมพนัธ์โรงเรียน  ทางโรงเรียนให้ความสาํคญักบัการประชาสัมพนัธ์เป็น

อย่างมาก โดยแบ่งการประชาสัมพนัธ์ เป็น � กลุ่มหลกั  กลุ่มที�  � โรงเรียนมีนักเรียนทั�งโรงเรียน

ประมาณ ��� คน การประชาสมัพนัธกิ์จกรรมจะแจง้ข่าวหนา้เสาธงเป็นหลกั เพราะทุกเชา้นักเรียน

ทุกคนก็จะเขา้แถวหนา้เสาธง หากเป็นกิจกรรมเร่งด่วนก็จะประชาสมัพนัธผ์า่นเครื�องกระจายเสียง  

หากเป็นข่าวไม่ด่วนหรือตอ้งมีการพูดคุยเฉพาะกลุ่มก็จะฝากข่าวใหค้รูประจาํชั�นใหป้ระชาสมัพนัธ ์

กลุ่มที� � กระประชาสมัพนัธแ์ก่บุคลากรในโรงเรียน ผูบ้ริหารจะแจง้โดยการบนัทึกขอ้ความแจง้แก่

ครูทุกคนใหรั้บทราบเป็นรายลกัษณ์อกัษร อีกทั�งปัจจุบนัสื�อเทคโนโลยดีา้นการสื�อสาร มี line กลุ่ม

ของครูทุกคน ยิ�งทําให้การประชาสัมพันธ์ทําได้รวดเร็วมากยิ�งขึ� น กลุ่มที�  � ประชาสัมพันธ์

ผูป้กครองนักเรียน เมื�อโรงเรียนมีกิจกรรมหรือขอความร่วมมือไปยงัผูป้กครองนักเรียน ทาง

โรงเรียนจะบันทึกจดหมายให้ผูป้กครองได้อ่าน ส่วนช่องทางอื�น ๆ ทางโรงเรียนมีแนวทาง

ประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางดงันี�   

 �.�.� ผูน้าํชุมชนหรือประธานชุมชนเมืองที�โรงเรียนตั�งอยู ่เป็นผูแ้จง้ข่าวประชาสมัพนัธ ์ 

 �.�.� การใชสื้�อวิทยขุองเทศบาลนครสงขลาประกาศข่าวสารของโรงเรียนเป็นครั� งคราว 

 �.�.� การใชร้ถประชาสมัพนัธเ์พื�อแจง้ข่าวสารรีบด่วน เช่น การรับสมคัรรับนกัเรียนใหม่ 

 �.�.� การใชแ้ผน่พบัประชาสมัพนัธป์ระจาํเดือน 
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 �.�.� การติดป้ายประชาสมัพนัธกิ์จกรรมหรือรางวลัที�ไดรั้บหนา้โรงเรียน 

 �.�.� การประชาสมัพนัธผ์า่นเฟสบุ๊ค (Facebook)ของโรงเรียน 

 1.2.7 การประชาสมัพนัธโ์ดยใหน้กัเรียนเป็นผูบ้อกข่าวต่อๆกนัไป  

 จากการศึกษาดา้นการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ดว้ยตาํแหน่งที�ตั�งของโรงเรียนอยูใ่จกลาง

เทศบาลนครสงขลาจึงทาํใหเ้ป็นจุดเด่น เป็นที�รู้จกัและเขา้ถึงไดง่้าย และมีวิธีที�หลากหลาย   

 �.� การบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วม (Participative  Management)  จากการศึกษา พบว่า  

โรงเรียนชัยมงคลวิทย ์มีจุดเด่นในการพฒันาโรงเรียนอยู่หลายประการ มีองค์กรต่างๆเข้ามาให้

ความช่วยเหลือ เนื�องจากโรงเรียนจดทะเบียนจดัตั�งไม่ไดห้วงัผลกาํไรจากการประกอบการของ

โรงเรียน โดยพระเดชพระคุณพระเทพสุธรรมญาณ เจา้อาวาสวดัชัยมงคล สามารถที�จะขอความ

อุปถมัภ์จากองค์กรต่างๆ ได ้ที�ผ่านมาไดรั้บความสะดวก โดยยดึบญัญติั �� ประการของโรงเรียน 

ขอ้ที� � มีการส่งเสริมใหชุ้มชนหรือกลุ่มบุคคล มีส่วนร่วมในการแสวงหาทรัพยากรเพื�อสนบัสนุน

การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน เช่น การพัฒนาอาคารสถานที� 

บรรยากาศสิ�งแวดลอ้มภายในอาคารโดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ดา้นสาธารณสุข 

การดูแลสุขภาพร่างกายเจ็บป่วย โดยโรงพยาบาลประจาํตาํบลสระเกษ ดา้นวิชาการ การจดัการเรียน

การสอน โดยมหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชยั    และโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ร่วมเป็นพี�เลี�ยง  

 �.� ส่งเสริมการเรียนโดยใชห้ลกัเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนชยัมงคลวิทย ์ตั�งอยู่ภายใน

วดัชยัมงคล จึงมีสิ�งเรียนรู้ดา้นวิถีพุทธที�สามารถนาํมาส่งเสริมการเรียนการสอนได ้โดยยึดตามอตั

ลกัษณ์ของโรงเรียนว่า “ยิ�มทกัทาย ไหวส้วย รวยนํ� าใจ ใฝ่ปฏิบติัธรรม  รําโนราเป็น”  โดยในกิจวตัร

ประจาํวนัของนักเรียนจะตอ้งมีกิจกรรมวิถีพุทธอยู่ตลอดวนั ตั�งแต่เดินเขา้มาในบริเวณโรงเรียน ก็

จะมีครูยืนคอยหน้าประตูโรงเรียน  � จุด เพื�อคอยยิ�มทกัทาย ให้นักเรียนไหวส้วยดว้ยอารมณ์ที�ยิ�ม

แยม้แจ่มใส คุณครูเวรประจาํวนัจะให้คาํแนะนําผูป้กครองมีข้อสงสัยอะไรก็จะได้ถาม เป็นการ

ประชาสัมพนัธบ์อกกล่าว ก่อนเคารพธงชาติมีให้นักเรียนทุกคนที�เดินเขา้แถวหน้าเสาธงโรงเรียน

จะตอ้งทกัทายครูดว้ยการไหวใ้หส้วยงาม และยิ�มทกัอีกครั� งหนึ� ง  เป็นการแสดงออกถึงมารยาทที�ดี

งามของนักเรียนเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความอ่อนน้อม อ่อนโยน อ่อนหวาน  หลงัจากกิจกรรม

เสร็จสิ�นนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าห้องประชุมเพื�อทํากิจวตัรทุกเช้า เริ� มต้นด้วย การบูชาพระ 

สมาทานศีล รับศีล ฟังโอวาท เจริญสมาธิ จากพระเดชพระคุณหลวงปู่ เจา้อาวาส ซึ�งจะเป็นเช่นนี� ทุก

วนั เพื�อหล่อหลอมจิตใจใหน้กัเรียนทุกคน ใฝ่ในทางที�ดีตามหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธองค ์ 
 

 2.ผลการบริหารจัดการโรงเรียนชัยมงคลวิทย์  ของจังหวัดสงขลา  ตลอดระยะ � ปี

การศึกษา ���7 ที�ผ่านมา  โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาการบริหารโรงเรียนดา้นต่างๆ ทั�ง � ดา้น
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ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยความมุ่งมั�น ในลกัษณะ “นวตักรรม � อิ�ม เพื�อพฒันาคุณภาพชีวิต

ผูเ้รียน : อิ�มทอ้ง อิ�มกาย อิ�มใจ อิ�มความรู้ อิ�มคุณธรรม” โดยกาํหนดจดักิจกรรมดงันี�   

 �.อิ�มท้อง  คือ จดักิจกรรมข้าวตม้ยามเช้า อิ�มท้อง ก่อนเรียน (ฟรี)เพราะจากการสาํรวจ

นักเรียนประมาณร้อยละ  �� ไม่ไดรั้บประทานอาหารเช้ามาจากบ้าน ทาํให้หิว เป็นลมหมดสติ 

โรงเรียนจึงจดัใหม้ีขา้วตม้ยามเชา้คนละ � ถว้ย บริการฟรี ระหว่างเวลา ��.��-��.�� น. ภาคกลางวนั

จดับริการอาหารกลางวนั จากเงินงบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวนัที�ไม่เพียงพอ ตอ้งขอความ

อนุเคราะห์จากผูใ้หญ่ใจบุญจากภายนอก บริจาคอาหารกลางวนั ขา้วสารอาหารแห้ง อาจเนื�องจาก

ในโอกาสทาํบุญวนัเกิดบา้ง งานบวชบา้ง ทาํบุญกระดูกบา้ง หรืองานมงคลทั�วไป โดยนักเรียน

จะตอ้งกินอาหารตามแนววิถีพุทธ คือ ไม่ดงั ไม่หก ไม่เหลือและไม่เททิ�ง วนัใดมีขา้ว-แกงเหลือ 

นักเรียนจะช่วยกันจัดใส่ถุง เพื�อแบ่งปันนํากลบัไปทานที�บ้านในมื�อเย็น ตอนบ่ายก็บริการนม

โรงเรียนก่อนกลบับา้นทุกคน หากวนัใดนมโรงเรียนเหลือก็จะบริหารใหน้ักเรียนที�ขาดสารอาหาร

เพิ�มเติมไปดื�มที�บา้น  

 �.อิ�มกาย คือ จดักิจกรรมทาํความสะอาดมือทุกครั� ง หลงักิจกรรมเขตรักษาความสะอาด 

ตรวจสุขภาพมือ ซ่องปาก ตา ผิวหนงัหน้าเสาธงประจาํวนั โดยครูและเพื�อน กิจกรรมเคลื�อนไหว 

ออกกาํลงักายประกอบจงัหวะ หน้าเสาธงวนัจนัทร์-วนัองัคาร กิจกรรมแม่ไมม้วยไทย  วนัพุธ,วนั

ศุกร์ กิจกรรมโนราบิก วนัพฤหสับดี ระเบียบแถวลกูเสือ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาพื�นฐานสู่กีฬาสากล 

กีฬาเปตอง กีฬาภูมิปัญญาไทย กระโดดเชือกเสริมหัวใจ ระดบัอนุบาลเน้นกิจกรรมตาราง � ช่อง 

ตารางบนัไดลิง กระโดดเชือกเสริมหัวใจ และที�ผูป้กครองชื�นชมเป็นพิเศษ คือ กีฬาภูมิปัญญาไทย 

ครอบครัวชยัมงคลวิทย ์ซึ�งนกัเรียน ผูป้กครอง ครูไดร่้วมแข่งขนักนัอยา่งสนุกสนานเป็นกนัเอง เกิด

เป็นโรงเรียนสุขภาวะอยา่งแทจ้ริง ติดต่อกนัมาทุกปี นอกจากนี� ยงัจดักิจกรรมลา้งมือหลงัใชห้อ้งนํ� า

และก่อนรับประทานอาหาร แปรงฟันหลงัอาหารกลางวนั ทาํใหน้กัเรียนมีสุขภาพที�สมบูรณ์มากขึ�น 

สถิติการใชห้้องพยาบาลเกือบจะไม่ปรากฏเลย อีกทั�งไดรั้บความอนุเคราะห์จากวิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนีสงขลา เจ้าหน้าที�สาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชนวดัสระเกษ มาตรวจสุขภาพ 

ความรู้และการจดักิจกรรมเสริมสุขศึกษา ใหน้อ้งภาคเรียนละ � ครั� ง  

 �. อิ�มใจ คือ จดักิจกรรมสร้างความมั�งใจให้แก่นักเรียนว่า ถา้นักเรียนศึกษาที�โรงเรียนชยั

มงคลวิทย ์ จะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆทั�งสิ�น ทั� งดา้นอาหาร  วสัดุอุปกรณ์การเรียน เครื�องแบบ 

หนังสือเรียน สมุด กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยได้จัดบริการตามนโยบายเรียนฟรี �� ปี อย่างมี

คุณภาพ เป็นที�พอใจ อีกทั�งไม่เรียกเก็บเพิ�มเติมแต่ประการใด ตามนโยบายเรียนของโรงเรียน 

บริหารวสัดุอุปกรณ์ทั�งที�ใหม่และที�เป็นมือสอง จากผูใ้หญ่ใจบุญทั�งหลาย เช่น กางเกง กระโปรง 

เสื�อนักเรียน รองเทา้ ถุงเทา้ เสื�อผา้ใส่เล่น สี ดินสอ ไม่บรรทดั ยางลบ ปากกา ยาสีฟัน แปรงสีฟัน 
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ของเล่นเด็ก นกัเรียนทุกคนมีความสุขที�มีของใชโ้ดยไม่ขาดแคลน แมไ้ม่ดีที�สุด แต่ดีกว่าไม่มี ตลอด

ทั�งกิจกรรมหารายไดร้ะหว่างเรียนใหน้กัเรียน ประถมศึกษาปีที� �-�  เช่น นาํพืชผกัของโรงเรียน ไป

ขายแบ่งรายได ้ทาํงานที�โรงเรียนมอบหมายใหใ้นวนัหยดุ นาํนกัเรียนไปแสดงตามงานชุมชนต่าง ๆ 

มีค่าตอบแทนไดแ้บ่งปัน กิจกรรมเยี�ยมบา้นนกัเรียนทั�งที�เป็นปกติของครูประจาํชั�น และเยี�ยมพิเศษ

กรณีเจ็บป่ายโดยมีของเยี�ยม  1 ตะกร้า หรือนกัเรียนขาดเรียน ตามนโยบาย “2 วนัถาม � วนัเยี�ยม”  

�. อิ�มความรู้ คือ  จัดกิจกรรมเสนอข่าว หรือ ความรู้หน้าเสาธง ตามแต่ละกลุ่มสาระ

หมุนเวียนกนั ในเวลา ��.��-��.�� น. กิจกรรมเสริมทกัษะพิเศษโดยครูจิตอาสา เรื�องการสวดมนต์

ทาํนองสรภญัญะ อ่านทาํนองเสนาะ เพลงไทยเดิม เพลงคุณธรรม และเริ�มเรียนวิชาการตามตาราง

เรียนตามกลุ่มสาระ ต่างๆ โดยครูประจาํชั�น เน้นการสอนสอดแทรกคุณธรรมทุกคาบวิชาที�สอน 

ช่วงพกักลางวนัก่อนเขา้ห้องเรียนภาคบ่าย ประมาณ �� นาที เป็นกิจกรรม “10 นาที หยุดทุกงาน 

อ่านทุกคน” โดยนกัเรียนอ่านหนงัสือที�บรรณารักษน์อ้ยนาํมาวางใหแ้ต่ละกลุ่มชั�น สุ่มนกัเรียนมา � 

คน นาํเสนอว่าอ่านหนงัสืออะไร เพื�อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน อ่านออก อ่านได ้อ่านเป็น  กิจกรรม

เสริมทกัษะช่วงคาบเสริมทกัษะ เวลา ��.��-��.�� น. ทุกวนัจนัทร์ โดยคดักรองนกัเรียนเป็น � กลุ่ม 

เก่ง กลาง อ่อน มีครูรับผดิชอบสอนเสริมใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละกลุ่ม เนน้เป็นพิเศษการ

เปิดโอกาสให ้“ครูจิตอาสา” จากขา้ราชการเกษียณอายมุาช่วยเสริมเติมเต็มศกัยภาพนกัเรียนในดา้น

ต่างๆ เช่น เสริมภาษาไทย ศิลปะ(ทศันศิลป์และงานประดิษฐ์) เสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย รําโนราตวั

อ่อน รําพราน นาฏศิลป์ไทย  

�. อิ�มคุณธรรม คือ จดักิจกรรมต่อเนื�องตลอดทั�งวนัเป็นกิจวตัร ตั�งแต่เชา้เริ�มจาก ยิ�มทกัทาย 

ไหวส้วยกบัคุณครูทาํความเคารพต่อสญัลกัษณ์ หลวงปู่ ผูรั้บใบอนุญาต ก่อนที�จะไปทาํความดีถวาย

พ่อ ยามเชา้โดยการทาํความสะอาดเขตรับผิดชอบ ดูแลรดนํ� าต้นไม ้ทาํความสะอาดมือ เข้าร่วม

กิจกรรมหน้าเสาธง โดยการยิ�มทักทาย ไหว้น้อง –พี�  กิจกรรมเทิดทูนชาติ พระพุทธศาสนา 

พระมหากษตัริย ์ไหวพ้ระสวดมนต ์กล่าวคาํปฏิญาณตนถือปฏิบติัตามศีล � ร้องเพลงสดุดีมหาราชา 

กิจกรรมธรรมะวนัละคาํ กิจกรรมเคลื�อนไหวประกอบจงัหวะ คือ แม่ไมม้วยไทย  โนราบิก ระเบียบ

แถว ต่อดว้ยกิจกรรมอบรมธรรมยามเชา้ในศาลาการเปรียญอีก �� นาที โดยการสวดมนต ์ไหวพ้ระ

สวดมนต์  สมาทานศีล ฟังธรรมจากหลวงปู่  พระเทพสุธรรมญาณ ทาํสมาธิ แผ่เมตตา ลาพระ เดิน

จงกรมเขา้ห้องเรียน ในแต่ละวนัจะมีกิจกรรม “สัจจะออมทรัพยว์นัละบาท” บ่ายก่อนเลิกเรียนสวด

มนตก์ล่าวบูชาคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ ์ คุณมารดาบิดา และคุณครูอาจารย ์อีกทั�ง

ในวนัใดที�เป็นวนัธรรมสวนะ (วนัพระ) นักเรียนร่วมกันทาํบุญตามแบบชาวพุทธที�ดีจัดเครื� อง

สงัฆทาน ถวายแด่พระสงฆ ์รวมถึงการทาํบุญตกับาตรเนื�องในวนัสาํคญัต่างๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัเด็ก 

วนัครู วนัแม่ วนัพ่อ เป็นตน้ นอกจากนี�  ตลอดปีจะมีกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจาํปี  
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จากการประเมินความพึงพอใจของผูที้�เกี�ยวขอ้ง คือผูป้กครอง ครู บุคลากรในโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและนักเรียน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก โรงเรียนไดรั้บเสียง

สะทอ้นตอบจากองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั ดี  โดยเฉพาะในเรื�องความพยายาม

ของโรงเรียนที�จะยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนให้สูงกว่าเดิมขึ�นเรื� อยๆ การดาํเนินระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนชยัมงคลวิทย ์ ยงัไม่มีความสมบูรณ์เท่าที�ควร ยงัขาดปัจจยัอยูอ่ีกมาก 

โดยเฉพาะดา้นบุคลากร ที�มีไม่เพียงพอ ทั�งยงัขาดประสบการณ์ ในการปฏิบติังานอีกดว้ย ทาํใหผ้ล

การปฏิบัติงานออกมาไม่ชัดเจน ขาดระบบการนําเสนอผลงานที�ดีและขาดความเชื�อมั�นอีกด้วย 

โรงเรียนจึงเห็นความจาํเป็นที�จะตอ้งพฒันาการปฏิบติังานในระบบให้ครบวงจร และให้ผลงาน

เด่นชดัเป็นรูปธรรมมากกว่านี�  

 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

จากการรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจยัที� เกี�ยวขอ้งและผลการวิจยัในครั� งนี�   ผูว้ิจยัขอ

เสนอความคิดเห็น เพื�อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวดัใน

พระพุทธศาสนามีจุดเข็งของตนเองในการพฒันาโรงเรียน ดงันี�  

1. โรงเรียนมีผูบ้ริหารระดบัสูงที�มีภาวะผูน้าํ และมีตาํแหน่งในทางคณะสงฆที์�เป็นที�ยอมรับ

นบัถือของบุคคลทั�วไป มีคุณูปการต่อโรงเรียนเป็นอยา่งมาก ตลอดถึงผูบ้ริหารสายปฏิบติัการเป็นผู ้

มีประสบการณ์ มีความชาํนาญในการบริหารโรงเรียนอื�นมาอยา่งยาวนาน มีความรู้ความสามารถที�

จะปรับเปลี�ยนยทุธวิธีการต่าง ๆ มาปรับใชก้บัโรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนาได ้ แต่

ควรผลกัดนัเครือข่าย องคก์ร ภาคี ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนอยา่งต่อเนื�องเพื�อความ

คงทน และย ั�งยืน ตลอดถึงมีความสามารถที�จะพลิกวิกฤตหรือขอ้จาํกดัของโรงเรียนใหเ้ป็นโอกาส

เพื�อร่วมดว้ยช่วยกนัพฒันาโรงเรียนใหก้า้วหนา้ยิ�งขึ�น  

�. โรงเรียนมีต้นทุนทางสังคมในเรื�องศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณี เป็นทุนเดิม 

เพราะสถานที�ตั�งของโรงเรียนอยูใ่นวดั มีบุคลากรทั�งฝ่ายพระสงฆแ์ละฆราวาส จึงมีความเหมาะสม

ที�จะตอ้งส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนมีจิตใจที�ใฝ่ในแนวทางวิถีพุทธ และตอ้งใหเ้ป็นวิถีแห่งชีวิต  ที�จะ

ทาํให้โรงเรียนมีเอกลกัษณะเฉพาะ ที�มีความแตกต่างจากโรงเรียนอื�น และจะทาํให้เป็นจุดเด่น จึง

เห็นควรส่งเสริมใหม้ีความต่อเนื�องและย ั�งยนื  

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณและขอบคุณผูม้ีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการ

วิจยัไปไดอ้ยา่งสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ประกอบดว้ย พระเดชพระคุณพระเทพสุธรรมญาณ  เจา้อาวาสวดั
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ชยัมงคล พระอารามหลวง ผูรั้บใบอนุญาตและผูจ้ดัการโรงเรียนชยัมงคลวิทย ์ นายชอบ  บุญช่วย  

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชยัมงคลวิทย ์อาจารยญ์าณภทัร ยอดแกว้ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ อาจารยแ์พรภทัร ยอดแกว้ กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม และ

คณาจารยอ์ื�นทุกท่านที�มิได้กล่าวถึงในที�นี�  ที�มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูว้ิจ ัย

สามารถดาํเนินการวิจยัจนบรรลุผลในครั� งนี�    
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ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้เครื�องมือทางวศิวกรรมความรู้ 
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บทคัดย่อ:  ประชากรผูสู้งอายมุีแนวโน้มเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง โดยกลุ่มผูสู้งอายมุีความสาํคญักบั

อุตสาหกรรมการท่องเที�ยว เนื�องจากกลุ่มนักท่องเที�ยวผูสู้งอายุเป็นผูที้�มีกาํลงัซื�อและมีเวลาในการ

ท่องเที�ยว ดงันั�นการเตรียมความพร้อมเพื�อรองรับนักท่องเที�ยวกลุ่มนี� จึงมีความสาํคญัอยา่งมาก ซึ�ง

งานวิจัยนี� ศึกษา การจัดโปรแกรมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมและศาสนาสําหรับนักท่องเที�ยว

ผูสู้งอายุสาํหรับผูป้ระกอบการโดยจดัเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบสื�อมลัติมีเดีย มีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ และใชท้ฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ Knowledge Creation 

(SECI Model) และใช้เครื�องมือทางวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) ในการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ความรู้จนได้เป็นชุดความรู้ที�สามารถนําไปใช้จัดโปรแกรมการท่องเที�ยวที�สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายไุด ้ซึ�งผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที�ยวสามารถ

เข้าใจหลกัการจัดการท่องเที�ยวได้อย่างรวดเร็ว และนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดโปรแกรมการ

ท่องเที�ยวที�เหมาะสมกบัผูสู้งอายไุด ้

 

คําสําคัญ:  การจดัการความรู้, การท่องเที�ยวเชิงศาสนา, การจดัโปรแกรมท่องเที�ยว, การท่องเที�ยวผูสู้งอายุ, 

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

Abstract:  The aging population tendency is increasing in the number of senior citizen. Senior 

citizen is an important tourist groups for the tourism industry because of senior tourists have a lot 

of leisure time and money to spend for travel. Consequently, the senior tourism management is 

important strategy to business tourism for entrepreneurs. Therefore, this research proposed 
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cultural and religious tour programs management model for senior tourists using knowledge 

engineering with knowledge management framework. The knowledge management process was 

described with the knowledge creation (SECI model) to clarify the knowledge scenario 

development. The multimedia was developed to store and share cultural and religious tour 

programs management knowledge for entrepreneurs. The results showed that the entrepreneurs 

understand in how to manage travel program management for senior tourism and satisfy the 

episodic knowledge scenario of this study. 

 

Keywords: Knowledge Management, Religious Tourism, Senior Tourism, Tourism Management, 

Cultural Tourism 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวมีบทบาทสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

รายไดห้ลกัของประเทศมาจากการเติบโตและการขยายตวัของธุรกิจการท่องเที�ยว ทาํให้เกิดการ

สร้างงานทั�งในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว และธุรกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง การนําธุรกิจด้านการ

ท่องเที�ยวมาช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาวะเศรษฐกิจตกตํ�าเช่นนี� ถือเป็นผลดีอย่าง

มาก ซึ� งการหาช่องทางเพิ�มจ ํานวนนักท่องเที� ยวเป็นสิ� งที� มีความสําคัญเป็นอย่างยิ�ง  โดย

กลุ่มเป้าหมายที�ไม่ควรมองขา้มในปัจจุบนั ไดแ้ก่ กลุ่มนกัท่องเที�ยวผูสู้งอาย ุซึ�งมีจาํนวนเพิ�มมากขึ�น

อย่างต่อเนื�องทุกปี ขอ้มูลการสาํรวจประชากรสูงอายุ ปีพ.ศ. ���� พบว่าประเทศไทยไดเ้ขา้สู่การ

เป็นสงัคมสูงวยั (Aging Society) โดยเพิ�มจาํนวนจากร้อยละ ��.� ในปี พ.ศ. ���� เป็นร้อยละ ��.� 

ในปี พ.ศ. ���� และเพิ�มเป็นร้อยละ ��.� ในปี พ.ศ. ���� (สาํนักงานสถิติแห่งชาติ, ����) ถือเป็น

โอกาสในการขยายตลาดการท่องเที� ยว ด้วยเหตุนี�  ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที� ยวจึงควรให้

ความสาํคญักับนักท่องเที�ยวผูสู้งอายุและพฒันาโปรแกรมการท่องเที�ยวให้ตอบสนองกบัความ

ตอ้งการ เช่น การท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม การท่องเที�ยวเชิงศาสนา และ

การส่งเสริมให้สถานที�ท่องเที�ยวมีสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพื�อเป็นการเตรียมความพร้อมใน

การรองรับนกัท่องเที�ยวสูงอายใุนรูปแบบที�หลากหลาย 

การวิจยันี� สนใจศึกษาการท่องเที�ยวในจงัหวดัเชียงใหม่ ซึ�งมีชื�อเสียงในเรื�องการท่องเที�ยว

และได้รับความสนใจจากนักท่องเที�ยวทั�งในระดบัชาติและนานาชาติ จากสถิติรายไดภ้าคเหนือ

ตอนบนปีพ.ศ. 2553 จงัหวดัเชียงใหม่มีรายไดสู้งสุด คือ มีรายไดจ้ากการท่องเที�ยวประมาณร้อยละ 

67 ของรายไดท้ั� งหมด หรือประมาณ 39.5 ลา้นบาท (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) ซึ� งจงัหวดั
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เชียงใหม่มีจุดเด่นหลากหลายที�สามารถดึงดูดนักท่องเที�ยว ได้แก่ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที�

สวยงาม ศิลปวฒันธรรมที�น่าประทบัใจ ประเพณีที�เป็นเอกลกัษณ์ และความเป็นมิตรไมตรีของคน

ในพื�นที�  ทาํให้มีนักท่องเที�ยวสนใจเข้ามาท่องเที�ยวเป็นจาํนวนมาก ซึ� งจงัหวดัเชียงใหม่มีความ

พร้อมในเรื�องแหล่งท่องเที�ยว สถานที�พกั และบริการดา้นการท่องเที�ยวต่างๆ โดยงานวิจยันี�สนใจ

ศึกษาการท่องเที�ยวเชิงว ัฒนธรรมและศาสนาซึ� งเป็นที� นิยมในกลุ่มนักท่องเที�ยวผูสู้งอายุ แต่

การศึกษาพบว่า กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที�ยวในจงัหวดัเชียงใหม่ยงัขาดองค์ความรู้ในการ

จดับริการท่องเที�ยวสาํหรับผูสู้งอาย ุทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มตลาดนักท่องเที�ยวผูสู้งอายุได ้การ

วิจยันี� จึงสนใจศึกษาและเสนอแนวคิดในการจดัโปรแกรมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมและศาสนา 

โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ และจดัเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบสื�อมลัติมีเดียจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการจดับริการการท่องเที�ยวสาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที�ยวในจงัหวดั

เชียงใหม่ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวโนม้ของสงัคมโลกปัจจุบนัพบว่าประชากรผูสู้งอายมุีจาํนวนเพิ�มขึ�น ทาํใหโ้ครงสร้าง

ของประชากรมีการเปลี�ยนแปลงเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Ageing Society) จากงานวิจยัที�ศึกษาความ

ตอ้งการเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวของผูสู้งอายุ พบว่า นักท่องเที�ยวผูสู้งอายุนิยมท่องเที�ยวในแหล่ง

ท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์ และเนื�องจากนักท่องเที�ยวเป็นผูเ้กษียณอายุแลว้จึงนิยมเดินทาง

ท่องเที�ยวในช่วงที�ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที�ยว (Low Season) (Anderson and Langmeyer, 1982) และ

งานวิจยัจาก Hsu (2001) พบว่า ผูสู้งอายจุะใหค้วามสาํคญักบัชื�อเสียงของบริษทันาํเที�ยว การบริการ

ที�จะไดรั้บ กิจกรรมที�มีระหว่างเดินทาง ตารางการท่องเที�ยวที�ยดืหยุน่ เอกสารให้ขอ้มูลต่างๆ และ

ความปลอดภยัในระหว่างเดินทาง 

การจดัการความรู้  คือ การรวบรวมความรู้ที�มีอยูอ่ยา่งกระจดักระจายภายในองคก์รมาทาํให้

เป็นระบบ โดยจดัใหม้ีการเขา้ถึงไดง่้าย และมีความทั�วถึง เพื�อใหบุ้คลากรสามารถนาํความรู้ที�มีไป

พฒันางานให้มีประสิทธิภาพ (วารสารกรมประชาสัมพนัธ์, ����) โดยกระบวนการจดัการความรู้

เพื�อนาํไปใชใ้นองค์กรมีกระบวนการทั�งหมด � ขั�นตอน (ณพศิษฏ ์จกัรพิทกัษ์, ����) ดงันี�  คือ การ

ตรวจสอบและระบุหัวขอ้ความรู้ (Knowledge Audit) เพื�อระบุหัวขอ้ความรู้ที�ตอ้งการจะศึกษาและ

สร้างกรอบแนวความคิด (Create Business Framework) เพื�อวางแผนในการจดัการความรู้ จากนั�น

วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis and Structuring) ทาํการเก็บรวบรวมความรู้

โดยวิธีการสัมภาษณ์, การรวบรวมเอกสาร แลว้จึงนําความรู้ที�ได้มาสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ 

(Knowledge Scenario) ที�สามารถนาํไปใชง้านได ้แลว้สร้างระบบสารสนเทศในการจดัการความรู้ 
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(IT-Based Knowledge Management System) และนาํชุดความรู้ที�ไดจ้ากการสงัเคราะห์มาสร้างเป็น

ความรู้ชัดแจ้ง เพื�อให้ผู ้ใช้สามารถนําความรู้ไปใช้งานได้สะดวกเป็นการกระจายความรู้ 

(Dissemination) และการแลกเปลี�ยนใชค้วามรู้ร่วมกนั (Sharing) จากนั�นจึงนาํระบบจดัการความรู้

เข้าไปใช้ในองค์กร และขั�นตอนสุดท้ายคือ การวดัประเมินผลการจัดการความรู้ (Performance 

Measurement) ว่าสามารถนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดห้รือไม่ ดงัรูปที� 1 
 

 
รูปที� 1  กระบวนการจดัการความรู้ 

(ณพศิษฏ ์จกัรพิทกัษ,์ 2552) 
 

Ikujiro Nonaka (1995) ได้จ ําแนกความรู้ออกเป็น � ประเภท คือ ความรู้ฝังลึก (Tacit 

knowledge) คือ ความรู้ที�อยู่ในตัวคน เกิดจากประสบการณ์ หรือพรสวรรค์ และความรู้ชัดแจ้ง 

(Explicit knowledge) คือ ความรู้ที� เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาได้ เช่น 

หนงัสือ เอกสารและรายงานต่างๆ โดยความรู้ทั�ง 2 ประเภทนี�สามารถที�จะเปลี�ยนแปลงสถานะโดย

การแลกเปลี�ยนซึ�งกนัและกนั ทาํใหเ้กิดการเพิ�มพนูความรู้ขึ�นใหม่ โดยการปฏิสมัพนัธนี์� เรียกว่า การ

เปลี�ยนแปลงรูปของความรู้ (SECI Model) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ Socialization คือ การ

แลกเปลี�ยน แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ตรงที�อยู่ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) เพื�อให้เกิดการ

เรียน รู้ซึ� งกัน และกัน   และเมื� อมีการแลกเปลี�ยน  พูดคุย จะทําให้ เกิดองค์ความ รู้ใหม่ ขึ� น 

Externalization คือ การเปลี�ยนความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ให้กลายเป็นความรู้ชัดแจ้ง 

(Explicit Knowledge) โดยการเผยแพร่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น Mind Map, Concept Map เพื�อให้

สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ� น Combination คือ การขยายปริมาณความรู้ที�มีโดยหาความรู้ชัดแจ้ง 

(Explicit Knowledge) มาเพิ�มเติม และนํามารวมกันเพื�อสร้างเป็นความรู้ใหม่ Internalization คือ 

การนาํความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge)  ที�สร้างขึ�นใหม่ให้บุคลากรในองค์กรนาํไปใชจ้นเกิด

ความชาํนาญจนกลายเป็นความรู้ที�อยูใ่นตวับุคคล (Tacit Knowledge) 
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รูปที� 2  SECI Model 

 
งานวิจยันี�นาํ SECI Model มาประยกุตใ์ชใ้นการรวบรวม แลกเปลี�ยนความรู้จากผูเ้ชี�ยวชาญ 

และนําความรู้ที�ได้มาจัดโครงสร้างตามทฤษฎีด้านวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) 

แบ่งเป็น 3 ระดบั (ณพศิษฏ ์จกัรพิทักษ์, 2556) ไดแ้ก่ ระดับงาน (Task Level) คือ หัวขอ้ความรู้ที�

เกี�ยวกับเป้าหมายของงาน ระดับคิด (Inference Level) คือ หลกัการความรู้ในขั�นตอนการคิดหา

เหตุผล เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคย์อ่ย เช่น ความตอ้งการ การแกปั้ญหาต่างๆ ระดบัปัญหา (Domain 

Level) คือ ความรู้ในสิ�งที�ต้องการแกปั้ญหา หรือตดัสินใจ ได้ผลลพัธ์คือ บทความรู้และแผนที�

ความรู้ โดยจดัทาํเป็น Knowledge Scenario ในรูปแบบมลัติมีเดีย เพื�อให้สามารถถ่ายทอดความรู้

ไปสู่ผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งชดัเจน 

ทศัวรรณ  ธิมาคาํ (2553) พบว่า ขั�นตอนที�ยากที�สุดขององคค์วามรู้ คือ มีปริมาณผูเ้ชี�ยวชาญ

ลดน้อยลง ทาํให้การจดัการความรู้มีความสาํคญัอย่างมาก จากปัญหาดงักล่าว งานวิจยัจึงเลือกใช ้

SECI Model ของ Ikujiro Nonaka ในการจดัการความรู้ และจดัทาํ Knowledge Scenario ในรูปแบบ

สื�อมลัติมีเดีย เพื�อการถ่ายทอดความรู้ไดอ้ย่างชดัเจน ซึ�งสามารถนํามาประยุกต์ใชใ้นการเผยแพร่

ความรู้ใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที�ยวได ้

คณาธิป สพนัธุพงษ์ (����) นาํทฤษฎีการจดัการความรู้มาใชใ้นการจดัเก็บองคค์วามรู้ โดย

พบว่าเทคนิคของวิศวกรรมความรู้สามารถช่วยในการจดัเก็บความรู้ การใชป้ระโยชน์และช่วยเพิ�ม

องคค์วามรู้ใหม่ และยงัช่วยให้บุคลากรสามารถคน้หาและเรียนรู้จากชุดความรู้ดว้ยตนเองได ้โดย

งานวิจยันี�สามารถนาํทฤษฎีดา้นวิศวกรรมความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัโครงสร้างองคค์วามรู้ได ้

จกัร์วิดา สุภาจันทร์ (2552) ใช้ SECI Model ของ Ikujiro โดยพบว่ากระบวนการจัดการ

ความรู้ช่วยให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นความรู้เชิงประจกัษ์ และสามารถนาํไป

เผยแพร่ใหผู้อ้ื�นไดศ้ึกษาและนาํไปประยกุตใ์ชต่้อไป ซึ�งการวิจยันี�สามารถนาํเครื�องมือ SECI Model 

มาประยกุตใ์ชใ้นการเปลี�ยนแปลงรูปของความรู้ได ้
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3. วธิีดําเนินการวจิยั 

 
Stage 1  การตรวจสอบหวัขอ้ความรู้ โดยศึกษาปัญหาและโอกาสขององค์ความรู้เรื�องการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมและศาสนา ซึ�งมุ่งเนน้การท่องเที�ยวในจงัหวดัเชียงใหม่สาํหรับผูสู้งอาย ุโดย

ช่วยลดความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจ และเพิ�มศกัยภาพคนใชค้วามรู้ในองค์กร ในขั�นตอนนี� มีการ

ประชุมเพื�อรวบรวมขอ้มลูและระบุหวัขอ้ความรู้ พร้อมทั�งระบุผูเ้ชี�ยวชาญในหวัขอ้ความรู้ 

Stage �  การเก็บรวบรวมขอ้มลู, สัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ � คนในดา้นการท่องเที�ยวและดา้น

ผูสู้งอายุ จากนั�นวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ การจบัความรู้ Tacit Knowledge โดยการสัมภาษณ์

ผูเ้ชี�ยวชาญและนาํความรู้จากเอกสาร คู่มือและหนังสือต่างๆ มาเชื�อมโยงกบัความรู้จากผูเ้ชี�ยวชาญ 

และนําความรู้ที� ได้มาวิเคราะห์  สังเคราะห์โดยเครื� องมือทางวิศวกรรมความรู้ได้เป็น Task, 

Inference, Domain ไดผ้ลลพัธ์ คือ บทความรู้ ซึ�งเป็น Explicit Knowledge และจดัทาํแผนที�ความรู้ 

จากนั�นตรวจสอบความรู้กบัผูเ้ชี�ยวชาญอีกครั� ง เพื�อความถูกต้องของความรู้ที�จะนําไปจดัทาํสื�อ

มลัติมีเดีย 

Stage �  การจดัทาํ Knowledge Scenario 

1) ขั�นตอนก่อนการผลิต (Pre Production) คือ การวางโครงเรื�อง (Plot) และเขียนบท (Script) โดย

มีการสอดแทรก Knowledge Script เขา้ไปในเรื�องดว้ย จากนั�นกาํหนดโครงเรื�อง (Storyboard) 

และจดัหานกัแสดง อุปกรณ์ประกอบฉากและจดัเตรียมอุปกรณ์การบนัทึกภาพและเสียง 

2) ขั�นตอนการผลิต (Production) การบนัทึกภาพและเสียงตามโครงเรื�อง (Storyboard) ที�ไดว้างไว ้

และบนัทึกเสียงบรรยายตามบท (Script) มีคดัเลือกเสียงดนตรีประกอบที�เหมาะสม ซึ�งในที�นี�

เลือกใชเ้พลงลา้นนาและเพลงบรรเลง จากนั�นนาํไฟลว์ีดีโอที�ไดม้าคดัเลือก และจดัเรียงเป็น

หมวดหมู่ตามฉาก (scene) เพื�อความสะดวกในการตดัต่อ โดยตดัต่อภาพและเสียงให้มีความ

ต่อเนื�องกนัตามที�ไดว้างโครงเรื�องไว ้และขั�นตอนสุดทา้ยคือ การแปลงไฟล ์โดยการนําไฟล์

ภาพยนตร์ที�ตดัต่อเสร็จแลว้มาแปลงเป็นไฟลว์ีดีโอในรูปแบบ .MP4 
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3) ขั�นตอนการประเมิน การตรวจสอบความสอดคลอ้งของสื�อมลัติมีเดียกบับทความรู้และหา

ขอ้ผดิพลาดของสื�อมลัติมีเดีย หากพบขอ้ผดิพลาดก็ทาํการแกไ้ขจนกว่าจะผา่นการทดสอบ 

Stage 4  การประเมินสื�อมัลติมีเดีย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินคุณภาพสื�อ

มลัติมีเดีย ประกอบดว้ย ดา้นเนื�อหา ดา้นการออกแบบ ดา้นการถ่ายทาํ และดา้นการตดัต่อ ทาํการ

ประเมินโดยผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสื�อมลัติมีเดีย และการประเมินความรู้จากผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที�ยว 

� องคก์รโดยแบ่งออกเป็นการประเมินความเขา้ใจก่อนรับชมสื�อ (Pre Test) และการประเมินความ

เขา้ใจหลงัรับชมสื�อ (Post Test) เพื�อทดสอบว่าผูป้ระกอบการไดรั้บความรู้เพิ�มเติมจากการรับชมสื�อ

มากนอ้ยเพียงใด และสามารถนาํความรู้นั�นไปประยกุตใ์ชไ้ดห้รือไม่ 
 

4. ผลการศึกษา 

หวัขอ้ในการจดัทาํชุดความรู้จากการตรวจสอบหัวขอ้ความรู้ (Knowledge Audit) คือ การ

จดัโปรแกรมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมและศาสนาสาํหรับผูสู้งอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจาก

สมัภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญและใชท้ฤษฎีดา้นวิศวกรรมความรู้ เพื�อนาํความรู้ที�ไดม้าวิเคราะห์ สงัเคราะห์

ไดเ้ป็น Task, Inference, Domain ไดผ้ลลพัธเ์ป็นบทความรู้ และจดัทาํเป็นแผนที�ความรู้ ดงัรูปที� �-� 

 
รูปที� � แผนที�ความรู้ Task และ Inference 

 

 
รูปที� �  ตวัอยา่ง Inference และ Domain  
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งานวิจัยนี� ประยุกต์ใช้แบบจาํลองการออกแบบและพฒันาระบบมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ ์

(Interactive Multimedia System Design and Development : IMSDD) ใน ก ารจัด ทํา Knowledge 

Scenario โดยวางโครงเรื�อง คือ ตอ้งการใหภ้าพยนตร์สั�นออกมาในรูปแบบ การทดลองไปท่องเที�ยว

วดัของพนักงานบริษทัทวัร์ โดยตอ้งพยายามจดัทวัร์ที�เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุ เช่น 

การเลือกสถานที�ท่องเที�ยว พาหนะที�ใช้ในการเดินทาง สิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็นสําหรับ

ผูสู้งอายุ เพื�อเป็นการชักจูงให้นักท่องเที�ยวผูสู้งอายุมาท่องเที�ยว ซึ�งในแต่ละฉากจะมีการแทรก

ประวัติความเป็นมาของวัดนั� นๆ และการสื� อให้เห็นถึงศิลปะ ว ัฒนธรรมประเพณีล้านนา 

โบราณสถานต่างๆ และสิ�งน่าสนใจของแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมและศาสนาในจังหวัด

เชียงใหม่ โดยโปรแกรมการท่องเที�ยวที�แนะนาํเป็นแบบ � วนั ประกอบดว้ย � สถานที� คือ วดัเชียง

มั�น วดัเชียงยนื วดัดวงดี วดัพระสิงห์วรมหาวิหารและประตูท่าแพ และ � กิจกรรม คือ กิจกรรมตาม

เทศกาล เช่น การประดิษฐ์กระทง หรือกิจกรรมทาํอาหารเหนืออย่างง่าย เพื�อให้นักท่องเที�ยวได้

สมัผสักบัวฒันธรรมของเชียงใหม่และเป็นการสร้างความเพลิดเพลิน 

โดยหลงัจากการถ่ายทาํตามโครงเรื�อง การตดัต่อและแปลงไฟลแ์ลว้ ไดผ้ลลพัธ์เป็นไฟล์

วีดีโอในรูปแบบ .MP4 ความยาวประมาณ 13 นาที โดยผลประเมินสื�อมลัติมีเดียด้านคุณภาพมี

คะแนนเฉลี�ยรวม �.�/� ซึ�งอยูใ่นเกณฑดี์ และการประเมินสื�อมลัติมีเดียดา้นความรู้ก่อน-หลงัรับชม

สื�อโดยผูป้ระกอบการทั�ง � องค์กรไดค่้า E.I. เท่ากับ �.�� เมื�อเทียบค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพต้อง

มากกว่า �.� แสดงให้เห็นว่า สื�อมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพสามารถนําไปเป็นสื�อให้ความรู้แก่

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที�ยวได ้

 

ตารางที� �  ผลการประเมินสื�อมลัติมีเดียดา้นความรู้ก่อน-หลงัรับชมสื�อ 

องค์กร Pre-Test Post-Test 

องคก์ร A 3.4 4.5 

องคก์ร B 3.6 4.8 

องคก์ร C 3.5 4.6 

ค่าเฉลี�ย 3.5 4.6 

E.I. 0.75 
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รูปที� �  ตวัอยา่งสื�อมลัติมีเดียที�มีการสอดแทรกความรู้ 

 
5. อภิปรายผล 

จากการนาํทฤษฎีดา้นวศิวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการ

จัดการความรู้เรื� อง การจัดโปรแกรมท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมและศาสนาสําหรับนักท่องเที�ยว

ผูสู้งอายุในจังหวดัเชียงใหม่ พบว่าองค์ความรู้ที�ไดว้ิเคราะห์ สังเคราะห์แลว้มีความเหมาะสมกับ

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที�ยวที�จะนาํความรู้นั�นมาประยกุต์ใชใ้นการจดัโปรแกรมการท่องเที�ยวที�

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายไุด ้ซึ�งงานวิจยัมีการแลกเปลี�ยนความรู้ (Socialization) 

โด ยการสัม ภ าษ ณ์ ผู ้เชี� ยวช าญ ด้าน การท่ อ งเที� ยวแล ะด้าน ผู ้สู งอ ายุ  เป็ น การจับ ค วาม รู้ 

(Externalization) จากนั� นนําความรู้ที�ได้จากผูเ้ชี�ยวชาญมาเชื�อมโยงกับเอกสารและงานวิจัยที�

เกี� ยวข้อง (Combination) ได้ผลลัพธ์เป็น บทความรู้และนํามาจัดทําเป็น ชุดความรู้และให้

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที�ยวไดศ้ึกษา (Internalization) ทาํให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ และเมื�อ

นาํไปปฏิบติัจะเกิดเป็นความเชี�ยวชาญต่อไป โดยผลประเมินสื�อมลัติมีเดียดา้นคุณภาพอยูใ่นเกณฑดี์ 

และการประเมินสื�อมลัติมีเดียดา้นความรู้ก่อน-หลงัรับชมสื�ออยูใ่นเกณฑดี์มาก 

 
 

 
รูปที� � การประยกุตใ์ช ้SECI Model 
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6. สรุปผลการวจิยั 

การนําทฤษฎีการจดัการความรู้ และทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ (SECI Model) เข้ามา

ประยุกต์ใชใ้นการเปลี�ยนแปลงรูปของความรู้ พบว่า ผูป้ระกอบการสามารถนาํชุดความรู้ไปใชไ้ด้

จริงในการพฒันาโปรแกรมการท่องเที�ยวและการจดับริการดา้นการท่องเที�ยวให้มีประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวผูสู้งอายไุดต้รงจุดมากขึ�น อีกทั�งยงัสามารถเป็น

แนวทางในการพฒันาและจดัการแหล่งท่องเที�ยวภายในวดัให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาก

ยิ�งขึ� น ซึ� งทฤษฎีด้านวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่าง

รวดเร็ว เขา้ใจไดง่้าย และผูเ้รียนรู้สามารถศึกษาชุดความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
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สถิติการกระทาํความผดิคดีอาญาของเด็กและเยาวชนท่ีรวบรวมโดยกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและ
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ละกลุ่มมีความตอ้งการและวิธีการช่วยเหลือท่ีแตกต่างกนั 2. เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาํใหเ้ดก็และ
เยาวชนและคณะทาํงานสามารถติดต่อกนัประสานงาน ไดส้ะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  3. งานวิจยัทาํให้เกิดกลุ่ม “เจียงใหม่ฮบั” เป็นกลุ่มท่ีเนน้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยตรง
โดยลดความเป็นระบบราชการลง บริหารงานโดยเจา้หน้าท่ีศูนยฝึ์กและอบรม ร่วมกบับุคลากรท่ี
เป็นอดีตเดก็และเยาวชนของศูนยฝึ์กและอบรมฯ ส่งผลใหบ้ริหารงานดว้ยความเขา้ใจความรู้สึกและ
ความตอ้งการของเดก็และเยาวชนดว้ยกนัเอง 

คําสําคัญ  : เด็กและเยาวชนกระทําผิด  กระทําผิดซํ้ า เครือข่ายสังคมออนไลน์  SECI Model 
Knowledge Creation 
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Abstract: Juveniles delinquent problems impact Thai society. Statistics of crimes committed by 
children and youth as collected by Department of Juvenile Observation and Protection showed a 
tendency to be very high with 196,516 cases during 2009-2013.  Additionally, children and 
youths released from the Juvenile Vocational Training Centre 7, Chiang Mai reoffended and 
required follow-up assistance. For these reasons, the Center uses Knowledge Creation theory of 
Nonaka & Takeuchi to create a new approach that allows individuals in each region to participate 
in learning and sharing of experiences with one another; to create space for exchanging, learning 
or Ba so that people have safe space to help one another through online social network 
communications, especially Facebook and LINE as centers. Results of the study show that: 1) 
based on the approaches and needs for assistance, children and youths can be divided into 3 
groups: children and youths who are undergoing training, children and youths who received 
opportunities for further study or training outside the Centre, and children and youths who were 
released from the Centre, with each group having different needs and requiring different 
approaches for assistance; 2) online social network enabled children and youths and the working 
group to contact and coordinate in a timely and more efficient manners; 3) the study resulted in 
“Chiang Mai Hub” group, which emphasizes direct assistance to children and youths through 
reduction of the government systems and administration by the Center’s personnel together with 
children and youths, who were former members of the Centre, resulting in work administration 
that understands feelings and needs of children and youths.  
Key Words:  Juvenile Delinquent, Recidivism, Online Social Network, SECI Model , 
Knowledge Creation 
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1. บทนํา  
ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกดักรม

พินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีหน้าท่ีในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนท่ี
กระทาํความผิดอาญาตามคาํพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยการจัดกระบวนการ
ฝึกอบรมต่างๆ ตั้งแต่การจดัการเรียนการสอนใหเ้ดก็และเยาวชนเพื่อยกระดบัการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนใหท้ดัเทียมกบันกัเรียนคนอ่ืนๆในสงัคม รวมทั้งการพฒันาเดก็และเยาวชนดว้ยกระบวนการ
ต่างๆ ตั้งแต่การพฒันาพฤตินิสยั การฝึกระเบียบวินยั การจดักิจกรรมทางจิตวิทยา การบาํบดัรักษายา
เสพติด การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนรวมถึงครอบครัว ร่วมกับการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้ งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและ
เหมาะสมกบัเด็กและเยาวชนแต่ละคน แต่ปัจจุบนัศูนยฝึ์กฯ มีเด็กและเยาวชนฝึกและอบรมทั้งหมด 
462 คน (ขอ้มูล ณ 13 กนัยายน 2558) และมีบางช่วงของปี 2555 และ 2556  มีเด็กและเยาวชนรวม
กว่า 700 คนซ่ึงถือว่ามีจาํนวนมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ในประเทศ (กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและ
เยาวชน, 2557) ซ่ึงในความเป็นจริงตามอตัราส่วนขนาดสถานท่ีและกรอบอตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีนั้น 
ศูนยฝึ์กฯสามารถดูแลเด็กและเยาวชนไดเ้พียง 350 คนเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าศูนยฝึ์กฯตอ้งดูแลเด็ก
และเยาวชนมากกว่าเท่าตวัของยอดปกติท่ีรับได ้อีกทั้งมีบุคลากรเพียง 2 คน ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการประสานงานติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

ท่ีปล่อยตวั ดงันั้นการปฏิบติังานจึงทาํไดค่้อนขา้งลาํบาก ประกอบกบัการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ท่ีกระทาํผิดนั้ นยงัมีความยากทั้ งปัจจยัส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเอง เช่นระดับสติปัญญา 
ทกัษะการคิด รวมถึงปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่นครอบครัวไม่ตอ้งการรับเยาวชนกลบัไปดูแล หรือไม่
สนใจรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งท่ีบุตรหลานกระทาํผิดซํ้ าซาก การท่ีเด็กและเยาวชนตอ้ง
กลบัไปสู่กบัครอบครัวอีกคร้ังจึงกลายเป็น “ภาระ” มากกว่าเป็น “พลงั” ให้กบัครอบครัว และใน
ส่วนของสังคมท่ียงัมองเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีในแง่ลบ ไม่อยากช่วยเหลือหรือให้โอกาส ทาํให้การ
ทาํงานท่ีผ่านมาตอ้งเผชิญกับขอ้จาํกัดท่ีหลากหลาย แมปั้จจุบนัจะมีมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนเขา้มาช่วยเหลือมากข้ึน  แต่จากปัญหาในขา้งตน้จึงทาํให้การทาํงานยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

อยา่งไรก็ตามจากการดาํเนินงานท่ีผา่นมา ศูนยฝึ์กฯไดเ้รียนรู้จากสถิติคดี รูปแบบแนวทาง 
ปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีเคยเกิดข้ึน พบว่าการทาํงานดงักล่าวยงัมีอุปสรรคท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ
การทาํงานในส่วนราชการท่ีมีความล่าช้า มีขอ้จาํกัดมาก ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รับความ
ช่วยเหลือล่าชา้ อาจนาํไปสู่การกระทาํผิดซํ้ า ดงันั้นกลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน ศูนยฝึ์กฯ จึง
พยายามท่ีจะพฒันาระบบการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองต่อการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ี
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มีประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ.2555 ไดด้าํเนินการโครงการพฒันารูปแบบการช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนอย่างมีระบบ  ภายใต้ “โครงการพลังใจ” โดยความร่วมมือของ สาขาจิตวิทยา คณะ

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพายพั และสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
(ปปส.) เพื่อทดลองใชเ้ครือข่ายในรูปแบบอาสาสมคัรนกัศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา ในการช่วยติดตาม 
ช่วยเหลือ ให้คาํปรึกษา เด็กและเยาวชนของศูนยฝึ์กฯท่ีไดรั้บโอกาสในการศึกษาต่อภายนอกและ
ปฏิบติัวิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ เป็นการทดลองช่วยเหลือติดตามในแบบ “เพ่ือนอาสา” 
และเป็นการให้หน่วยงานภายนอกเขา้มาช่วยเหลือติดตามอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงความสําเร็จของ
งานวิจยัพบว่าเกิดจากรูปแบบการทาํงานท่ีไม่เป็นราชการ รูปแบบการทาํงานท่ีเป็นพี่ช่วยน้อง  
ลดช่องว่างของผูช่้วยเหลือ (ทีมเพื่อนอาสา) กบัผูข้อคาํช่วยเหลือ (เด็กและเยาวชนศูนยฝึ์กฯ) ลงท่ี
สําคัญข้อเสนอแนะของงานวิจัยยงักล่าวถึงองค์กรหรือกลุ่มท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนอิสระในการ

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน โดยไม่ข้ึนกบัภาครัฐทั้งหมด เพื่อการทาํงานท่ีรวดเร็ว คล่องตวั เช่นการ
แนวคิดการก่อตั้ง “ศูนยพ์ลงัใจ” ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ีให้เด็กและเยาวชนสามารถเขา้มาขอรับ
การช่วยเหลือ รับคาํปรึกษาจากอาสาสมคัร เป็นตวัจุดประกายสาํคญัให้ผูว้ิจยันาํแนวคิดน้ีมาใชใ้น
การสร้างแนวทางการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยใชค้วามรู้ดา้นการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) ทฤษฎี Knowledge Creation ของ Nonaka & Takeuchi มาใช้ในการวิจยัเพื่อให้เกิด
แนวทางการทาํงานใหม่ท่ีเปิดโอกาสให้คนในแต่ละส่วนได้เขา้มามีส่วนร่วม เรียนรู้ แบ่งปัน
ประสบการณ์ สอดคลอ้งกบัจุดเด่นขององคก์รท่ีมีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนท่ียินดีท่ีจะเขา้มา
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตามสภาพปัญหา อาทิบริษัทสยามนิสสันเชียงใหม่, ศูนย์ V Kool 
เชียงใหม่, มูลนิธิคอนน่ีโฮม, กลุ่มคริสตจกัรจีน จงัหวดัเชียงใหม่ ฯลฯ เพื่อลบจุดดอ้ยขององคก์ร
ราชการท่ีเคล่ือนตัวได้ล่าช้า ไม่ทันกับสถานการณ์  และเกิดแนวคิดการใช้เครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์เขา้มาช่วยบริหารงาน เพ่ือเปิดช่องทาง สร้างพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อการเขา้มาแลกเปล่ียน เรียนรู้ 
หรือ Ba ในแนวคิดของ Knowledge Creationให้คนได้มีพื้นท่ี ท่ีปลอดภัยในการเข้ามาเรียนรู้ 
ช่วยเหลือกนัและกนั (Nonaka & Takeuchi, 1995) ร่วมกบัการจดัตั้ง “กลุ่มเจียงใหม่ฮบั” ข้ึน เป็น
องคก์รก่ึงราชการท่ีบริหารงานโดยอดีตเด็กและเยาวชนของศูนยฝึ์กฯ ท่ีมีความพร้อมและทกัษะท่ีดี
ในการช่วยเหลือผูอ่ื้น ในรูปแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน พี่ช่วยนอ้ง โดยใชป้ระสบการณ์และสายสัมพนัธ์
ของเด็กและเยาวชนเป็นตัวเช่ือมโยงการทํางาน  โดยการส่ือสารผ่านระบบสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะ Facebook และ LINE เป็นจุดเช่ือมการทาํงาน และมีคณะเจา้หนา้ท่ีและกลุ่มอาสาสมคัร
หลากหลายภาคส่วน เช่นโรงเรียนดนตรีวรนันท์, ศูนยว์ิชาการสารเสพติดภาคเหนือ,  เครือข่าย
นักศึกษา, ผูน้ําชุมชน ฯลฯ เป็นท่ีปรึกษาสนับสนุน ช่วยเหลือตามความเหมาะสม เพื่อให้การ
ช่วยเหลือเดก็และเยาวชนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

SECI Model 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ของ Nonaka & Takeuchi ท่ีกล่าวว่าองคก์รตอ้งสร้างกระบวนการ
ในการเปล่ียน (Conversion) ความรู้ในตวับุคคลและความรู้ท่ีแจง้ชดัในองคก์รเพื่อสร้างนวตักรรม 
โดยเรียกแบบจาํลอง ในการสร้างความรู้น้ีว่า “เกลียวความรู้” (Knowledge spiral) กระบวนการ
สร้างความรู้ในองคก์รเป็นการเพ่ิมพนูความรู้เป็นวงรอบขององคก์ร โดยกระบวนการเปล่ียนความรู้
ทั้ง 4 กระบวนการ อนัไดแ้ก่ กระบวนการสร้างสงัคมผูมี้ความรู้ (Socialization) กระบวนการอธิบาย
ความรู้เพื่อเขา้ใจใหต้รงกนัและร่วมกนัสร้างเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือแผนภาพ 
(Externalization) กระบวนการรวบรวมความรู้ (Combination) เป็นการรวบรวมความรู้ท่ีชัดแจง้
ต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์หรือมีอยู่ภายในองคก์ร เขา้ดว้ยกนั โดยการเช่ือมโยงความรู้ชดัแจง้ 
(Linking explicit knowledge) หลายๆ ความรู้เขา้ดว้ยกนัสร้างเป็นความรู้ชดัแจง้ใหม่เพ่ือนาํไปใช้
งานในอนาคต และสุดทา้ยไดแ้ก่ กระบวนการฝึกฝน ซึมซับความรู้ (Internalization) เป็นการนํา
ความรู้ท่ีชดัแจง้ ท่ีองคก์รไดส้ร้างข้ึนนาํไปฝึกฝนใชง้านจริงโดยเรียนรู้ในขณะทาํงาน (Learning by 
Doing) ทาํให้บุคลากรผูป้ฏิบติังานมีความรู้ประสบการณ์จริงในการทาํงานเพื่อให้สาํเร็จลุล่วงอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานการณ์จริง เกิดความรู้จริง มีประสบการณ์ หรือพฒันา
ทกัษะในตวับุคคลใหม่ๆ สามารถเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และวนกลบัไปสู่กระบวนการสร้าง
สงัคมในการสร้างความรู้ใหม่รอบต่อไปเร่ือยๆ สามารถสร้างความรู้อยา่งต่อเน่ืองไม่รู้จบ 
 
งานวจัิยอ่ืนๆทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดของนักการศึกษาหลายท่าน พบว่า
ปัญหาการกระทาํผิดนับวนัยิ่งจะมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
(Dynamic process) เกิดการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ มีผลต่อสภาพความเป็นอยูต่่างๆ องคป์ระกอบทาง
สังคม สภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคมเปล่ียนไป การพฒันาบุคลิกภาพ อุปนิสัย ความเช่ือ 
เหตุจูงใจต่างๆเปล่ียนไป เป็นเหตุให้เด็กกระทาํผิด กระทาํในส่ิงท่ีสังคมไม่ยอมรับ มีพฤติกรรม
ต่อตา้นขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอนัดีของส่วนรวม การกระทาํความผิดของเด็กเป็นการละเมิด
กฎหมายบา้นเมืองแต่เด็กอาจทาํไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความคึกคะนองหรืออาจเป็นการ
ปรับตนเองให้เขา้กับระบบสังคม การกระทาํผิดของเด็กจึงไม่นิยมเรียกว่าเป็น “อาชญากรรม” 
(Crime) แต่เรียกว่า “การกระทาํผิดของเด็ก” (Delinquency) ซ่ึงการกระทาํผิดสามารถเสมือนโรคท่ี
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รักษาให้หายได้ ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายเช่นครอบครัว โรงเรียน เป็นตน้ (สุชา 
จนัทร์เอม , 2542) 

มุมมองต่อการมองโลก การมองตนเอง การขอรับความช่วยเหลือเม่ือจาํเป็นนั้น เป็นส่วน
หน่ึงท่ีส่งผลใหเ้ดก็และเยาวชนกระทาํผดิซํ้ า เทอดศกัด์ิ  เดชคง (2547)  กล่าวว่าการมองโลกในดา้น
บวกข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายในของคนนั้น  ท่ีผสมผสานกบัปัจจยัภายนอกท่ีเขาพบเจอ  ซ่ึงสามารถแจก
แจงไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัพื้นฐานของร่างกาย  (Physiologic  Factor)  โดยเฉพาะดา้นความผอ่นคลาย  การ
มีความสุขไดง่้าย  เด็กทารกบางคนอาจไม่โยเย  อาจร้องเม่ือถูกขดัใจเพียงเวลาสั้นๆ  
ซ่ึงแสดงถึงความผ่อนคลายของระบบร่างกาย  นักวิชาการเรียกว่าพวก  High  Vagal  
Tone  ตรงกันขา้มเด็กสมาธิสั้ นอารมณ์หงุดหงิดง่าย  ร้องกวนแมจ้ะมีสาเหตุเพียง
เลก็นอ้ย  กินจุกจิก  อ่ิมง่าย  หิวบ่อย  จะนอนกต่ื็นง่าย  หรือหลบัๆต่ืนๆ 

2. การเล้ียงดูจากพ่อแม่ การอบรมสั่งสอนอย่างตรงไปตรงมา  โดยอาจเป็นการพูด
แนะนํา  เช่น กรณีสอบตกก็บอกว่ายงัมีโอกาสแก้ตวัใหม่  การยกตวัอย่าง การเล่า
นิทานสอนใจ หรือ การสอนโดยทางออ้ม  ไดแ้ก่  การกระทาํต่างๆ  (ท่าทีเห็นใจ  ตบ
บ่าให้กาํลงัใจเม่ือลูกผิดหวงั)  การเป็นแบบอย่างในการเผชิญปัญหาหรืออุปสรรค  
เช่น  แมจ้ะมีหน้ีสินแต่พ่อแม่ก็พยายามเก็บเงินเพื่อปลดหน้ีอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  โดย
มองวา่หน้ีสินจะหมดไปในท่ีสุด 

3. ประสบการณ์และการเรียนรู้ในสังคม (รวมถึงในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน
ดว้ย : ผูว้ิจยั) ซ่ึงมีผลต่อการมีโลกทศัน์ของเด็กและเยาวชน ดงันั้นการสอนใหเ้ด็กและ
เยาวชนไดมี้ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีดี (เรียนรู้ใหม่ในศูนยฝึ์กและอบรม) พึ่งตนเองได ้
และขอความช่วยเหลือเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม จะช่วยให้เด็กและเยาวชนปรับตวัเอง
เม่ือตอ้งกลบัเขา้สู่สงัคมภายหลงัพน้โทษ  

การฝึกอบรมเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํความผิดในกลุ่มประชาคมอาเซียน (กรมพินิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน, 2558) กมี็ความแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ  ในส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัใน
หลายๆประเทศคือการเน้นการควบคุมตวัและจดัมาตรการในการบาํบดัและแก้ไขฟ้ืนฟูทั้ งทาง

ร่างกายและจิตใจ  ยกเวน้ประเทศลาวและสิงคโปร์ไดเ้นน้กระบวนการของครอบครัวและสังคมเขา้
มามีส่วนร่วมท่ีสาํคญัในการบาํบดัแกไ้ขฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนท่ีกระทาํผดิ  ส่วนประเทศกมัพูชาเนน้
การควบคุมตวั ไม่ค่อยมีมาตรการในการบาํบดัแกไ้ขฟ้ืนฟู เน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณและขาด
แคลนบุคลากรท่ีมีความชาํนาญในการปฏิบติัต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิดประเทศพม่า เนน้การ
กกักนัตวัท่ีบา้น ควบคุมตวัในเรือนจาํ ส่งเขา้โรงเรียนฝึกอบรม หรือบา้นพกัชัว่คราว ท่ีน่าสนใจ
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ท่ีสุดคือประเทศสิงคโปร์ซ่ึงมีความเจริญอย่างมากทางการศึกษาและเศรษฐกิจ จะใชว้ิธีลงโทษท่ี
รุนแรงไปเลยกรณีท่ีเป็นคดีรุนแรง ส่วนคดีอ่ืนๆใชว้ิธีอาทิการอบรมของตาํรวจ การจาํคุกวนัหยุด 
การทาํงานบริการสังคมการคุมความประพฤติ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมตวั 
(Electronic Monitoring) ซ่ึงกาํลงัเร่ิมใชใ้นประเทศไทยกบักรมคุมประพฤติ  กระทรวงยติุธรรม เช่น
ผูต้อ้งหาความผิดเมาแลว้ขบั คดีเสพยาเสพติด เป็นตน้ และท่ีสาํคญัคือการใชค้รอบครัว และชุมชน
เป็นพื้นฐานสําคญัในการปฏิบติัและบาํบดัแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทาํผิด เช่นเดียวกับ
งานวิจยัในคร้ังน้ีท่ีมุ่งใหค้รอบครัวและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในหลายๆขั้นตอน 
 

วธีิดาํเนินการวจิยั  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ 1. เด็กและเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7จงัหวดั
เชียงใหม่ จาํนวน 1,117  คน 2. เครือข่าย อาสาสมคัร ท่ีเขา้มาช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 3. บุคลากร
ในศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 90 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 6 กลุ่ม โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือ ให้โอกาสในดา้นต่างๆ ตามความสามารถ ความตอ้งการและปัญหาของ
เด็กและเยาวชน ดงัน้ี 1. เด็กและเยาวชนท่ีไดรั้บโอกาสศึกษาต่อและปฏิบติัวิชาชีพนอกศูนยฝึ์กและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 355  คน  2. เด็กและเยาวชนกลุ่มเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้าเยีย่มบา้น 3. เดก็และเยาวชนท่ีปล่อยตวัจากศูนยฝึ์กและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชียงใหม่ 1,281  คน 4.บุคลากรกลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน กลุ่ม
งานบาํบดัแกไ้ขฟ้ืนฟู จาํนวน 7 คน  5.บุคลากรท่ีเป็นเด็กและเยาวชนของศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 7 จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดรั้บการจา้งงานในตาํแหน่งไทยเขม้แข็ง จาํนวน 5 คน และ 7.
เครือข่ายท่ีคดัเลือกมาแลว้ไดแ้ก่ โรงเรียนดนตรีวรนนัท ์, ศูนยว์ิชาการสารเสพติดภาคเหนือ , กลุ่ม
คริสตจกัรจีน เชียงใหม่  นักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาจากสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนในเขตภาคเหนือตอนบน 8 หน่วยงาน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือเชิงคุณภาพ คือ Focus Group , เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ Facebook (เพจเจียงใหม่ฮบั) , LINE และเคร่ืองมือเชิงปริมาณ คือ การบนัทึก
สถิติ , รายงานการประชุม 
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กรอบแนวคดิการวจิยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาในงานวิจยัพบว่าเด็กและเยาวชนกระทาํผดิซํ้ าเป็นจาํนวนมากและเด็กและเยาวชน

ท่ีปล่อยตวัแลว้ยงัตอ้งไดรั้บการช่วยเหลืออยู ่จึงใช ้SECI Model เป็นทฤษฎีในการการแกไ้ขปัญหา
โดยดึงศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จงัหวดัเชียงใหม่   เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
และเด็กและเยาวชนทั้งระหว่างฝึกอบรมและปล่อยตวัไปแลว้ เขา้มามีส่วนร่วม โดย SECI Model 
จะแบ่งเป็น ขั้น Socialization การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ต่างๆโดยการส่ือสาร การพูดคุย 
ระหวา่งผูป้ฏิบติังานร่วมกนั Externalization การสกดัความรู้ ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ ใหอ้ยู่
ในรูปของแนวทางการปฏิบติั การเรียนรู้ท่ีเป็นลาํดบัขั้นตอน ชดัเจน เขา้ใจได ้Combination การนาํ
องค์ความรู้ท่ีได้มาวิ เคราะห์  รวบรวม  โดยศึกษาความรู้  วิ ธีการปฏิบัติ อ่ืนๆเพิ่ม เติม  และ 
Internalization การนําองค์ความรู้ท่ีสกัดได้ไปทดลองปฏิบติัใช้ซํ้ าๆ และเปรียบเทียบกับวิธีการ
ทาํงานต่างๆ มีการวดัผลท่ีชดัเจน มีระยะเวลาท่ีแน่นอน ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ 

 
สรุปผลการวจัิย 

1. สามารถจดัหมวดหมู่การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนออกเป็น ๓ กลุ่มคือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนท่ีอยูร่ะหว่างการฝึกอบรม , กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีไดรั้บโอกาสศึกษาต่อหรือ
ฝึกปฏิบติัวิชาชีพนอกศูนยฝึ์กฯ และกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีปล่อยตวัแลว้ ซ่ึงแต่ละกลุ่ม
มีวิธีการ ความตอ้งการช่วยเหลือท่ีแตกต่างกนั 

 

ปัญหา 

- เดก็ทาํผดิซํ้ า 

- เดก็ตอ้งการความ

ช่วยเหลือ 

ศูนย์ฝึกฯ 

เครือข่าย เดก็และเยาวชน 

SECI 

MODEL 

 

New Model of 

Working Process 
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2. การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อ ประสานงาน ทาํให้เด็กและเยาวชนและ
คณะทาํงานสามารถติดต่อกนัไดง่้ายข้ึน รวดเร็วข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. งานวิจยัทาํให้เกิดกลุ่ม “เจียงใหม่ฮบั” เป็นกลุ่มท่ีเน้นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
โดยตรงโดยลดความเป็นระบบราชการลง บริหารงานโดยเจา้หนา้ท่ีศูนยฝึ์กและอบรม 
ร่วมกบับุคลากรท่ีเป็นอดีตเดก็และเยาวชนของศูนยฝึ์กและอบรม ส่งผลใหบ้ริหารงาน
ดว้ยความเขา้ใจความรู้สึกและความตอ้งการของเดก็และเยาวชนดว้ยกนัเอง 

 
ตารางท่ี 1 : รูปแบบและส่ิงท่ีไดจ้าก SECI Model ในกระบวนการวจิยั 

Socialization 
รูปแบบ: การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ต่างๆ
โดยการส่ือสาร การพูดคุย ระหว่างผู ้ปฏิบัติงาน
เครือข่าย ผูแ้ทนเดก็และเยาวชน  
ส่ิงที่ได้: กาํลงัใจและพลงัในการทาํงาน ความเขา้อก
เขา้ใจในการอยากทาํงานช่วยเหลือกนั 
 

Externalization 
รู ป แ บ บ : ก าร ส กั ด ค ว าม รู้  ค ว าม คิ ด เห็ น 
ขอ้เสนอแนะต่างๆ  
ส่ิงที่ได้: แนวทางการทาํงานท่ีชัดเจน  เป็นลาํดับ
ขั้นตอน เขา้ใจไดท้ราบผูท่ี้จะรับผิดชอบในหน้าท่ี
ต่างๆ เกิดแนวคิดการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
 

Internalization 
รูปแบบ: นาํแนวทาง ทีมเจียงใหม่ฮบั ไปทดลองใช้
ซํ้ าๆ  โดยมีหัวใจคือเจ้าหน้าท่ี ท่ี เป็นอดีตเด็กและ
เยาวชนและใช้เพจเจียงใหม่ฮับใน  Facebook เป็น
ตัวเช่ือมเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆ เจ้าหน้าท่ี และ
เครือข่ายไว ้
ส่ิงที่ได้: ได้แนวทางการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ท่ีมาจากผูป้ฏิบติัจริง เหมาะสมกบัองคก์รจริงๆ 

Combination 
รูปแบบ: การนาํองคค์วามรู้ท่ีไดม้าวเิคราะห์เพ่ิมเติม
จากการคน้ควา้ การดูงานในสถานท่ีต่างๆท่ีทาํงาน
ดา้นเดก็ 
ส่ิ งที่ ไ ด้ : แน วท างก ารทํ างาน ท่ี เกิ ด จ ากก าร

ผสมผสานประสบการณ์การทาํงานในอดีต องคก์ร
ต่างๆท่ีมีแนวทางใกล้เคียงกัน เกิดเป็น “ทีมเจียง
ใหม่ฮบั” ข้ึน 

 

ตารางท่ี 2 : ส่ิงท่ีไดจ้ากขั้นตอน Internalization ใน SECI Model 
ข้อ ก่อนการทําวจิัย หลงัจาก Internalization 

1.  ทํางานตามกรอบท่ีกรมเป็นผูว้างระบบไว ้
(รูปแบบสั่งการจากบนลงล่าง) 

ขั้นตอนการทํางานท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติใน

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวดั
เชียงใหม่ จริง 
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ข้อ ก่อนการทําวจิัย หลงัจาก Internalization 

2.  ช่วยเหลือเดก็และเยาวชนตามปัญหาท่ีเกิด  สามารถแบ่งเด็กและเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่มคือ   
1.กลุ่มเดก็และเยาวชนท่ีอยูร่ะหวา่งการฝึกอบรม 2.
กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีไดรั้บโอกาสศึกษาต่อหรือ

ฝึกปฏิบติัวิชาชีพนอกศูนยฝึ์กฯ และ 3.กลุ่มเดก็และ
เยาวชนท่ีปล่อยตัวแล้ว  แต่ละกลุ่มนั้ นมีความ
ตอ้งการและความจาํเป็นในการช่วยเหลือท่ีแตกต่าง

กนั   
3.  ไม่ มี เค ร่ืองมือ ท่ี เป็น ศูนย์กลางท่ี ติดตาม 

ช่ ว ย เห ลื อ เด็ ก แ ล ะ เย า ว ช น อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ เช่นการใชจ้ดหมาย โทรศพัท ์
ซ่ึงเป็นการส่ือสารทางเดียว 

ใช้  “ เค รือข่ ายสั งคมออน ไล น์ ”  โดย เฉพ าะ 
Facebook และ LINE ในการติดตามช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.  การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนพ่ึงพาระบบรัฐ

แต่เพียงอยา่งเดียว 
เกิดกลุ่ม  “เจียงใหม่ฮับ” เป็นองค์กรก่ึงราชการ 
บริหารงานโดยอดีตเด็กและเยาวชน  ในการ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ  มีความ
คล่องตัวสูง เข้าใจปัญหาเด็กและเยาวชนอย่าง

แทจ้ริง   
 

อภปิรายผล 
1. จากการวิจยัคร้ังน้ีทาํให้ Knowledge Worker ในองคก์รเกิดความรู้ในการจดัหมวดหมู่

การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่างชดัเจน โดยแบ่งเด็กและเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มเด็ก
และเยาวชนท่ีอยูร่ะหวา่งการฝึกอบรม  2.กลุ่มเดก็และเยาวชนท่ีไดรั้บโอกาสศึกษาต่อหรือฝึกปฏิบติั
วิชาชีพนอกศูนยฝึ์กฯ และ 3.กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีปล่อยตวัแลว้ เด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่มนั้นมี
ความตอ้งการและความจาํเป็นในการช่วยเหลือท่ีแตกต่างกนั   

- กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ระหว่างการฝึกอบรม ตอ้งได้รับการเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่ขั้นรับตวัใหม่ จึงจดัให้มีเจา้หน้าท่ีท่ีเป็นอดีตเด็กและเยาวชนศูนยฝึ์กฯ มาช่วยพูดคุย สร้าง
กําลังใจ  กับ เด็กและเยาวชนรับตัวใหม่เพื่ อให้ เด็กเห็นต้นแบบ  (Model) ของการปรับตัว 
เปล่ียนแปลงตนเอง ท่ีเป็นรูปธรรม  

- เด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีไดรั้บโอกาสศึกษาต่อหรือฝึกปฏิบติัวิชาชีพนอกศูนยฝึ์กฯจะ
เนน้การติดตาม การใหค้าํปรึกษา ให้เด็กและเยาวชนไดก้ลบัไปสู่สังคมอยา่งปกติ โดยมีเจา้หนา้ท่ีท่ี
เป็นอดีตเด็กและเยาวชนศูนยฝึ์กฯเป็นผูรั้บรายงานตวั และออกติดตามผลการฝึกปฏิบติังานเพ่ือ
ประสานงานกับนายจา้ง หัวหน้างานในแต่ละบริษัท รวมถึงการโทรศพัท์พูดคุยกับผูป้กครอง 
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เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีสามารถอยู่ในสังคมได้โดยศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตาม

ความสามารถท่ีตนมี    
- เด็กและเยาวชนกลุ่มท่ีปล่อยตวัแลว้จะเนน้ในเร่ืองการขอรับการช่วยเหลือท่ีแตกต่าง

กนัตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ  
2. งานวิจยัส่งผลให้เกิดการนาํ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” มาเป็นเป็น “เคร่ืองมือ”ในการ

ติดต่อ ประสานงาน ทาํใหเ้ดก็และเยาวชนและคณะทาํงานสามารถติดต่อกนัไดง่้ายข้ึน รวดเร็วข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ีจากรายงานผลการสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ปี 2558 (Thailand Internet User Profile 2015) จดัโดยสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือ ETDA พบว่าคน Gen Y ซ่ึงมีอายรุะหว่าง 15 – 34 ปี ซ่ึงเป็น Gen ใกลเ้คียงกบัเด็กและเยาวชน
ในงานวิจยัมากท่ีสุด เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมใชอิ้นเตอร์เน็ตมากส่วนใหญ่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือในการ
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ท  และใช้งานในรูปแบบโปรแกรม Social Network โดยใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม  Facebook มากท่ีสุดสูงถึง 92.1 % (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2558)  
- การใช ้Facebook เป็นส่ือกลางการติดต่อส่ือสารเป็นช่องทางท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนั ช่วย

ลดปัญหาการติดตามเด็กและเยาวชนหลงัปล่อยตวัด้วยการใช้โทรศพัท์หรือการเขียนจดหมาย

เหมือนในอดีตท่ีผา่นมา  
- ในงานวิจยัไดท้าํการก่อตั้งเพจ “เจียงใหม่ฮบั” ข้ึนในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558เพ่ือ

เป็นศูนยก์ลางการติดต่อส่ือสาร โดยจดัทาํเป็นเพจสาธารณะทุกคนสามารถเขา้มาดูขอ้มูลในเพจได ้ 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 2558 พบว่ามีผูก้ดไลทเ์พจแลว้ 587 คน มีคนกดเขา้มาเยีย่มชมเพจวนัละ
ประมาณ 500 คน มีผูดู้แลเพจจาํนวน 5 คนจากทีม “เจียงใหม่ฮบั” เป็นผูจ้ดัการดูแลและตอบคาํถาม
ให้กับผูใ้ช้งาน อตัราการโต้ตอบคาํนวณจากโปรแกรม Facebook ถือว่ารวดเร็วมาก 100 % ซ่ึง
หมายถึงผูท่ี้ส่งขอ้ความเขา้มาทั้งหนา้เพจหรือกล่องขอ้ความ จะมีผูดู้แลเพจเขา้มาตอบคาํถามให้ทุก
ขอ้ โดยใชเ้วลาไม่นาน 

3. งานวิจยัทาํให้เกิดกลุ่ม “เจียงใหม่ฮบั” เป็นกลุ่มท่ีเน้นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
โดยตรงโดยลดความเป็นระบบราชการลง บริหารงานโดยเจา้หน้าท่ีศูนยฝึ์กและอบรม ร่วมกับ
บุคลากรท่ีเป็นอดีตเด็กและเยาวชนของศูนยฝึ์กและอบรม ส่งผลให้บริหารงานด้วยความเขา้ใจ
ความรู้สึกและความตอ้งการของเด็กและเยาวชนดว้ยกนัเอง ทั้งน้ีจากประสบการณ์การเรียนรู้จาก
การทาํ “โครงการพลงัใจ” โดยความร่วมมือของ สาขาจิตวิทยา คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพายพั และสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ใน พ.ศ.2555 พบวา่การ
ทาํงานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนั้ นจะมี
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ประสิทธิภาพจากการลดความเป็นระบบราชการลง และลดช่องว่างของคณะทาํงานให้ใกลก้บัเด็ก
และเยาวชนมากข้ึน  

- จัดตั้ งกลุ่ม “เจียงใหม่ฮับ” ข้ึน บริหารงานโดยเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มงานประสาน
กิจกรรมชุมชน ศูนยฝึ์กฯ ร่วมกับบุคลากรท่ีเป็นอดีตเด็กและเยาวชนของศูนยฝึ์กฯเอง มีการให้
บริหารงานดว้ยความเขา้ใจความรู้สึกและความตอ้งการของเดก็และเยาวชนดว้ยกนัเองมากข้ึน  

- จากสถิติการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนพบว่ากลุ่มเจียงใหม่ฮับได้มีส่วนในการ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเป็นจาํนวนมาก โดยในปี 2557 ไดส้งเคราะห์เด็กและเยาวชนดา้นการ
ประกอบอาชีพใน 13 หน่วยงาน/เครือข่าย จาํนวนเด็กและเยาวชน81 คน ปี 2558  สงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนดา้นประกอบอาชีพใน 18 หน่วยงาน/เครือข่าย  มีเครือข่ายเพ่ิมข้ึนถึง 5 เครือข่ายในปี
เดียว และมีเด็กและเยาวชนท่ีได้รับความช่วยเหลือถึง 99  คน มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการ
ป้องกนัไม่ใหเ้ดก็และเยาวชนกระทาํผดิซํ้ า  

 

กติตกิรรมประกาศ 
 ขอบ คุณ อ าจ ารย์  ด ร .ธี ร าพ ร  แ ซ่ แ ห่ ว  วิ ท ย าลั ย ศิ ลป ะ  ส่ื อ แ ล ะ เท ค โน โล ย ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีปรึกษางานวิจยั ท่ีช่วยเหลือใหค้าํปรึกษาให้งานวิจยัช้ินน้ีสาํเร็จเป็นรูปร่าง
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เขา้มาเป็นผูส้นบัสนุนให้กบัเราทั้งแนวคิดและงบประมาณ ขอบคุณทีมพลงัใจ มหาวิทยาลยัพายพั 
จงัหวดัเชียงใหม่ อาจารย ์ดร.นฤมล พงษป์ระเสริฐและ อาจารย ์ดร.ชลิดา วสุวตั และนอ้งๆนกัศึกษา 
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บทคัดย่อ:  ปัญหาโรคอว้นในเด็กเป็นปัญหาที2สําคญัเนื2องจากเป็นสาเหตุนาํไปสู่ปัญหาสุขภาพอื2น
ได้ ความท้าทายที2สําคัญในการป้องกันภาวะโรคอ้วนในเด็กคือความหลากหลายของข้อมูล 
เนื2องจากขอ้มูลที2มีการเผยแพร่ไม่ไดเ้ป็นขอ้มูลที2มีความถูกตอ้งทางการแพทยทุ์กชิ?น เช่น ความเชื2อ
บางประการของคนในทอ้งถิ2น ดงันั?นการนาํความรู้เหล่านั?นมาใช้กบัเด็กอาจจะทาํให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี งานวิจยัฉบบันี? มุ่งเน้นที2จะนาํเสนอกรอบการบริหารจดัการความรู้เพื2อรวบรวมและ
วิเคราะห์องคค์วามรู้ที2เกี2ยวขอ้งกบัการป้องกนัโรคอว้นในเด็ก กรอบการบริหารจดัการความรู้นี? ใช้
กระบวนการตามทฤษฏีสร้างสรรคค์วามรู้ในการออกแบบการทาํงาน 
 
คําสําคัญ:  โรคอว้น, วยัเด็ก, การจดัการความรู้, ทฤษฏีสร้างสรรคค์วามรู้ 
 
Abstract: The problem of obesity is children is an important problem because it could lead other 
disease. The major challenge in the current childhood obesity prevention is the diversity of 
information. Not all of the information is a valid medical knowledge, such as some local belief. 
Therefore, applying the invalid information to children often cause more harm than good. In this 
work, we present a knowledge management framework to collect and analyze the related 
knowledge about the children obesity prevention. The process of this framework is based on the 
knowledge creation theory.   
 
Keywords: Obesity, Children, Knowledge Management, Knowledge Creation Theory 
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1. บทนํา 
วตัถุประสงคข์องงานวิจยันี? คือการนาํเสนอการประยุกตใ์ชก้รอบการทาํการจดัการความรู้

เพื2อการรวบรวม และวเิคราะห์องคค์วามรู้เกี2ยวขอ้งกบัปัญหาโรคอว้น และการป้องกนั 
ในปัจจุบนั ภาวะโรคอ้วนเป็นปัญหาที2สําคัญทั? งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

องคก์ารอนามยัโลก (ลดัดา เหมาะสุวรรณ, 2551)ไดท้าํการสํารวจภาวะโรคอว้นทั2วโลกในปี พ.ศ.
2549 พบวา่มีเด็กอายุต ํ2ากวา่ 5 ปีทั2วโลก 22 ลา้นคนมีนํ? าหนกัเกินเกณฑ์มาตรฐาน นอกเหนือจากนี?  
จากการสํารวจของ ลดัดา เหมาะสุวรรณ (2551) พบว่าในประเทศไทยมีเด็กอายุต ํ2ากว่า 6 ปี อว้น
เพิ2มขึ?นร้อยละ 40 จากร้อยละ 5.8 ในปี พ.ศ.2538-2540 เป็นร้อยละ 7.9 ในปี พ.ศ.2544 จะเห็นไดว้า่
ปัญหาโรคอว้นในประเทศไทยเป็นปัญหาที2สาํคญั 

สาเหตุของปัญหาโรคอว้นในเด็กมีหลายประเภท ทั?งสาเหตุที2เกิดจากตวัเด็กเอง เช่น ภาวะ
โรคอ้วนแต่กํา เ นิด และสาเหตุที2 เ กิดจากปัจจัยภายนอก เ ช่น การเลี? ยงดูของบิดามารดา 
นอกเหนือจากนี?ยงัมีปัญหาจาก ความเชื2อในทอ้งถิ2น หรือค่านิยมเกี2ยวกบัเด็ก เช่น “เด็กอว้นเป็นเด็ก
น่ารัก”เป็นต้น ซึ2 งสาเหตุเหล่านี? นําไปสู่ภาวะโรคอ้วนในเด็ก อนัจะนาํไปสู่ผลเสียเชิงสุขภาพที2
ตามมา แนวทางการแกไ้ขปัญหาที2สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดเ้พื2อแกปั้ญหาโรคอว้นในเด็ก คือการ
รวบรวมและเรียบเรียงวิธีการเลี? ยงดูบุตรจากผูที้2มีประสบการณ์ จากนั?นจึงนาํมาเผยแพร่ตามความ
เหมาะสม 

การจดัการความรู้ (Knowledge Management) คือกระบวนการในการรวบรวม และเรียบ
เรียงขอ้มูล เพื2อประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้เพื2อใหเ้กิดการคงอยูข่ององคค์วามรู้ในองคก์ร และ
การเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ซึ2 งการจดัการความรู้จึงมีคุณลกัษณะที2สอดคล้องกบัแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาโรคอว้นในเด็ก ดงันั?นการนาํเอากรอบการจดัการความรู้มาใช้เพื2อรวบรวม และเรียบ
เรียงขอ้มูล องคค์วามรู้ในการเลี?ยงดูบุตรจึงมีความเหมาะสม 

งานวิจยันี? นาํเสนอวิธีการจดัการความรู้โดยใช้กระบวนการตามทฤษฏีสร้างสรรค์ความรู้ 
(Knowledge Creation Theory) โดยทาํการกาํหนดกิจกรรมที2ตอ้งทาํในแต่ละฐานความรู้ ซึ2 งรูปแบบ
การดาํเนินงานของ งานวิจยันี? มุ่งเนน้ที2จะนาํเสนอถึงสถานการณ์ปัจจุบนัของวิธีการเลี? ยงดูบุตร ซึ2 ง
ครอบคลุมถึงประเด็นความเชื2อในทอ้งถิ2น จากขอ้มูลดงักล่าวจึงทาํการนาํเสนอขอ้มูลเชิงวิชาการ
เพื2อโตแ้ยง้ หรือ สนบัสนุนในแต่ละประเด็น ในหวัขอ้ถดัไปจะกล่าวถึงวรรณกรรมที2เกี2ยวขอ้งกบั
การศึกษาโรคอ้วนในเด็ก และการจดัการความรู้เพื2อสร้างพื?นฐานความเข้าใจ และศึกษาการ
ประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ หวัขอ้ที2 3 จะกล่าวถึงแนวคิดพื?นฐานของกรอบการจดัการความรู้ที2จะ
ทาํการนาํเสนอ ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที2จาํเป็นตอ้งทาํเพื2อบรรลุวตัถุประสงค์
ของการศึกษา หวัขอ้สุดทา้ยคือการสรุปผลการดาํเนินงานของงานวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
ในส่วนนี? จะกล่าวถึง งานวิจยั และทฤษฏีที2เกี2ยวขอ้ง ในหัวขอ้ที2 2.1 จะกล่าวถึงภาพรวม 

ความสําคญั และผลกระทบของภาวะโรคอว้น จากนั?นในหัวขอ้ที2 2.2 จะกล่าวถึงกระบวนการ
จดัการความรู้ 

 
2.1 โรคอ้วน 

            โรคอว้น (Obesity) เกิดจากกระบวนการระหวา่งพนัธุกรรมและปัจจยัแวดลอ้มภายใน 
โดยประมาณพลงังานเกินกวา่การใชง้านพลงังานและถูกเก็บสะสมเป็นไขมนั หากมีการสะสมเป็น
จาํนวนมากจะทาํใหมี้นํ?าหนกัเกินจนเกิดโรคอว้น  (ลดัดา เหมาะสุวรรณ, 2551; Dehghan et al, 
2005) 
            จากการศึกษาเด็กที2เป็นโรคอว้นมกัพบปัจจยั ที2สําคญัคือ ปัจจยัดา้นพนัธุกรรมและปัจจยั
ทางดา้นสิ2งแวดลอ้ม (Warren et al, 2003; Lumeng, 2005)  อนัไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที2มี
การแข่งขนัสูง (อรุณี ไรปิ2 น และคณะ, 2555) ลกัษณะวถีิชีวติและสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม 
(Dehghan et al, 2005)  เช่น ลกัษณะของสังคมไทยนิยมเด็กอว้น โดยเชื2อวา่เป็นเด็กน่ารัก แขง็แรง 
(ปุลวชิญ ์ ทองแดง และจนัทร์จิรา สีสวา่ง, 2555) อิทธิพลของสื2อโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์
อาหารที2ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ (French et al.,2001; Lumeng, 2005) มารดาที2เป็นโรคอว้น การ
ออกกาํลงักายนอ้ย รูปแบบการบริโภคอาหาร (Isganaitis & Levitsky, 2008) ระดบัการศึกษาของ
ผูป้กครอง พบวา่ กลุ่มผูป้กครองที2มีความรู้ในระดบัตํ2า ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในการเลือกอาหาร
สาํหรับเด็ก หรือกิจกรรมที2เหมาะสมตามวยั มีโอกาสเกิดโรคอว้นไดสู้งถึงสองเท่าเมื2อเทียบกบั
ผูป้กครองที2มีความรู้ในระดบัที2สูงกวา่ (Dehghan et al, 2005) 

นอกจากนี? ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยียงัมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กอย่างมาก เช่น 
การดูโทรทศัน์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ (French et al, 2001; Sallis & Glanz, 2009) จากรายงาน
สถานการณ์และแนวโนม้ของปัจจยัต่าง ๆ ที2มีผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กไทย พบวา่ เด็กที2มีอายุ 1-18 
ปี ส่วนใหญ่ใชเ้วลาดูโทรทศัน์ทุกวนั โดยใชเ้วลาดูโทรทศัน์ประมาณวนัละ 2.35-5.51 ชั2วโมง และ
จากรายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในปี พ.ศ. 2547-2548 พบวา่ เด็กประถมศึกษาใชเ้วลาเล่น
อินเตอร์เน็ต 75.66 นาทีต่อวนั และในปี พ.ศ. 2549-2550 มีแนวโนม้เพิ2มขึ?นเป็น 108.89 นาทีต่อวนั 
โดยพบวา่  เด็กวยั 6-10 ปี เล่นเกมบนอินเตอร์เน็ตมากที2สุด  (อรุณี ไรปิ2 น และคณะ,2555) 

จากการศึกษาพบวา่ร้อยละ10-20 ของทารกที2อว้นเมื2อโตขึ?นจะเป็นเด็กอว้น ร้อยละ 40 ของ
เด็กอว้นเมื2อโตขึ?นจะเป็นวยัรุ่นที2อว้น และร้อยละ75-80 ของวยัรุ่นที2อว้นจะโตเป็นผูใ้หญ่ที2อว้น 
แสดงวา่เด็กอว้นจะไม่หายและมีปัญหาเป็นโรคอว้นเมื2อโตเป็นผูใ้หญ่ (สังคม จงพิพฒัน์

74



 

 

วณิชย ์ ,2558)  นอกจากนี?ยงัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กทั?งทางตรงและทางออ้ม เช่น ผลการเรียน 
การใชชี้วติในสังคม ซึ2 งบ่อยครั? งคนอว้นมกัจะโดนแกลง้และลอ้เลียนส่งผลต่อบุคลิกภาพและ
อารมณ์ (Puhl & Latner, 2007)  

จึงเห็นไดช้ดัวา่โรคอว้นไม่ใช่โรคของผูใ้หญ่เท่านั?น แต่เป็นโรคที2เป็นตั?งแต่วยัเด็กแลว้มี
การสะสมของไขมนัมากขึ?นเรื2อย ๆ ตามหลอดเลือด หวัใจ สมอง ตบัและอวยัวะอื2นๆในร่างกาย
จนกระทั2งถึงจุดที2จะแสดงอาการของโรคต่างๆ เช่น ความดนัโลหิตสูง กระดูกเสื2อม โรคหวัใจที2
กล่าวมาแลว้เมื2อโตเป็นผูใ้หญ่ โรคอว้นในเด็กและผูใ้หญ่จึงเป็นโรคที2มีอนัตรายร้ายแรงมากกวา่ที2
คิด (สังคม จงพิพฒัน์วณิชย,์ 2558; อรุณี ไรปิ2 น และคณะ, 2555; Takahashi et al., 1999) 
  
2.2  การจัดการความรู้ 

            สาเหตุหนึ2งที2องคก์รจะประสบความสําเร็จอยา่งต่อเนื2อง คือการที2องคก์รมีกระบวนการเพื2อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานอย่างต่อเนื2อง ปัจจัยหนึ2 งที2จะทาํให้เกิด
ประสิทธิภาพคือ “ความรู้” ซึ2 งเป็นสิ2งที2ควบคุมให้เกิดการพฒันาความสามารถทางการแข่งขนั ผา่น
การสร้างและรักษาผลงานที2มีทุนทางปัญญาและความรู้ที2มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกนั รวมทั?งตอ้ง
ใช้การจดัการความรู้ที2เป็นระบบ (กนัติกา ศรีมหาวโร,2555; Wiig, 1997) ดงันั?น ความรู้จึงเป็น
ทรัพยากรที2มีความสําคญัอยา่งมีนยัยะกบัองคก์ร ยากที2จะเลียนแบบและไม่มีสิ2งอื2นทดแทน (Alwis 
& Hartmann, 2008) 
            Nonaka et al. (1994) ไดเ้สนอรูปแบบการสร้างความรู้แบบไดนามิก กล่าวคือลกัษณะของ
ความรู้ถูกสร้างขึ?นจากการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในหมู่บุคคลและองคก์ร ขอ้มูลจะกลายเป็นความรู้
เมื2อเกิดการตีความโดยบุคคล (Ragna& Hartmann, 2008) 

ความรู้จาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
1)      Tacit Knowledge เป็นความรู้ที2อยูใ่นตวัเองแต่ละบุคคลเกิดจากประสบการณ์ การ

เรียนรู้ หรือพรสวรรคต่์าง ๆ เป็นความรู้ที2ใชอ้ตัโนมติั เป็นสิ2งที2ไม่พบในลกัษณะคู่มือ 
หนงัสือ ฐานขอ้มูลหรือไฟล ์(Elizabeth, 2001; Ragna & Evi, 2008 )  

2)      Explicit Knowledge คือ ความรู้ที2ถูกประมวลผลและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ สามารถ
เขา้ถึงไดแ้ละใชง้านไดง่้าย (Jasinmuddin, Klein & Connell, 2005)  มีการจดัทาํ
ฐานขอ้มูลและการเขา้ถึงที2มีคุณภาพสูงและเชื2อถือได ้ นาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
สามารถนาํความรู้มาแกไ้ขปัญหาลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือเชื2อมต่อกบับุคลากรเพื2อนาํ
ความรู้มาใชใ้หม่ (Elizabeth, 2001) 
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ความรู้ระหวา่ง Tacit และ Explicit จะมีการเปลี2ยนสถานะระหวา่งกนัตลอดเวลา ซึ2 งขึ?นอยูก่บั
สถานการณ์ที2จะทาํใหเ้กิดความรู้ใหม่ ๆ โดย Nonaka et al. (1994) ไดอ้ธิบายการเกิดความรู้วา่เป็น
ลกัษณะเกลียว ซึ2 งเริ2มตน้ในแต่ละบุคคล ลกัษณะกลุ่ม และองคก์รตามลาํดบั (Donna & Vijay, 
2013) โดยสร้างความรู้เกิดขึ?นได ้4 รูปแบบ คือ การขดัเกลาทางสังคม (Socialization) กระบวนการ
สัมพนัธ์ภายนอก (Externalization) การผสานองคค์วามรู้ (Combination) และกระบวนการสร้าง
องคค์วามรู้ฝังลึก (Internalization)  (Nonaka et al., 1994 )  

การขดัเกลาทางสังคม การเกิดจากความรู้แบบ Tacit กบั Tacit ในแต่ละบุคคลผา่น
ประสบการณ์ร่วมกนัระหวา่งบุคคล โดยอาจจะผา่นกิจกรรมร่วมกนั การปฏิสัมพนัธ์และการทาํงาน
ในภาพแวดลอ้มเดียวกนั กล่าวคือ การเกิดความรู้โดยผา่นการสังเกต 

กระบวนการสัมพนัธ์ภายนอก เกิดขึ?นเมื2อบุคคลมีนยัความรู้ที2ไดรั้บการแปลในรูปแบบที2
สามารถเขา้ใจและแสดงใหผู้อื้2นไดรั้บทราบ เช่น เผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร หนงัสือ 
เอกสารหรือรายงานต่าง ๆ  

การผสานองคค์วามรู้ เกิดขึ?นเมื2อบุคคลหรือกลุ่ม หน่วยงานที2แตกต่างที2มีความรู้ที2ชดัเจนได้
ทาํกิจกรรมทางสังคม ทาํใหเ้กิดความรู้ที2ซบัซอ้นมากขึ?นและเกิดระบบของความรู้ที2ชดัเจน เช่น การ
ประชุมวชิาการ  

กระบวนการสร้างองคค์วามรู้ฝังลึก เกิดขึ?นเมื2อบุคคล กลุ่มหรือองคก์รไดน้าํความรู้ที2มาปรับ
ใชด้าํเนินการและปฏิบติั ผา่น การเรียนรู้โดยการกระทาํ (Learning by doing) เช่นการฝึกอบรม การ
จาํลอง การทดลอง (Donna & Vijay, 2013) 

 

3. กรอบการจัดการความรู้กบัปัญหาโรคอ้วนในเด็ก 
ส่วนนี? จะกล่าวถึง หลกัคิดในการออกแบบกรอบการจดัการความรู้กบัปัญหาโรคอว้นใน

เด็ก ตลอดจนรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ หัวขอ้ 3.1 จะให้รายละเอียดเกี2ยวกบัแนวคิด
พื?นฐานของงานวจิยัฉบบันี?  หวัขอ้ที2 3.2 จะเป็นการระบุกิจกรรมที2ตอ้งทาํในและฐานความรู้ 

 
3.1. แนวคิด และความต้องการของกรอบการจัดการความรู้กบัปัญหาโรคอ้วนในเด็ก 

จากการทบทวนวรรณกรรมที2เกี2ยวขอ้งสามารถสรุปชนิดของปัจจยัที2มีผลต่อโรคอว้นในเด็ก
ไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คือปัจจยัจากภายใน และปัจจยัจากภายนอก ปัจจยัจากภายในคือสภาวะที2เด็ก
ติดตวัมาแต่กาํเนิด ซึ2 งปัจจยัชนิดนี? มกัจะไม่สามารถแกไ้ขได ้แต่สามารถควบคุมได ้ตวัอยา่งปัจจยั
เช่น พนัธุกรรม ลกัษณะบกพร่องทางร่างกายที2มีมาแต่กาํเนิด  ส่วนปัจจยัจากภายนอกคือปัจจยัเชิง
สภาพแวดล้อมที2เด็กพบ เช่น ตัวอย่างในครอบครัว การเลี? ยงดู สื2 อที2 เด็กพบ เพื2อน ตลอดจน
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การศึกษา นอกเหนือจากนี?  ยงัมีประเด็นปัญหาความเชื2อ และ/หรือวฒันธรรมเฉพาะทอ้งถิ2นบาง
ประการที2ส่งผลต่อภาวะโรคอว้นในเด็ก ซึ2 งถือเป็นปัญหาที2เกิดจากปัจจยัภายนอก โดยปัจจยันี? ส่งผล
กระทบต่อปัญหาโรคอ้วนในเด็กผ่านบุคคลที2มีอิทธิพลต่อชีวิตเด็ก เช่น ผูป้กครอง ซึ2 งปัญหา
ลกัษณะดงักล่าวพบไดใ้นการศึกษาการเกิดโรคประเภทอื2นดว้ย เช่น การใชอ้าหารหลงัการหยา่นม
ตามความเชื2อทอ้งถิ2นที2นาํไปสู่ภาวะทุพโภชนาการ(Malnutrition) (Singh & Vaidya, 2015) การ
บริโภคอาหารทอ้งถิ2นบางชนิดที2นาํไปสู่การเกิดโรค (Grundy-Warr et al, 2012) ดงันั?นกรอบ
การศึกษาปัญหาโรคอว้นจาํเป็นจะตอ้งนําเอาประเด็นทั?งปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ทั?ง
ทางดา้นวชิาการ และประสบการณ์ ตลอดจนคาํนึงถึงปัจจยัภายนอกเฉพาะของทอ้งถิ2น 

 
3.2. สถาปัตยกรรมของกรอบการทาํการจัดการความรู้กบัปัญหาโรคอ้วนในเด็ก 

ในส่วนนี?จะกล่าวถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรมของกรอบการทาํการจดัการความรู้กบัปัญหา
โรคอว้นในเด็ก หวัขอ้นี?จะกล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมที2ตอ้งดาํเนินการในแต่ละฐานความรู้  

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี2ยวกบัการจดัทาํโดยใช้ทฤษฏีสร้างสรรค์ความรู้ พบว่าการ
เปลี2ยนฐานความรู้ จาํเป็นจะตอ้งมีทรัพยากรที2เพียงพอต่อการเปลี2ยนฐานความรู้(Mvungi & Jay, 
2002) โดยที2แต่ละฐานความรู้จะมีกิจกรรมที2ตอ้งดาํเนินการเพื2อให้เกิดการสะสมองคค์วามรู้ ดงันั?น
ในงานวิจยันี?  ผูว้ิจยัจะทาํการกาํหนดรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมในฐานความรู้เพื2อนาํไปสู่การ
เปลี2ยนฐานความรู้  

ขั?นตอนแรกของทฤษฏีสร้างสรรค์ความรู้ คือการขดัเกลาทางสังคม วตัถุประสงค์ของ
ขั?นตอนนี? คือการรวบรวมองคค์วามรู้ที2ติดตวัไปสู่บุคคลอื2นผา่นการมีปฏิสัมพนัธ์ ซึ2 งสามารถกระทาํ
ไดท้ั?งทางตรงและทางออ้ม ดงันั?นเพื2อให้บรรลุวตัถุประสงคกิ์จกรรมที2จาํเป็นสําหรับการศึกษาเพื2อ
ป้องกนัปัญหาโรคอ้วนในเด็กคือ การสัมภาษณ์ และการทาํแบบสอบถาม โดยที2ประเด็นที2เป็น
จุดมุ่งหมายของการทาํการขดัเกลาทางสังคมนี? คือการรวบรวมสถานะการณ์ปัจจุบนั ประเด็นที2ควร
จะตอ้งครอบคลุม เช่น 

• ขอ้มูลเด็ก  เช่น อาย ุเพศ นํ?าหนกั กิจกรรมที2ทาํ เป็นตน้ 

• ขอ้มูลผูป้กครอง เช่น อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ เป็นตน้ 

• ขอ้มูลการเลี?ยงดู เช่น กิจกรรมที2ทาํ เวลาที2ใชน้อกบา้น เวลาที2ใชใ้นบา้น เป็นตน้ 

• ขอ้มูลความเขา้ใจและทศันคติต่อโรคอว้น เช่น ความเห็นดว้ยไม่เห็นดว้ยต่อขอ้ความ 
“เด็กอว้นเป็นเด็กน่ารัก” 

จากขอ้มูลปฐมภูมิที2รวบรวมมาจากขั?นตอนการขดัเกลาทางสังคม กระบวนการสัมพนัธ์
ภายนอกจะทาํการประมวลผลขอ้มูลที2ได ้และทาํการนาํขอ้มูลจากแหล่งที2น่าเชื2อถืออื2นมาประกอบ 
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ขอ้มูลที2ไดจ้ากขั?นตอนการขดัเกลาทางสังคมคือการรวบรวมวธีิการเลี?ยงดูบุตรที2กาํลงัถูกใช ้หรือเคย
ใช้มาในระยะเวลาอนันั?น ซึ2 งขอ้มูลนี? เกี2ยวขอ้งโดยตรงกบัความรู้ความเขา้ใจในวิธีการเลี? ยงดูบุตร 
ขอ้มูลอีกส่วนหนึ2ง คือคุณลกัษณะของเด็กที2ไดรั้บการเลี?ยงดู ซึ2 งขอ้มูลของเด็กจะแสดงถึงลกัษณะ
ของเด็กผ่านลักษณะทางกายวิภาค ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนํามาทาํการจัดกลุ่มข้อมูลตามความ
คล้ายคลึง จากนั?นจึงทาํการหาขอ้มูลจากภายนอก เช่น งานวิจยั เพื2อหาเหตุผลที2สนับสนุนหรือ
โตแ้ยง้ในแต่ละวธีิการเลี?ยงดู 

จากขอ้มูลที2ไดจ้ากขั?นตอนกระบวนการสัมพนัธ์ภายนอก ขั?นตอนการผสานองค์ความรู้จะ
ทาํการทวนสอบขอ้มูลที2ไดจ้ากทั?งขั?นตอนการขดัเกลาทางสังคม และกระบวนการสัมพนัธ์ภายนอก  
เพื2อชี? ใหเ้ห็นถึงความถูกตอ้งของพฤติกรรมการเลี?ยงดูแต่ละประเภท นอกเหนือจากนี?  ขอ้มูลปฐมภูมิ
จากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามจะถูกนาํมาใช้เพื2อการสร้างตวัแบบทางสถิติเพื2อใช้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของโรคอ้วนในเด็กในพื?นที2 เป้าหมาย ข้อมูลเชิงสถิติจะทาํการ
เชื2อมโยงวิธีการเลี? ยงดูแต่ละประเภทเขา้กบัลกัษณะของเด็ก เมื2อไดท้ั?งขอ้มูลที2ทาํการทวนสอบและ
ขอ้มูลสถิติ ขอ้มูลเหล่านี?จะถูกนาํมาใชเ้พื2อผลิตสื2อ สื2อที2ไดจ้ะตอ้งแสดงให้เห็นถึงองคค์วามรู้ที2เป็น
การเขา้ใจโดยสามญัของคนในทอ้งที2 แต่ละองค์ความรู้จะตอ้งถูกกาํกบัดว้ยขอ้มูลสนบัสนุนหรือ
โตแ้ยง้ถึงความถูกตอ้ง หากไม่มีการศึกษาเชิงลึกในประเด็นใดก็ควรจะตอ้งมีการแสดงขอ้มูลเชิง
สถิติที2ไดจ้ากการสาํรวจประกอบตามความเหมาะสม 

ขั?นตอนสุดทา้ยคือกระบวนการสร้างองค์ความรู้ฝังลึก ขั?นตอนนี? คือการเผยแพร่องคค์วามรู้ 
จากสื2อที2ไดใ้นขั?นตอนที2แลว้ ซึ2 งการจดัทาํสื2อเผยการเผยแพร่จะตอ้งคาํนึงถึงวิธีการเขา้ถึงดว้ย ซึ2 ง
สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การเผยแพร่ในรูปแบบของแผ่นพบั ภาพเคลื2อนไหว หรือแมแ้ต่
การสร้างแอพพลิเคชนั 

ในตารางที2 1 กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และผลลพัธ์ของแต่ละขั?นตอนไดถู้กสรุปไว ้
ตารางทีR 1 สรุปขั?นตอน กลุ่มเป้าหมายที2ตอ้งดาํเนินการ ตลอดจนผลลพัธ์ที2มุ่งหวงัของแต่ละ

ขั?นตอน 
ขั?นตอน กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลลพัธ์ของขั?นตอน 

การขดัเกลาทางสังคม สัมมนา/ การสัมภาษณ์ / 
การทาํแบบสอบถาม  

ผูป้กครองที2กาํลงั
เลี?ยงดูบุตร 

ผลการสัมภาษณ์ / 
แบบสอบถาม 

กระบวนการสัมพนัธ์
ภายนอก 

การทาํทบทวน
วรรณกรรม 

 งานวจิยัที2เกี2ยวขอ้ง 

การผสานองคค์วามรู้ การทวนสอบขอ้มูลจาก
การขดัเกลาทางสังคม

 สื2อ 
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ดว้ยขอ้มูลจาก
กระบวนการสัมพนัธ์
ภายนอก/การผลิตสื2อ 

การสร้างองคค์วามรู้ฝัง
ลึก 

การเผยแพร่สื2อ ผูป้กครองที2กาํลงัจะมี
บุตร / ผูป้กครองที2
กาํลงัเลี?ยงดูบุตร 

 

 
4. สรุป 

งานวจิยันี?กล่าวถึงการออกแบบกรอบการบริหารจดัการความรู้สําหรับปัญหาโรคอว้นในเด็ก
โดยใช้ทฤษฏีสร้างสรรคค์วามรู้ ผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดกิจกรรมที2ตอ้งทาํในแต่ละฐานความรู้ แต่
อยา่งไรก็ตามจากโครงสร้างที2ไดท้าํการนาํเสนอพบวา่ยงัพบปัญหาที2เกี2ยวขอ้งกบัดาํเนินงานหลาย
ประการ เช่น 

• การคดัแยกความรู้ – เนื2องจากองค์ความรู้ที2ได้จากการสํารวจ และสอบถามนั?นอาจจะมี
บางประเด็นที2มีนํ? าหนกัความสําคญัที2แตกต่างกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ2งเมื2อทาํกระบวนการ
การขดัเกลาทางสังคมโดยมีสัดส่วนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเป็นผูที้2มีประสพการณ์ แต่ขาด
ความรู้ภาคทฤษฏี ดงันั?นจึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัหมวดหมู่องคค์วามรู้และทาํการจดัลาํดบั
ความสาํคญัโดยผูเ้ชี2ยวชาญ 

• การชักจูงความคิด – การจดัสัมนาเพื2อรวบรวมองค์ความรู้นั?นเป็นวิธีที2นิยมใช้เพื2อการ
รวบรวมองค์ความรู้ และการแลกเปลี2ยนองค์ความรู้ แต่อย่างไรก็ตามวิธีดงักล่าวเสี2ยงต่อ
การเกิดการบิดเบือน (Distortion) ของความรู้ที2ทาํการแลกเปลี2ยนกนั ซึ2 งเหตุการณ์ดงักล่าว
อาจจะเกิดจากทั?งตั?งใจ และไม่ตั?งใจของผูเ้ขา้ร่วม เช่น นํ?าเสียง การใชภ้าษา หรือแมแ้ต่วุฒิ
การศึกษา ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมท่านอื2นไม่แสดงความคิดเห็นในทางตรงขา้ม หรือแตกต่าง 

• ปัญหาในการเผยแพร่องค์ความรู้ – เนื2องจากการเผยแพร่ความรู้ให้กบับุคคลทั2วไปเป็น
กิจกรรมที2ตอ้งการความเชื2อถือ ดงันั?นรูปแบบการเผยแพร่จาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงความ
เชื2อถือของผูรั้บสารต่อผูเ้ผยแพร่ ดงันั?นผูเ้ผยแพร่อาจจะตอ้งเป็นบุคคล หรือหน่วยงานที2มี
ความใกลชิ้ดกบัคนในชุมชนที2เป็นเป้าหมายการเผยแพร่ 
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การพฒันานวตักรรมการสอนธรรมศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ 
วดัโพรงมะเดื่อ จังหวดันครปฐม 

The Development of Dhamma Studies Teaching Innovation in The Buddhist 
Sunday Center  Wat Prong Madua  Nakhon Pathom Province. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อ  1) ศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือ  2) สร้างและพฒันานวตักรรมการ
สอนธรรมศึกษาในศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือ และ  3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางนวตักรรมการสอนธรรมศึกษาส าหรับ
นกัเรียนของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือ  มีกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา
จ านวน 52 คน  ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง มีผลการวจิยั ดงัน้ี   
 1.สภาพการจดัการเรียนการสอนธรรมศึกษาในศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดั
โพรงมะเด่ือ มีปัญหาหลายประการ ไดแ้ก่  ดา้นบุคลาการ ดา้นสถานท่ี  ดา้นงบประมาณ  ดา้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  และดา้นการจดัการเรียนรู้    
 2.นวตักรรมการสอนธรรมศึกษาส าหรับนกัเรียนของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
วดัโพรงมะเด่ือท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก   
 3.นักเรียนมีความพึงใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของนวตักรรมการสอนธรรม
ศึกษาในระดบัมากท่ีสุด   
 
ค าส าคัญ:  นวตักรรมการสอน, ธรรมศึกษา, ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือ 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) study problems of  dhamma studies teaching  in 

the Buddhist Sunday Center Wat Prong Madua Nakhon Pathom Province, 2)  develop the 
dhamma studies teaching innovation in The Buddhist Sunday Center  Wat Prong Madua  Nakhon 
Pathom Province and 3) satisfaction of students about learning management by  the dhamma 
studies teaching innovation in the Buddhist Sunday Center  Wat Prong Madua  Nakhon Pathom 
Province. This research was Quantitative Research.  Sampling  method by Purposive Sampling  
The sample group are  52  Students .  

Major findings were as follows :  
1. Dhamma studies teaching in the Buddhist Sunday Center Wat Prong Madua Nakhon 

Pathom Province has many problems namely personnel, budget, place, participation of the 
community and learning management 

2. The dhamma studies teaching innovation in the Buddhist Sunday Center  Wat Prong 
Madua  Nakhon Pathom Province which  is develop by this research has quality at high level. 

3. Satisfaction of students about learning management by  the dhamma studies teaching 
innovation in the Buddhist Sunday Center  Wat Prong Madua  Nakhon Pathom Province was at 
highest level. 
 
Key words: Teaching  Innovation,  Dhamma Studies,   Buddhist Sunday Center   Wat Prong  
        Madua   
 
บทน า 
 ปัจจุบนัน้ีสังคมไทยเผชิญวิกฤตความเส่ือมถอยดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  และมีการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากคนในสังคมมีความถ่ีในการใช้ความ
รุนแรงในการแกไ้ขปัญหามากข้ึน ทั้งปัญหาครอบครัว การแยง่ชิงทรัพยากรระหว่างชุมชน และ
ความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง ขณะท่ีกระบวนการยุติธรรมแกไ้ขปัญหาไดไ้ม่เต็มท่ี ผูท่ี้ใชค้วาม
รุนแรงมกัขาดความยบัย ั้งชัง่ใจ มีพฤติกรรมเลียนแบบหรืออาจเกิดจากการเล้ียงดู ขาดการใชเ้หตุใช้
ผล ขาดความเอ้ือเฟ้ือ เอ้ืออาทร ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดนอ้ยลง 
(คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 9)  

83



3 
 

 นอกจากน้ี ขอ้มูลข่าวสารและสถิติต่างๆ ทางด้านสังคม ยงัสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึง
ปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมอีกมากมาย เช่นท่ีพบว่า ค่านิยมของวยัรุ่นไทย(13-24 ปี)มี
พฤติกรรมเล่นเกมส์เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 53.3 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 75.0 ในปี 2557 และมีพฤติกรรม
ท่ีน่าเป็นห่วงของวยัรุ่น ปี 2557 ซ่ึงพบวา่ วยัรุ่นท่ีนอนดึกต่ืนสาย เท่ียวเตร่ เป็นประจ า เพิ่มข้ึนจากปี 
2554 ประมาณร้อยละ 2.3 ส่วนการเล่นการพนนั ตูส้ลอต หวย บอล เท่ากบั ปี 2554 ส่วนเท่ียว
กลางคืน เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 1.0 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 2.0 ในปี  2557 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 
2557: ออนไลน์)  
 ดว้ยเหตุหลายหน่วยงานจึงพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ดงัเช่นกรมการ
ศาสนาไดมี้นโยบายให้วดัปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษาสงเคราะห์ อนัเป็นหน่ึงในภารกิจ 6 ดา้นของ
คณะสงฆใ์ห้เด่นชดัดว้ยรูปแบบการจดัการศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน โดย
การจดัตั้ งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ข้ึน เพราะได้ตระหนักว่า วดัคือสถาบนัทาง
พระพุทธศาสนาท่ีมีบทบาทอย่างส าคญัยิ่งในการด าเนินงานด้านพฒันาคุณธรรมจริยธรรมสู่
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  จึงส่งเสริมให้วดัทัว่ประเทศเปิดด าเนินการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์โดยปัจจุบนัมีศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ ทัว่ประเทศ จ านวน 
3,262 แห่ง (กรมการศาสนา, 2554: 3)   
 วดัโพรงมะเด่ือ ตั้งอยูท่ี่ต  าบลโพรงมะเด่ือ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เป็นวดัหน่ึงท่ีให้
ความส าคญักบัการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนผา่นกระบวนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบบศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์จงัไดจ้ดัตั้งศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือข้ึน  ซ่ึงได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2557 โดย
ไดรั้บความร่วมมือจากเทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ โรงเรียนในเขตต าบลโพรงมะเด่ือ  ชุมชนโพรง
มะเด่ือและมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตลอดระยะเวลาการด าเนินงานท่ีผา่น
มา มีเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเขา้เรียนในศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือ ปีละ
ประมาณ 120 คน  
 ทั้งน้ีจากรายงานผลการประชุมเพื่อพฒันาโจทยว์จิยัเพื่อพฒันาศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนา
วนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือ เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2556 ซ่ึงสนบัสนุนโดยศูนยศึ์กษาและพฒันา
จงัหวดันครปฐม มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ร่วมกบัวดัโพรงมะเด่ือ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
พบวา่ ปัจจุบนัศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือ ประสบปัญหาหลายดา้น เช่น 
บุคลากร งบประมาณ หลกัสูตร และกระบวนการจดัการเรียนรู้  แต่มีจุดแข็งในดา้นปณิธานของเจา้
อาวาสและพระสงฆท่ี์ท าหนา้ท่ีสอน ประกอบกบัเยาวชนท่ีมีความสนใจเรียนในศูนยฯ์ จึงควรมีการ
ศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือ
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(ญาณภทัร ยอดแก้ว และคณะ, 2556: 4)  ซ่ึงมีประเด็นการวิจยัท่ีสรุปจากการประชุมนั้นหลาย
ประเด็น  โดยประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ปัญหาการขาดแนวทางการจดัการเรียนรู้ธรรมศึกษาท่ีชดัเจน  
ทั้งท่ีการศึกษาธรรมศึกษานั้น เป็นภาระหลกัของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยท่ี์จะตอ้ง
จดัการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้ขา้สอบธรรมศึกษาในการสอบแต่ละปีซ่ึงจดัสอบ
โดย ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสถิติในปีท่ีผ่านมามีนักเรียนของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยส์อบตกมากกวา่ร้อยละ 50 (พระวจิิตร ทินฺนว  โส, 2556: สัมภาษณ์) 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัในประเด็นเร่ือง การพฒันานวตักรรมการสอนธรรม
ศึกษาในศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัโพรงมะเด่ือ จงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงค์
ของการวิจยั  คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนธรรมศึกษาในศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือ   (2) เพื่อสร้างและพฒันานวตักรรมการสอนธรรมศึกษา
ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์วดัโพรงมะเด่ือ และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางนวตักรรมการสอนธรรมศึกษาส าหรับนักเรียนของ
ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือ   
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดท้บทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปได ้ดงัน้ี  
 1.   แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมการศึกษา   
  นวตักรรมการศึกษา หมายถึง แนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ เทคนิคใหม่ ท่ีได้ปรับ

ประยุกต์หรือพฒันาข้ึนมาเพื่อใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงมี
ลักษณะจ าแนกได้ 4  ประเภท คือ   หลักสูตรการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ท่ี
ครูผูส้อนจดัการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน  ส่ือการเรียนรู้ของผูส้อน  และผลงานท่ีเกิดจากประสบการณ์ของ
ผูส้อน เช่น แผนการเรียนรู้ ส่ือ /นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์  และรายงานการศึกษาคน้ควา้ เป็นตน้ และมี
องค์ประกอบท่ีส าคญั  คือ  (1) วตัถุประสงค์  (2) ทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิด เป็นส่วนท่ีท าให้
นวตักรรมมีความน่าเช่ือถือ (3)  โครงสร้างหรือขั้นตอนการใช้  และ (4) การประเมินผล  )ชนาธิป 
พรกุล , 2545:  101 –104)     

 2.    แนวคิดการศึกษาตามแนวพุทธ  
  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาซ่ึงน าเอาการศึกษาเขา้มาเป็นสาระส าคญั

ของชีวิต เป็นเน้ือแทข้องการด าเนินชีวิตและท าให้การด าเนินชีวิตของมนุษยเ์ป็นการศึกษา และ มี
มุมมองวา่ การศึกษา ก็คือ การฝึกฝนให้มีการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง  นอกจากน้ี สิกขาหรือการศึกษา 
ซ่ึงแปล่า การฝึกฝนพฒันาและการฝึกฝนพฒันาตนนั้น ยงัอิงอาศยัความเช่ือท่ีวา่ มนุษยมี์ศกัยภาพท่ี
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พฒันาไดห้รือว่า มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์ประเสริฐได้ดว้ยการฝึกฝนพฒันา (พระพรหมคุณาภรณ์  )ป .อ .
ปยุตโต ( , 2550: 55-57 ( จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ การพฒันาชีวิตให้มีปัญญาและสามารถด ารง
อยู่อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างสรรค์คุณค่าแก่ส่วนรวมด้วย  โดยในการจดัการศึกษานั้น ตาม
มุมมองพระพุทธศาสนาใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบ 2 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก (ปรโตโฆ
สะ) หมายถึง บุคคลรวมถึงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และปัจจยัภายใน (โยนิโส
มนสิการ) หมายถึง กระบวนการคิดหรือวธีิคิดท่ีมีระบบ เป็นเหตุเป็นผล สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ได้
อย่าง ถูกต้อง   หลักการส าคัญในการพัฒนาผู ้เ รียนตามแนวพุทธ  คือ ไตรสิกขา และมี
กระบวนการพฒันาปัญญาตามแนววฒิุธรรม 4 ซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
เป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  ขั้นเสวนาผูรู้้  ขั้นสดบัค าสอน  ขั้นสะทอ้นความคิด และขั้นสรุปและน าเสนอ   

 3. ทฤษฎีคอนสตรัคติวซึิม  
  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม    ) Constructivism   (เช่ือว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ี

เกิดข้ึนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง  ) construct ( ความรู้จากความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็น
ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิม )พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ , 2544: 44  (ปรัชญาแห่งการสร้างความรู้แบบ คอนสตรัคติ
วิซึม เช่ือว่า ความรู้คือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา ซ่ึงความหมายเฉพาะตวัของบุคคลนั้น ๆ คนสร้าง
ความรู้ไดเ้อง เขาน าขอ้มูลมาจากภายนอกผสมผสานกบัส่ิงท่ีเขารู้อยูแ่ลว้แต่เดิมสร้างเป็นความรู้ให้
มีความหมายใหม่ข้ึน )เฉิดศกั ด์ิ ชุมนุม ,2540: 7)  โดยมีลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการ คือ  

   1.การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม )Constructivism   (เน้นความส าคัญของ
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนและความส าคญัของความรู้เดิม 

   2.เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเป็นผูแ้สดงความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถสร้างความรู้
ดว้ยตนเองได ้ผูเ้รียนจะเป็นผูอ้อกไปสังเกตส่ิงท่ีตนอยากรู้ มาร่วมกนัอภิปราย สรุปผลการคน้พบ 
แลว้น าไปศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ท่ีหาได ้เพื่อตรวจความรู้ท่ี
ไดม้าและเพิ่มเติมเป็นองคค์วามรู้ท่ีสมบูรณ์ต่อไป 

   3.การเรียนรู้ต้องให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จนคน้พบ
ความรู้และรู้จกัส่ิงท่ีคน้พบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงว่า ลึกๆ แลว้ส่ิงนั้นคือ อะไร มีความส าคญั
มากนอ้ยเพียงไรและศึกษาคน้ควา้ใหลึ้กลงไปจนถึงรู้แจง้ 

 4.   แนวคิดเก่ียวกบัศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
  ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์หรือ  “ศพอ . ” เป็นองคก์รทางพระพุทธศาสนา

องค์กรหน่ึงท่ีพระสงฆ์ได้จดัตั้ งข้ึนมาเป็น การจดัการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้
การศึกษาอบรมประชาชนซ่ึงกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนท่ีก าลงัอยู่ในวยัแห่ง
การศึกษาข้ึนพื้นฐาน  เพื่อให้รู้จกัใชเ้วลาวา่งในวนัหยุดเรียนเขา้มาศึกษาหาความรู้ความ  เขา้ใจตาม
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หลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา   แลว้น้อมน าไปประพฤติปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั  สามารถด ารง
ตนอยู่ในสังคม  ได้อย่างสันติสุข   ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์นับเป็นการศึกษาตาม
อธัยาศยั ซ่ึงด าเนินการโดยพระภิกษุสงฆใ์นความสนบัสนุนและให้การอุปถมัภข์องกรมการศาสนา
โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญั คือ  
   1  (เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน สนใจเขา้วดั ศึกษาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา   
   2  (เพื่อปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนทุกระดบัอายุ   
   3  (เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง บา้น วดั โรงเรียนและชุมชน  
   4   (สนับสนุนให้วดัมีบทบาทในการใช้หลกัธรรมในศาสนา อบรม สั่งสอน
และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน 

 5.   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้บทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  ทศันา  ไข่ค  า  )2548   (ได้ท าการวิจยัเร่ืองการสร้างและพฒันาชุดการเรียนรู้  “ใตร่้ม

พระบารมี” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    โดยมีประเด็นท่ี
น่าสนใจจากผลการวจิยั คือ แนวทางการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  พระจีรศกัด์ิ  แสงประโคน  )2548   (ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาบุคลากรดา้นการ
สอนธรรมศึกษาแบบบูรณาการของส านกัศาสนศึกษาวดัหลกัร้อย อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  
โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจจากผลการวิจยั คือ  แนวทางการพฒันาบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีสอนธรรม
ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   

  พระครูศรีกิตติวรากร  )2552   (ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม 
แผนกธรรมฝ่ายธรรมศึกษา ส านกัเรียนคณะจงัหวดันนทบุรี ภาค  1  โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจจาก
ผลการวิจยั คือ  สภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้ธรรมศึกษาท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัทัว่ไป และ
แนวทางแกปั้ญหาในผลการวจิยันั้น  

  พระณัฐวุฒิ สุทธิโคตร )2556   (ได้ศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการด าเนินงานศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยใ์นจงัหวดัอุบลราชธานี  โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจจากผลการวิจยั 
คือ ประเด็นเร่ืองสภาพการด าเนินงานศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ในจงัหวดัอุบลราชธานี 
และแนวทางการแกไ้ขและพฒันา 

  พระวนัชยั ปริปุณฺโณ  )2552   (ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนการสอนธรรมศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ โดย
มีประเด็นท่ีน่าสนใจจากผลการวิจยั คือ ความคิดของนกัเรียนต่อสภาพการจดัการเรียนการสอน
ธรรมศึกษา  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพฒันา 
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 ทั้งน้ี งานวิจยัขา้งตน้น้ี มีหลกัการ แนวคิด และวิธีการท่ีสามารถน ามาบูรณาการเป็น
กรอบแนวทางในการวจิยัคร้ังน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะมีความคลา้ยคลึงกนัในเชิงสาระส าคญั กล่าวคือ 
มุ่งส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ธรรมะ รวมไปถึงการส่งเสริมการปฏิบติัตนตามหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาผา่นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยมีแบบแผนขั้นตอนการวจิยั ดงัน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ  นักเรียนศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือทั้งหมดท่ี
สมคัรเรียนในปีการศึกษา 2556  และคงอยูจ่นปิดภาคเรียน จ านวน 60 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง  คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในขั้นตอนการพฒันานวตักรรมการสอนธรรมศึกษา
ไดแ้ก่  นกัเรียนศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือ  จ  านวน 52 คน ซ่ึงไดม้าโดย
การเลือกแบบเจาะจง  ซ่ึงในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัไดใ้ชต้ารางส าเร็จรูปของเครซ่ีและ
มอร์แกน(Krejcie and Morgan) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองเพื่อการพฒันา  ไดแ้ก่ นวตักรรมการสอนธรรมศึกษาใน
ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือ จงัหวดันครปฐม 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบประเมินต่าง ๆ ท่ีใช้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพของนวตักรรมการ
สอนธรรมศึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ แบบสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง แบบบนัทึกการสนทนากลุ่มและแบบ
ประเมินความพึงพอใจโดยนกัเรียน   
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  การวิ เคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ  สถิติ ท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ ได้แก่   ค่ า ร้อยละ  
(Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  ซ่ึงมีการ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปตารางแสดงผลการวเิคราะห์  
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ใชก้ารวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และมี
การน าเสนอในรูปขอ้ความเชิงพรรณนา 
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ผลการศึกษา 
การวจิยัคร้ังร้ี มีผลการศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 
 1.สภาพการจดัการเรียนการสอนธรรมศึกษาในศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดั

โพรงมะเด่ือ มีปัญหาหรืออุปสรรคหลายประการ ไดแ้ก่ 1   (ดา้นบุคลาการ คือ มีบุคลากรในการ
ปฏิบติังานการสอนน้อย   2   (ดา้นสถานท่ี คือ มีสถานท่ีไ ม่เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้และขาด
วสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนรู้ 3   (ด้านงบประมาณ คือ มีงบประมาณน้อย งบประมาณโดย
ส่วนมากนั้นไดรั้บจากการสนบัสนุนของวดัโพรงมะเด่ือเป็นหลงั  4   (ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
คือ ชุมชนยงัไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินการของศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์วดัโพรง
มะเด่ือเท่าท่ีควร และ5   (ดา้นการจดัการเรียนรู้ คือ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การบอกความรู้โดย
ผูส้อนมากกวา่การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 2.การสร้างและพฒันานวตักรรมการสอนธรรมศึกษาส าหรับนักเรียนของศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์ วดัโพรงมะเด่ือ  ท าให้ได้นวตักรรมการสอนธรรมศึกษาท่ีมีโดยมี
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  (1) เป้าประสงคข์องการเรียนรู้   (2   (เน้ือหาการเรียนรู้  ประกอบดว้ย  6 หน่วย
การเรียนรู้ คือ พุทธประวติั  ธรรมะ เบญจศีล -เบญจธรรม  ศาสนพิธี  พุทธศาสนสุภาษิต   และการ
เจริญภาวนา  (3   (แนวการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงเนน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั และใช้กรอบแนวคิดไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ  ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งด าเนินการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยอาศยักรอบแนวคิดการสร้างเสริมปัญญาตามหลกัวุฒิ 4 ในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามล าดบัขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นเสวนาผูรู้้ )สัปปุริสสังเสวะ   (ขั้นสดบัค าสอน   )สัทธมัมสัสวนะ  (

ขั้นสร้างสรรคค์วามคิด)โยนิโสมนสิการ (และขั้นน าเสนอและสรุป)ธมัมานุธมัมปฏิบติั  (โดยเนน้ให้
ผูเ้รียนใช้หลกัหัวใจนกัปราชญ์เป็นทกัษะในการเรียนรู้  ไดแ้ก่  ฟัง  )สุ   (คิด )จิ  (ถาม )ปุ  (และบนัทึก

)ลิ (ในการเรียนรู้   (4  (ส่ือการเรียนการสอน ประกอบดว้ย ใบความรู้  ใบงาน ภาพประกอบ วีดิทศัน์   
Power Point  )พาวเวอร์พอยต์   (เพลง  นิทาน และแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน   และ (5) การวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอน เนน้การประเมินตามสภาพจริงครอบคลุมความสามารถ 3 ดา้นไดแ้ก่  
พุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย และจิตพิสัย โดยใชว้ธีิการประเมิน ไดแ้ก่  การซกัถาม  การตรวจใบงาน การ
ตรวจงานมอบหมายรายบุคคล การตรวจงานมอบหมายรายกลุ่ม การตรวจแบบทดสอบ การ
ประเมินผลช้ินงาน การประเมินตนเอง การสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงมีผลการประเมินคุณภาพนวตักรรม
การสอนธรรมศึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก   

 3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ
นวตักรรมการสอนธรรมศึกษา สรุปผล คือ นักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทางของนวตักรรมการสอนธรรมศึกษาน้ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    
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อภิปรายผล  
 จากการผลการวจิยั สามารถอภิปรายผลโดยสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.จากผลการศึกษาท่ีพบปัญหาหรืออุปสรรคในการจดัการเรียนการสอนธรรมศึกษาของ
ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นสถานท่ี 
ดา้นงบประมาณ ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและดา้นการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขเพื่อใหศู้นยฯ์ สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ส าคญัของทอ้งถ่ินต่อไปสอดคลอ้งกบักรมการศาสนา  )2554: 3   (ท่ีมีแนวคิดว่า การมีแหล่งหรือ
สถาบนัพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในรูปแบบศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยน้ี์ 
เป็นอุบายวธีิเชิงปฏิบติัการท่ีดียิง่อยา่งหน่ึงในสังคมปัจจุบนั เพราะสามารถชกัน าเด็กและเยาวชนเขา้
สู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาอบรมบ่มนิสัย  และสร้างจิตส านึกให้เห็นคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาแต่แรกเร่ิม  แต่ในขณะเดียวกนัทางทางศูนยฯ์ จะตอ้งพยายามสานความร่วมมือกบั
ชุมชนให้มากยิ่งข้ึน เพราะเร่ืองความร่วมมือนั้นอยู่ในวตัถุประสงค์การด าเนินงานของศูนยศึ์กษา
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ดงัท่ีกรมการศาสนา )2554: 3   (ไดน้ าเสนอวตัถุประสงคไ์วใ้นขอ้ท่ี  3  วา่ 
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง บา้น วดั โรงเรียนและชุมชน   และจากผลการวิจยัท่ีว่ายงัมีปัญหา
ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นยงัสอดคลอ้งกบั พระครูศรีกิตติวรากร  )2552   (ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 
การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกธรรมฝ่ายธรรมศึกษา ส านกัเรียนคณะจงัหวดันนทบุรี ภาค  1 
ซ่ึงผลการวิจยั พบว่า  สภาพการจดัการศึกษา พระปริยติัธรรม แผนกธรรม ฝ่ายธรรมศึกษา ส านกั
เรียนคณะจงัหวดันนทบุรี ภาค 1  โดยภาพรวมอยู่ใ นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ดา้นการจดัการความสัมพนัธ์กบัชุมชน ล้วนแต่มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงน้อย
ท่ีสุด  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การจดัการเรียนรู้ของวดัอาจจ าเป็นตอ้งทบทวนในเร่ืองการสานสัมพนัธ์กบั
ชุมชนใหม้ากข้ึน เพื่อมาหนุนเสริมศกัยภาพในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
  2. จากผลการสร้างนวตักรรมการสอนธรรมศึกษา ซ่ึงมีเป้าประสงคห์ลกัโดยสาระส าคญั 
คือ มุ่งใหเ้ป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ เกิดศรัทธา และปฏิบติั
ตนตามหลกัทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นส่วนหน่ึงในการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยนั้น 
สอดคลอ้งกบักรมการศาสนา  )2554: 3   (ท่ีมุ่งหวงัให้วดัปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษาสงเคราะห์อนั
เป็นหน่ึงในภารกิจ  6  ด้านของคณะสงฆ์ให้ เ ด่นชัดด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาวิชาทาง

พระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน  โดยการจดัตั้งศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ เพราะได้
ตระหนักว่า วดัคือสถาบนัทางพระพุทธศาสนาท่ีมีบทบาทอย่างส าคญัยิ่งในการด าเนินงานด้าน
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  นอกจากน้ี องค์ประกอบของ
นวตักรรมท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ย เป้าประสงคก์ารจดัการเรียนรู้ เน้ือหาการเรียนรู้ แนวทางการ
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จดัการสอน ส่ือการสอนและการวดัและประเมินผลการสอน เป็นองคป์ระกอบการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเป็นนวตักรรรม เพราะถูกก าหนดข้ึนใหม่โดยอาศยัเน้ือหาเดิมตามหลกัสูตรธรรมศึกษาท่ีมีอยู ่
แต่มีการจดัเป็นองค์ประกอบใหม่ สอดคล้องกับถวลัย์ มาศจรัส  )2548   (ท่ีกล่าวถึงลักษ ณะของ
นวตักรรมการศึกษาไวว้่า หลักสูตรการศึกษา ได้แก่ หลักการใหม่ จุดหมายใหม่ โครงสร้าง
หลกัสูตรใหม่ สาระการเรียนรู้ใหม่แนวทางในการจดัการเรียนรู้ใหม่ การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ใหม่ ซ่ึงนวตักรรมท่ีสร้างข้ึนแมมี้ใช่หลกัสูตรการศึกษาแต่ก็มีลกัษณะคลา้ยครึงกบัหลกัสูตร
เพราะเป็นแนวทางในการใชส้อนเช่นกนั  
  3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของ
นวตักรรมการสอนธรรมศึกษา ซ่ึงพบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด และเม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้าน คือ ผูส้อน เน้ือหาสาระ กิจกรรมการรียนรู้ และการวดัและการ
ประเมินผลการสอน มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด แตกต่างกบัท่ีพระวนัชยั ปริปุณฺโณ 
 )2552   (ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงพบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนการสอนธรรมศึกษาอยูใ่นระดบัมากโดยรวม แต่ในประเด็นปัญหาอุปสรรคน้ีมี
บางประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของผูว้ิจยัอยู่บา้ง โดยเฉพาะเร่ือง การใช้ส่ือท่ีทนัสมยั กบั
การวดัและประเมินผลท่ียากเกินไป ในงานวิจยัคร้ังน้ีก็มีผลการประเมินความพึงพอใจแมใ้นระดบั
มาก แต่ก็มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงเป็นนยัส าคญัใหมี้การพฒันาต่อไป   
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิจยัสรุปได้ว่าการพฒันานวตักรรมการสอนธรรมศึกษาส าหรับนกัเรียนในศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐมนั้น เป็นส่ิงท่ีมีความ
จ าเป็นเพราะสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนธรรมศึกษาท่ีมีอยู ่และหลงัจากไดมี้
การพฒันาแลว้ พบวา่ มีคุณภาพในระดบัมาก เม่ือน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด แต่ยงัมีประเด็นท่ีตอ้งพฒันาท่ีส าคญั คือ การใชส่ื้อ
ท่ีทนัสมยัและการวดัและการประเมินผล ซ่ึงหากสามารถพฒันานวตักรรมให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน
ตามแนวทางของผลการวจิยัและน านวตักรรมน้ีไปขยายผลในศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์
อ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัก็จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ินอยา่งกวา้งขวางต่อไป   
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กติติกรรมประกาศ 
 การวิจยัคร้ังน้ี ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะการสนับสนุนของหลายฝ่ายและหลายบุคคล อาทิ 
สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  คณะสงฆว์ดัโพรงมะเด่ือ  เทศบาลต าบลโพรงมะเด่ือ และนกัเรียนใน
ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยว์ดัโพรงมะเด่ือทุกคน จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกฝ่าย
มา ณ ท่ีน้ี 
 
เอกสารอ้างองิ 

กรมการศาสนา ) .2554  .(แนวทางการด าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2554  .กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
 จ ากดั 
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ).2554  .(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ดบับทีสิ่บเอบด พ .ศ . 2555-2559. กรุงเทพฯ  :สหมิตรพร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั  
ชนาธิป พรกุล) .2545 .(แคทส์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปบ นส าคัญ ) .พิมพค์ร้ังท่ี 

2). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ญาณภทัร  ยอดแก้ว และคณะ ) .2556  .(รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อ

พฒันาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม  .นครปฐม: 
)เอกสารอดัส าเนา(  

ถวลัย ์มาศจรัส) .2548 .(นวตักรรมการศึกษาชุดบทเรียนแบบโปรแกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย. กรุงเทพฯ  .ธารอกัษร  

พระวจิิตร ทินฺนว  โส) .2556  ,กนัยายน 21  .(เลขานุการเจา้อาวาสวดัโพรงมะเด่ือ .สัมภาษณ์.  

ทศันา  ไข่ค  า ) .2548  .(รายงานการวิจัยเร่ือง  การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ “ใต้ร่มพระบารมี” 
 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 . กรุงเทพฯ : 
 ผูอ้  านวยการศูนยส์ร้างครูมืออาชีพ.  
พระพรหมคุณาภรณ์  )ป .อ  .ปยุตโต ) .( 2550  .(รู้หลักก่อนแล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล . กรุงเทพฯ : 
 บริษทัพิมพส์วย จ ากดั 
พระครูศรีกิตติวรากร ) .2552  .(การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมฝ่ายธรรมศึกษา 
 ส านักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค  1. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการ
 จดัการการศึกษา มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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พระจีรศกัด์ิ แสงประโคน  )2548  .(การพัฒนาบุคลากรด้านการสอนธรรมศึกษาแบบบูรณาการของ
 ส านักศาสนศึกษาวัดหลักร้อย อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   .การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
 ตามหลกัสูตรปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั
 มหาสารคาม.  
พระณัฐวุฒิ สุทธิโคตร .  )2556   .(สภาพและปัญหาการด าเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
 อาทิตย์ในจังหวัดอุบลราชธานี . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร
 การศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
พระวนัชยั ปริปุณฺโณ  )เสมแจง้ .(   2552 .  ความคิดเหบนของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
 วิทยานิพนธ์พุทธ  .ธรรมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ ) .2544  .(การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปบ นส าคัญ: แนวคิดวิธีและเทคนิคการ
 สอน 1 .กรุงเทพฯ : เดอมาสเตอร์กรุ๊ปแมนเนจเมน้ท.์ 
เฉิดศกัด์ิ ชุมนุม) .2540). พทุธิปัญญา -พหุปัญญาและปั ญญาทางอารมณ์และนิรมิตนิยม -ทฎษฤี   การ
 สร้างความรู้โดยผู้เรียน . ในคู่มือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบหน่วย 
 บูรณาการวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ) .หนา้  90–103) .กรุงเทพมหานคร  : ส านกังาน
 ประสานงาน โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระทรวงศึกษาธิการ.  
ส านกังานสถิติแห่งชาติ) .2557  .(บทสรุปส าหรับผู้บริหาร การส ารวจสภาวะทางสังคม วฒันธรรม 
 และสุขภาพจิต(ความสุข)คนไทย พ.ศ . 2557.  คน้เม่ือ มิถุนายน 10 ,2557  ,จาก 
 http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/soc-culExc57.pdf 
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Abstract: The objective of this study is to create knowledge model of dairy cows 
nutrition. The nutrition of dairy cows is an important knowledge in order to 
developing the quality of raw milk in the part of promoting the occupation in dairy 
farming for the Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO). The 
knowledge engineering was applied as a part of the method used in this study. The 
main point is to perform the knowledge Audit which led to an Analysis, a Model, and 
Utilization through information and communication technology. 

The study results was presented as a nutrition of dairy cows knowledge map. 
Criteria used in consideration of major factors are the need of nutrition in each span of 
age or various status of dairy cows and the used of cow body condition scoring in 
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order to determine the appropriate amount of food for dairy cows in different period 
or condition. The diagram as mentioned above not only presented the method and best 
practice of the expert but once when it is deployed, it will also generate criticisms, 
questions, suggestions and feedback from users. These will lead to the development of 
the new knowledge which will out forth and will be always updated with its context. 
 
Keywords: Knowledge Management, Knowledge Engineering, CommonKADS  
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��������ก�1ก�������� ��������0��ก����������ก����� �� ก��BCก�'��ก����� �� ก����&�+���
�+�
�ก�!�ก� ��
ก��%�.����
7��!%��<#$���� ��
��!�$��������&� +�����
�� � �������!"#	�
���$��
-&��<#�ก�1�#!���ก������� �� �ก��7��!6 �0����ก�	������ +�����
7��!)�/8$1�ก�� �-�
�#����&���&�ก�-ก��%�.���#!���ก�����2��!��-�����6��#	��� ���-�����#-��	�
�������6��� 

6��������	���'����'����!&��ก��� +���-�' (%1��,  2551) �������&��%����(�0� �1�ก 156,757 !�� ��
	K%.�. 2531 �	*� 956,500 !�� ��	K %.�. 2550 ��0/
���	����/� +���-�'�������0&�������ก;��
�����&��%����(�0� �����ก��1�ก 86,124 !�� ��	K%.�. 2531 �	*� 852,690 !�� ��	K %.�. 2548 ��
��
	K %.�. 2549 � 2550 � +���-�'�������0&�������ก��'��1+�����-�� 6���"���� �����������0�-����
��(��	*�1+������ก �+���&	�
���!&����ก���+��0&���"!#-�'�����&��ก��7��!��%�&��-��1�ก
!���	�
��� ���� ��7�0�-������ �	*�!&�  

����2	ก����� � 1�ก������7�ก��������
�$ ���$	�
ก�'� +���-�' 0���+���ก!��1��'
�#/)�%����&�	�#��!�$ ก��	�#��!�$ )��ก����0! 1 !��!������� 1 6����	*�ก���ก;'0&��(�1�ก!�������
���2-&1�ก 51 �(��$ / ��ก�/$ ��
 5,445 A��$� 	�
1+��-��<������ 2556 �	���'ก�'0&��(���
���������-���ก�����-��<������ 2557 ���2-&1�ก 58 �(��$ / ��ก�/$ ��
 5,465 �ก����ก�'�#/��ก�/

���ก��)�%0��� +��� ���� ���20��� (Fat) �	�!�� (Protein) �� ������ (Total Solid) �� ���
2�����20��� (Solid not Fat) ��
���ก����'�6��$��;-���-0�� (Somatic Cell Count) !��
��!�@���+���ก�����!�@������&��ก�!���
�����������!� ก�
�����ก�!���
��ก�/$ �-���
ก���'��� +���-�'��ก�	*� 3 �� ��#/)�% (Quality Grade) !��1+����1#�������$ �6��$�6��!�ก 
�	�!�� 20��� ��
�� ����� ���- �� �� �-���ก (Premium) �� �-� (Good) ��
�� ���!�@�� 
(Standard) �%����&�	*���������ก��ก+���-�ก/8$ก��6 � 0��� +���-�'!���� ��#/)�% 
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�������� 1 ��-�ก���'���� ��#/)�%� +���-�'!���#/��ก�/
 

(�����: 	�
ก���/
ก���ก����!�@������&��ก�!���
�����������!� 2548) 

 
 

 

1�ก!������-�7� %'����#/)�%� +���-�'�-��1�ก����	K %.�. 2556 "�� 2557  �����1�ก
�#/��ก�/
0���
-�'�	�!�� ��
�� ��� (Total Solid) !�+�ก��������!�@�����ก+���- ��
1�กก��
���)��/$7(&'����� �.�.�. %'��� B(�����)��ก���6����	*�B(���������,�0��	�
����������&�
	�
�'	9,����������#/)�%� +���-�' ��
	9,��-��ก���������	��ก5��-0� ����
�
 1 � 2 	K���7���
�� 

1�กก����ก���' ��!&�%'��� ����!#���ก����+�2	�(�	9,��-&��	����/ ����#/)�%� +���
-�' �ก�-0� �1�กก���)���ก��1 (��%��, 2548) 6�����!�$���2-&��'�������ก�%���%�ก�'����!&��ก��
0������ก��1
��&� +����(� -���� �"&���2-&��'�������	����/���!�+�ก���	ก!���7��+���&	����/
� +����-�� ����2	ก����� ���ก�/
0�������ก;��7�!�����$	�
ก�'0��� +���-&�� ����"&��	*������
��������������!�+� ���2-&��'��������'�&�� 1
��7��+���&	����/20������ +����-�� -���� � ก��
�)���ก��1���������+���,�-�!��!���� �	����/ ��
�#/)�%� +���-�' ������&��������7�
ก�
�'!���#0)�%����� �������0���
''�'%��<#$ ��
)(��!&�������� �ก�!ก�7(&��� �������
�����(&�����0&��1 ��
��&�����+���,������)���ก�������1���1��  

ก����ก���	
 �������ก�������กก������ก��������� ������� !"#� "��ก��$��ก�������� �% !"
&��#�������'((������ (Knowledge Model) �����)"#'*�+�%������ ���,+���ก��,��� 

                                                
1
 �	*�ก�� '+��#���� �� (Nourishment)���-&���������%��<$�
����������ก�' ก�
'��ก��!���: ���

�ก����0&��ก�' �#0)�% ��
ก���1��,�!�'�!0������������! (���'�/8�!��"��, 2542) 
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�% !"��'#���ก� ��
�1&���&���� ����ก����0&��ก�'ก����������ก�1ก������ �����"�0&��1 �0&�"��6���
���$�����(& �%��ก���+�2	"�����-!���ก�!ก�7(&��� ������������	*��
'' ��
��������	5�'�!����-�
����#- (Best Practice) �ก�-ก�
'��ก��1�-ก�������(& �+����'ก��%�.�����$�����(&���: !��2	  

 
 �!�ก���������ก�� ��	� 

 #����ก���	
 �����ก�������กก������ก��������� ,�������(	�(��-	ก�� CommonKADS 
����ก�"(��ก���.�����ก����ก�� ก����ก��'(/#'�ก��-	ก���.�����ก��""ก���� &"#)�
��"� ��#�	
  

1) ���$&"( '������������)"������ (Knowledge Audit and Assessment) ,��
ก����ก�����'(("#��ก� (Organization Model) �% !"��(����)"������ '�����
*���	!����01	!�	��������#ก�/�� 

2) ���'((������ (Knowledge Model) ,��1.�ก�� $�(������ (Capturing) ��������� 
&�#������������� (Analyses and Model) '�����&"(����2�ก�"# (Validity)  

  
ก����!��� �"������� #�$�������� (Knowledge Audit and Assessment) 

ก�����$&"( '������������)"������ 1.�,��ก����ก�����'(("#��ก� (Organization 

Model) ���'(("#��ก�������� !"#� "1	!"��/�����(	�(��-	ก��)"# CommonKADS 1	!�	��3�����
�% !"ก��&.���$���&"( �% !""-�(��2�#"��&����40�� '��,"ก�& ��(��(11�!���)"#"#��ก� 
�"ก$�ก��
���#�"#��2�#,��#&��#��+�%��� ก��(��ก��+���� *�ก��1( ���2�#ก����ก��
������������)"#,��#ก��$��ก��������"	ก��� ���'(("#��ก� ������(	�(��-	ก��)"# 
CommonKADS  ���ก"(���'((5"��� OM1 2�# OM4 &.����(����ก����������� (��(1
'���"�)"#"#��ก� ,��)"���1	!�.������ก"(ก����������� ��$�ก&"#&/�� ��'ก/)"����6�+���
1	!��$�กก��&��+��7� &"(2�����������8�,����#$�ก*�(�����"#��ก� (�����ก�9:��#���/�#; 1	!
�ก	!��)"#ก�(ก��(��ก�� �� "+���ก�$1	!�"#�������� &/��1	!&"# )"���1����+��� ��$�กก����ก��
�"ก&��1	!�ก	!��)"# *���%-�&��1��)"#ก��1.����'(("#��ก� $�1.���"#��ก��	���ก��&��1��%��
������ (Knowledge Asset) 1	!&.���0)"#"#��ก� ��#'&�#�����1	! 1  
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���%&� 1 ���'(("#��ก� (Organization Model) 

 

*�ก��1.����'(("#��ก��% !"ก�����$&"( '������������)"������ *�(�����&/����0/
)"#"#��ก��	������8��/��ก���/� "#���������� !"#ก��(�����$��ก�����&�1-�+�%5�����������8�
�ก	!��ก�( ,+���ก��,��� ����������&.���01	!&��(&���%��-ก�$)"#"#�� 1	!$��.���&�/ก��%�<��
��7+�% '�������7�
.�����( �"ก$�ก$�����(����)"������'�� ก����ก�����'(("#��ก���#��
�.���&�/ก����(����*���	!����0�% !"1.�ก��&��+��7�$�(���������.���(�/"�� 

 

ก��'�(�ก�(�������"���������#	������ (Knowledge Capturing and Modeling) 

ก��(�����$��ก�����&�1-�+�%5�������'�����BR����������ก����� ������ 2-&ก+���-
!���� ��-	�
���<�)�%A��$�2�& 9 0&�-����-���!������� 2 �-�A��$����1
7����ก/8$��!�@��
-��ก����1
!&��7���-����������&�� 6 1�ก 9 0&� 1�ก0&��(����2-&1�กก�����)��/$ %'���ก��1�-ก��
-&���)���ก��������� ��7�ก�
�'�� ����!�� ��
����&��!��-������ ��-	�
���<�)�%A��$�"�� 
7 0&� 2-&�ก� 0&�2.) �������-!�������(%) 0&�3.) ����&������(���) 0&�4.) 1+������� ����7��!�-0�����
�� 0&�5.) �
�
����!ก�(ก�T����(���) 0&�6.) ���#��������-�(ก!����ก (�-��) 0&�7.) 7�7��!�T����
(กก/!��/���) ��
0&�8.) ���#���7��!�-�����(�-��) ก����2-&��� ก��1�-ก��-&���)���ก�� ���7�
ก�
�'�-�!��!���#0)�%0������ ��
7�7��!� +����� �-&��	����/��
�#/)�% ��ก����1�ก
�� �������7�!��������
''�'%��<#$0������ก-&�� 
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�������� 2 -������ ��-	�
���<�)�%A��$� 

-������ ��-	�
���<�)�%A��$� �	=����� 

1. ���-���!������ ���- (%) <40 

2. �������-!������� (%) >75 

3. ����&������ (���) <148 

4. 1+������� ����7��!�-0������� <3 

5. �
�
����!ก�(ก�T���� (���) <430 

6. ���#��������-�(ก!����ก (�-��) <31 

7. 7�7��!�T���� (กก./!��/���) >11 

8. ���#���7��!�-����� (�-��) <21 

9. � +���-�'�ก�-�������'	K (%) <10 

 

ก�����)��/$1�'�����(&��ก����ก����  7(&��ก��2-&���ก��&ก�����)��/$���''ก���������&�� 
(Semi-Structured Interview) �����1�ก 7(&��������,7(&��&�����(&-+���!+�������	*������&�BR��
��������ก����� ������ �
-�' 8 �����ก1�ก1
�������(&	�
�'ก��/$��������)���ก�������	*�
�����-����� �������ก�/
�	*�7(&��������,��������ก�� (Academic Expert) ������ก�
���������"
��ก��"�����-�����(&������	*��
'' �-�7(&��ก��2-&!� �	�
�-;����0&��+�"��2�&ก�&��: ������&��
�+�"���	*���ก�/
 "���%���(&����
2� (Know What) �(&��������2� (Know How) ��
 �(&����
��!#7� (Know Why)  
	�
�-;��+�"�� ��ก�����)��/$ 

1. 0���&7(&��������,�<�'�����-&��ก����������ก����� ������ ��)�%��� 

2. ก��1�-ก��B(�����
�
''�'%��<#$���
2� �1&���&�����+������2� 1
�ก�-7�-� 7�����
�����2� 

3. ก��1�-ก��-&������� ���
2�  !&���+������2� 1
�ก�-7�-� 7����������2� 

4. ก��1�-ก��-&���#/)�% ��
�#0������� +������
2�  !&���+������2� 1
�ก�-7�-� 
7����������2� 

5. ��������;�0��7(&��������, ��-���ก��1�-ก��-&��2����������&�+���,��ก����#- �+�2� 

 

����2-&'�'����กก�����)��/$ (Script) 	�
ก�'ก�'�����(&��-�1&����2-&1�ก��ก��������(&
!���: �+�2	"�-����2-&�	*�'�������
�$�����(& (Transcript) �%��%�1��/�������
�$�������
�$
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!���+��+���, ��������-�	*� )��
��� (Task) �����-�	*�ก����- ������!#7� �������%��<$ 
(Inference) ��
�����-�	*������(& �%���ก&	9,���T%�
 (Domain Concept) �������2-&�� !���'' 

(Model) �	*���<�ก�����7(&��������,��- !�-����1�+����2���+��
2� !��)��ก�1�-: ����������
�ก����0&��ก�'ก��1�-ก���)���ก������ �-����ก����2	ก��1�-ก��-&��������� �����ก��ก��
%�1��/���,�: 2 	�
ก���� 1) -(����
�������ก�� (Body Condition Score: BCS) 6���1

%�1��/���������&��7��0���� 	�
ก�'ก�' 2) �������#����"��)�%0��������������!���: 
-����-����(	��� 2  "�� �(	��� 7 

 

 
 

�#���� 2 ����
�������ก�� !���������#!���: Task – Inference Knowledge 
 

7�������(&���(	 2 �	*�7�������(&���ก��&���ก��&7(&��&��������;����กก�� ก��1�-ก��
�)���ก������)�%��� �	*��ก/8$ (Criteria) ���ก ���7(&��&���1
2-&%�1��/�������ก����ก�'
�)���ก���� ���������# ��
�"��
!���: 6���!&��%�1��/�����
�������ก����	�
ก�'-&�� 
1�ก�(	7�������(&��  7(&��&��������"�0&�2	-(����
����-����'����ก!���������#1�ก7�������(&��&�
��ก��  ��������"-(�(	!������������'��(�ก�'7�������(&-&�� 
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�#���� 3 ก��1�-ก��������(ก�� Inference – Domain Knowledge 

 

�(	��� 3 �)���ก����������ก���-"�� 6 �-�� 7(&��������,��&�ก����&�����+���,�� ������
�#/)�% ��
	����/0��������� ���������� 24 ���������ก "�� 5 �����ก ����	*���������+���,
0� ���ก4! �����-&��� +��������1
������&�(ก����)(���#&�ก��������-� �-��!��ก��!��0���(ก����ก
�ก�-2-&�����������+���, ก��2-&�������������#/)�%1
���7�-�!���#0)�%��2	!��-�������# ��

���7�ก�
�'!��	�
���<�)�%A��$��-�!�����
�
��� �������# 1 �-��"�� 3 �-���������-��&�(ก
��ก����������'�� ��- ��
���ก �%���(ก���ก�-�����#&����ก�'ก��ก���������� ��ก1�ก�� 6���
1
�+���&�(ก��������2-&����!��ก+���-���� �����(ก�������#��' 6 �-�� ��&���6��	=��ก�����
	�ก��&��	UV�� (Foot and Mouth Disease: FMD) 
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�#���� 4 ก��1�-ก������� ��
�����#�� Inference – Domain Knowledge 

 

 

 

�#���� 5 ก��1�-ก������� ��
������� Inference – Domain Knowledge 
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�(	��� 4 ��
 5 �	*�ก��1�-ก������������������#���#�� �	*��������#!� ��!� 6 - 15 �-�� 

�	*��������7(&��� ��0#��� ��&�����#0)�%-��!��������%�&���(������1��,%��<#$ �������� 2	1�"��
ก������-�(ก��!����ก �-���&�����0&��#/)�%�(� ��������'�,&��- ����-���ก������	�!��
�(���&ก���!;���� ���<�!#�''ก&���0����&ก������
 �#0)�%�������������� �	*�	911��������-�!��
!���
''�'%��<#$0���� �+���&�����	*�2	2-&���1
7��!�-���(�0� � �-�����&1���7(&��� ��������0��
���� +��� � ��
���'��ก����!��%��$7������� ��ก�/����7��!�- �	*����������!&�����#0)�%��'(�/$
��ก �%��%�&��!��ก��7�� ��
%�&��!��ก����&ก+����-�(ก������0;��������ก�� ก��1�-ก���������
���������� 7(&��� ��!&��%�1��/����������
�������ก�� ���� +����ก������ก�&��- �����1�ก1
���7�
!��������ก������ก�����-�(ก�� ������7�2	"���#/)�% ��
	����/� +���������ก�����- ���
�	*����2-&���ก0��7(&��� ����ก-&�� 

 

 

 

�#���� 6 ก��1�-ก������� ����- ����
�
 Inference – Domain Knowledge 

 

�(	��� 6 ก��1�-ก������� ����- ����������ก�����-�(ก�� �� ���-	�
��/ 305 ��� 

�-��'���	*� 3 �
�
 �
�
 �
 100 ��� �-��
�
!&� 100 �����ก�	*�������������1
��&7�7��!
� +����(��#- ������������� !&��ก���#/�������)0��ก���(������-&����������!���: 1
"(ก
�	�����2	�	*�� +��� ก����'�#��#/)�%������������
�
�� ��ก1�ก1
�+���&2-&� +���-�'�����
�#/)�% ��
	����/���-���&� ������7�!���
�
����ก����&7�7��!0�������-&�� 
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�#���� 7 ก��1�-ก������� �������&��� Inference – Domain Knowledge 

 

�(	��� 7 ก��1�-ก������� �������&��� (Dry) �	*�����������&�����%�ก�%����ก���!&���
����1�กก����&�����	*��
�
������� ��
�!��������%�&�����%�����-�(ก��!��"�-2	 

�-�����2	�����������#0)�%��'�(/$�����" 7��!�-��'!��2	2-&)���������-�%��� 30 ��� ��

���
�
����!� ��&����� 285 ��� (9 �-�������) �����2�ก;-� 7(&��������,��
�+���&7�����������
��-���ก���	*���-��� ��������������- �-���ก��&�
�
��� 45 - 60 ����������- �%����&�
''
�'%��<#$������%�&���!;����  

ก���$�����%� 

 ก���+��4�5�����ก��������(& �-��
�'��'��<�ก�� CommonKADS ��	�
�#ก!$��ก��
1�-ก�������(&��1#-�-���� ก����ก��'ก���+���1��
	�
���������(& !� ��!��
-�''��'�1���
����
����-���
-�''#���7���ก���+�!���''���$ก� (Organization Model) �+���&���$ก�2-&��
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1�����2-&��1�ก������-��;�0��7(&'������
-�'!�-����1 (Decision Maker) 6���1�กก��
���)��/$ 	�
ก�'0&��(����2-&1�ก�''��'"�� 7(&'������
-�'�(�0�����$ก� ��&�����+���,ก�'
���0&������(&�����ก��'�����A��$�	�
���<�)�% ��	�
�-;�-&��ก���)���ก�� 6����������+���,
�� �������	*����$�����(&�����-��&��!���7��#�<���!�$���$ก� ��������1
�%���0�-���������"��
ก��"�����-���������ก����� ��������&�	*�7(&�+�0��	�
���  ��
ก���	*�ก�2ก0����@��ก��
��������ก����� ������ ��ก����"���)�%� +���-�'0��	�
��� ��ก1�ก�� ����$�����(&-��ก�������
�����"���'��#��7�ก��-+��������!�����'��0�����$ก� ��ก�����1
��&�	*����$�����(&�%����&
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Difference competitiveness are between market leader and market follower ,Extended 
business and  income regression by  Public Limited Company ,Health sector 

 frame of risk management ,in digital and knowledge society. 
 

 

 

 

 Health Sector seem grow  along 5 years in Thai . Hospital market leader of hospital are  BDMS, 

BH,SVH While market follower are  M-CHAI, KDH, NEW . Risk Management  will show warning sign 

and business can reach to  goals faster. Questions are1) Can Hospital market Leader keep 

competitiveness in Health sector?  2) Will Market follower keep share holder confidence  ? 3) what 

difference  direction of investment between Market Leader and  Market follower ? Digital and  

Knowledge Society are  crowded  people of the earth. Disclosure annual report are on Stock Exchange of 

Thailand site. As earth citizen will access to site and public limited company can attract to new investors. 

Business can set warning tool to reach goal. 

  Researcher find out from Correlation test , Accept H0 at  sig .001 that r(BDMS) = 0.9962 , r(BH)         
= 0.9998 ,r(SVH) = 0.9981 .Market Leader can keep their own competitiveness. Market Leader average 
Income Regression is Y=2915.4X+16630 R^2 = 0.9512 then Coefficient Determination is 0.9512 that 
mean 95.12% regression can forecast future income. Market Leader can have their own income 
regression. 

             Share holder confidence will be from Correlation test  that  Accept H0(New) at sig .05 but reject 
H0(M-chai) and H0(KDH)  that warning show signal market follower will find quick profit choices. 

 Researcher find out growth of hospital by related debt to profit . r(BDMS) = 0.5554  r(BH) 
=0.9478  r(SVH) =0. 9140  researcher accept H0 at sig .01  while warning show that Market Follower 
hospitals extend growth but not make profit. 

Key word :  Competitiveness , Confidence shareholder , Profit , Debt , Risk Management. 
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1. Introduction 

Thai people are also in digital and knowledge society as world citizen.  Digital and  knowledge 
Society are based on crowded  people of the earth linking in Internet. Variety way of knowledge social are 
liked to share as disclosure data or information on digital platform. Everyone can post to share slide by 
4,000 accessed on slideshare site. Anyone can test on English test online. Disclosure annual report or fact 
sheet are on Stock Exchange of Thailand site that are well known for Public Limited Companies , 
investors , and among fund managers. Hospital business has more business line from Hospital Network  
more profit business and accelerated growth . Public Hospital Company Limited are useful  to reach that 
goal. Market Leader are Bangkok Hospital(BDMH), Bumrungrad(BH), Samithivej Hospital (SVH)  while 
market follower are Mahachai Hospital(M-chai) , Thonburi Medical Center(KDH)/ Wattana Hospital  
(NEW). Thailand will has good image in tourism and health . To be health center in Asia is goal 
achievement of  health sector. 

From risk management model , researcher find out risk of public company that may happen 
among rival competition. Risk is from loosing  competitiveness or profit , extend growth but not profit, 
then all impact will reach to confidence of share holder. Company can find out signal from risk 
management to right implementation and reach to expected goal. 

 

 

 

 
 
 
 
1.1  Objective :   
         1. To study about Market Leader  Hospital keep their competitiveness 
         2. To study about Market follower Hospital will keep share holder’s confidence 
         3. To study about extended growth of Hospital between Market Leader 
              and Market Follower .   
 

Picture ‐1 :  Risk Management Frame 
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1.2 Hypothesis 
         H0 : Market Leader can keep competitiveness in Health Sector 
         H0 : Market follower Hospital will keep share holder’s confidence on the future. 
         H0 : Market Leader / Market Follower extend growth of hospital relate to profit 
Research Model 

 

 

 

 

Statistic value :  Correlation (r), Regression line, Coefficient Determination(r^2) ,Mean, Standard Division 

1.3 Benefit of Research 

1. Business will have statistic tool  to  check competitiveness in sector and show signal from risk 
management to solve business problem and close with expected goal 

2. Business will know statistic tool  and show signal from risk management to extended growth and 
profit way. 

3. Business will have statistic tool for Risk management  to maintain share holder ‘s confidence 

2.Review Literature 

            2.1)Expectation and Perception of the clients about the service quality of the hospital  

research outcome found that the most important factor of service quality in the hospital is expert 
physicians who have full ethic, attentiveness, and share a profound data about the treatment to clients 
including the intensive care with wholehearted assistance from the hospital staff such as nurses, medical 
technicians, pharmacists and other hospital staff who requirement of specific clients who need service 
quality are elegant and fully-accommodated facilities, hospital’s reputation and standard accreditation. It 
means the clients are aimed at receiving those service which suit their social levels and financial status  
               2.2)TISCO Financial Group  has positive comment to Health Sector liked BGH and BH 
because 1) population income become high that ‘s mean higher demand for quality hospital 2) Senior Age 

                    Income 
                       Debt 
                     Market Cap 

Independent Factors 
Dependent Factors 

Risk Management 
Market Leader , Market Follower 

Competitiveness 
Profit 

Growth 
Share Holder’s Confidence 
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become higher ratio 3) Advance Insurance support hospital  at higher value to cure. Private Hospital has 
market share up to 25%  from 19% Growth Profit will reach to 25% from 22% BCH get benefit from 
social welfare. BH  has more service for internal patient and BH Care plan for more branch of hospital. 
Risk are found that 1) Economic sensitivity 2) Higher rate of HR become cost of medicine person. 3) 
Nature Disaster impact to amount of tourism 4) High competition of Health Sector 5) Macro Health policy 
direction will impact to hospital  then  research report are according with top market Leader Hospital 
can keep their own competitiveness and extend business line to profit point. 
               2.3)Behavior and demand for medical services of patients Receiving Hospital Services from 

Ayutthaya Hospital who received hospital services from Ayutthaya Hospital. The samples were 400 
patients who came to Out Patient Department at Ayutthaya Hospital. The data was analyzed by statistical 
package including percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way ANOVA. The results found  
that most of patients was around 1 time per year while they usually went to the hospital on Sunday during 
08.30-12.00 am. because of their illness. Moreover, most of them were the patients in internal medicine 
group and often came back whenever they were ill. Besides, the people having influence on their decision 
making were themselves. 45 demand for hospital services covered 7 aspects including services, price, 
place, marketing promotion, services of staff, physical attributes and service process. The overall image of 
these 7 aspects above was at highest level.  

3.Methodology 

       To keep time series data of public limited company from Stock Exchange of Thailand from Year 
2011-2014 , Three top hospitals are  BDMS , BH , SVH and Market follower Hospital are M-CHAI, 
KDH, NEW. All time series data are liked debt , market cap , profit, yearly income. Correlation test 
and regression are be available as risk management tool. www.settrade.com link to all available data. 

4.Result  

    4.1 )  H0 : Market Leader Hospital can keep their competitiveness 

        HA : Market Leader Hospital can  not keep their competitiveness       

            (1) 
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 R(BDMS) = 0.9962  

 R(BH)        = 0.9998   

 R(SVH)        = 0.9981  

 R(table)       = 0.991 

 Accept H0  sig .001 

       

   Meaning : Market leader can keep competitive from strong internal factor. Current 

competiveness  factor is high correlation on positive way with 3y mean value . Asset , Debt , Profit 

4.2 )Coefficient  Determination and Regression Line 

                                                                                                                                  (2)        

 

 

 

                                              

                                         

                                                         

                                                                                                         (3)  

                                                                                                         (4) 

  Y = 2915.4X+16630  R^2 = 0.9512     ; R^2 = 0.9512     

  Meaning :  Market leader s average income can be forecasted at 95.15 %  while each company can 

                         has their own income regression to know future income. 

Table‐1 :  Internal Factor of Market Leader ( BDMS/BH/SVH)           Data  Source : www.settrade.com

Picture ‐2:  Average Income Regression by Market LeaderTable‐2 :  Market Leader Income form Y2011‐2014 by BDMS/BH/SVH
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4.3)     H0 : Market Follower can keep shareholder ‘s confidence 

          HA : Market Follower can not  keep shareholder ‘s confidence 

                                                                           R(M-chai) = 0.3686              ; Reject H0 

                                                                                          Less relate between profit and share. 

                                                                            R(KDH) = -0.9513              ; Reject H0 

                                                                                          Not  relate in positive way 

R(New)= 0.9527                  ; Accept H0   sig .05 

              Meaning : Some signal from statistic value mention   

to market follower  stock not relate with profit then future, share will  fall until according 

reasonable price.  

4.4)  H0 : Market Leader keep shareholder ‘s confidence 

       HA : Market Leader can not  keep shareholder ‘s confidence 

  R(BDMS) = 0.6484              

                      Medium relate between profit and share 

R(BH)       = 0.8356    ; Accept H0  sig .05 

                       High relate between profit and share 

R(SVH)    =  0.9678   ; Accept H0   sig .01 

                         High relate between profit and share 

Meaning : Growth of profit will be positive impact to 

               share  then share holder will confidence more. 

Table‐3 : Market Follower ‘s Profit and share 

Table‐4 : Market Leader  ‘s Profit and share 
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4.5) H0 : Market Leader extend growth relate profit 

       HA: Market Leader extend growth not  relate profit 

 

              R(BDMS) = 0.5554    Medium relate 

              R(BH)       = 0.9478  ; Accept H0  sig .01 

              R(SVH)      =0.9140 ;  Accept H0  sig .05 

 

Meaning : Market leader can have more business line  to keep more profit , Internal factor of 

market leader is so strong then right investment relate to profit. 

 

   4.6)  H0 : Market follower Hospitals extend growth relate profit 

    HA)Market follower Hospitals extend growth not  relate profit 

    R(M-Chai) = 0.2759  Not relate  ; Reject H0 

   R(KDH) = -0.9628   Not  relate at positive direction ; Reject H0 

   R(New) = 0.5044   Medium Relate   :  Reject H0 

 

Meaning : some company has low profit from more 

businesses and some relate with  profit then warning signal mean that Market follower should have 

business make quick profit  as their condition. 

 

 

Table‐5 : Market Leader  ‘s Growth & Profit 

Table‐4 : Market Follower  ‘s Growth & Profit 
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5. Discussion and  Conclusion  

           5.1) Discussion 

            5.1.1)Expectation and Perception of the clients about the service quality of the hospital  

research outcome found that the most important factor of service quality in the hospital is expert 
physicians who have full ethic, attentiveness, and share a profound data about the treatment to clients 
including the intensive care with wholehearted assistance from the hospital staff .It means the clients are 
aimed at receiving those service which suit their social levels and financial status that according with 
market Leader hospital try to emphasis on hospital standard and extend business line to be useful 
with expected client. 
               5.1.2)TISCO Financial Group  has positive comment to Health Sector liked BGH and BH 
because 1) population income become high that ‘s mean higher demand for quality hospital 2) Senior Age 
become higher ratio 3) Advance Insurance support hospital  at higher value to cure. Private Hospital has 
market share up to 25%  from 19% Growth Profit will reach to 25% from 22% BCH get benefit from 
social welfare. BH  has more service for internal patient and BH Care plan for more branch of hospital. 
Risk are found that 1) Economic sensitivity 2) Higher rate of HR become cost of medicine person. 3) 
Nature Disaster impact to amount of tourism 4) High competition of Health Sector 5) Macro Health policy 
direction will impact to hospital  then  research report are according with top market Leader Hospital 
can keep their own competitiveness and extend business line to profit point. 
               5.1.3)Behavior and demand for medical services of patients Receiving Hospital Services 
from Ayutthaya Hospital who received hospital services from Ayutthaya Hospital. The samples were 
400 patients who came to Out Patient Department at Ayutthaya Hospital. The data was analyzed by 
statistical package including percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way ANOVA. The 
result show that patient go hospital at Sunday during 08.30-12.00 am. because of their illness. most of 

them were the patients in internal medicine group and often came back. hospital services covered 7 
aspects including services, price, place, marketing promotion, services of staff, physical attributes and 
service process. The overall image of these 7 aspects above was at highest level. Keywords: Behavior, 
Demand, Medical Service that patient ‘s behavior  are good for private hospital that hospital should 
have marketing for right group with Health program and right price with good service. 
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             5.1.4) Market Leader seem has maintained to high price while Market Follower quite fluctuate 
along investment in  1 year that ‘s according to result because price will going up trend with profit. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             5.2  Conclusion  
 5.2.1) Current  competiveness of Market leader are high correlation with 3y mean value of Asset , 

Debt , Profit . Researcher find out from Correlation test , Accept H0  that r(BDMS) = 0.9962, r(BH) = 
0.9998 ,r(SVH) = 0.9981  Sig .001 .Top 3 Hospital can keep their own competitiveness. Top Leader 
Average Income Regression is Y=2915.4X+16630 R^2 = 0.9512 then Coefficient Determination is 0.9512 
that mean 95.12% regression can forecast average income of    Market Leader  while each company can 
has their own income regression to know future income. 

5.2.2) Share holder confidence is from Correlation test for that  Accept H0(New) at sig .05  but 
reject H0(M-chai) and H0(KDH)  that mean shareholder will lost confidence to M-chai and KDH. r(M-
chai) =0.3686 and r(KDH) = -0.9513 that mean profit trend not related with share.  Signal form risk 
management that stock market follower will fall to reasonable price on the future. 
          5.2.3)Researcher find  out  to extend growth of Market Follower hospital by related debt to profit . 
r(BDMS) = 0.5554  r(BH) =0.9478  r(SVH) =0. 9140  researcher accept H0 at sig .01 by BH and SVH  
while BDMS  relate to profit medium. To Reject H0 with Market Follower Hospital  that r(New) =0.5044 

Picture ‐4 :  One Year history of Market Follower share price. 

Picture ‐3 : One Year History of Market Leader Share value Picture ‐4 : One Year History of Market Follower Share value
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r(KDH)=-0.9628 r(M-chai) =0.2759  that Signal is to Market follower hospitals extend growth but not 
make profit then company should find business on current resource to make more profit. 
5.3 Recommendation 

            Policy Recommendation  

              Macro should support Thai as Health Center that ‘s good to foreigner from bath currency while 
Thai will keep longer good image of world ‘s eye . Hospital Chain become useful for effective resource 
and useful both local and foreign. Thai Businesses have more channel to keep foreign income . All benefit 
seem good both private and public sector. 

             Researcher Recommendation 

 Some research paper refer to patient ‘s preference or try to keep hospital standard. Risk 
Management can show warning  to business. To invest right direction all competitiveness factor will be 
sustained investment . To extend profit business line. Health Network , premium care.  Health sector will 
become strong growth sector and  keep more standard among rival competition. 

5.4 Acknowledge 

            Thanks to Stock Exchange of Thailand  link to  discloser data from Public Company Limited. To 
analysis secondary data that verify by Stock Exchange of Thailand  . Analysis is structure decision form 
high Statistic value and Risk Management Frame. Warning sign is pretty close and can be forcasted. 
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บทคัดย่อ:  บทความน้ีเป็นการนาํเสนอแนวทางการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีโอเพนซอร์ซเพ่ือพฒันา
คลงัความรู้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้สามารถสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
ขององค์กร แมว้่า กทพ. จะมีระบบคลงัความรู้ตั้ งแต่เม่ือ 5 ท่ีผ่านมา แต่พบว่าระบบคลงัความรู้
ดงักล่าวใชง้านยาก เป็นระบบส่ือสารทางเดียว ไม่ก่อใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชง้านกบัคลงั
ความรู้ ส่งผลให้คลงัความรู้ไม่เกิดการเช่ือมโยงกบัผูใ้ชแ้ละไม่เกิดการขยายตวั ทาํให้เป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันาองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ คณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ของ กทพ. จึงมี
แนวคิดท่ีจะปรับปรุงระบบคลงัความรู้ข้ึนใหม่โดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ โอเพนซอร์ซ
และองคค์วามรู้ของบุคคลากรดา้นคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ของ กทพ.  ทั้งน้ีระบบคลงัความรู้ท่ี
พฒันาข้ึนใหม่โดยใชอ้งคค์วามรู้ของพนักงานและการเลือกใชโ้อเพนซอร์ซ ท่ีเหมาะสมสามารถ
แกไ้ขปัญหาไดค้รอบคลุมทั้งมิติการเขา้ใชง้านและมิติการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ชง้านกบัคลงั

ความรู้ เกิดการเช่ือมโยง สร้างความสามารถในการขยายตวั และทาํให้การพฒันาตวัเองของคลงั
ความรู้ นอกจากนั้นยงัไดป้รับใชแ้นวคิด BLUE OCEAN เพื่อประเมินระบบท่ีพฒันาข้ึนใหม่ทาํให้
เห็นภาพรวมของการพฒันาไดช้ดัเจนและง่ายต่อการปรับปรุงในอนาคต 
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คาํสําคญั:  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, การจดัการความรู้, โอเพนซอร์ซเพื่อพฒันาคลงัความรู้ 
 
Abstract: This article presents the utilization of the open source technology for 

developing the knowledge Asset management application which has been 
implemented by the Expressway Authority of Thailand (EXAT) to support the 
organization learning process. Although EXAT has the knowledge Asset management 
system since 5 years ago, but the end-users notice that the old system was not a user-
friendly.  Moreover, the system was designed for the one-way communication thus 
the interaction between end-users and database was not an option. EXAT KM team 
has proposed the integration of the information technology, open source software and 
knowledge of personnel in computer and information EXAT to improve the 
knowledge Asset management system.  The new application is designed to overcome 
the usability issue and the interaction issue. The users can now communicate and 
share knowledge among staffs conveniently. The application helps building up EXAT 
staff’s capability and increasing work efficiency and productivity of EXAT 
organization. In addition, the deployment of BLUE OCEAN concept to evaluate the 
newly developed application can differentiate between the new application and the 
old one. 

 
Keywords: Expressway Authority of Thailand (EXAT), Knowledge Management, Open Source 
for Knowledge Asset Management 
 
1. บทนํา 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงคมนาคม 
มีหนา้ท่ีรับผดิชอบการใหบ้ริการระบบทางพิเศษของประเทศไทย จากการดาํเนินงาน 40 ปีท่ีผา่นมา 
มีองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการทาํงานกระจายอยูท่ ั้ง 13 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ 
การตลาด ดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ดา้นวางแผนกลยทุธ์ ดา้นวิศวกรรม 
ออกแบบและก่อสร้าง ดา้นการเงิน ดา้นงานบาํรุงรักษา ดา้นพสัดุและจดัหา ดา้นการจดัเก็บค่าผา่น
ทางพิเศษ ดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นการกูภ้ยั ส่ือสารและการจดัการจราจร ดา้นตรวจสอบภายใน 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นกฎหมาย 

ในปี 2552 กทพ. เร่ิมมีการพฒันาระบบจดัการความรู้อยา่งเป็นรูปธรรม โดยผูบ้ริหารและ
พนักงานมีความเห็นร่วมกนัท่ีจะให้ความสําคญักบัการแลกเปล่ียนความรู้และการช่วยเหลือกัน

เพื่อท่ีพฒันาไปสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ นาํไปสู่การจดัตั้งคณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ 
(CoPs) ของ กทพ. ข้ึนเพื่อทาํหน้าท่ีดูแลการจดัการ การรวบรวม และการเผยแพร่องคค์วามรู้ของ 
กทพ. รวมทั้งพฒันาคลงัความรู้ข้ึน โดยมีเทคโนโลยขีองโอเพนซอร์ซเขา้มาสนบัสนุน  
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การดาํเนินงานในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา คณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ของ กทพ. พบว่าการ
สร้างคลงัความรู้และการพฒันาองคค์วามรู้ยงัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควรโดยพิจารณาจากการ

ขยายตวัและพฒันาตวัเองของคลงัความรู้  จากการสํารวจความเห็นของผูใ้ชง้านพบว่า ระบบคลงั
ความรู้ใชง้านยาก มีการป้องกนัมากเกินไป รูปแบบไม่ดึงดูดต่อการใชง้าน เป็นระบบส่ือสารทางเดียว
ไม่สามารถปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชง้านกบัคลงัความรู้ได ้รวมทั้งผูใ้ชง้านไม่สามารถประเมินการใชง้าน
ระบบได ้เหตุผลเหล่าน้ีส่งผลให้คลงัความรู้ไม่เกิดการเช่ือมโยง ไม่เกิดการขยายตวั และไม่เกิดการ
พฒันาตวัเอง ซ่ึงทาํให ้กทพ. ยงัไม่สามารถพฒันาตวัเองใหก้า้วไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้

คณะทาํงานฯ จึงมีแนวคิดปรับปรุงระบบคลงัความรู้ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ โอเพนซอร์ซท่ีเหมาะสม และองค์ความรู้ของ
บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. มาสนับสนุนการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งนําแนวคิด 
BLUE OCEAN มาใชใ้นการประเมินระบบท่ีพฒันาข้ึนใหม่ในมิติต่าง ๆ  

 
2. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)  

การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงความรู้นั้นอาจจะกระจดั
กระจายอยู่ในตวับุคคล เอกสาร ระบบสารสนเทศ มาพฒันาและรวบรวมให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุก
คนภายในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้นั้ นได้ และสามารถพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ได้ รวมทั้ ง
ปฏิบติังานหรือปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (thaiall, 2554) โดยสามารถแบ่งประเภทของ
ความรู้ได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาํความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ 2) 
ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้(คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551) ซ่ึงถา้ทาํการแปลง Tacit Knowledge ท่ีอยู่
ในตวับุคลากรในองคก์รออกมาเป็น Explicit Knowledge จะทาํใหเ้กิดการส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้
กนัได ้ทาํใหเ้กิดลกัษณะของวงจรของการสร้างความรู้อยา่งต่อเน่ืองและไม่มีส้ินสุด (Nanaka, 2000) 

 
2.2. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)  

องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรท่ีบุคลากรภายในองค์กรมีการพฒันาองค์ความรู้อย่าง

ต่อเน่ืองและเต็มศกัยภาพ มีกระบวนการของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ภายในองค์กร

นาํไปสู่การพฒันาองคก์ารอยา่งย ัง่ยนื (ศูนยบ์ริการวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2556) 
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ในปัจจุบันได้นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานการจัดการความรู้ เช่น โมเดลปลาทู 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือส่วนเป้าหมาย (หัวปลา) ส่วนกิจกรรม (ตวัปลา) และส่วนของคลงัความรู้
หรือขมุความรู้ (หางปลา) ซ่ึงส่วนหางปลาน้ีไดจ้ากการเก็บสะสมเกร็ดความรู้ท่ีไดจ้ากกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากตวัปลา ซ่ึงการเก็บในส่วนของหางปลานั้นนิยมใช้ซอฟแวร์ท่ีเป็นโอเพน
ซอร์ซ (Open Source) ปัจจุบนั Open Source บางตวัไดป้รับตวัเองให้เหมาะสมกบับริบทการจดัการ
ความรู้ขององค์กร บุคลากรในองค์กร วฒันธรรมเพ่ือการยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลาย 
(สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, 2553) 

เม่ือนําแนวคิดของ Blue Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์ทะเลสีนํ้ าเงิน (W. Chan Kim และ 
Renee Mauborgne, 2549) ซ่ึงจากหลกัการของ Blue Ocean นั้นจะเน้นการสร้างความตอ้งการหรือ
อุปสงคข้ึ์นมาใหม่ หรือท่ีเรียกวา่ Demand Creation โดยไม่มุ่งเนน้ท่ีการตอบสนองต่ออุปสงคท่ี์มีอยู ่
แต่จะเป็นการสร้างความตอ้งการของผูใ้ช้งาน ทาํให้การพฒันาเกิดประโยชน์หรือคุณค่าทั้ งต่อ

องคก์รและผูใ้ชง้านเอง โดยผูใ้ชง้านจะไดรั้บคุณค่าท่ีทาํให้เกิดความแตกต่าง ในขณะท่ีองคก์รก็จะ
ลดตน้ทุนในส่วนท่ีไม่จาํเป็นและนาํไปสู่การเติบโตขององคก์รได ้จากหลกัการดงักล่าวทาํให้มีการ
เปรียบเทียบระบบการจดัการองคค์วามรู้เดิมท่ีเคยใชง้านกบัระบบจดัการใหม่ท่ีพฒันาข้ึนโดยใช ้
Open Source สนบัสนุน โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  

1). การยกเลิก (Eliminated) คือ ส่วนท่ีเลิกใชง้านในระบบใหม่เน่ืองจากในระบบเดิมอาจไม่มี
ความจาํเป็นตอ้งใชง้าน หรือยกเลิกเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น ทาํให้องคก์รประหยดัไดม้าก
ข้ึน 

2). การลด (Reduced) คือ ส่วนท่ีลดลงจากระบบเดิมในบางประเดน็ แต่เป็นผลดีกบัระบบ 
3). การเพิ่ม (Raised) คือ ส่วนท่ีเพ่ิมเติมจากระบบเดิม เน่ืองจากระบบเดิมไม่เพียงพอหรือ

ตอ้งการขยายระบบใหดี้ยิง่ข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
4). การสร้าง (Created) คือ ส่วนท่ีสร้างข้ึนมาใหม่โดยท่ีระบบเดิมไม่มีอยู ่ 

 
3. ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
3.1. การสํารวจความต้องการ 
 ขั้นตอนการสํารวจความตอ้งการผูว้ิจยัไดมี้การประชุมร่วมกบัคณะทาํงานบริหารจดัการ

ความรู้ กทพ. เพื่อรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ช้งาน โดยสรุปความตอ้งการและเลือกใช้ Open 
Source ท่ีเหมาะสมกบัองคก์รและคลงัความรู้ท่ีมีอยู ่โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

คณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ กทพ. มีทั้ งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 1) คณะทาํงานบริหาร

จดัการความรู้ ดา้นอาํนวยการและประสานงานการจดัการความรู้ ทาํหนา้ท่ีกาํหนด วิเคราะห์ สร้าง
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และแสวงหาความรู้ท่ีจาํเป็นต่อองคก์ร จดัทาํแผนการจดัการความรู้ ตรวจสอบให้คาํแนะนาํ และ
อาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้  2) คณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ ดา้นการดูแลระบบ
เครือข่ายและการจดัการความรู้ ทาํหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบเคร่ืองแม่ข่าย ดูแลแกปั้ญหา ควบคุม
ทิศทาง รูปแบบเน้ือหาภายใน รูปแบบเวบ็ไซต ์ให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และให้
คาํปรึกษาช่วยเหลือคณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ 3) คณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ ทาํหนา้ท่ี
เป็นชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) ทาํหนา้ท่ีกาํหนด สร้างและรวบรวม แสวงหาองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นภายใน
กลุ่มหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ ทาํหนา้ท่ีเป็นชุมชนนกัปฏิบติั  
มีทั้งหมด 13 CoP ทั้ง 13 CoP น้ีไดค้รอบคลุมการทาํงานทุกหน่วยงานทั้งหมดของ กทพ. ดงัแสดง
ในตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 รายช่ือคณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ ทาํหนา้ท่ีเป็นชุมชนนกัปฏิบติั ของ กทพ. 
คณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ ทาํหนา้ท่ีเป็นชุมชนนกัปฏิบติั ของ กทพ. 

CoP: ขอ้มูลข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ การตลาดและ
คณะกรรมการ กทพ. 

CoP: การพัฒนาอสังหาริมทรัพยแ์ละกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดิน 
CoP: วางแผนกลยทุธ ์ CoP: วิศวกรรม ออกแบบและก่อสร้าง 
CoP: การเงิน CoP: การบาํรุงรักษา 
CoP: พสัดุและจดัหา CoP: การจดัเกบ็ค่าผา่นทางพิเศษ 
CoP: ทรัพยากรบุคคล CoP: การกูภ้ยั ส่ือสารและการจดัการจราจร 
CoP: ตรวจสอบภายใน CoP: เทคโนโลยสีารสนเทศ 
CoP: กฎหมาย 
 

ขอ้มูลความรู้ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั CoP ต่าง ๆ ไดจ้ดัให้อยู่ในรูปแบบไฟล์เรียบร้อยแลว้ 
โดยขนาดไฟลมี์ขนาดไม่เกิน 250 MB. ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2 ประเภทไฟลท่ี์จะนาํไปใชใ้นระบบ 
ลาํดบั ประเภทไฟล ์ ตวัอยา่งนามสกลุไฟล ์
1 ไฟลรู์ปภาพ png, jpg 
2 ไฟลว์ีดีโอและไฟลเ์สียง Avi, wmv, wma, flv, mp4, mp3, mov 
3 ไฟลเ์อกสาร ppt, pptx, doc, docx, odt, pdf 
4 ไฟลอ่ื์น ๆ html, htm, rar 
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3.2. วเิคราะห์ปัญหา 
 จากขั้นตอนการสํารวจความตอ้งการจากคณะทาํงานบริหารความรู้ชุมชนนักปฏิบติัของ 
กทพ. (CoP) และการวิเคราะห์ปัญหาพบว่า Open source ท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัทาํคลงั
ความรู้นั้นตอ้งสามารถรองรับไฟลท่ี์มีขนาด 250 MB. และผูใ้ชง้านทัว่ไป (พนกังาน กทพ.) สามารถ
เขา้ใชง้านสืบคน้ความรู้ ประเมินให้คะแนน และแสดงความคิดเห็นความรู้จาก CoP นั้น ๆ ได ้และ
ท่ีสาํคญัระบบตอ้งมีการรักษาความปลอดภยั 
 

3.3. การออกแบบระบบ 
ระบบงานถูกออกแบบโดยแบ่งผูใ้ชง้านระบบเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1) กลุ่มผูดู้แลระบบ 

(Admin) หรือคณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ ดา้นการดูแลระบบเครือข่ายและการจดัการความรู้ 
กทพ. เป็นผูมี้สิทธ์ิสูงสุดในระบบทาํหนา้ท่ีในการจดัการระบบ จดัการผูใ้ชง้าน จดัการขอ้มูล โดยมี
สิทธ์ิ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลเหล่าน้ีได ้2) กลุ่มคณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ ทาํหนา้ท่ีเป็นชุมชน
นกัปฏิบติั (CoP) เป็นผูมี้สิทธ์ิในการจดัการขอ้มูลความรู้ โดยมีสิทธ์ิ เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลความรู้ได ้
3) กลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไป (User) สามารถเขา้ใชง้านสืบคน้ความรู้ ประเมินให้คะแนน และแสดงความ
คิดเห็นความรู้จาก CoP นั้นได ้โดยสามารถอธิบายโครงสร้างของระบบโดยใชแ้ผนภาพแสดงการ
ทาํงานของผูใ้ชร้ะบบและความสัมพนัธ์กบัระบบยอ่ย (Use Case Diagram) ดงัแสดงในรูปท่ี 1 และ
คาํอธิบายดงัตารางท่ี 3 

 

System

Admin CoP

User

System Management

User Management

Knowledge Management

Knowledge Search & View

Knowledge Comment

Knowledge Assessment
User Counter

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

 
รูปที ่1 Use Case Diagram ของระบบ 
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ตารางที ่3 คาํอธิบาย Use Case Diagram ของระบบ 
สญัลกัษณ์ คาํอธิบาย 

Admin หมายถึง ผูดู้แลระบบ (คณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ ดา้นการดูแลระบบ
เครือข่ายและการจดัการความรู้ กทพ.) 

CoP หมายถึง คณะทาํงานบริหารจัดการความรู้ ทาํหน้าท่ีเป็นชุมชนนักปฏิบัติ 
จาํนวน 13 CoP 

User หมายถึง ผูใ้ชง้านทัว่ไปท่ีเขา้มาคน้หาความรู้ 
System Management หมายถึง การบริหารจดัการระบบ  
User Management หมายถึง การบริหารจดัการสิทธ์ิผูใ้ช ้
Knowledge Management หมายถึง การบริหารจดัการคลงัความรู้ในระบบ 
Knowledge Search & 
View 

หมายถึง การคน้หาความรู้จากคลงัความรู้ และการแสดงผลความรู้จากคลงั
ความรู้ในระบบ 

Knowledge Comment  หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของผูใ้ชจ้ากการใชง้านคลงัความรู้ 
Knowledge Assessment หมายถึง การประเมินความพึงพอใจต่อองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากคลงัความรู้  
User Counter หมายถึง การเกบ็สถิติจาํนวนคร้ังท่ีผูใ้ชง้านเขา้ใชร้ะบบ 
 

4. ผลการดําเนินการ 
ผลการออกแบบระบบ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช ้Open source ท่ีเหมาะสมกบัองคก์รและขอ้มูลคลงั

ความรู้ท่ีมีอยู ่โดยประกอบดว้ย 2 ส่วนงานหลกั ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์KM ของ กทพ. และคลงัความรู้ของ 
กทพ. และไดท้าํการติดตั้งโปรแกรม NginX Apache MySQL Joomla และ phpBB  เพ่ือสนับสนุน
ระบบท่ีพฒันาข้ึน โดยโปรแกรม NginX จะทาํหน้าท่ีเป็นโปรแกรมบนเคร่ืองแม่ข่ายส่วนหน้า 
(Web Gateway) ทาํใหร้ะบบสามารถแสดงผลไดอ้ยา่งรวดเร็วและช่วยป้องกนัการบุกรุกเบ้ืองตน้ได ้  
สําหรับโปรแกรม Apache จะทาํหน้าท่ีเป็นโปรแกรมเคร่ืองแม่ข่ายของระบบ โดยมีโปรแกรม
จดัการฐานขอ้มูล MySQL ทาํหน้าท่ีเก็บขอ้มูลของระบบ (Joomla และ phpBB) และคลงัความรู้
ทั้งหมด โดยระบบถูกออกแบบให้มีมีระบบสํารองในกรณีท่ีระบบหลกัไม่สามารถใชง้านได ้ดงั
แสดงในรูปท่ี 2 คณะผูพ้ฒันาระบบไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรม Joomla เพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นตวัช่วยในการ
สร้างและบริหารเว็บไซต์ KM ของ กทพ.ใช้ในการประกาศข่าวสาร กิจกรรมของคณะทาํงาน

บริหารความรู้ กทพ. และเช่ือมโยงไปยงัคลงัความรู้ของ กทพ.) และติดตั้งโปรแกรม phpBB เพ่ือ
เป็นฐานขอ้มูลคลงัความรู้ของ กทพ. ดงัแสดงในรูปท่ี 3  
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รูปที ่2 Network Diagram ของระบบ 
 

 
รูปที ่3 หนา้จอเวบ็ไซต ์KM ของ กทพ. และหนา้จอคลงัความรู้ของ กทพ. 
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5. อภิปรายผล 
5.1 การประยุกต์ใช้ KM  

ปัจจุบนัเวบ็ไซต ์KM ของ กทพ. และคลงัความรู้ของ กทพ. ไดเ้ปิดใชง้านเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ โดยหลงัจากการเปิดใช้งาน ผูพ้ฒันาได้อบรมการใช้งานให้กับผูดู้แลระบบ และเจา้หน้าท่ี
ประจาํ CoP ทุกส่วนงาน นอกจากนั้ น คณะทาํงานการจัดการความรู้ กทพ. ได้จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการเพื่อรวบรวมขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการใชง้านของระบบและหาแนวทางพฒันาเพิ่มเติมให้

สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
ทั้งน้ี ตวัอยา่งรูปแบบองคค์วามรู้ท่ีถูกรวบรวมไวแ้ละสามารถนาํไปใชง้านจริงของระบบท่ี

พฒันาข้ึน เช่น ความรู้ในการวางกรวยยางในการจดัการจราจรบนทางพิเศษบริเวณทางข้ึนของ CoP 
การกูภ้ยั ส่ือสารและการจดัการจราจร ดงัแสดงในรูปท่ี 4 และวิธีการต่อวงจรแผงไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนบนทางพิเศษของ CoP การบาํรุงรักษา ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมสถิติและขอ้มูลการใชง้านเวบ็ไซต ์KM ของ กทพ. 
และคลงัความรู้ของ กทพ. ท่ีพฒันาข้ึนจาํนวน 6 เดือน โดยทาํเป็นรายงานสรุปส่งใหค้ณะทาํงานการ
จดัการความรู้ ดา้นอาํนวยการและประสานงานการจดัการความรู้ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัแสดงใน
ตารางท่ี 4  

 

ตารางที ่4 ตารางสรุปการอภิปรายผล 
ลาํดบั เน้ือหา รายละเอียด 
1 จาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์KM ของ กทพ. (เฉล่ีย) 53 คนต่อวนั 
2 จาํนวนผูเ้ขา้อ่านขอ้มูลในคลงัความรู้ของ กทพ. (เฉล่ีย) 125 วิวต่อวนั 
3 ความรู้ในคลงัความรู้ของ กทพ. ทั้งหมด 259 หวัขอ้ 
4 มีจาํนวนผูเ้ขา้อ่านขอ้มูลในคลงัความรู้เพิ่มข้ึนต่อเดือน (เฉล่ีย) ร้อยละ 9 

 
รูปที ่4 หนา้จอความรู้เก่ียวกบัวิธีการวางกรวยยางในการจดัการจราจรบริเวณทางข้ึน 

ของ CoP การกูภ้ยั ส่ือสารและการจดัการจราจร 
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รูปที ่5 หนา้จอความรู้เก่ียวกบัการต่อวงจรแผงไฟฟ้าแสงสวา่งถนนบนทางพิเศษของ CoP  

การบาํรุงรักษา 
 

5.2 กรอบแนวคดิการจัดการ KM  
ประเด็นท่ีสาํคญัสาํหรับการจดัการองคค์วามรู้ คือ พนกังานทุกคน ทุกระดบัในองคก์รตอ้ง

ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการดําเนินงาน  ในการศึกษาคร้ังน้ีได้
ประยุกตใ์ชแ้นวคิดของ Blue Ocean Strategy โดยเปรียบเทียบระบบจดัการองคค์วามรู้เดิมท่ีเคยใช้
งานกบัระบบท่ีพฒันาข้ึนใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่ เว็บไซต์ KM ของ กทพ. และคลงัความรู้ของ กทพ. โดย
เรียกช่ือวา่ “KM Deployment Strategy” ดงัแสดงในรูปท่ี 6 และคาํอธิบายดงัตารางท่ี 5 

 

รูปที ่6 KM Deployment Strategy  
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ตารางที ่5 ตารางแสดง KM Deployment Strategy 
หวัขอ้ ระบบเดิม ระบบใหม่ (Open Source 

ร่วมกบั Blue Ocean Strategy) 
ความจุและขนาดของไฟลท่ี์อพัโหลดเขา้สู่ระบบ 100 MB. 250 MB. (การเพ่ิม) 
ความยากในการใชง้าน (ผูใ้ชง้านทัว่ไปและ
คณะทาํงานบริหารความรู้ของ กทพ.) 

ยาก ง่าย (การลด) 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบ มีค่าใชจ่้าย ไม่มีค่าใชจ่้ายเพราะเป็น Open 
Source (การยกเลิก) 

การจดัการองคค์วามรู้ของแต่ละ CoP ใหเ้ป็น
หมวดหมู่และระบบ 

ดูยาก ดูง่าย (การเพิ่ม) 

การเขา้ถึงระบบ (อินทราเน็ต) มี 1 ช่องทาง 
- ผา่นอินทราเน็ตของ 

กทพ. 

มี 2 ช่องทาง 
- ผา่นอินทราเน็ตของ กทพ. 

- เขา้ไดโ้ดยตรงท่ี URL 
km.exat.co.th (การเพิ่ม) 

ความสวยงาม และความน่าสนของระบบ นอ้ย มาก (การเพ่ิม) 
ความสามารถในการแกไ้ขระบบ (Add Edit 
Delete)  โดยผูดู้แลระบบ 

นอ้ย มาก (การเพ่ิม) 

ประเภทของไฟลท่ี์อพัโหลดเขา้สู่ระบบ จาํกดั ไม่จาํกดั (การเพ่ิม) 
การเขา้ใชง้านระบบ ยาก (ผูใ้ชง้านทัว่ไปตอ้ง

สมคัรสมาชิกก่อนถึงเขา้สู่

ระบบได)้ 

ง่าย (ผูใ้ชง้านทัว่ไปสามารถ
เขา้สู่ระบบไดเ้ลย) (การเพ่ิม) 

การโตต้อบจากผูใ้ชง้าน (feedback) ไม่มี มี (การสร้าง) 
ระบบสามารถประเมินผลความพึงพอใจในองค์

ความรู้ (การใหค้ะแนนกบัองคค์วามรู้) 
ไม่มี มี (การสร้าง) 

ระบบสามารถเกบ็รวบรวมสถิติการใชง้านของ

ผูใ้ชง้านของระบบได ้
ไม่มี มี (การสร้าง) 

สามารถคน้หาความรู้ในระบบได ้ ไม่มี มี (การสร้าง) 
สามารถปรับเปล่ียน template  หนา้จอได ้ ไม่ได ้ ได ้(การสร้าง) 
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รูปที ่7 เปรียบเทียบรูปแบบการเขา้ใชง้านระบบระหวา่งระบบเก่าซ่ึงเขา้ใชง้านยากและไม่ดึงดูดผูใ้ช้
ในขณะท่ีระบบใหม่สามารถเขา้ถึงไดง่้ายกวา่ซ่ึงเกิดจากการพฒันาตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบนั กทพ. พยายามพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ กทพ. เป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้ การเลือกใช ้Open Source ในการจดัการคลงัความรู้คร้ังน้ีสามารถเป็นท่ีพอใจของ
ผูใ้ช้งาน ทั้ งผูดู้แลระบบ เจา้หน้าท่ี CoP และผูใ้ช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี กทพ. ได้
ตั้งเป้าหมายว่าจะตอ้งมีความรู้ใหม่ ๆ เขา้สู่คลงัความรู้ของ กทพ. ทุก ๆ ปี โดยเป็นความรู้ใหม่จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูเ้กษียณหรือลาออก อยา่งนอ้ย 10 เร่ืองต่อปี ความรู้ท่ีสามารถนาํมาปฏิบติังานได ้อยา่ง
นอ้ย 3 เร่ืองต่อปี และผลงานวิจยัท่ีทาํการศึกษา สามารถนาํมาพฒันางานของ กทพ. ได ้อยา่งนอ้ย 4 
เร่ืองต่อปี 
 

7. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะทาํงานบริหารจดัการความรู้ ดา้นการดูแลระบบเครือข่ายและการจดัการ

ความรู้ กทพ. ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิค และขอขอบคุณหัวหนา้แผนก และเพื่อน ๆ กอง
วิจยัและพฒันาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ ท่ีไดใ้หโ้อกาสในการทาํงานวิจยัน้ีใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทคัดย่อ: งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าการจดัการความรู้ไปใชเ้พื่อลดปัญหาการแกไ้ขอกัษรล าดบั
ขั้น โดยไดป้ระยุกตห์ลกัการของ SECI model มาปรับใช ้ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการจดัการความรู้มี
สองอยา่งคือ ผลลพัธ์เชิงองคค์วามรู้เป็นเอกสารคู่มือแนวปฏิบติัในการให้อกัษรล าดบัขั้นท่ีเป็นเอกสาร
ใช้เผยแพร่ได้ และผลลัพธ์ตามวตัถุประสงค์ คือ ไม่มีการแก้ไขอกัษรล าดับขั้นเกิดข้ึนในสองภาค
การศึกษาล่าสุดท่ีไดน้ าเอาคู่มือแนวปฏิบติัไปใช ้
 
ค าส าคัญ: การจดัการความรู้, การจดัการศึกษา, ปัญหาการแกไ้ขอกัษรล าดบัขั้น 
 
Abstract: This research objective is to use knowledge management for reducing grading problem. The 
study applied SECI model as the main process. There are two results from implementing. First, the 
guideline of grading process in document format which for to disseminate. Second, after implementing 
follows the guideline, there is no mistake happen from grading process in last two semesters.  
 
Keywords: knowledge management, education management, grading problem 
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1. บทน า 
สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษามีบทบาทส าคญัในการท าวิจยัเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้และ

นวตักรรม เพื่อท่ีจะสามารถน าเอาเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรคแ์ละความรู้ท่ีเหมาะสมมาช่วยในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556: 2)  ในปัจจุบัน
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ได้มีความพยายามเป็นอย่างมากในการพฒันาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานท่ีดีข้ึน อยา่งไรก็ตามการปฏิบติังานดา้นการศึกษามีรายละเอียดท่ีค่อนขา้งมากและซบัซอ้น ใน
บางคร้ังจึงยงัคงมีขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานเกิดข้ึนได ้โดยเฉพาะกรณีท่ีเกิดข้ึนจากความผิดพลาด
ของบุคลากร เน่ืองจากทุกงานจ าเป็นต้องใช้บุคลากรเป็นกลไกส าคญัในการด าเนินการ ดงันั้นหาก
ตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหาขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ส่ิงจ าเป็นคือการแกไ้ขหรือปรับปรุงท่ีวธีิการด าเนินการของ
บุคลากรโดยมุ่งเนน้การใชค้วามรู้และประสบการณ์ในการท างานท่ีผา่นมาให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงเห็นได้
วา่การจดัการศึกษาในปัจจุบนัไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองการจดัการความรู้ จากการก าหนดไวใ้น “เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ี เป็นเลิศ  (Education Criteria for Performance Excellence: 
EdPex)” ของการประกนัคุณภาพในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงหากภาคการศึกษาสามารถท าการจดัการความรู้
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดบัสินทรัพยท่ี์เป็นความรู้ได ้จะช่วยส่งผลใหมี้การด าเนินงานดา้นต่างๆ 
พฒันาข้ึนไดเ้ช่น การตดัสินใจ การลดเวลาในการท างาน การปรับปรุงการบริหารจดัการและบริการดา้น
การศึกษา รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่าย (Laal, 2011: 544-549) ในบางมหาวิทยาลัยจึงมีการศึกษา
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีผลต่อกบัการจดัการความรู้เช่น วฒันธรรมองคก์ร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสร้างองค์กรและทรัพยากรมนุษย ์เพื่อน ามาหาวิเคราะห์หาแนวทางในการด าเนินการด้านการ
ความรู้ท่ีเหมาะสม (Eftekharzade & Mohammadi, 2011: 1001-1011) และศึกษาถึงคุณลักษณะของ
มหาวิทยาลยั ท่ีเป็นอุปสรรคหรือส่งเสริมการจดัท าการจดัการความรู้ (Cranfield & Taylor, 2008: 85-
100) โดยวตัถุประสงคห์ลกัก็เพื่อตอ้งการหาวธีิการท าการจดัการความรู้ใหส้ าเร็จ  

วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาอีกแห่งหน่ึงท่ี
มีการด าเนินการดา้นการจดัการความรู้ โดยในบทความน้ีเป็นการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้มาช่วย
แก้ไขปัญหาการให้อกัษรล าดบัขั้น (เกรด) ผิดพลาด  ซ่ึงจะเป็นการรวบรวมน าเอาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีตมาใชเ้ป็นหลกัในการแกไ้ขปัญหา 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

การจดัการความรู้ เป็นการระบุวา่ความรู้ใดท่ีเป็นประโยชน์ซ่ึงมีอยูใ่นองคก์รและน าความรู้นั้นมาให ้
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บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ต่อได ้(Atwood, 2009: 2) เป็นการบริหารจดัการองค์กรโดยเน้นใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของคนท างาน รวมทั้งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการท างานมาช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร 
(ณพศิษฎ์, 2552) ซ่ึงก็คือกระบวนการน าเอาความรู้ท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู่แล้วในองค์กร มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ให้สูงสุด ไม่วา่จะเป็นความรู้ท่ีมีอยูใ่นรูปแบบเอกสารหรือท่ีเรียกวา่ความรู้ชดัแจง้ (Explicit 
knowledge) หรือ ความรู้ท่ีฝังติดอยูก่บัตวัคนเป็นประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะหรือท่ีเรียกวา่
ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) โดยความรู้ 2 รูปแบบน้ีสามารถท่ีจะเปล่ียนรูปแบบกลบัไปกลบัมาได้
ตลอดเวลา ซ่ึงจะท าให้มีการพฒันาความรู้และเกิดความรู้ใหม่ข้ึนได ้โดยโมเดลท่ีไดรั้บความนิยมมา
อธิบายการเปล่ียนรูปความรู้น้ี คือ SECI model ของ Nonaka and Takeuchi (1995) ซ่ึงแนวคิดของโมเดล
น้ีมีอิทธิพลต่อแวดวงของการจดัการความรู้เป็นอย่างมาก (Andreeva & Ikhilchik, 2011: 56-66) โดย
พบวา่มีการน าเอาแนวคิดของโมเดลน้ีไปเป็นพื้นฐานในการประยุกตใ์ช้อยา่งแพร่หลาย มีการน าไปใช้
ในการศึกษาและด าเนินการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์เพื่อพฒันาองคก์ร เช่น ใชเ้ป็นกรอบในการ
ด าเนินการแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อลดความผิดพลาดและช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
สินคา้ในองคก์ร (กรรณิการ์, 2556)  ใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อสนบัสนุนการจดัการความรู้ในองคก์ร (Lee & Kelkar, 2013: 226-243) ใชเ้ป็นกรอบในการ
ด าเนินการเพื่อสังเคราะห์เอกสารความรู้ในการเสนอและรายงานผลการใช้งบประมาณในองค์กร 
(เศรษฐ์ศิลา, 2557) เป็นตน้ มีการน าไปใช้ในการพฒันาความรู้ความสามารถของคน เช่น น าไปใชเ้ป็น
กรอบในการสร้างส่ือเพื่อถ่ายทอดความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีดูแลเด็กออทิสติกไปสู่ผูอ่ื้นให้เกิดการพฒันา
ทกัษะการท างานท่ีดีข้ึน (ประภสัสร, 2556) น าไปใชเ้ป็นกรอบในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อลดเวลาและ
เพิ่มพูนเทคนิคในการปฏิบัติงานของนักจัดรายการวิทยุรุ่นใหม่ (รัตนา, 2557) และยงัรวมถึงการ
น าไปใช้ในวงการการศึกษาโดยน าไปใช้เป็นกรอบในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ของกลุ่ม
ครูผูส้อนเพื่อให้เกิดการพฒันากระบวนการสอนท่ีดีข้ึน (รุ่งทิวา, 2556)  ซ่ึงไม่วา่จะเป็นการประยุกตใ์ช้
ในแง่มุมหรือรูปแบบใดก็ตาม แนวคิดของโมเดลน้ีก็ยงัคงมีหลกัการท่ีส าคญัคือ ความรู้มีการพฒันาและ
สร้างข้ึนใหม่ได้ตลอดเวลาหากมีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนกันอย่างต่อเน่ือง และความรู้นั้นก็จะ
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงพฒันาและสรรคส์ร้างส่ิงใหม่ๆ ใหก้บัองคก์รไดต่้อไป  

ในการถ่ายทอดแลกเปล่ียนหรือพฒันาความรู้นั้น หัวใจส าคญัคือ กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้
นั้น หรือท่ีเรียกวา่ กลุ่มชุมชนนกัปฏิบติั (Community of practice: CoP) ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ี เป็นกลุ่มคนท่ี
รวมตวักนัดว้ยความชอบหรือความสงสัยในส่ิงท่ีพวกเขาสนใจ และมีการเรียนรู้ท่ีจะท าให้ดีข้ึนอย่าง
สม ่าเสมอ (Wenger, 2009) ซ่ึงหลกัการน้ีก็พบวา่มีการน าไปใชแ้พร่หลาย เช่น มีการสร้างกลุ่มชุมชนนกั
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ปฏิบติัของครู ซ่ึงผลพบวา่ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมระหวา่งกนั มีการแบ่งปันบทบาทหนา้ท่ี และรู้สึกมี
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของกลุ่มครูได้ในระดับหน่ึง (Brouwer, Brekelmans, Nieuwenhuis & 
Simons, 2012: 346-364) ในอุตสาหกรรมเองก็น าไปประยุกต์ใช้ซ่ึงพบวา่กลุ่มชุมชนนกัปฏิบติัช่วยท า
ให้กลุ่มพนกังานมีผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน (Schenkel & Teigland, 2008: 106-118) ดงันั้นกลุ่มชุมชน
นกัปฏิบติัน้ีถือไดว้า่เป็นกลไกขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของการจดัการความรู้เลยทีเดียว  

งานวจิยัน้ีจึงไดน้ าเอา SECI model มาประยกุตใ์ชเ้ป็นหลกัการในการจดัการความรู้ โดยมีกลุ่มชุมชน
นกัปฏิบติัเป็นกลุ่มผูด้  าเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนและพฒันาความรู้ใหก้บัองคก์ร 
 
3. การด าเนินการวจัิย 

การด าเนินการวิจยัไดป้ระยกุตก์ระบวนการตาม SECI model ของ Nonaka and Takeuchi (1995)โดย
มีกลุ่มชุมชนนกัปฏิบติัเป็นผูด้  าเนินการหลกั มีกระบวนการท่ีท าต่อเน่ืองกนัดงัน้ี 

1. กระบวนการสร้างสังคม (S: Socialization) มีการหารือกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการให้
อกัษรล าดบัขั้น (เกรด) โดยผูเ้ก่ียวขอ้งหรือชุมชนนักปฏิบติัในท่ีน้ีรวมถึงกลุ่มบุคคลท่ีประกอบดว้ย
อาจารยท่ี์เป็นผูบ้ริหารในด้านวิชาการ อาจารยท่ี์รับผิดชอบในการบริหารหลกัสูตร และเจา้หน้าท่ีใน
ส่วนของงานดา้นการศึกษา ทั้งน้ีบุคลากรเหล่าน้ีไดท้  าการประชุมหารือกนัเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการให้อกัษรล าดับขั้น เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการให้อกัษรล าดับขั้นผิดพลาด และได้
รวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติท่ีเก่ียวกบัการใหอ้กัษรล าดบัขั้นผดิพลาดในขั้นตอนน้ีดว้ย 

2. กระบวนการ (E: Externalization) ในขั้นตอนน้ีได้มีการจดัประชุมระดมสมอง โดยมีการจัด
ประชุมในขั้นตอนน้ี 2 คร้ังดว้ยกนั คือ คร้ังท่ี 1 เป็นการน าเอาขอ้มูลเชิงสถิติพร้อมทั้งผลการพิจารณา
เก่ียวกบักรณีการให้ให้อกัษรล าดบัขั้นผิดพลาดท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตมาวิเคราะห์ร่วมกนั ซ่ึงจะมีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัประเด็นสาเหตุต่างๆ ท่ีเคยเกิดข้ึน และไดแ้ยกหมวดหมู่สาเหตุของ
ปัญหาเป็นกลุ่มๆ ออกมาในรูปแบบเอกสารเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจนและง่ายต่อการ
พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในขั้นต่อไปได้ คร้ังท่ี 2 ได้มีการเชิญอาจารยท่ี์เคยให้อกัษรล าดับขั้น
ผิดพลาดมาแบ่งปันประสบการณ์ในรูปแบบของการเล่าเหตุการณ์ (Storytelling) ให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งฟัง 
แล้วสรุปออกมาเป็นกรณีศึกษา (Case study) เพื่อจะได้น าไปเป็นแนวทางในการสร้างกระบวนการ
ท างานท่ีจะไม่เกิดกรณีเดิมซ ้ าและป้องกนัไม่ให้เกิดกรณีใหม่ และน าเอากรณีศึกษาท่ีได้ไปเผยแพร่
ใหก้บัอาจารยท์่านอ่ืนใหร้ะมดัระวงักรณีต่างๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนดว้ย 
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3. กระบวนการรวบรวมความรู้ชดัแจง้ (C: Combination) เป็นขั้นตอนของการน าเอาผลท่ีไดจ้ากการ
ประชุมระดมสมอง และการแบ่งปันประสบการณ์ในกระบวนการอธิบายถ่ายทอดความรู้มาสร้างแนว
ปฏิบติัใหม่ในการให้อกัษรล าดบัขั้น โดยในขั้นตอนน้ีไดมี้การประชุมระดมสมอง 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 
ร่างกระบวนการท างานในการให้อกัษรล าดบัขั้น โดยใช้ผงัการไหลของกระบวนการท างาน (Work 
flow) เป็นเคร่ืองมือในการท างาน พร้อมทั้งไดร่้างแบบฟอร์มท่ีใชส้ าหรับการตรวจเช็คความถูกตอ้งใน
การให้อกัษรล าดบัขั้นเพื่อให้อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีไดใ้ช้ตรวจสอบความถูกตอ้งในการปฏิบติังานของ
ตนเอง คร้ังท่ี 2 เป็นการประชุมตรวจสอบและยืนยนักระบวนการทั้ งหมดท่ีได้ร่างไวใ้นคร้ังแรก  
จากนั้นทีมงานไดจ้ดัท าเป็นคู่มือแนวปฏิบติังานในการให้อกัษรล าดบัขั้นออกมาเพื่อน าไปปฏิบติัจริงใน
ขั้นตอนต่อไป  

4. กระบวนการฝึกฝนซึมซบัความรู้ชดัแจง้ (I: Internalization) ในขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการน าเอา
คู่มือท่ีไดจ้ากกระบวนการรวบรวมความรู้ชดัแจง้ไปใชจ้ริง โดยไดมี้การนดัประชุมอาจารยท์ั้งหมดของ
วิทยาลยัฯ และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการศึกษาทุกคน เพื่อช้ีแจงขั้นตอนและวิธีการทั้งหมดท่ี
ตอ้งปฏิบติัตาม พร้อมทั้งเล่ากรณีศึกษาทั้งหมดท่ีเคยเกิดข้ึนให้ทุกคนรับฟัง ใหต้ระหนกัและระมดัระวงั
ไม่ใหมี้กรณีการใหอ้กัษรล าดบัขั้นผดิพลาดเกิดข้ึน 
 โดยหลงัจากกระบวนการน าเอาคู่มือไปใช้งานจริง ก็จะมีการติดตามผลการให้อกัษรล าดบัขั้นวา่มี
กรณีผิดพลาดข้ึนหรือไม่ต่อไป ซ่ึงถือเป็นการวดัผลทางตรงจากกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึนใน
งานวจิยัน้ี 

 
4. ผลการศึกษา 

จากการน าเอาหลักการ SECI model ของ Nonaka and Takeuchi (1995)  มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินการดา้นการจดัการความรู้เพื่อลดปัญหาการแกไ้ขอกัษรล าดบัขั้น มีกิจกรรมและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละขั้นตอนแสดงในรูปท่ี 1 โดยจากกระบวนการด าเนินการจดัการความรู้ เม่ือพิจารณาภาพรวม
แลว้ผลลพัธ์ท่ีไดน้ี้แบ่งเป็นผลลพัธ์หลกัไดส้องอย่าง ผลลพัธ์แรกคือ ผลลพัธ์เชิงองค์ความรู้ท่ีได้จาก
กระบวนการจดัการความรู้ โดยองคค์วามรู้ท่ีไดอ้อกมาคือ “แนวปฏิบติัการให้อกัษรล าดบัขั้น” ซ่ึงเป็น
แนวปฏิบติัใหม่ท่ีได้จากการระดมสมองของกลุ่มชุมชนนักปฏิบติัและผูท่ี้มีประสบการณ์เก่ียวข้อง
โดยตรง เป็นการสกดัความรู้เพื่อท าออกมาให้อยูใ่นรูปของผงัการไหลของงาน (Work flow) (ตวัอย่าง
ในรูปท่ี 2) มีการจดัท าแบบฟอร์มเพื่อใช้ส าหรับเป็นใบตรวจสอบ (Check sheet) ในขั้นตอนต่างๆ ท่ี
ส าคญัเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความผิดพลาด และมีการจดัท ากรณีศึกษาต่างๆ (Case study) ท่ีเคยเกิดข้ึน
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จริง เพื่อจดัเก็บไวเ้ป็นฐานความรู้ (Knowledge based) ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดศึ้กษา และระมดัระวงัไม่ให้
เกิดกรณีเดิมซ ้ าอีก ทั้ งน้ีได้น าเอารายละเอียดเหล่าน้ีเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารคู่มือ และเอกสาร
อิเล็คทรอนิคส์ซ่ึงไดน้ าไปไวใ้นระบบสารสนเทศกลางของวทิยาลยัฯ เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึง
และน าไปใชไ้ดง่้าย  

 

S : Socialization E : Externalization 
กจิกรรม ผลลพัธ์ กจิกรรม ผลลพัธ์ 

จดัประชุมหารือกนัเก่ียวกบัปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการให้อกัษรล าดบัขั้น 

โดยอาจารยท่ี์เป็นผูบ้ริหารในดา้นวิชาการ 
อาจารยท่ี์รับผิดชอบในการบริหาร
หลกัสูตร และเจา้หนา้ท่ีในส่วนของงาน
ดา้นการศึกษา 

 
 

1. ประเด็นปัญหาท่ี
เกิดข้ึนใน
กระบวนการให้
อกัษรล าดบัขั้น 
2.  ขอ้มูลเชิงสถิติ
การให้อกัษรล าดบั
ขั้นผิดพลาด 

จดัประชุมระดมสมอง เพื่อน าเอาขอ้มูลเชิง
สถิติและสาเหตขุองความผิดพลาดท่ีเคย
เกิดข้ึนในอดีตมาวิเคราะห์ร่วมกนั ท าการ
แยกแยะหมวดหมู่กลุ่มสาเหตุของปัญหา
ต่างๆ ออกมาในรูปแบบเอกสาร จดัให้มี
การแบ่งปันประสบการณ์ของอาจารยท่ี์เกิด
กรณีการให้อกัษรล าดบัขั้นผิดพลาด ใน
รูปแบบของการเล่าเหตุการณ์ (Story 
telling) แลว้สรุปออกมาเป็นกรณีศึกษา 
(Case study)  

1. เอกสารสรุป
แยกแยะประเด็น
สาเหตุการให้
อกัษรล าดบัขั้น
ผิดพลาด 
2. เอกสารสรุป
กรณีศึกษาการให้
อกัษรล าดบัขั้นผิด 
พลาด 

I : Internalization C : Combination 
กจิกรรม ผลลพัธ์ กจิกรรม ผลลพัธ์ 

การน าคู่มือแนวปฏิบติัการให้อกัษรล าดบั
ขั้นไปเผยแพร่และใชจ้ริง โดยไดมี้การจดั
ประชุมอาจารยท์ั้งหมดของวิทยาลยัฯ 
และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้น
การศึกษาทุกคน เพ่ือช้ีแจงขั้นตอนและ
วิธีการทั้งหมดท่ีตอ้งปฏิบติัตาม พร้อมทั้ง
เล่ากรณีศึกษาทั้งหมดท่ีเคยเกิดข้ึนให้ทกุ
คนรับฟัง ให้ตระหนกัและระมดัระวงั
ไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

1. อาจารยแ์ละเจา้ 
หนา้ท่ีปฏิบติัตาม
แนวปฏิบติัการให้
อกัษรล าดบัขั้นท่ีได้
จดัท าข้ึน ท าให้ไม่มี
กรณีการให้อกัษร
ล าดบัขั้นผิดพลาด
เกิดข้ึน 

จดัประชุมระดมสมอง ร่างกระบวนการ
ท างานในการให้อกัษรล าดบัขั้น ร่าง
แบบฟอร์มท่ีใชส้ าหรับการตรวจเช็คความ
ถูกตอ้งในการให้อกัษรล าดบัขั้นเพ่ือให้
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีไดใ้ชต้รวจสอบ และ
จดัประชุมตรวจสอบและยนืยนั
กระบวนการทั้งหมดท่ีไดร่้างไว ้และจดัท า
เป็นคู่มือแนวปฏิบติัการให้อกัษรล าดบัขั้น 

1. เอกสารคู่มือ
แนวปฏิบติัการให้
อกัษรล าดบัขั้น ซ่ึง
ประกอบดว้ย ผงั
การท างาน 
แบบฟอร์ม และ 
กรณีศึกษา 

 

รูปที ่1 กระบวนการจดัการความรู้เพื่อลดปัญหาการแกไ้ขอกัษรล าดบัขั้นตามหลกัการ SECI Model 
 

ผลลพัธ์อย่างท่ีสองท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจดัการความรู้น้ี คือ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการน า
แนวปฏิบติัการให้อกัษรล าดบัขั้นไปใช ้ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ตามวตัถุประสงคห์ลกัท่ีไดมี้การจดัการความรู้น้ี
ข้ึน นั่นคือไม่ตอ้งการให้มีกรณีการให้อกัษรล าดบัขั้นผิดพลาดเกิดข้ึนโดยหลงัจากท่ีได้มีการน าไป
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ปฏิบติัจริงในสองภาคการศึกษาล่าสุด คือ ภาคการศึกษาท่ี 2 และ ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูร้อน) ปี
การศึกษา 2557 พบวา่ ไม่มีความผดิพลาดในการใหอ้กัษรล าดบัขั้นเกิดข้ึนอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 ผงัการไหลของงาน (Work flow) ของกระบวนการใหอ้กัษรล าดบัขั้น 
 
5. อภิปรายผล 

การด าเนินการวิจยัในบทความน้ี ได้ประยุกต์ใช้กรอบการจดัการความรู้ตามหลกัการของ SECI 
model (Nonaka & Takeuchi, 1995) ซ่ึงจุดเร่ิมตน้เกิดจากการท่ีทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความตระหนกั และ
เข้าใจและเห็นใจกัน (empathizing) (Nonaka & Toyama, 2003: 2–10) ในการท่ีจะแก้ไขปัญหาความ
ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการใหอ้กัษรล าดบัขั้น จึงไดเ้ร่ิมมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้
แบบฝังลึกของแต่ละบุคคลในกระบวนการสร้างสังคม (socialization) ซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีส าคญัอย่าง
ยิ่ง เพราะหากประเด็นปัญหาหรือประเด็นความรู้ท่ีจะน ามาท าการจดัการความรู้ไม่ใช่ประเด็นท่ีทุกคน
สนใจและให้ความส าคญั ก็อาจจะไม่มีการน ามาแก้ปัญหากนัอย่างจริงจงัและอาจท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการได ้ซ่ึงหลงัจากมีความชดัเจนและความเห็นพอ้งตอ้งกนัเกิดข้ึนแลว้ว่าจะ
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ท าการจดัการความรู้ในประเด็นใด การด าเนินการตามกระบวนการจดัการความรู้ในขั้นตอนรายละเอียด 
คือ การจบั การสร้าง การจดัหมวดหมู่ การจดัเก็บ การเผยแพร่ และการประยกุตใ์ช้ความรู้ (Karkoulian, 
Messarra & McCarthy, 2013: 511-526) ก็ถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัเช่นกนั โดยในการด าเนินการ
ตามกระบวนการเหล่าน้ีในกรณีการจดัการความรู้การแกไ้ขอกัษรล าดบัขั้น พบวา่ในแต่ละขั้นตอนท่ีมี
การเปล่ียนรูปความรู้ไปมาระหวา่งความรู้ฝังลึก (tacit) กบัความรู้ชดัแจง้ (explicit) นั้น ในความเป็นจริง
แลว้บางกรณีไม่สามารถแยกจากกนัไดโ้ดยชดัเจน ดงันั้นในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งมีการอธิบายประกอบกบั
การสกดัออกมาเป็นเอกสารในบางขั้นตอน เช่น กรณีศึกษาความผิดพลาดท่ีเคยเกิดข้ึน ไดเ้ชิญผูท่ี้เป็น
กรณีศึกษามาแบ่งปันให้เห็นสภาพเหตุการณ์ท่ีแทจ้ริงโดยการเล่าเหตุการณ์ (storytelling) ให้แก่กลุ่ม
ชุมชนนกัปฏิบติัฟัง เพื่อท าใหค้นท่ีรับสารเขา้ใจไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากเร่ืองเล่าเหล่าน้ีจะท าใหผู้ฟั้งเห็นภาพ 
คิดตาม และเช่ือมโยงความคิดกบัผูเ้ล่าไดดี้ข้ึน (Bill , 2014: 25-28) ซ่ึงในการถ่ายทอดก็ไดรั้บผลตอบรับ
ท่ีดีกวา่การอ่านจากเอกสารเพียงอยา่งเดียว 

การด าเนินการจดัการความรู้เร่ืองน้ี เป็นมิติขององค์ความรู้ท่ีพฒันาข้ึนมาจากความรู้ระดับ
บุคคล ระดบักลุ่ม และสุดทา้ยสามารถน าเอาไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นระดบัองคก์ร (Bratianu, 2010: 193-
200) ซ่ึงหากมีการขยายผลความรู้ข้ึนเร่ือยๆ อาจสามารถน าเอาความรู้น้ีไปเผยแพร่เพื่อใช้ในระดับ
ระหวา่งองคก์รได ้(Nonaka & Takeuchi, 1995) โดยในปัจจุบนัการจดัการความรู้ไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียงใน
วงการใดวงการหน่ึงเท่านั้น  มีการน าไปใช้กนัอย่างกวา้งขวางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในแง่ของ
การช่วยสนับสนุนการตดัสินใจ การลดเวลาการท างาน และการลดตน้ทุนการบริหารจดัการ (Laal, 
2011: 544-549) ซ่ึงหากองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนใดหากมีการจัดการความรู้ท่ีดี ก็จะสามารถ
ส่งเสริมใหอ้งคก์รเกิดการเรียนรู้และพฒันาจนกระทัง่สามารถสร้างนวตักรรมและเกิดความย ัง่ยนืในการ
ด าเนินกิจการขององคก์รได ้
 
6. สรุปผลการวจัิย 

งานวิจยัน้ีไดด้ าเนินการตามหลกัการของ SECI model (Nonaka and Takeuchi, 1995) เพื่อแกปั้ญหา
การให้อักษรล าดับขั้นผิดพลาด โดยมีผลลัพธ์หลักสองอย่างคือ ผลลัพธ์เชิงองค์ความรู้ท่ีได้จาก
กระบวนการจดัการความรู้ ซ่ึงก็คือแนวปฏิบติัใหม่ท่ีได้จากการระดมสมองของผูท่ี้มีประสบการณ์
เก่ียวขอ้งโดยตรง อีกผลลพัธ์หน่ึง คือ ผลลพัธ์ตามวตัถุประสงค์ของการจดัการความรู้ คือการลดหรือ
ไม่ใหเ้กิดกรณีการแกไ้ขอกัษรล าดบัขั้น ซ่ึงไดว้ดัผลหลงัจากท่ีไดน้ าความรู้ท่ีสร้างเป็นแนวปฏิบติัไปใช้
จริงในการท างาน ซ่ึงพบวา่ไม่มีการแกไ้ขอกัษรล าดบัเกิดข้ึนในสองภาคการศึกษาล่าสุด อยา่งไรก็ตาม
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ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจยัน้ีเป็นเพียงผลในระยะเร่ิมต้น เน่ืองจากน าไปใช้จริงได้เพียงสองภาค
การศึกษาเท่านั้น ยงัตอ้งมีการติดตามดูผลในระยะยาวกวา่น้ี ซ่ึงหากเกิดกรณีความผดิพลาดใดๆ ข้ึน ควร
ตอ้งมีการปรับปรุงตามกระบวนการของการจดัการความรู้ต่อไป ซ่ึงจะท าใหอ้งคค์วามรู้สามารถเพิ่มพูน
และน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่รู้จบ 
 
7. กติติกรรมประกาศ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี เป็นอย่างสูง ท่ีให้การสนับสนุน
งบประมาณ เอ้ือเฟ้ือสถานท่ีและขอ้มูลในการด าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ 
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3 วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ acrapol.n@cmu.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ:  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษากฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์และ
สวสัดิการดา้นการลาของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่
โดยสร้างแผนภาพการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการดา้นการลาดว้ยกระบวนการวิศวกรรม
ความรู้  

ผลการศึกษาพบวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลยัฯ ในแต่ละประเภท
มีสิทธิการลาท่ีไม่เหมือนกนัและมีการบงัคบัใชร้ะเบียบปฏิบติัท่ีต่างกนั โดยองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็น 
เร่ืองสิทธิประโยชน์ และสวสัดิการด้านการลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับกลุ่มขา้ราชการมี
จาํนวน  6 สิทธิ ไดแ้ก่  การลาป่วย  การลาคลอดบุตร  การลาช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร การลากิจ
ส่วนตวั  การลาอุปสมบท  และ การลาไปศึกษา อบรม  ดูงาน สาํหรับกลุ่มบุคลากรทางการศึกษามี
สิทธิในการลาได้เพียง 4 สิทธิ คือการลาป่วย การลาคลอดบุตร  การลากิจส่วนตัว และการลา
อุปสมบท    จากการสังเคราะห์ความรู้ จากกฎระเบียบ และการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ   เพื่อนาํมา
สร้างแผนภาพความรู้ สิทธิประโยชน์และสวสัดิการของวิทยาลยัฯ  ซ่ึงครอบคลุมระเบียบปฏิบติัใน
ดา้นสิทธิการลา ทาํให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้  ปฏิบติัตนในเร่ือง
ของสิทธิการลาได้อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทาํให้การประสานงานในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่งานธุรการ งานบุคลากร และผูอ้าํนวยการ สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 
 
คาํสําคญั:  การจดัการความรู้, วิศวกรรมความรู้, วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่,  
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Abstract: The aim of this study is to examine the policies that are related to the government 
teacher and the educational personnel’ benefits and welfare leave, in the Chiang Mai College of 
Dramatic Arts, and synthesis of required knowledge. The work specifically focuses on benefits 
and welfare leave in the College of Dramatic Arts. The knowledge engineering process was used  
to determine the knowledge required in developing learning model. 

The results indicated that six practical rights for group of government: include sick leave, 
maternity leave, assisting a spouse with maternity leave, ordination leave, personal leave, and 
education and training leave. However, group of educational personnel are allow only 4 rights 
include sick leave, maternity leave, personal leave and ordination leave. The learning model of 
the Chiang Mai Academy of Dramatic Arts ‘benefits and welfare leave developed in this study is 
a simple concept that can be easily learnt and applied for teachers and educational staffs regard to 
their rights to take a preliminary leave. Moreover, the learning model could effectively support 
those involved in the leaving process include the teachers and educational staff, administrative 
personnel, and the director of the academy. 
 
Keywords: Knowledge Management, Knowledge Engineering, Chiang Mai College of Dramatic Arts  
 
บทนํา 

 วิ ท ยาลั ยน าฏ ศิ ลป เชี ย งให ม่ เป็ น ห น่ วยงาน ราชก ารในสั งกั ดสถาบัน บัณ ฑิ ต                            
พัฒนศิลป   กระทรวงวัฒนธรรม  มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์                   
ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทยและสากล เพื่อผลิตครูและบุคลากรสายอาชีพในด้านนาฏศิลป์ และดนตรี      
โดยมีการจดัการศึกษาในสองระดบัคือระดบัมธัยมศึกษา (ม.1-ม.6) และระดบัปริญญาตรีมีบุคลากร
ในสังกดัหลายประเภทประกอบดว้ย ขา้ราชการครูจาํนวน 66 คน ขา้ราชการพลเรือนจาํนวน 3 คน 
พนักงานราชการจาํนวน 5 คน ลูกจา้งประจาํจาํนวน 10 คน และลูกจา้งชั่วคราวจาํนวน 13 คน       
รวมจาํนวนทั้งส้ิน 98  คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557) จากความหลากหลายของประเภท
บุคลากร ทาํให้การบงัคบัใชก้ฎ ระเบียบดา้นการบริหารงานบุคคลมีการบงัคบัใชท่ี้หลากหลายตาม
ไปด้วย ทั้ งน้ี จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า งานท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์ 
จาํเป็นตอ้งมีการบงัคบัใช้กฎ ระเบียบท่ีแตกต่างไปตามประเภทของบุคลากร และยิ่งเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล ทาํให้การบงัคบัใช้กฎ ระเบียบ ยิ่งมีการใช้แยกใช้อย่าง
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ละเอียดมากข้ึนตามประเภทของบุคลากร มีความหลากหลาย ซับซ้อน และบ่อยคร้ังมีการตีความ
ความท่ีไม่ถูกตอ้งตรงกนั ส่งผลใหเ้กิดความผดิพลาด และความล่าชา้ ในการรับสิทธิประโยชน์ของ
ผูข้อใช้สิทธิ และการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งของงานบุคลากรของวิทยาลยัฯ กลายเป็นสภาพการ
ทาํงานท่ียุ่งยาก ซํ้ าซ้อน เน่ืองจากต้องคอยแก้ไข ตรวจทานความถูกต้อง ตั้ งแต่กระบวนการ           
ในการจดัทาํเอกสาร การเสนอขอใชสิ้ทธิ การตรวจสอบ และการอนุมติั อยูบ่่อยคร้ัง นอกจากน้ียงั
เป็นการเพิ่มภาระงานใหง้านบุคลากรของวิทยาลยัฯ อีกดว้ย  

ยิ่งไปกว่านั้ น จากผลการประเมินการปฏิบัติงานจาก ก.พ.ร.ตามตวับ่งช้ีเก่ียวกับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในปี พ.ศ.2556 พบว่า วิทยาลยัฯ ได้รับผลการประเมินในระดับตํ่า ทาํให้
ผูบ้ริหารเน้นและให้ความสําคญั ส่งเสริมให้งานบริหารงานบุคคลดาํเนินการจดัการความรู้ดา้น
กฎระเบียบภายในองคก์ร   จากการสาํรวจความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ถึงความตอ้งการท่ีจะทราบถึงกฎ ระเบียบ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ ให้ความสนใจ  กฎ ระเบียนท่ี
เก่ียวกบัสิทธิการลาร้อยละ 25.31 รองลงมา สิทธิในดา้นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการร้อยละ 
24.05 และสวสัดิการในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 20.25  ในขณะท่ี กฎ ระเบียบดา้นอ่ืนๆ 
บุคลากรให้ความสนใจไม่เกินร้อยละ 10 ไดแ้ก่ระเบียบการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ระเบียบงาน
บุคลากร ระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบการเงิน ระเบียบงานพสัดุ และระเบียบงานงบประมาณ 
และจากการสาํรวจความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรเร่ืองกฎ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดา้นสิทธิการลา 
โดยใช้แบบทดสอบ เพ่ือทาํการวดัความรู้ในเร่ืองสิทธิการลาจากบุคลากร จาํนวน 98 คน พบว่า 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาํนวน 51 คนมีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีกาํหนดไว้
ร้อยละ 50 มีเพียง 16 คน ท่ีผา่นคะแนนในระดบั 80 ข้ึนไป สะทอ้นให้เห็นว่าบุคลากรยงัขาดความ
เขา้ใจท่ีชดัเจนในการปฏิบติัในเร่ืองระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นสิทธิการลา และยิ่งไปกว่านั้น จาก
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบก่ึงทางการจากผู ้รับผิดชอบพบว่า              
การดาํเนินงานต่าง ๆ ท่ีผ่านมาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการปฏิบติังานตาม
ความเคยชินและคาํบอกเล่ามากกว่าการปฏิบติัตามกฎระเบียบ จึงส่งผลให้การปฏิบติังานในส่วน
ของงานบุคลากร เกิดความผิดพลาด ล่าชา้ ซํ้ าซ้อนหรือมีการปฏิบติังานท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวกบัสิทธิและการปฏิบติังาน  

งานวิจยัน้ี ไดป้ระยุกตใ์ชห้ลกัการวิศวกรรมความรู้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาถึงสภาพ
ปัญหาและความรู้ท่ีเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการในดา้นการลา โดยการสังเคราะห์ความรู้
หรือประสบการณ์ท่ีสะสมในตวับุคคล (Tacit Knowledge) ความรู้ชดัแจง้จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎ ระเบียบต่างๆ (Explicit Knowledge) และนาํมาสร้างเป็นแผนภาพความรู้ สิทธิประโยชน์และ
สวสัดิการโดยเฉพาะดา้นสิทธิการลา เพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบับุคลากร และส่งผลให้การทาํงาน

142



 

 

ในส่วนงานบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ช่วยลดปัญหาความล่าช้า การทาํงานท่ีซํ้ าซ้อน 
ผดิพลาด ท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน  อนัเน่ืองจากการขาดความเขา้ใจท่ีชดัเจนในกฎ ระเบียบ และการ
ดาํเนินการทั้งในส่วนของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง  นอกจากน้ียงัช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถนาํความรู้
ไปใชใ้นการปฏิบติังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 งานวิจยัน้ี ไดป้ระยกุตใ์ชห้ลกัการวิศวกรรมความรู้ในการศึกษาถึงปัญหาและความรู้เฉพาะ

เพื่อนาํมาสังเคราะห์และสร้างเป็นแผนภาพความรู้ กฎ ระเบียบดา้นสิทธิการลา โดยอาศยัการศึกษา
จากกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นสิทธิการลา และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูรั้บผดิชอบหลกัใน
การปฏิบติังาน และผูบ้ริหารในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้เกิดความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยไดก้าํหนด
เป็นขั้นตอนการวิจยัดงัน้ี  

การตรวจสอบและบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Audit and Identification) 
เนน้ศึกษาเพื่อตรวจสอบและบ่งช้ีความรู้ในเร่ืองสิทธิและสวสัดิการดา้นการลาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขา้ราชการครูและบุคลากร โดยศึกษาจากบริบทขององค์กร ทั้ งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โครงสร้าง
บุคลากรและกระบวนการทาํงาน และการวิเคราะห์ความรู้ในกฎระเบียบและการบริหารงานบุคลากร 
เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาหรือความรู้ท่ีสาํคญัสาํหรับการปฏิบติังานเก่ียวกบัสิทธิการลา 

การถอดความรู้และสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Engineering) 
เน้นการดาํเนินการตามกระบวนการวิศวกรรมความรู้ โดยทาํการศึกษาขอ้มูล (Explicit 

Knowledge) จากกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการลาตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขั้นตอนการตรวจสอบ
และบ่งช้ีความรู้ ประกอบดว้ยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2555 
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลูกจา้งประจาํของส่วนราชการพ.ศ.  2537  ระเบียบว่าดว้ยการจ่าย
ค่าจา้งลูกจา้งของส่วนราชการ  พ.ศ. 2526  พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553  กฎ ก.ค.ศ.ว่า
ดว้ยการเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550  เพื่อนาํขอ้มูลมาใช้
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกบัการปฏิบติังานจริง นอกจากน้ียงัใชก้ารสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือศึกษาถึง
ความรู้เฉพาะ หรือเทคนิค (Tacit Knowledge) ในการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบในด้านสิทธิการลา 
และนาํขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนมาทาํการวิเคราะห์ หาความความเช่ือมโยง ระหว่างความรู้ท่ีไดศึ้กษาจาก
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) โดยนาํมาสร้างเป็นแผนภาพ
ความรู้ (Knowledge Models) และผงัการติดต่อเช่ือมโยง  ท่ีไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนท่ีจะพฒันาเป็นแผนภาพความรู้ท่ีมีลกัษณะท่ีเขา้ใจง่าย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้
ของบุคลากร ท่ีมีระยะเวลาในการเรียนรู้ท่ีจาํกดั 
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ผลการศึกษา  
 จากการวิเคราะห์ปัญหา โอกาส โครงสร้างขององคก์ร รวมถึงการทดสอบความรู้ในเร่ือง

สิทธิและสวสัดิการดา้นการลาของบุคลากร พบว่า ปัญหาท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง ผดิพลาด 
ซํ้าซอ้น เก่ียวกบัเร่ืองสิทธิการลามีประเด็นท่ีสาํคญัท่ีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่1 ตารางสรุปสาเหตุ และสภาพปัญญา 
สาเหตุ สภาพปัญหา ผลกระทบ 

1.มีบุคลากรท่ีหลากหลายในองคก์ร การตีความกฎ ระเบียบท่ีไม่ตรงกนัของบุคลากร 
แต่ละประเภท  

การใช ้และการรักษาสิทธิประโยชน์
มีความสลบัซบัซอ้น และปฏิบติั 
กนัอยา่งไม่ถูกตอ้งเหมาะสม
นอกจากน้ีบุคลากรขาดความรู้ใน 
เร่ืองสิทธิและสวสัดิการดา้น    
การลา 

2.ขาดระบบการส่ือสารท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาเร่ืองการส่ือสารในองคก์รท่ีไม่มีการ
ดาํเนินการท่ีชดัเจน  

3.พฤติกรรมในการปฏิบติังานของ
บุคลากรท่ีการปฏิบติังานตามความ
เคยชินจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

มีการดาํเนินงานตามคาํบอกเล่าระหวา่งเพื่อน
ร่วมงานเป็นหลกั  
 

4.กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้ง   มีจาํนวน
มาก และมีรายละเอียดท่ีซบัซอ้น  
การใชภ้าษาท่ีเขา้ใจยาก 

บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ใหค้วามสนใจท่ีจะศึกษา
กฎ ระเบียบ เพราะมองวา่ เป็นเร่ืองของความ
ยุง่ยากและมีรายละเอียดท่ีมาก 

 นอกจากน้ีผลที่ไดจ้ากกระบวนการวิศวกรรมความรู้ โดยไดจ้บัประเด็นความรู้ วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งความรู้ 2 ส่วน ทั้งจากการศึกษาขอ้มูล จากกฎ ระเบียบ (Explicit 
Knowledge) ท่ี เก่ี ยวข้องกับ สิท ธิการลา  และจากการส ัมภาษณ ์เช ิงล ึก  (Tacit Knowledge)              
จากผูบ้ ริหาร  และเจา้หนา้ที ่ผูป้ฏ ิบตั ิงานหลกั   โดยผลที ่ไดจ้ากการศึกษาข้อมูล  (Explicit 
Knowledge) จากกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิการลา พบว่า มีกฎ ระเบียบสิทธิการลาของ
ขา้ราชการและบุคลกรทางการศึกษาของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ตามแต่ละประเภทแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่2 ตารางสิทธิ และสวสัดิการด้านการลาของข้าราชการครูและบุคลากรวทิยาลยัฯ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจาํ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว 

มีสิทธิลาประเภทต่าง ๆ  ดงันี ้
1.การลาป่วย 
2.การลาคลอดบุตร 
3.ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
4.การลากิจส่วนตวั 
5.การลาอุปสมบทหรือการลาไป
ประกอบพิธีฮจัย ์
6 การลาไปศึกษาฝึกอบรม  ดูงานหรือ
ปฏิบติัการวิจยั 

มีสิทธิลาประเภทต่าง ๆ  ดงันี ้
1.การลาป่วย 
2.การลาคลอดบุตร 
3.ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
4.การลากิจส่วนตวั 
5.การลาอุปสมบทหรือการลาไป
ประกอบพิธีฮจัย ์
6 การลาไปศึกษาฝึกอบรม  ดูงาน
หรือปฏิบติัการวิจยั 

มีสิทธิลาประเภทต่าง  ๆ  ดงันี ้
1.การลาป่วย   
2.การลาคลอดบุตร  
3.ลากิจส่วนตวั   
4.การลาอุปสมบทหรือการลาไป
ประกอบพิธีฮจัย ์  

มีสิทธิลาประเภทต่าง ๆ  ดงันี ้
1.การลาป่วย 
2.การลาคลอดบุตร 
3.การลากิจส่วนตวั 
4.การลาอุปสมบทหรือการลา
ไปประกอบพิธีฮจัย ์
 

***นอกจากน้ียงัมีขอ้กาํหนดท่ีมีความเช่ือมโยงต่อสิทธิการลาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแ้ก่   และบนัทึกขอ้ความท่ี วธ 0801/1312 
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2554 เร่ืองกาํหนดจาํนวนคร้ัง จาํนวนวนัลา และมาทาํงานสายของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ซ่ึงไดก้าํหนดให้บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจา้งประจาํตอ้งมีจาํนวนคร้ังการลากิจและลาป่วยรวมกนัไม่เกิน 8 คร้ัง ถา้จาํนวนคร้ังเกินกวา่น้ี จะตอ้งมีวนัลารวมไม่เกิน 15 วนั  ในส่วนของ
ขา้ราชการครูจะตอ้งมีจาํนวนคร้ังการลากิจและลาป่วย รวมกนัไม่เกิน 6 คร้ัง ถา้จาํนวนคร้ังเกินกวา่น้ี จะตอ้งมีวนัลารวมไม่เกิน 12 วนั 
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ผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ ริหาร และเจา้หนา้ที ่ผูป้ฏิบตั ิงานโดยนํามา
เปรียบเทียบ และผนวกเขา้กบัความรู้ที่ไดจ้ากการสังเคราะห์กฎระเบียบ พบว่าส่วนใหญ่จะมี
ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการ หรือขั้นตอนในการลา และขอ้ควรระวงั ท่ีเกิดจากการลาอีกดว้ย 
 

ตารางที ่3 ตารางข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ และเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน 
ระเบียบ การสัมภาษณ์ 

 ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาป่วยเพ่ือรักษาตวั ใหเ้สนอหรือจดัส่ง
ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาตก่อนหรือในวนัท่ีลา 
 เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นจะเสนอหรือจดัส่งใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบติัราชการกไ็ด ้

ในกรณีท่ีขา้ราชการผูข้อลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือ
ในใบลาได ้จะใหผู้อ่ื้นลาแทนกไ็ด ้แต่เม่ือสามารถลงช่ือไดแ้ลว้ ใหเ้สนอหรือ
จดัส่งใบลาโดยเร็ว 
 

 การลาป่วยขา้ราชการครูจะตอ้งจดัส่งใบลาในหลงัจากท่ี
กลบัมาปฏิบติังานโดยทนัที  โดยตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น และให้
หวัหนา้ภาควิชาเป็นผูล้งนาม  หลงัจากนั้นใหส่้งท่ีเจา้หนา้ท่ีธุรการ เพ่ือลง
เลขรับหนงัสือ  เจา้หนา้ท่ีจะส่งต่อใหก้บัผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ในการควบคุมสถิติวนัลา ทาํการบนัทึกขอ้มูล และส่งกลบัไปท่ีธุรการ 
เพ่ือใหผู้อ้าํนวยการลงนามอนุญาต 
 การไม่ปฏิบติัตามขั้นตอน หรือกฎระเบียบ เช่นลืมไม่ส่ง
ใบลา ในวนัแรกท่ีกลบัมาปฏิบติังาน ก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ี เกิดมีงานตกคา้ง การปฏิบติังานมีปัญหาในการตรวจสอบ และ
ส่งผลกระทบต่อขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เน่ืองจากการไม่
ส่งใบลาถือวา่เป็นการขาดราชการโดยไม่มีเหตุอนัควร 
 ในการลาของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   
มีการกาํหนดจาํนวนวนัและคร้ังในการลาท่ีแตกต่างกนั โดยอธิการบดี
เป็นผูก้าํหนด หากเกิดกว่าจาํนวนคร้ังที่กาํหนดจะมีผลต่อการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน 
 สาํหรับลูกจา้งชัว่คราวให้มีกาํหนดให้ลาป่วยได ้แต่ห้ามลา
กิจ ทั้งน้ีจะตอ้งทาํงานมาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพราะเป็นขอ้กาํหนดใน
ระเบียบของลูกจา้ง 

 ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลากิจส่วนตวั ให้เสนอหรือจดัส่งใบลา
ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาต และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้
จึงจะหยดุราชการได ้เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นท่ีไม่สามารถรอรับอนุญาตไดท้นั จะ
เสนอหรือจดัส่งใบลาพร้อมดว้ยระบุเหตุจาํเป็นไวแ้ลว้ หยดุราชการไปก่อนก็
ได้ แต่จะต้องช้ีแจงเหตุผลให้ผูมี้อาํนาจอนุญาตทราบโดยเร็วในกรณีมีเหตุ
พิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหน่ึงได ้ให้เสนอหรือจดัส่ง
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจาํเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจ
อนุญาตทนัทีในวนัแรกท่ีมาปฏิบติัราชการ 

 ขั้นตอนในการลากิจขา้ราชการครูจะตอ้งส่งใบลากิจ ก่อนท่ี
จะลาโดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและให้หัวหน้าภาควิชาเป็น    
ผูล้งนาม  หลงัจากนั้นให้ส่งท่ีเจ้าหน้าท่ีธุรการ เพ่ือลงเลขรับหนังสือ  
เจา้หน้าท่ีจะส่งต่อให้กบัผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายในการควบคุม
สถิติว ันลา  ทําการบัน ทึกข้อมูล  และส่งกลับไปท่ี ธุรการ  เพ่ื อให้
ผูอ้ ํานวยการลงนามอนุญาต จึงจะมีสิทธิในการลาได้ (ต้องแนบใบ
มอบหมายหนา้ท่ี) กรณีลูกจา้งลากิจจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
 การลากิจขา้ราชการตอ้งพึงระลึกไวว่้าการลากิจจะส่งผล
ต่อบาํเหน็จ บาํนาญ ทั้งน้ีให้ลองไปศึกษาจากระเบียบของการเงินดูอีกที   

 ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ
ข้าราชการท่ีนับถือศาสนาอิสลามซ่ึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย ์   
ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุ ดีอาระเบีย  ให้ เสนอหรือจัด ส่งใบลาต่อ
ผู ้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู ้มีอ ํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวัน
อุปสมบทหรือก่อนวนัเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย ์ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
 ข้าราชการท่ีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลา
อุปสมบทหรือไดรั้บอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจัยแ์ลว้ จะตอ้งอุปสมบท
หรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภ์ายใน 10 วนั นับแต่วนัเร่ิมลา และ
จะตอ้งกลบัมารายงานตวัเขา้ปฏิบติัราชการภายใน 5 วนันับแต่วนัท่ีลาสิกขา 
หรือวนัท่ีเดินทางกลบัถึงประเทศไทยหลงัจากการเดินทางไปประกอบ 
พิธีฮจัย ์

ลาไปอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจน์จะต้องจดัส่งใบลา
ล่วงหน้าให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาก่อนไม่น้อยกว่า 60 วนัและเม่ือไดรั้บ
อนุญาตแลว้ตอ้งเขา้อุปสมบทภายใน 10 วนั และตอ้งกลบัเขา้ปฏิบติังาน
ภายหลงัลาสิกขา  5 วนั ทั้งน้ีผูล้าจะตอ้งทาํบนัทึกขอ้ความเพ่ือขออนุญาต
ต่ออธิการบดี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ และหากไดรั้บการอนุญาตตอ้ง
มอบหมายหนา้ท่ีให้เรียบร้อย เพราะเป็นการลาท่ีรู้ล่วงหนา้ ส่วนใหญ่ผูท่ี้
ลาจะลาในช่วงเขา้พรรษา และจะรอรับกฐิน ก่อนท่ีจะสึกออกมาแต่ทั้งน้ี
การลาบวชจะไม่เกิดข้ึนบ่อย เน่ืองจากท่ีวิทยาลยัฯ มีการต่อเพลงหน้า
พาทยช์ั้นสูงซ่ึงผูท่ี้จะไดรั้บการถ่ายทอดจะตอ้งผา่นการบวชเรียนมาก่อน
อยู่แล้ว ในส่วนของพนักงานราชการ ต้องเป็นไปตามระเบียบของ
พนักงานราชการคือตอ้งทาํงานมาแลว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับลูกจา้งมี
สิทธิท่ีจะลา แต่จะไม่ไดรั้บเงินเดือนในช่วงท่ีลาอุปสมบท 
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ตารางที ่3 ตารางข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
ระเบียบ การสมัภาษณ์ 

 ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบติัการวิจยัในประเทศหรือต่างประเทศใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงหวัหนา้ส่วนราชการยกเวน้ผูว้า่ราชการหรือ
หวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรง แลว้แต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
 

ลาไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบติังานวิจยั และดูงาน จะตอ้งจดัส่ง
ใบลาตามลาํดบั และตอ้งส่งล่วงหนา้โดยรอใหผู้บ้งัคบับญัชาอนุญาต จึงมี
สิทธิในการลา สาํหรับพนกังานราชการและลูกจา้งไม่มีสิทธิในการลา     
การลาไปศึกษาต่อเตม็เวลา จะไม่มีสิทธิในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
เพราะวา่มีเวลาปฏิบติังานไม่ถึง4 เดือนตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

  
ผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานโดยผนวกเขา้กบั

ความรู้ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์กฎระเบียบ พบว่าการใชสิ้ทธิและสวสัดิการดา้นการลาประเภทต่างๆ 
มีขั้นตอนและวิธีการ และมีเงื่อนไขที่แตกต่างกนัไป สามารถแยกเป็นความรู้ระดบังาน ความรู้
ระดบัการคิด และความรู้เฉพาะไดด้งัน้ี 

ความรู้ระดบังานเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ (Task Model) จะประกอบดว้ยภารกิจย่อยในเร่ือง
สิทธิการลา สิทธิค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวสัดิการค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ดงัแสดงใน 
รูปท่ี 1  

 
 

รูปท่ี 1 ความรู้ระดบังาน (Task Model)  การดูแล ติดตามและช้ีแจงเก่ียวกบัสิทธิประโยชน ์

 

ตวัอยา่งผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในส่วนของสิทธิการลานั้น สามารถแยกออกเป็นความรู้ระดบั
ความคิดไดด้งัรูปท่ี 2  
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รูปท่ี 2 ความรู้ระดบัความคิด (Inference Model) สิทธิการลา 
 

ความรู้ระดับความคิด (Inference Model) ในเร่ืองสิทธิการลาจะประกอบไปด้วยการลา
ทั้งหมด 6 ประเภทท่ีมีการใชใ้นวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ไดแ้ก่ ลาป่วย ลาคลอดบุตร  ลาช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตร  ลากิจส่วนตวั  ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัย ์ และลาศึกษาต่อ อบรม ดูงาน  
จากการลาทั้งหมด 11 ประเภทตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.
2555 ซ่ึงสามารถนําเสนอแผนผงัความรู้เฉพาะเก่ียวกับการลาแต่ละประเภท โดยจะขอนําเสนอ
เฉพาะแผนผงัการลาท่ีมีลกัษณะพิเศษตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

 

 
รูปท่ี 3 ความรู้ระดบัความสมัพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain) การลาป่วย 
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 จากรูปท่ี 3 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่สิทธิการลาป่วยของขา้ราชการครูสามารถลาไดต้ามท่ีป่วยจริง 
แต่ไม่เกิน 6 คร้ัง 12 วนั สาํหรับบุคลากรทางการศึกษา สามารถลาไดต้ามท่ีป่วยจริงแต่ไม่เกิน 8 คร้ัง 
15 วนั โดยจะตอ้งนาํจาํนวนวนัลาไปรวมกบัวนัลากิจดว้ย สาํหรับลูกจา้งชัว่คราวท่ีปฏิบติังานไม่ถึง 
6 เดือนสามารถลาป่วยไดแ้ต่ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน กรณีท่ีลูกจา้งชัว่คราวทาํงานมากกวา่ 6 เดือน
สามารถลาป่วยไดปี้งบประมาณละ 15 วนั หากลาเกินจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในวนัท่ีลาและหาก
บุคลากรทุกประเภทลาเกินท่ีกาํหนดจะมีผลทาํใหไ้ม่ไดรั้บการพิจารณาในการข้ึนเงินเดือนในรอบ
การประเมินนั้น ๆ  

 
รูปท่ี 4 ความรู้ระดบัความสมัพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ(Domain) การลากิจส่วนตวั 

 
 รูปท่ี 4 แสดงความรู้ระดบัความสมัพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain)  การลากิจส่วนตวั  ผูท่ี้
จะลากิจส่วนตวัจะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้ลา จึงจะมีสิทธิลากิจให้ลากิจได ้ สาํหรับกรณีมีเหตุจาํเป็น
ไม่ตอ้งรอให้ผูบ้งัคบับญัชาอนุญาตแต่ตอ้งช้ีแจงเหตุจาํเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชา และการลากิจส่วนตวั
จะส่งผลต่อการรับบาํเหน็จ บาํนาญหลงัเกษียณอายรุาชการ กรณีของลูกจา้งชัว่คราวจะไม่มีการจ่าย
ค่าจา้งในวนัท่ีลากิจ และการลากิจจะถูกนาํไปนับวนัรวมกบัวนัลาป่วยเพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้น
เงินเดือน  

 
รูปท่ี 5 ความรู้ระดบัความสมัพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ(Domain) การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัย ์
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รูปท่ี 5 ความรู้ระดบัความสมัพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain)  การลาไปอุปสมบท หรือลา
ไปประกอบพิธีฮจัย ์ผูล้าจะตอ้งจดัส่งใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยท่ีผูล้าตอ้งไม่เคยไป
อุปสมบทหรือไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย ์ สามารถลาได ้120 วนั หลงัจากไดรั้บการอนุมติั
ให้ลาแลว้จะตอ้งเขา้อุปสมบทหรือออกเดินทางภายใน10 วนั และตอ้งกลบัเขา้ปฏิบติัราชการภาย 
ใน 5 วนัหลงัจากเดินทาง หรือลาสิกขาแต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนวนัท่ีลา สําหรับพนักงานราชการ
จะตอ้งมีการจา้งไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี กรณีเป็นลูกจา้งชัว่คราวสามารถลาไดแ้ต่ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน  

 
รูปท่ี 6 ความรู้ระดบัความสมัพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ(Domain) การลาไปศึกษา ฝึกอบรมฯ 

 
รูปท่ี 6 ความรู้ระดบัความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม

ปฏิบติัการวิจยัหรือดูงาน ผูท่ี้จะลาจะตอ้งจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้นเพื่อพิจารณา 
และเม่ือไดรั้บการอนุญาตจึงจะมีสิทธิในการลาได ้ กรณีลาไปศึกษาเตม็เวลาจะมีผลต่อการเล่ือนขั้น
เงินเดือน โดยหากเม่ือนบัรวมเวลาท่ีอยูป่ฏิบติังานแลว้เกินกว่า 4 เดือน จะยงัคงมีสิทธิไดรั้บการข้ึน
เงินเดือนประจาํปี  สาํหรับพนกังานราชการและลูกจา้งชัว่คราวไม่มีสิทธิในการลาน้ี  

ในส่วนของการติดต่อประสานงาน  ในการใช้สิทธิการลาพบว่ามี ผูท่ี้เก่ียวข้องได้แก่
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงผูท่ี้จะใชสิ้ทธิการลาจะตอ้งจดัทาํใบลาโดยกรอกขอ้มูล
ให้ถูกตอ้งครบถว้น และนาํส่งท่ีงานธุรการเพื่อลงทะเบียนรับหนงัสือและตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล กรณีท่ีขอ้มูลไม่ครบถว้นจะถูกตีกลบัไปท่ีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
เพื่อแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง จากนั้นงานธุรการจะนาํส่งท่ีงานบุคลากรเพ่ือตรวจเช็ค สถิติวนัลา และ
ส่งให้กบัผูอ้าํนวยการลงนามอนุญาตในใบลา และในกรณีท่ีไม่อนุญาตหรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม 
เอกสารจะกลับมาท่ีงานบุคลากร  ฝ่ายงานบุคลากรจะต้องแจ้งผลหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจาก
ขา้ราชการครูและบุคลากร ในกรณีท่ีอนุญาตใบลาก็จะถูกมาจดัเก็บไวท่ี้งานบุคลากรเพื่อจดัเกบ็เป็น
หลกัฐานต่อไป ซ่ึงสามารถแสดงเป็นแผนภาพดงัน้ี 
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รูปท่ี 9 การติดต่อประสานงาน 

 
5.อภิปรายผล  

การนําหลกัการวิศวกรรมความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
เฉพาะต่างๆ ช่วยให้สามารถพฒันาแผนภาพความรู้อย่างง่าย และรวมถึงการสร้างกระบวนการ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานผูเ้ก่ียวขอ้ง ช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และสามารถนํา
ความรู้ไปประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาต่อยอดในปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ของตนเอง
ได ้โดยในการสร้างแผนภาพความรู้ สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่   
ผูศึ้กษาไดใ้ชก้ระบวนการทางวิศวกรรมความรู้ เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อ
ยืนยนัสภาพปัญหาขององคก์ร ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัโดยท่ีผลการวิเคราะห์จะตอ้งมีความ
สอดคลอ้งและร้อยเรียงหลกัการต่างๆ ไปสู่วตัถุประสงคข์ององคก์รและเพ่ือให้เกิดความแน่ใจถึง
สภาพปัญหาก่อนท่ีจะทาํการตดัสินใจในการดาํเนินการจดัการความรู้ในส่วนของการวิเคราะห์
ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ซ่ึงไดจ้ากการศึกษา กฎ ระเบียบ และคดักรองสาระสําคญัท่ี
จาํเป็นต่อการปฏิบติังานของวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ขา้ราชการครู และลูกจา้งประจาํ
สามารถใช้สิทธิการลาได้ 6 สิทธิ พนักงานราชการและลูกจา้งชั่วคราวใช้สิทธิการลาได ้4 สิทธิ   
ทั้ งน้ีในส่วนของพนักงานราชการซ่ึงนับได้ว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา และเม่ือมาอยู่ใน
สถานศึกษา กจ็ะตอ้งมาใชร้ะเบียบการลาของของสาํนกันายกรัฐมนตรี โดยอนุโลมซ่ึงจะตอ้งไม่เกิน
สิทธิตามกฎหมายต้น   สําหรับความรู้ท่ีเป็นความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) ซ่ึงได้จากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงถือเป็นความรู้เฉพาะตวัของบุคคลท่ีมาจากประสบการณ์  ผูศึ้กษาเห็นว่า
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ความรู้ท่ีสําคญัในส่วนน้ีคือขั้นตอนในการดาํเนินการในการใช้สิทธิการลา และขอ้ควรระวงั 
นอกจากน้ีการหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ปฏิบติัตามระเบียบจะส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังานและเป็น
ความผดิตามวินยัอีกดว้ย 

สาํหรับส่วนของแผนภาพความรู้ท่ี ผูศึ้กษาไดท้าํการสร้างในรูปแบบผงัความรู้ (Knowledge 
Models) สิทธิการลา 6 ประเภท  โดยไดน้าํเสนอเป็นตวัอย่างในบทความน้ี เพียง 4 ประเภทของ   
การลา และผงัการติดต่อเช่ือมโยง  มีลกัษณะท่ีเขา้ใจง่าย และมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาในการเรียนรู้ท่ีจาํกดั นอกจากน้ียงัสามารถ
นาํไปใชเ้ป็นตวัอย่างเพื่อให้เกิดภาพของการจดัการความรู้ในองคก์รท่ีชดัเจนมากข้ึน นอกจากน้ี      
ผูศึ้กษาเห็นว่าองคก์รจะตอ้งมีการส่งเสริมให้เกิดระบบการเรียนรู้ในอย่างต่อเน่ือง  โดยจะตอ้งทาํ
การพฒันาในส่วนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคต่างๆ ตลอดจนถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อท่ีช่วยเอ้ืออาํนวยใหว้ิธีการใหเ้กิดการเรียนรู้ แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั ซ่ึงจะนาํไปสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ต่อไป ในส่วนขอ้เสนอแนะ ผูศึ้กษาเห็นว่าควรมีการทาํการศึกษาเพ่ิมเติมใน
ส่วนของสิทธิและสวสัดิการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบในทุกสิทธิ  และ
สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมและพฒันาในส่วนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และนาํเทคโนโลยเีขา้
มาใชใ้นการจดัการความรู้ เพื่อเพ่ือใหก้ารแบ่งปันความรู้ทาํไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

 
5. สรุปผลการวจัิย 

การนําหลกัการวิศวกรรมความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
เฉพาะต่างๆ ช่วยให้สามารถพฒันาแผนภาพความรู้อย่างง่าย และรวมถึงการสร้างผงัการติดต่อ
เช่ือมโยงเพื่อแสดงกระบวนการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานผูเ้ก่ียวขอ้ง ช่วยให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้และสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาต่อยอดในปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสิทธิประโยชน์ของตนเองได ้ลดปัญหาการตีความกฎ ระเบียบท่ีไม่ตรงกนัของบุคลากรแต่ละ
ประเภท  นอกจากน้ียงัส่งผลต่อการปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งตามขั้นตอนและกระบวนการ ตลอดจนเป็น
การรักษาสิทธิประโยชน์ในดา้นสิทธิการลาของตนเอง นอกจากน้ียงักระตุน้ให้บุคลากรในองคก์ร
มาสนใจท่ีจะศึกษากฎ ระเบียบ ให้มากข้ึน การสร้างผงัความรู้อยา่งง่ายยงัช่วยใหบุ้คลากรส่วนใหญ่
สามารถปฏิบติัตนไดอ้ย่างถูกตอ้งตามระเบียบและเห็นภาพกระบวนการชดัเจนข้ึน ช่วยลดปัญหา
เร่ืองการส่ือสารในองคก์รท่ีไม่มีการดาํเนินการท่ีชดัเจนได ้โดยบุคลากรสามารถทาํงานหรือติดต่อ
ประสานงานกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี�มีวตัถุประสงค์เพื�อสกดัองค์ความรู้เกี�ยวกบัซอฟต์แวร์ในการวางแผนทรัพยากร

ของบริษทัดา้นซอฟต์แวร์เพื�อนาํไปถ่ายทอดให้กบับริษทัดา้นการวางระบบวิศวกรรมในการผลิต

บอร์ดอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์  ในไลน์การผลิตแบบเทคโนโลยีพื�นผิวติด (Surface Mount 

Technology: SMT) โดยใชห้ลกัการของอนุกรมวิทานในการแบ่งหมวดหมู่ขององคค์วามรู้ และได้

นาํเทคโนโลยีเวบ็ไซตที์�เชื�อมโยงกบัฐานขอ้มลูเพื�อพฒันาระบบและนาํมาใชใ้นการเผยแพร่ จดัเก็บ 

และแกไ้ขขอ้มลู ซึ�งผลลพัธที์�ไดคื้อ ระบบการจดัเก็บองคค์วามรู้ที�สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและทนัเวลา

ในการนาํไปประยกุตใ์ช ้ 

คาํสําคญั: การจดัการความรู้, การเผยแพร่องคค์วามรู้, อนุกรมวิทาน 

Abstract 

 The research focuses on the knowledge extraction about Enterprise Resource Planning 

(ERP) software which is created by the software company. Those of extracted knowledge are 

transferred to the system engineering company in the production line which builds an internet of 

thing board using the Surface Mount Technology as a case study. To arrange the knowledge, the 

research applied taxonomy principle in this situation and utilized web base technology with data 

repository for transmitting, collecting and editing information. As the result, the gathering 

knowledge system can be applied with related works accessible and in time. 

Keywords: knowledge management, knowledge sharing, taxonomy 
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�. บทนํา 

 วงการอุตสาหกรรมของประเทศไทยที�กาํลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว ทาํให้มีการเพิ�มขึ� นใน

จาํนวนของสถานประกอบการและคนทาํงาน (สาํนักงานสถิติแห่งชาติ, ����) ถือเป็นกลไกสาํคญั

ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะในเศรษฐกิจยคุปัจจุบนัที�เป็นยุคของ

เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมเกี�ยวกบัดา้นอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ 

(Internet of things) ถือเป็นหนึ�งในอุตสาหกรรมที�สาํคญัเช่นกนั   ซึ�งคาํว่า “อินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์” 

กล่าวโดยความหมาย คือ ระบบการเชื�อมโยงอุปกรณ์กับเครื�องมือต่างๆ เช่น ไมโครเวฟ ตูเ้ย็น  

เป็นตน้   ดว้ยการใชอ้ินเทอร์เน็ตในการแลกเปลี�ยนและเขา้ถึงขอ้มลูโดยไม่ตอ้งใชม้นุษยด์าํเนินการ  

ซึ� งเทคโนโลยีนี� สามารถผนวกเข้ากับการทาํงานในด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม การแพทย์  

และการขนส่งเพื�อช่วยขบัเคลื�อนใหผู้ด้าํเนินการสามารถติดตามขอ้มูลไดท้นัที (Xu, L. D., He, W., 

& Li, S., ����) ทั�งนี� ในกระบวนการของอุตสาหกรรมต่างๆที�รวมไปถึงอุตสาหกรรมของการผลิต

บอร์ดอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ ยงัมีประเด็นในเรื�องการติดตามขอ้มูลในแต่ละขั�นตอนของการผลิต

ไดย้าก ดงันั�นระบบการวางแผนทรัพยากรขององคก์ร (Enterprise Resource Planning: ERP) จึงเป็น

ระบบหนึ� งที�สามารถนาํมาช่วยสนับสนุนเพื�อรองรับการจัดการและการจดัเก็บข้อมูลในการใช้

วิเคราะห์ไดภ้ายหลงั  

งานวิจยันี� เป็นกรณีศึกษาของบริษทัที�วางระบบทางวิศวกรรมแห่งหนึ�งไดท้าํการวางระบบ

สนับสนุนการทํางานของเครื� องจักรสายการผลิตแบบเทคโนโลยีพื�นผิวติด (Surface Mount 

Technology: SMT) เพื�อใชส้าํหรับการผลิตบอร์ดแบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ แต่บริษทัยงัขาดระบบ

เพื�อใช้ในการสนับสนุนและติดตามข้อมูลของสถานะการผลิตในปัจจุบันเพื�อนํามาวิเคราะห์

ทรัพยากรที�ใชไ้ปหรือตอ้งการจะใช ้  ซึ�งในงานวิจยันี� ไดรั้บความร่วมมือจากบริษทัผูผ้ลิตและติดตั�ง

ซอฟตแ์วร์ดา้นการจดัการการวางแผนทรัพยากรองค์กรเขา้มาช่วยเหลือในการนาํเอาซอฟต์แวร์มา

ติดตั�งและประยกุตใ์ชส้าํหรับการเก็บขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานของเครื�องจกัรเพื�อที�จะสามารถ

นาํขอ้มลูที�เก็บไวม้าวิคราะห์เพื�อวางแผนการใชท้รัพยากรต่อไป   โดยหากการวางระบบแลว้เสร็จ 

บริษัทที�เป็นผูติ้ดตั� งระบบทางวิศวกรรมจะได้รับองค์ความรู้ซอฟต์แวร์ของระบบการจัดการ

วางแผนทรัพยากรไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคตต่อไปได ้

อย่างไรก็ตามเนื�องจากบริษัทผูผ้ลิตและติดตั�งซอฟต์แวร์ด้านการจัดการการวางแผน

ทรัพยากรองคก์รนั�นมีการรวบรวมเอกสารในรูปแบบคู่มือเกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานของระบบที�ยงัไม่

มีความละเอียดมากนัก   ซึ�งทาํให้เป็นไปได้ยากในการนาํองค์ความรู้และรายละเอียดที�เกี�ยวกับ

ระบบการวางแผนทรัพยากรมาเผยแพร่หรือเอาไปใชง้านต่อ   ดงันั�นทีมวิจยัจึงนาํหลกัการจดัการ
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ความรู้ (Knowledge management) ที�เป็นเครื�องมือช่วยในการสกดัองคค์วามรู้ที�เกี�ยวขอ้งออกมาเป็น

เอกสารเพื�อนาํไปพฒันาเป็นคู่มือหรือแผนผงัองคค์วามรู้ และไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในรูปแบบของเว็บไซต์ที� เปรียบเสมือนเครื� องมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ไดง่้ายและรวดเร็ว  

รวมไปถึงการจดัเก็บ นาํเสนอขอ้มูลไดย้ืดหยุ่นตามความตอ้งการของบริษทั และสามารถพฒันา

โปรแกรมประยกุตเ์พิ�มเติมในอนาคตได ้ 

�. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

 ความรู้ (Knowledge) คือ สิ�งที�เกิดจากการลงมือทาํหรือประสบการณ์ที�ไดรั้บจากการลงมือ

ปฏิบติั และการเรียนรู้ (Learning) คือการฝึกและเก็บสะสมทกัษะ (Skill) ความถนัด (Aptitude) ซึ�ง

โดยทั�วไปมนุษยจ์ะมีความสามารถนาํไปประยุกต์ใชก้บัความรู้ต่างๆ หรือระบบสารสนเทศเพื�อ

สร้างความรู้ใหม่ได ้(ณพศิษฎ ์จกัรพิทกัษ,์ ����) โดยลกัษณะขององคค์วามรู้ที�ถกูสกดัออกมาไม่ว่า

จากตวับุคคล เอกสารหรือแผนภาพที�เกี�ยวขอ้งนั�นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือความรู้ฝังลึก (Tacit 

knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) (ศรีไพร ศกัดิ� รุ่งพงศากุลม และ เจษฎาพร 

ยุทรนวิบูลยช์ัย, ����) ความรู้ฝังลึกคือความรู้ที�อยู่ในตัวบุคคลซึ� งส่วนมากคือประสบการณ์ 

พรสวรรค์ ทักษะในการทาํงานที�สามารถถ่ายทอดออกมาได้ยาก แต่สามารถนําไปพฒันาเพื�อ

แบ่งปันและถ่ายทอดใหก้บับุคคลอื�นรอบขา้งได ้  ในขณะที�ความรู้ชดัแจง้คือความรู้ที�แสดงออกมา

ชดัเจน เป็นเหตุเป็นผล ซึ�งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบที�สามารถจบัตอ้งไดห้รือถ่ายทอดออกมาเป็น

การบรรยายแบบตวัอกัษรเช่น คู่มือ กฎระเบียบ หนงัสือ หรือเอกสาร เป็นตน้ 

 ในการนี� การจดัการความรู้ไดใ้ชห้ลกัการของวิศวกรรมความรู้ (Knowledge engineering) 

เป็นขั�นตอนเพื�อสามารถอธิบายถึงองค์ความรู้ใหอ้ยู่ในรูปแบบที�ทุกคนสามารถศึกษาและเขา้ใจได ้  

โดยประกอบด้วยขั�นตอนในการสกัดองค์ความรู้คือ การจับความรู้ (Knowledge capture)  

คือการสกดัความรู้ในรูปแบบของความรู้ฝังลึกและความรู้ชดัแจง้ออกมาเพื�อสามารถนาํไปวิเคราะห์

ส่วนที�สาํคญัและเกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาในขั�นต่อไปได ้  การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge analysis) 

การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge synthesis) คือขั�นตอนที�นาํความรู้โดยเฉพาะในส่วนของความรู้

ฝังลึกที�สกดัไดน้ั�นมาจดัการและจดัทาํใหอ้ยูล่กัษณะของเอกสารที�สามารถนาํไปใชไ้ด ้  ทั�งนี� รวมไป

ถึงการวิเคราะห์องค์ความรู้ในเชิงความหมายเพื�อหาเนื�อของความรู้ที�เกี�ยวขอ้งและเชื�อมโยงกนัได ้  

และการนําความรู้ไปใช ้(Knowledge utilization) คือการนําความรู้ที�ถูกวิเคราะห์ที�อยู่ในรูปแบบ

ต่างๆเช่น เอกสาร รูปภาพ แผนภาพ ไปประยกุตใ์ชก้บัหรือนาํเสนอกบัองค์ความรู้อื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง
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ต่อ ไป  (Schreiber, G., Akkermans, H., Anjewierden, A., De Hoog, R. d., Shadbolt, N. R., Van de 

Velde, W. v., & Wielinga, B. J., 2000) 

2.2 การเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge sharing) 

ในระบบการทาํงานส่วนใหญ่จะมีลกัษณะในรูปแบบการทาํงานเป็นทีมที�ประกอบดว้ย

หัวหน้างานและสมาชิก   หัวหน้างานหรือสมาชิกที�มีอายุงานมานานจาํเป็นต้องถ่ายทอดและ

เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆที�เกี�ยวขอ้งให้กบัสมาชิกที�เขา้มาใหม่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการอธิบาย ใชสื้�อใน

การสอนงาน ทดลองปฏิบติังานจริง เป็นตน้ ซึ�งปัจจุบนันี� เป็นยุคการทาํงานโดยอาศยัคอมพิวเตอร์

เป็นหลกัที�นิยมติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) เนื�องจากความสะดวก รวดเร็ว และสามารถ

เผยแพร่ขอ้มลูออกไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ทาํใหเ้วบ็ไซต ์(Website) ที�เปรียบเสมือนเครื�องมือที�ใชเ้ป็น

สื�อสาํหรับเผยแพร่และรวบรวมองค์ความรู้ผา่นอินเทอร์เน็ต เพื�อส่งผลใหผู้ใ้ชง้านเก็บและปรับปรุง

ขอ้มลูไดง่้าย (Fengjie, Fei, & Xin, ����)  

งานวิจยัของ Zheng และ Yu (2010) ไดพ้ฒันาระบบธุรกิจออนไลน์ที�เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม

ซึ�งเห็นความสาํคญัของการเผยแพร่ความรู้เนื�องจากถือเป็นการช่วยพฒันาและเกิดวิวฒันาการของ

ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจออนไลน์ในเชิงสิ�งแวดลอ้ม โดยองค์ความรู้ที�ถูกสื�อสารออกไปนั�นไม่

เพียงแต่กระจายความรู้ใหก้บับุคคลในองค์กรหรือในทีมที�ทาํงานแต่ยงัช่วยกระจายถึงองคก์รหรือ

ธุรกิจอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งใหส้ามารถเรียนรู้ได ้  และในงานวิจยัของ Buang และ Daud (����) พบว่าไม่

สามารถสื�อสารและถ่ายทอดความรู้จากผูเ้ชี�ยวชาญที�มีความรู้เกี�ยวกบักระบวนการทางกฎหมายของ

สื�อสิ�งพิมพ ์(Digital forensics) ใหม้ีประสิทธิภาพได ้  Buang และ Daud จึงไดน้าํการพฒันาเวบ็ไซต์

มาร่วมจดัการกบัองคค์วามรู้เพื�อสามารถเผยแพร่ใหก้บัผูที้�เกี�ยวขอ้งได ้  ทาํให้เว็บไซตที์�พฒันานั�น

เปรียบเสมือนศนูยก์ลาง ช่วยแบ่งปันขอ้มลู และรวมไปถึงการดดัแปลงเพิ�มเติมใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งไดใ้ช้

งานและมีปฎิสมัพนัธใ์นการทาํงานเช่น การเพิ�ม แกไ้ข และลบขอ้มลูได ้ 

จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที�เกี�ยวข้องทาํให้เห็นถึงผลดีที� เกิดขึ� นกับการจัดทํา 

การจดัการความรู้และการเผยแพร่ความรู้ออกไปโดยเลือกใชเ้ทคโนโลยเีว็บไซตช่์วยในการพฒันา   

ที�ใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและตอบรับกบัการทาํงานในปัจจุบนั ซึ�งเป็นเครื�องมือให้บุคลากรสามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีปัญหาเกิดขึ�นนอ้ยที�สุด 

2.3 การจดัเรียงหมวดหมู่ของความรู้ หรือ อนุกรมวทิาน (Taxonomy) 

 การจดัเรียงหมวดหมู่ความรู้หรืออนุกรมวิทาน (Taxonomy) ที�มีชื�อเรียกอีกชื�อหนึ�งในการ

จดัการความรู้คือ ลิ�นชักความรู้ ซึ�งมีรากศพัท์มาจากภาษากรีกที�ประกอบดว้ย � คาํคือ taxis ที�มี
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ความหมายว่าการจดัเรียงหรือการจดัการ และคาํว่า nomos ที�มีความหมายว่าชื�อ กล่าวคือการจดัเรียง

หมวดหมู่ความรู้นั�นเป็นการจดัการความรู้ใหอ้ยูใ่นกลุ่ม หรือประเภทเดียวกนัในระบบตามลาํดบัชั�น 

(hierarchical) เพื�อสามารถนําผลลัพธ์ขององค์ความรู้ที�สกัดออกมาได้ของแต่ละกลุ่มนําไป

ประมวลผล วิเคราะห์ หรือหาความเชื�อมโยงกบัความรู้อื�นที�เกี�ยวขอ้งได ้  ซึ�งเป็นการอธิบายความรู้

ที�เห็นความเชื�อมโยงและสอดคลอ้งกบัองค์ความรู้อื�นและสามารถนาํไปประยุกต์ในการนาํเสนอ

ความรู้รูปแบบต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์หรือแผนภาพ ที�สามารถเขา้ใจไดง่้ายและรวดเร็วยิ�งขึ�น (Fouche, 

����) ซึ�งเป็นที�นิยมในการนาํเสนอขอ้มลูของเว็บไซตต่์างๆในปัจจุบนัที�ไดแ้บ่งหมวดหมู่ใหอ้ยูใ่น

รูปแบบของเมนูสาํหรับคน้หาขอ้มลูเช่น www.yahoo.com ดงัแสดงในรูปที� 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� � ภาพตวัอยา่งแสดงการจดัหมวดหมู่องคค์วามรู้ของเวบ็ไซต ์yahoo 

จากตวัอยา่งในรูปที� 1 เวบ็ไซตข์อง Yahoo ไดส้กดัความรู้โดยเลือกเพียงแค่ขอ้มลูที�มีความ

เกี�ยวขอ้งและสอดคลอ้งกนั   โดยลกัษณะของขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกนันั�นสามารถถูกจดัและแบ่งเป็น

หมวดหมู่เพื�อง่ายต่อการคน้หา เช่นกลุ่มของข่าวสาร (News) จะนาํผูใ้ชไ้ปสู่หนา้จอที�แสดงขอ้มูล

ทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งกับข่าวสารในแต่ละวนั และยอ้นหลงัได ้หรือกลุ่มของสุขภาพ (Health) ที�จะ

แสดงขอ้มลูที�เป็นประโยชน์เกี�ยวกบัสุขภาพและร่างกายต่อผูใ้ชง้าน   ดงันั�นจึงทาํใหเ้ห็นไดช้ดัเจน

ว่าการสกดัความรู้ที�ไดเ้ฉพาะองคค์วามรู้ที�สาํคญันั�น สามารถสร้างความเกี�ยวขอ้งและเชื�อมโยงใน

ส่วนของเนื�อหาได ้เพื�อสามารถจดัและแบ่งหมวดหมู่ของความรู้นั�นๆไดอ้ย่างชดัเจน  และส่งผลให้

การเผยแพร่ขอ้มลูหรือการนาํขอ้มลูไปใชง้านต่อในอนาคต 

เวบ็ไซตท์ี�แสดงการจดัหมวดหมู่องคค์วามรู้

เป็นกลุ่มของขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกนั 
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3. วธิีดําเนินการวจิยั 

งานวิจัยได้ใช้กรณีศึกษาจากระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของสายการผลิตแบบ

เทคโนโลยพีื�นผิวติดสาํหรับแสดงขั�นตอนในกระบวนการจดัหาจดัซื�อ การวางแผนการผลิต และ

การควบคุมสินคา้คงคลงั ของบอร์ดอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ โดยใหเ้วบ็ไซตเ์ป็นจุดศูนยก์ลางในการ

แลกเปลี�ยนความรู้ของผูเ้ชี�ยวชาญ และแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สาํหรับผูที้�ขาดความรู้ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร   ทั�งนี� เพื�อนาํไปใชพ้ฒันาตนเองและงานที�เกี�ยวขอ้ง 

นอกจากนี� บริษทัที�ไดรั้บการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในที�นี� คือบริษัทผูว้างระบบทางดา้นวิศวกรรม

สามารถนาํระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรไปใชง้านต่อในดา้นบริการเพิ�มเติมใหก้บัลกูคา้ที�ใช้

บริการไดต่้อไปในอนาคต 

ภายในขั�นตอนกรอบความคิดของงานวิจัยนี� ได้แสดงการออกแบบและจัดหมวดหมู่

ลกัษณะของความรู้ที�มีความเกี�ยวขอ้งกนัให้อยู่ในประเภทเดียวกนัตามหลกัการอนุกรมวิทาน เพื�อ

ใชเ้ป็นโครงแบบในการพฒันาเวบ็ไซต์ที�เสมือนคลงัความรู้สาํหรับรวบรวมองค์ความรู้ที�สกดัจาก

ผูเ้ชี�ยวชาญและข้อมูลทั�งหมด   โดยจากการศึกษาข้อมูลเบื�องต้นเกี�ยวกับการจัดทาํระบบการ

วางแผนทรัพยากรของบริษทัผูผ้ลิตและติดตั�งซอฟต์แวร์ด้านการจัดการการวางแผนทรัพยากร

องค์กร พบว่าองค์ความรู้ที�ทางบริษทัมีอยูแ่ลว้นั�นมีเพียงคู่มือเบื�องตน้ของซอฟต์แวร์ที�เป็นความรู้

แบบชดัแจง้ซึ�งมีรายละเอียดนอ้ย ไม่มีขอ้มลูที�เพียงพอและไม่สามารถนาํเอาไปใชง้านหรือเผยแพร่

ในระดบัการใชง้านให้กบัผูที้�เกี�ยวขอ้งได ้  แต่อย่างไรก็ดีบริษทัมีบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์สูงที�สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ออกมาได ้  ทีมวิจยัจึงไดว้างแผนในการสกดั

องค์ความรู้และประยุกตใ์ชห้ลกัการของอนุกรมวิทานในการจดัหมวดหมู่ของความรู้ เพื�อให้องค์

ความรู้ถูกจดัเก็บไวอ้ย่างเป็นระบบ สามารถเขา้ใจและใช้งานไดง่้าย   ซึ�งกรอบความคิดในการ

ดาํเนินงานวิจยันี� แสดงในรูปที� 2 
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รูปที� � กรอบความคิดการทาํงานของเวบ็ไซตเ์พื�อการเผยแพร่ความรู้ภายใตข้อ้มลูที�เกี�ยวกบัระบบ

การวางแผนทรัพยากรขององคก์รของกระบวนการการผลติบอร์ดแบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ 

การสกดัความรู้ฝังลึกที�ออกมาจากตวับุคคลนั�นทีมวิจยัไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคการจดัอบรมแบบ

ฝึกการปฏิบติังานจริง (On the job training) เพื�อช่วยในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ฝังลึกจากผูเ้ชี�ยวชาญ

ออกมาที�ผนวกกบัระบบงานในกรณีศึกษาของกระบวนการการผลิตบอร์ดแบบอินเทอร์เน็ต ออฟ 

ติงส์ ที�ประกอบดว้ยการจดัหาจดัซื�อ การวางแผนการผลิต และการควบคุมสินคา้คงคลงั   จากนั�นนาํ

องคค์วามรู้ฝังลึกที�ไดรั้บการถ่ายทอดนี�มาวิเคราะห์และดาํเนินการแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบของความรู้

ชัดแจ้ง โดยการแบ่งหมวดหมู่ การวิเคราะห์เรียบเรียง (ตามหลกัการอนุกรมวิทาน) และการ

เปลี�ยนแปลงข้อมูลองค์ความรู้ในรายละเอียดต่างๆให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารที�มีลกัษณะเป็น

ขั�นตอน (Procedural Knowledge) แผนผงั รวมถึงรูปภาพในรูปแบบของความรู้ชดัแจง้เพื�อสามารถ

นาํไปใชบ้รรยายในเอกสารรูปแบบคู่มือให้บุคคลอื�นเขา้ใจไดง่้าย   จากนั�นในขั�นตอนสุดทา้ยแลว้

จะนํามาเรียบเรียงและเผยแพร่เป็นสื�อความรู้ออกมาผ่านรูปแบบของเว็บไซต์   เพื�อให้บริษัท

ทางดา้นการวางระบบทางวิศวกรรมนาํเอาความรู้ในดา้นซอฟต์แวร์จากบริษัทผูผ้ลิตและติดตั�ง

ซอฟตแ์วร์ดา้นการจดัการการวางแผนทรัพยากรองคก์รไปใชง้านต่อไดส้ะดวกและเขา้ถึงไดง่้าย 

4. ผลการศึกษา 

จากวตัถุประสงค์ของการวิจยัที�ตอ้งการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบริษทัผูผ้ลิตและติดตั�ง

ซอฟต์แวร์ดา้นการจดัการการวางแผนทรัพยากรองค์กรไปสู่บริษทัผูว้างระบบทางดา้นวิศวกรรม  

จัดเก็บในฐานขอมูล 

ใชการจัดเรียงหมวดหมูของความรู (Taxonomy) 

Tacit Knowledge  

(ความรูฝงลึก) 

จัดอบรมเพื่อสกัดองคความรู (On the job training) 

Explicit Knowledge 

(ความรูชัดแจง) 

คูมือ 

เอกสารรายละเอียด 

แผนผังและรูปภาพ 

เผยแพรองคความรู  

(Knowledge Sharing) 
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ไดผ้ลการวิจัยดงันี�  คือ หลงัจากการสกดัองค์ความรู้ออกมาจากผูเ้ชี�ยวชาญจากบริษทัผูผ้ลิตและ

ติดตั� งซอฟต์แวร์โดยใช้เทคนิคการจัดอบรมแบบฝึกการปฏิบัติงานจริง (On the job training) 

สามารถนํามาจัดหมวดหมู่ของความรู้ที� เกี�ยวกับซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรที�

ประกอบดว้ยหมวดหมู่หลกัไดด้งัต่อไปนี�  

1. อุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้ง 

 ฮาร์ดแวร์ 

 ซอฟตแ์วร์ 

2. การติดตั�งระบบ 

 การติดตั�งฮาร์ดแวร์ 

 การติดตั�งซอฟตแ์วร์ 

3. ระบบงานยอ่ยของการทาํงานเบื�องหลงั (Back Office)  

 การจดัหาจดัซื�อ 

 การวางแผนการผลิต 

 การควบคุมสินคา้คงคลงั 

โดยการพฒันาเว็บไซตเ์พื�อเปรียบเสมือนสื�อในการแสดงความรู้ในรูปแบบที�เป็นขั�นตอน

และรูปภาพเพื�อเป็นหลกัในการถ่ายทอดองค์ความรู้   นอกจากนี� เวบ็ไซตที์�ถกูพฒันาโดยทีมวิจยันั�น

ได้เชื�อมโยงฐานข้อมูล (Data Repository) ที�สามารถจัดเก็บ แก้ไข และเพิ�มเติมองค์ความรู้ที�

เกี�ยวขอ้งในอนาคตไดด้งัแสดงในรูปที� 3  

160



 

 

 

รูปที� 3 ตวัอยา่งเวบ็ไซตที์�นาํขอ้มลูเกี�ยวกบัระบบการวางแผนทรัพยากรโมดูลการจดัหาจดัซื�อแสดง

เพื�อเผยแพร่องคค์วามรู้ที�ไดส้กดัออกมา 

�. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

 จากงานวิจยัที�ไดพ้ฒันาเว็บไซต์ที�ทาํงานร่วมกบัฐานขอ้มูลเพื�อช่วยลดภาระงานบุคลากร

ของบริษทัผูว้างระบบทางดา้นวิศวกรรมในการเผยแพร่ กระจายความรู้และประสบการณ์ให้กับ

ผูอ้ื�นที�ทาํงานร่วม   ทั� งนี� เว็บไซต์ที�พฒันานั�นได้ถูกออกแบบและสามารถจดัเก็บความรู้ที�สกัด

ออกมาในรูปแบบความรู้ชัดแจง้ผ่านการสกัดออกมาจากกระบวนการการจดัการความรู้ภายใต้

ระบบการวางแผนทรัพยากรดว้ยซอฟต์แวร์เพื�อช่วยเป็นขอ้มูลประกอบในการทาํงานของแต่ละ

โมดูลย่อยคือ การจดัหาจดัซื�อ การวางแผนการผลิต และการควบคุมสินคา้คงคลงั   โดยผูใ้ชง้านมี

ส่วนร่วมในการทาํงาน สืบคน้ขอ้มลูและเพิ�มเติมเนื�อหาไดใ้นเวบ็ไซต ์

6. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวตักรรม

แห่งชาติในโครงการ Talent Mobility ที�ใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการทาํวิจยั 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากรอบความคิดการวิจัยในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้น
การรวบรวมความรู้ชัดแจ้ง พร้อมทั้งท าการถอดความรู้ฝังลึกจากความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (Education 
Criteria for Performance Excellence; EdPEx)  โดยเลือกใช้กระบวนการจัดการความรู้ที่มีความ
เหมาะสมโดยอ้างอิงจากการศึกษางานวิจัยในอดีต คือ ทฤษฎีวิศวกรรมความรู้ และเคร่ืองมือ 
Common Knowledge Analysis and Diagnosis (CommonKADS) โดยองค์ความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการดังกล่าวจะถูกน ามาสร้างเป็นความรู้ชัดแจ้ง ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้าน
การด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งประกอบไปด้วยโครงร่างองค์กร หมวดที่ 1 ถึง 6 (ระดับ
ข้อก าหนดโดยรวม) และผลลัพธ์หมวดที่ 7 ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆข้างต้นให้กับคณะ
และหน่วยงานต่างๆที่มีความรูต้ามเกณฑ์ EdPEx ในระดับพอใช้และน้อย ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเป็นการ
วัดผลจากการด าเนินงานข้างต้น กรอบแนวคิดการวิจัยที่พัฒนาขึ้นได้มีการก าหนดให้มีการวัดผล
ประสิทธิภาพหลังการเ รียนรู้จากบทเรียนเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์และประสิทธิภาพของ
กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ที่น าเสนอ 
 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้, วิศวกรรมความรู้, Common Knowledge Analysis and Diagnosis 
(CommonKADS), เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ , บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
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Abstract 
This research aims to develop a conceptual framework for developing effective computer assisted 
instruction (CAI) for executing education criteria for performance excellence (EdPEx). The 
proposed framework focuses on the collection of explicit knowledge as well as the extraction of 
tacit knowledge of knowledgeable and experience persons in EdPEx execution. From the 
literature reviews, an appropriate knowledge management method that is knowledge engineering 
along with the common knowledge analysis and diagnosis (CommonKADS) tool were selected. 
Moreover, from this framework, the extracted knowledge will be applied for creating the explicit 
knowledge in the form of CAI including all critical elements of EdPEx; those of organizational 
profile and overall details of section 1 to 7. These obtained knowledge sets are planned to be 
disseminated to other academic units which have moderate or low knowledge level. Moreover, in 
order to measure an effectiveness of the proposed method, the research framework is identified 
the measurement process after academic units finish the study from the CAI. 
 
1. บทน า 
ปัจจุบันการจัดการทางด้านคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในทุกๆ
องค์กร อุตสาหกรรม หรือแม้แต่กระทั่งในสถาบันการศึกษา เนื่องด้วยคุณภาพของสินค้าและ
บริการนั้นถูกระบุว่าเป็นความต้องการพื้นฐานของผู้บริโภคและเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้นในอุตสาหกรรมบางประเภทการจัดการทางด้านคุณภาพนั้นถูก
ก าหนดให้เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย โดยส าหรับประเทศไทยนั้นมี พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 และฉบับเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2545 ซึ่งได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษา
ทุกระดับด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นอกเหนือจากการประกันคุณภาพตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วนั้น เพื่อเป็นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพแล้วนั้นส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการควบคุม ก ากับ และพัฒนาการ
อุดมศึกษา ยังได้ก าหนดแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ขึ้น โดย
เป้าหมายของแผนฉบับนี้คือ การยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) จาก
เป้าหมายดังกล่าว สกอ. จึงได้น าเกณฑ์ EdPEx หรือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ ตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็น
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ต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award; TQA) มาปรับใช้เพื่อเป็นกรอบการ
ด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพเป็นเลิศ 
             จากแนวทางดังกล่าวข้างต้นน้ัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้การก ากับ 
ดูแลและควบคุม โดย สกอ. จึงได้มีนโยบายให้ทุกคณะ วิทยาลัยฯ และส านักต่างๆ น าเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับองค์กร ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx โดย
มุ่งเน้นการด าเนินการหลักซึ่งประกอบไปด้วยโครงร่างองค์กร การด าเนินงานตามหมวดที่ 1 ถึง 6 
รวมถึงการติดตามผลลัพธ์ตามหมวดที่ 7 อย่างไรก็ตามเนื่องจากการด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx 
นั้นเป็นสิ่งที่ใหม่ส าหรับหน่วยงานส่วนใหญ่ท าให้หน่วยงานต่างๆนั้นยังขาดความรู้ในการ
ด าเนินการ จากการเก็บข้อมูลจาก คณะและหน่วยงานต่างๆภายใต้สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ านวนทั้งหมด 22 คณะ 13 หน่วยงาน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าคณะและหน่วยงานต่างๆมี
ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx อยู่ในระดับพอใช้และน้อย และแหล่งเรียนรู้
ส่วนใหญ่นั้นมาจากเอกสาร คู่มือ จากการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเว็บไซต์
ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อดูผลส ารวจทางด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx ในแต่ละหมวดจะ
พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วองค์ความรู้ของคณะและหน่วยต่างๆทั้งหมดจะอยู่ในระดับ 2 จาก 10 ยกเว้นใน
กรณีของคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ด าเนินงานตามเกณฑ์ดังกล่าวมาก่อนแล้ว  ที่มี
ผลลัพธ์ของการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับ 9 ซึ่งสูงกว่าคณะและหน่วยงานต่างๆทั้งหมด ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 กราฟแสดงระดับองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx 

จากข้อมูลดังรูปที่ 1 จะพบว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะ
และหน่วยงานอ่ืนๆนั้น มีช่องว่างความรู้ (Knowledge gap) หรือมีความแตกต่างทางด้านความรู้ ที่
ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับคณะแพทยศาสตร์  
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จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างกรอบความคิดการวิจัยเพื่อเพิ่ม
องค์ความรู้ หรือลดช่องว่างความรู้ของคณะและหน่วยงานต่างๆ โดยน าเอาทฤษฎีการจัดการความรู้
มาช่วยในการสร้างองค์ความรู้ที่ชัดแจ้งส าหรับการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx โดยท าการศึกษา
จากต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ คือ คณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถ
เข้าใจและเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างถ่องแท้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้
น าเสนอการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมกับทฤษฎีการจัดการความรู้เพื่อช่วยในการเรียนรู้และ
กระจายองค์ความรู้ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องในอดีต
นั้นยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่น าทฤษฎีการจัดการความรู้มาใช้ ร่วมกับการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศทางด้านคุณภาพการศึกษามาก่อน 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 วิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) 
ความรู้ หมายถึง ประสบการณ์จริง ที่เกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งผ่านการทดลองท ามาแล้ว 
ดังนั้นการจัดการความรู้ หมายถึง การบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการใช้ความรู้และประสบการณ์
ของคนท างาน (ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์, 2552) ความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ความรู้ที่ตัวในบุคคล 
(Tacit Knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุมล และ 
เจษฎาพร ยุทรนววิบูลย์ชัย, 2549) ซึ่งความรู้ส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นความรู้ชัดแจ้งแต่ความรู้ที่อยู่ใน
ตัวบุคคลถือเป็นความรู้ที่หายาก เพราะความรู้เหล่านี้อยู่ในตัวบุคคลที่ เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย
จ าเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือและกระบวนการในการจัดการความรู้ คือกระบวนการทางวิศวกรรม
ความรู้ (Knowledge Engineering) ประกอบด้วย การจับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (Knowledge 
Capture) ที่ฝั่งลึกออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) การ
สังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Modeling) และการน าไปใช้ (Utilization) (Schreiber, Akkermans, 
Anjewierden, de Hoog, Shadbold, van der Velde, & Wielinda, 2000) นอกจากนี้ David Curry, 
Meany & Perry (2001) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับวิศวกรรมความรู้ว่าเป็นวิธีการได้มาซึ่งความรู้ที่เป็น
ประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความรู้ในระดับหลักการของผู้เชี่ยวชาญ  
สอดคล้องกับ Kington (1998) ได้อธิบายว่า CommonKADS เป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบบจ าลอง
ความรู้ผู้เชี่ยวชาญให้อยู่ในรูปแบบตัวอักษร หรือผังภาพ ที่เข้าใจได้ง่าย ในการแทนค่าความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญ สามระดับ คือ ระดับงาน (Task)  ระดับ Inference (Input Process และ Output) ระดับ 
Domain (หลักการ) และจัดเก็บเป็นแบบจ าลองการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ และแบบจ าลองในการ
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สื่อสาร ณัฐกาญจน์ คุณโลก (2556) ใช้กระบวนการวิศวกรรมความรู้และ CommonKADS เพื่อ
พัฒนาแหล่งอ้างอิงแบบรวดเร็ว เช็คอิน และห้องจ าหน่ายบัตรโดยสาร พบว่าพนักงานมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจาก 30 เปอร์เซ็นต์ เป็น 80 เปอร์เซ็นต์ จึงสรุปได้ว่า
กระบวนการทางวิศวกรรมความรู้ และ CommonKADS นั้นเป็นกระบวนการในการจัดการความรู้ที่
อยู่ในตัวบุคคลออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรม (สุรชาติ ณ หนองคาย,2550) 
และน าไปปรับใช้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ที่ต้องการสกัดความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มพูน
องค์ความรูส้ามารถเข้าใจและเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างถ่องแท้  

2.2 ทฤษฎีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ถนอม เลาหจรัสแสง (2541) ได้ให้ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction หรือ CAI) ว่าเป็น สื่อการสอนในรูปแบบที่ใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์
ในการน าเสนอหลายรูปแบบ ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียงเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียน  ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้แนวคิดการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของ โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gangé)  9 ประการ (รุจโจน์ แก้วอุไร, 2545) ได้แก่  เร่งเร้าความ
สนใจ (Gain Attention) บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior 
Knowledge) น าเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide 
Learning) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) 
ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) และสรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer)  มาใช้
ประกอบการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้บทเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ภายในตัวบุคคลและช่วยลดปัญหาที่เกิดจากพื้นฐานความรู้ที่ไม่เท่ากัน 

จากการศึกษางานวิจัยของ Gega, Norman & Mark (2007) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความรู้ 
ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลในประเทศอังกฤษ พบว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปรียบเทียบกับการสอนแบบดั้งเดิมจากผู้เชี่ยวชาญ นั้นไม่มีความ
แตกต่างกันทั้งทางด้านระดับความรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตามผลจากงานวิจัยนี้
พบว่าข้อได้เปรียบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น คือ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตามสถานที่สะดวก และสามารถแก้ไขภาวะขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญและประหยัดเวลาส าหรับผู้สอน
ในการเตรียมเน้ือหาได้เป็นอย่างดี ปิยพันธ์ วะนะสุข (2553) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบความรู้และ
การปฏิบัติที่ถูกต้องของพยาบาล ความรู้การติดเชื้อในผู้ป่วยโรคมะเร็งระบบเลือดและน้ าเหลืองที่
ได้รับยาเคมีบ าบัด จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดทฤษฎีของกาเย่  พบว่าหลังการใช้
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลท าให้ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อใน
ผู้ป่วยเพิ่มขั้น ศิริศักดิ์ เอ้ือสามาลย์ (2548) ท าการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2539-2543 จ านวน 149 เร่ือง พบว่าการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการสอนอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ด้านความคงทนในการเรียนรู้ และด้านเจตคติต่อการเรียน มีค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ย 0.80, 0.92 
และ 0.83 ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นสามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการที่ จะเรียนรู้  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาทั้งหมด จะพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น
สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนท าให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สะดวก ประหยัดเวลา 
และแก้ไขปัญหาการขาดผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ที่ต้องการมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรูใ้นระดับบุคคล และเพื่อพัฒนา
ความสามารถและสมรรถนะในการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ดังที่กล่าวไปแล้วในส่วนของบทน างานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากรอบความคิดการ
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการขาดองค์ความรู้ในการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะและ
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตนั้นพบว่าทฤษฎีที่
มีความเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาของงานวิจัยนี้ คือ ทฤษฎีวิศวกรรมความรู้ และหลักการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของ โรเบิร์ต กาเย่ ดังนั้นเพื่อเป็นการก าหนด
กระบวนการและแนวทางในการด าเนินการวิจัยที่ชัดเจน งานวิจัยชิ้นนี้จึงน าเสนอกรอบความคิดใน
การด าเนินการวิจัยดังรูปที่ 2 

การวิจัยนี้มุ่งเน้นการรวบรวมความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit knowledge) และการถอดองค์
ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) จากผู้มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งประกอบไปด้วยโครงร่างองค์กร หมวดที่ 1 ถึง 6 (ระดับ
ข้อก าหนดโดยรวม) และผลลัพธ์หมวดที่ 7 โดยใช้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ต้นแบบ  
 การด าเนินการวิจัยนั้นมุ่งเน้นการจัดการความรู้ผ่านหน่วยต้นแบบโดยใช้กระบวนการทาง
วิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) โดยใช้เคร่ืองมือ Common Knowledge Analysis and 
Diagnosis หรือ CommonKADs โดยกระบวนการนั้นเร่ิมจากการรวบรวมเอกสารหรือองค์ความรู้
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แบบชัดแจ้ง และท าการจับความรู้ (Knowledge capture) ฝังลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ามาสกัดเป็น
ความรู้แบบชัดแจ้งใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน โดยความรู้หลักที่ส าคัญนั้นประกอบไปด้วย โครงร่าง
องค์กร (Organizational Profile) หมวด 1 การน าองค์กร (Leadership) หมวด 2 การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Planning) หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus) หมวด 4 การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) หมวด 5
การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus) หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (Operations Focus) 
หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) 

 
รูปที่ 2 กรอบความคิดการวิจัย (Conceptual framework) 

หลังจากได้องค์ความรู้ชัดแจ้งครบถ้วนตามต้องการแล้วนั้น  จะเป็นขั้นตอนของการ
วิเคราะห์/สังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบจ าลองความรู้ 
(Knowledge Model) โดยระบุองค์ประกอบแต่ละความรู้ (Task/Inference/Domain)  เพื่อน า
แบบจ าลองความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามแนวคิดของ โรเบิร์ต กาเย่ 9 
ขั้นตอนโดยการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
น าเสนอบทเรียน ซึ่งจะประกอบด้วยตัวอักษร สัญลักษณ์ เสียง และรูปภาพ (วุฒิชัย ประสารสอย, 
2543) โดยบทเรียนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับบทเรียนโดยจัดเรียงเนื้อหา
เป็นล าดับขั้นตามวิธีการของโรเบิร์ต กาเย่  โดยบทเรียนที่ถูกจัดท าขึ้นดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดไปยัง
ทุกคณะ วิทยาลัยและส านักต่างๆในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อน าไปศึกษาและน าไป
พัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้เพื่อเป็นการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนช่วยสอนที่ถูกจัดท าขึ้นมาจากกระบวนการจัดการความรู้ และการสร้างบทเรียน

• Computer Assisted 
Instruction (CAI)

• Knowledge map
• Knowledge model
• Explicit knowledge

Tacit knowledge

Explicit knowledge

Faculty of Medicine

Knowledge of EdPEx

Knowledge 
engineering

Explicit knowledge

CommonKADs

Gagne's 
Theory

Explicit knowledge
Other faculties and 

departments
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอน งานวิจัยนี้จึงมีการก าหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนโดย
การประเมินผ่านแบบสอบถาม โดยมุ่งเน้นกลุ่มเปา้หมาย คือ คณะและหน่วยงานต่างๆที่มีระดับองค์
ความรูเ้กี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx ในระดับพอใช้ และน้อย จ านวน 12 คณะ และ 5 หน่วยงาน ในกรณีที่
ผลลัพธ์จากการประเมินที่พอใจแล้วนั้น บทเรียนดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้กับส านักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 
4. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ปัจจุบันปัจจัยที่ท าให้สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาจาก
สภาพแวดล้อมแข่งขันการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศหลายอย่าง เช่น การจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัยขององค์กรนานาชาติ การแข่งขันในระดับอุดมศึกษา การขยายตัวของอุดมศึกษา ฯลฯ
จากเหตุผลดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้น า เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ มาเป็นกรอบการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาให้มี
คุณภาพพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สามารถเทียบได้ในระดับสากล นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ก าหนดให้สถาบันการศึกษาทุกระดับต้อง
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จากข้อกฎหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบาย
ในการบริหารจัดการประกันคุณภาพ ตามแนวทางของ EdPEx อย่างไรก็ตามจากการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลพบว่า คณะและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินการตามเกณฑ์ ในระดับพอใช้ถึงน้อย เมื่อเทียบกับคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
ซึ่งมีช่องว่างความรู้ หรือมีความแตกต่างทางด้านความรู้ ที่ค่อนข้างมาก    

ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการสร้างกรอบความคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการความรู้มาช่วยในการสร้างองค์ความรู้แบบชัดแจ้ง ผ่านกระบวนการ
ทางวิศวกรรมความรู้ และเคร่ืองมือ Common KADS  ทั้ง 4 ขั้นตอน เพื่อสกัดและถอดความรู้ จาก
ผู้เชี่ยวชาญและน าองค์ความรู้ดังกล่าวมาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ กาเย่  9 ประการ เพื่อช่วยในการเรียนรู้และกระจายองค์ความรู้ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสามารถน าไปปฏิบัติและศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้คณะและ
หน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจและทราบถึงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างถูกต้อง
ตามต้นแบบ เพื่อท าให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้จาก
การศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องในอดีตนั้นยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่น าทฤษฎีการจัดการ
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ความรู้มาใช้ร่วมกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศทางด้าน
คุณภาพการศึกษามาก่อน 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาที่การสนับสนุนและอนุญาตให้เก็บข้อมูล อาจารย์ที่
ปรึกษา อ.ดร.รัฐพล วุฒิการณ์  ที่ให้ค าปรึกษาแนะน างานวิจัย และ รศ .นพ .จาตุรงค์  กันชัย 
อาจารย์ประจ าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่ได้ให้การ
สนับสนุนในด้านการศึกษาและทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ   
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Model) ซึ�งประกอบดว้ย � ส่วน คือ ส่วนกาํหนดทิศทาง (Knowledge Vision) ส่วนแลกเปลี�ยน และแบ่งปัน 

(Knowledge Sharing) ส่วนสะสม (Knowledge Asset) และพฒันาระบบตามตวัแบบเอ็ดดี�  (ADDIE Model) 

ที�แบ่งการพฒันาเป็น � ระยะ คือ ระยะแรกพฒันาระบบการจดัการเนื�อหา (Content Management System) 

ให้เป็นฐานสําหรับสารสนเทศทั�งหมด ระยะที�สองคือการพฒันาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)  

แลว้ประเมินผลดว้ยแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช ้(User’s Satisfaction) มีคาํตอบเป็นมาตราวดัแบบลิ

เคิร์ทสเกล พบว่า การประเมินความพึงพอใจโดยบุคลากรที�มีบทบาทเป็นผูเ้ก็บหลกัฐานส่วนกลาง อยู่ใน

ระดบัมาก (x̄ =�.��, S.D.=0.85) และกลุ่มผูบ้ริหารและผูส้อนที�มีบทบาทเป็นผูเ้ก็บหลักฐานระดบับุคคล  

พบว่า การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (x̄ =3.91, S.D.=�.��) สรุปเป็นผลเฉลี�ยจากการประเมิน

ของทั�งสองกลุ่ม พบว่า การประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x̄ =�.��, S.D.=0.72) จึงสรุปไดว่้าระบบ

ที�พฒันาขึ�นสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ด ้

 

คาํสําคญั: การจดัการความรู้ การจดัการเนื�อหา ตวัแบบเอ็ดดี�  ตวัแบบทูน่า 

 

Abstract: The objective of this operational research is to develop the electronic document system by TUNA 

model for the quality assessment.  The data sampling is divided into 2 groups, consisting of 20 

administrators and faculties, and 10 employees. The methodology is the integration of information system 

development by ADDIE Model and knowledge management by Tuna model. Tuna model consist 3 parts of 
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knowledge vision, knowledge sharing and knowledge asset. It have 2 phases which consist of content 

management system and electronic document system. The questionnaire is collected to evaluate system by 

user’s satisfaction. It use Likert scale for rating. The evaluation result of employees is high (a mean of 3.73 

and standard deviation of 0.85). The evaluation result of the executive and faculty is high (a mean of 3.91 

and standard deviation of 0.65). The evaluation result of system’s satisfaction is high (a mean of 3.85 and 

standard deviation of 0.72). It is concluded that the system performance can satisfy the users. 

Keywords: Knowledge Management, Electronic Document, Tuna model, ADDIE model 

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัเราเขา้สู่การสื�อสารยุคโลกาภิวฒัน์ (Globalization) การแลกเปลี�ยนขอ้มูลโดยใชร้ะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ�งจาํเป็น การทาํงานเป็นทีมที�มีการแลกเปลี�ยนทั�งระหว่างบุคลากร และวทิยาเขต

กบัที�ต ั�งหลกัเป็นอีกกลไกสําคญัที�สนับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา  (Quality Assurance) ซึ� งปัจจัยที�

ส่งผลต่อประสิทธิผลประกอบดว้ย คุณลกัษณะของบุคลากรดา้นความตระหนกัถึงความสําคญัและการมี

ทศันคติที�ดีต่อการประกนัคุณภาพภายใน การทาํงานเป็นทีม การฝึกอบรมพฒันาบุคลากร ความพร้อมดา้น

ทรัพยากรทั�งดา้นจาํนวนบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การกาํหนดให้มี

ผูร้ับผิดชอบในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ วฒันธรรมคุณภาพ และภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร (กิตติยา สี

อ่อน, ����) 

  การมีระบบและกลไกที�เหมาะสม เพื�อการประกนัคุณภาพการศึกษาทั�งในระดบัหลกัสูตร คณะวิชา 

และสถาบนัตามองค์ประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (255�, น.��) จะตอ้งมีการ

วางแผน (Plan) ปฏิบตัิ (Do)   มีการประเมินผล (Check) และติดตามปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง (Action) ซึ� ง

จาํเป็นตอ้งใชเ้อกสารหลกัฐานอา้งอิงประกอบการทาํงานในทุกขั�นตอน  

  การเก็บเอกสารหลกัฐานในอดีตของสถาบนัจะเก็บเฉพาะกระดาษ เมื�อตอ้งการเรียกใช้จะเขา้ถึงได้

ยาก  เสื�อมสภาพ และสูญหายไดง่้าย การจดัเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document) แทนการ

เก็บเอกสารกระดาษ (Paperless) เป็นทางออกในการจดัเก็บเอกสารที�มีประสิทธิภาพ และไดร้ับความนิยม

เพิ�มขึ�น โดยพบว่าระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ระดับบุคคลเชื�อมกับระบบประเมินตนเองได้มีการใช้งานที�

มหาวิทยาลยัเนชั�น และผูใ้ชม้ีความพึงพอใจในระดบัมาก (บุรินทร์ รุจจนพนัธุ์, ����) 

  การจัดเก็บเอกสารหลกัฐานเพื�อสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิผลไดน้ั�น 

จะตอ้งอาศยัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร ซึ�งการจดัการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื�องมือที�จะช่วย

ขบัเคลื�อนกิจกรรมในองคก์รระหว่างบุคลากรทุกระดบั ตวัแบบทูน่า (Tuna Model) เป็นการจดัการความรู้วธีิ
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หนึ� งที�นําเสนอโดยประพนธ์ ผาสุกยืด (2549)  ที�ทาํให้ผูบ้ริหาร และบุคลากรมารวมตวั คิดไปในทิศทาง

เดียวกนั ดาํเนินการร่วมกนั และจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ เมื�อนํามาบูรณาการกบัตวัแบบเอ็ดดี�  (ADDIE 

Model) เพื�อใชใ้นการพฒันาระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะไดต้วัแบบใหม่ในการพฒันาระบบที�

ดาํเนินการควบคู่ไปกบัการจดัการความรู้ 

  ทีมงานจึงเสนอใหพ้ฒันาระบบจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ การนําเสนอเนื�อหา (Content) ผ่าน

เวบ็ไซต ์การบริหารจดัการเนื�อหา และมีระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที�มีระดบัการเขา้ถึงหลายระดบั 

(Access Level) ที�มีความปลอดภยั เป็นส่วนตวัเฉพาะบุคคล (Individual Area) เชื�อมโยงอา้งอิงเป็นหลกัฐาน

ในการประกนัคุณภาพการศึกษาได ้จึงเป็นที�มาของการพฒันาระบบสารสนเทศบนเวบ็ไซต ์ที�พร้อมสาํหรบั

การสนับสนุนหลกัฐานตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษา โดยโครงการนี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความ

ตอ้งการการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ และเพื�อพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์สนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา ซึ�งช่วยแกปั้ญหาการจดัเก็บเอกสารที�ไม่เป็นระบบ 

ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการนําเสนอหลกัฐาน และเกิดกลไกการเรียนรู้การพฒันาระบบร่วมกัน

ทั�วทั�งองคก์ร 

 

�. การดําเนินการวจิัย 

�.� ระยะการดาํเนินการ 

 การดาํเนินงานแบ่งเป็น � ระยะ ประกอบดว้ยระยะพฒันาระบบเว็บไซตแ์บบซีเอ็มเอส (CMS = 

Content Management System) และระยะพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งแต่ละระยะจะใช้การ

ขบัเคลื�อนการพฒันาระบบการจดัการความรู้ตามขั�นตอนในตวัแบบทูน่า ที�ประกอบดว้ยการกาํหนดทิศทาง 

(Knowledge Vision) การแลกเปลี�ยน และแบ่งปัน (Knowledge Sharing) การสะสม (Knowledge Asset) ซึ� ง

เทคนิคการจดัการความรู้ดว้ยโมเดลทูน่าสามารถใชง้านไดจ้ริงกบัสํานกังานปลดักระทรวงการคลงั (ณฐัพล 

และนลินภสัร์, 2556) 
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รูปที� 1  ใชต้วัแบบทูน่าสองรอบดว้ยเครื�องมือที�แตกตา่งกนั 

 ส่วนการพฒันาระบบสารสนเทศจะดาํเนินการควบคู่กนัไป โดยใชต้วัแบบเอ็ดดี�  ที�ประกอบดว้ย 1) 

ข ั�นการวิเคราะห์  (Analysis) 2) ข ั�นการออกแบบ (Design) 3) ข ั�นการพัฒนา (Development) 4) ข ั�นการ

นาํไปใช ้(Implementation) 5) ข ั�นการประเมินผล (Evaluation) 

 การจดัการความรู้ทั�ง � ส่วนตามโมเดลทูน่ามีความสัมพนัธ์กับระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ 

(Management Information System) โดยมุ่งให้สารสนเทศไหลไปมาระหว่างระดับปฏิบตัิการ และระดับ

บริหาร โดยใชเ้วทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้เป็นเครื�องมือในการจัดการความรู้ และดําเนินการไปพร้อมกับการ

พฒันาระบบตามตวัแบบเอ็ดดี�โดยทุกขั�นตอนจะตอ้งมีการขบัเคลื�อนของผูบ้ริหาร ซึ�งดําเนินการสอดรับกบั

นโยบายของผู ้บริหารระดับสูง ที�ต ้องการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาที� เป็นเงื�อนไขของ

สถาบนัการศึกษาในประเทศไทย 

 
รูปที� 2  ตวัแบบทูน่า ใน � ระยะ 
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�.� ศึกษาขอ้มลูเบื�องตน้ 

 เป็นการดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา และสัมภาษณ์

ผูเ้กี�ยวขอ้งที�มีบทบาทในแต่ละระยะการทาํงาน ทาํความเขา้ใจกิจกรรม และประเด็นปัญหา  

 �.� ประชากรคือ ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ที� มีทั�งสิ�น �� คน ซึ�งจาํเป็นตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมทั�งหมด 

เพราะเป็นระบบที�นํามาใช้งานจริง ดงันั�นกลุ่มตวัอย่างคือประชากรทั�งหมด ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารและ

ผูส้อน �� คน และบุคลากร  �� คน 

 �.� เครื�องมือที�ใชพ้ฒันาระบบ คือ เครื�องบริการเว็บอาปาเช่ (Apache Webserver) ภาษาพีเอชพี 

(PHP Language) ระบบฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL Database) การเสวนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) 

การฝึกอบรม (Training) การสนับสนุนดว้ยระบบพี�เลี� ยง (Mentors) ภาษาเอชทีเอ็มแอบ (HTML) โดเมนเนม 

(Domain name) โปรแกรมอิดิเตอร์ (Editor) โปรแกรมแต่งภาพ (MS Paint) และคู่มือการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  

2.� เกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจ 

  ตัวเลือกในการประเมินผลที�มีต่อระบบ เลือกใช้แบบประเมินความพึอพอใจผูใ้ช้ (User’s 

Satisfaction) และเป็นมาตราวดัแบบลิเคิร์ทสเกล (L.W. Anderson, 1998) เป็นการประเมินที�มีลักษณะ

คาํตอบ � ระดบั คือ ไม่มีไปจนถึงดีมาก และการแปลผล � ระดบัที�มีอนัตรภาคชั�นเท่ากบั �.� 

 
รูปที� �  เกณฑ์การประเมิน 

  2.6 การแปลผลคะแนน แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัมากที�สุด มีคะแนน 4.21-5.00 ระดบัมาก มี

คะแนน 3.41-4.20 ระดบัปานกลาง มีคะแนน 2.61-3.40 ระดบันอ้ย มีคะแนน 1.81-2.60 และ ระดบันอ้ยที�สุด 

มีคะแนน 1.00-1.80 

 

�. ผลการศึกษา 

ผลการดาํเนินงานแบ่งเป็น � ระยะ ในระยะที� � ไดพ้ฒันาเวบ็ไซตใ์หม้ี � ส่วน คือ �) ระบบจดัการ

หนา้แรก �) ระบบจดัการเนื�อหา �) ระบบจดัการเมนู �) ระบบจดัการสไลด ์�) ระบบอพัโหลดแฟ้ม �) ระบบ

ตรวจสอบผลการเรียน โดยใช้ตวัแบบทูน่าระดมบุคลากรมาวางเป้าหมาย ทิศทาง ทรัพยากรที�ต้องใช้ 

(Vision) เมื�อมีความชัดเจนก็ดําเนินการพฒันาระบบโดยรวบรวมความต้องการ จัดเวทีแลกเปลี�ยนกับ
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หน่วยงาน (Development and Exchange) และพฒันาระบบตามตวัแบบเอ็ดดี�  ให้ไดเ้ว็บไซต์ที�สนับสนุน

เนื�อหา และสารสนเทศทั�งสําหรับภายในองคก์ร และผูส้นใจ แลว้นําเสนอเนื�อหา (Information Store) ผา่น

ระบบเวบ็ไซต ์http://www.mculampang.com เมื�อดาํเนินการแลว้เสร็จในระยะที� � ไดมี้การประเมินความพึง

พอใจที�มีต่อระบบ พบว่า การประเมินความพึงพอใจเฉลี�ยรวมของผูบ้ริหารอยู่ในระดบั มาก (x̄ =4.06, 

S.D.=0.75) และผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี�ยรวมของผูท้ี�ไม่ใช่ผูบ้ริหารอยูใ่นระดบั มาก (x̄ =�.��, 

S.D.=0.72) โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี�ยรวมทุกกลุ่มอยูใ่นระดบั มาก (x̄ =3.66, S.D.=0.74) 

 
รูปที� �  การตรวจสอบสิทธิเขา้สู่ระบบ  

ส่วนต่าง ๆ ของระบบที�สําคญั อาทิ การเขา้จัดการเนื�อหาจะตอ้งมีการตรวจสิทธิของผูเ้ขา้มาใน

ระบบ ดว้ยการตรวจสอบรหัสผูใ้ช ้และรหสัผ่าน โดยใชร้หสัประจาํตวับุคลากรของวิทยาลยัสงฆน์ครลาํปาง

เป็นรหัสผูใ้ช ้และรหสัผ่านจะสุ่มตวัเลขให้กบับุคลากรแต่ละท่านที�ไม่ซํ� ากนั ซึ� งเป็นโมดูลแรกสําหรับทุก

ระบบที�จะใชใ้นการพฒันาต่อไป หากขอเขา้ใชง้านระบบแล้วไม่มีรหัสผูใ้ช้ก็จะตอ้งติดต่อขอรหัสที�ฝ่าย

วิชาการ 

 
รูปที� �  การจดัการเนื�อหา  

  เมื�อเขา้สู่ระบบแล้ว หากผูใ้ชม้ีบทบาทเป็นผูดู้แลระบบ ก็จะสามารถแกไ้ขส่วนต่าง ๆ ของเวบ็ไซต ์

แต่ต ้องมีความรู้เรื� องของการเขียนเว็บเพจด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) เพื�อที�จะออกแบบ และ
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ปรับสคริ�ปสําหรับการนําเสนอเนื�อหาบนเว็บเพจได ้อาทิ การปรับรายละเอียด หรือยา้ยตาํแหน่งบล็อกขอ้มลู 

หรือแกไ้ขการนาํเสนอคลิ�ปวิดีโอก็สามารถทาํได ้

 
รูปที� �  การจดัการเมนู 

  เนื� อหาในระบบมีหลายส่วนทั�งที� เป็นแบบคงที� (Static Content) และแบบไดนามิก (Dynamic 

Content) ซึ�งเนื� อหาแบบไดนามิกจะไดจ้ากระบบฐานขอ้มูล ถูกพฒันาใหร้องรับการนําเขา้ (Import) ให้ง่าย

สําหรับผูใ้ชใ้นการทาํงาน คือ สามารถเตรียมได้ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล แล้วอพัโหลดเขา้สู่

ระบบ ก่อนจะส่งต่อเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลต่อไป 

 
รูปที� 7 การจดัการแฟ้มขอ้มูล 

ผลการดาํเนินงานระยะที� � ไดพ้ฒันาระบบการจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บริการสําหรับแต่ละ

บุคคล (Individual Folder) แยกจากระบบขอ้มูลของส่วนกลาง ให้มี � ส่วน คือ ส่วนเข้าควบคุมห้องเก็บ

ข้อมูล (Front Office) โดยผู ้ใช้ทั�วไป (General User) และส่วนจัดกา รห้อง (Back Office) โดยผู ้ดูแ ล 

(Administrator) ซึ�งจะใชโ้ปรแกรมอิดิเตอร์จากภายนอกสําหรับเขา้จัดการเพิ�มหรือลบหอ้งเก็บขอ้มูล หรือ

กาํหนดชื�อผูใ้ชเ้ฉพาะบุคคล เพื�อใหง้่ายสําหรับผูดู้แลในการบริหาร  

การพฒันาระบบขบัเคลื�อนด้วยตวัแบบทูน่า ควบคู่ไปกบัการใชต้วัแบบเอ็ดดี�  โดยในการประชุม

ทบทวนระบบสารสนเทศไดร่้วมกนัวางเป้าหมายของระบบสารสนเทศที�จะสนับสนุนการประกนัคุณภาพ
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การศึกษา และตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลกรทุกระดบั จึงเป็นความตอ้งการร่วมของบุคลากรที�จะ

ให้มีระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แล้วนําไปสู่การพฒันาระบบตามตวัแบบเอ็ดดี�  ซึ� งไดม้ีการระดม

ความคิดเห็น ความตอ้งการ จดัทาํโปรแกรมตน้แบบ ฝึกอบรม ประเมิน ปรับแกแ้ละมีพี�เลี�ยงคอยใหค้วาม

ช่วยเหลือบุคลากรที�ขาดทกัษะในการใช้อุปกรณ์ และได้ระบบที�รองรับความตอ้งการในการจัดเก็บ

สารสนเทศระดบับุคคล (Information Store) ที�พร้อมนาํมาใชง้านร่วมกนัไดท้ั�งองคก์ร 

  

 
รูปที� �  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

  โดยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบ่งเป็นระบบย่อย � ระบบ ไดแ้ก่ �) ระบบแสดงรายชื�อหอ้งเก็บ

ขอ้มูลของผูใ้ชท้ ั�งหมด �) ระบบตรวจสอบการเขา้ใชห้้องเก็บขอ้มูล �) ระบบบริการแสดงรายชื�อหอ้งเก็บ

ขอ้มูลตามสิทธิการเขา้ใชห้อ้ง และ �) ระบบการเชื�อมโยงชื�อหอ้งกบัชื�อผูดู้แลหอ้งเก็บขอ้มูล 

 
รูปที� � ตวัอยา่งการการจัดกลุ่มเอกสารตามองคป์ระกอบคุณภาพ   

 

  หลงัพฒันาระบบและเปิดใช้งานได้มีการประเมินผล โดยใชแ้บบประเมินความพึอพอใจผูใ้ช ้ที�มี

คาํตอบเป็นมาตราวดัแบบลิเคิร์ทสเกล พบว่า การประเมินความพึงพอใจโดยบุคลากรอยู่ในระดบัมาก (x̄ 
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=�.��, S.D.=0.85) และกลุ่มผูบ้ริหารและผูส้อนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x̄ =3.91, S.D.=�.��) สรุป

เป็นผลเฉลี�ยจากการประเมินของทั�งสองกลุ่มมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x̄ =�.��, S.D.=0.72) 

 

�. อภปิรายผล 

  ระบบที�พัฒนาขึ� นผ่านกลไกตวัแบบทูน่า และตวัแบบเอ็ดดี� สามารถรองรับความตอ้งการของ

บุคลากรทั�งสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้ไดใ้ช้งานทั�งการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล การจดัเก็บขอ้มูล

ของหน่วยงานกลาง และจัดเก็บขอ้มูลตามองคป์ระกอบคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการดาํเนินการที�มี

คุณภาพตามตวับ่งชี�  และองค์ประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จากการเรียนรู้ของ

กลุ่มเป้าหมายในระยะแรกที�เน้นการจดัทาํเนื�อหาเพื�อให้ขอ้มูลข่าวสารทั�งสําหรับบุคลากร นักศึกษา และ

บุคคลทั�วไป พบว่ากลุ่มบุคลากรมีความพึงพอใจระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบังานของมานีสงค ์ปฐมวริิยะวงศ ์

(����) ที�ผูเ้ขา้เว็บไซตจ์ะเขา้ไปรับทราบขอ้มูลข่าวสาร และติดต่อสื�อสารกบัสถาบนั และการสืบคน้ขอ้มูล  

  เมื�อบุคลากรมีความเขา้ใจในความสําคญัของสารสนเทศและหลกัฐานในรูปแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ที�

ตอ้งใช้ร่วมกนัแล้ว โดยอาศยัการขบัเคลื�อนผูเ้กี�ยวขอ้งระดับต่าง ๆ ตามตวัแบบทูน่า และนําประเด็นไป

พฒันาต่อตามตวัแบบเอ็ดดี�  แลว้นาํระบบมาแบ่งปันผา่นการจดัการความรู้หลายครั�ง ทาํใหม้กีารยกระดบัจาก

การใชส้ารสนเทศที�อยู่ในส่วนกลางขยายลงไปใช้สารสนเทศที�อยู่ในระดบับุคคลที�สามารถจัดเก็บ และ

แบ่งปันบนเป้าหมายที�มีร่วมกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานของศุภชยั ธรรมวงศ์ (2551) ที�พฒันาระบบบริหาร

จดัการขอ้มูลบนเวบ็ไซตที์�สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และกลุ่มเป้าหมายสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ไดจ้ริง 

 การแบ่งปันแหล่งสารสนเทศระดับบุคคล ได้กาํหนดสิทธิการเขา้ถึงแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ใน � 

รูปแบบ คือ การบริหารจดัการแฟ้ม (Administrator) การดูไดอ้ยา่งเดียว (Read only) และการอพัโหลดขอ้มูล 

(Upload) เป็นการใหค้วามสําคญักบัความปลอดภยัในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละคน 

  ขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาระบบ พบว่ายงัขาดการป้องกนัการเขา้ถึงแฟ้มโดยตรง (Direct Access) 

สําหรับผูท้ี�มีที�อยูข่องแฟ้ม (File Address) ที�อยู่ในแต่ละโฟรเดอร์ จึงเสนอใหเ้พิ�มมาตรการป้องกนัการเขา้ถึง

แฟ้มโดยตรงก็จะทาํใหร้ะบบมีความปลอดภยัยิ�งขึ�น 

 

�. สรุปผลการวิจัย 

  การนําการจัดการความรู้ด้วยตัวแบบทูน่ามาขบัเคลื�อนการพฒันาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ร่วมกบัการพฒันาสารสนเทศอย่างเป็นขั�นตอนดว้ยตวัแบบเอ็ดดี�  ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายเห็นความสําคญัของ

การจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ และเรียนรู้ถึงความจาํเป็นในการใชส้ารสนเทศร่วมกนั
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เพื�อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และเกิดกลไกการเรียนรู้การพฒันาระบบ

ร่วมกนัทั�วทั�งองคก์ร  

  ระบบแบ่งการพฒันาออกเป็น � ระยะ คือ การพฒันาเว็บไซตท์ี�ส่งผลให้ทุกฝ่ายเขา้ถึงสารสนเทศที�

ตอ้งใชร่้วมกนั แลว้พฒันาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื�อต่อยอดการประยกุตใ์ชร้ะบบและสนบัสนุนการ

จดัเก็บหลกัฐานเพื�อการประกนัคุณภาพการศึกษา ดว้ยการกาํหนดวิสัยทศัน์ที�ชดัเจนก่อนดาํเนินการ และ

ร่วมกันทํางานอย่างมีทิศทาง แล้วแบ่งปันประสบการณ์หรือผลงานเพื�อสร้างการเรียนรู้โดยใช้ระบบ

สารสนเทศเป็นฐาน การแบ่งส่วนการพฒันาระบบเป็นสองระยะเพื�อทาํใหเ้กิดการยอมรับอย่างเป็นขั�นตอน 

เริ�มตน้จากการยอมรับสารสนเทศส่วนกลางที�ทุกคนใชร่้วมกนัผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แลว้เพิ�มขั�นตอนลง

ไปถึงกิจกรรม ผลงาน หลกัฐานที�แต่ละคนดูแลเป็นเจา้ของ แลว้เลือกดึงเฉพาะส่วนที�สําคญักลบัมาใชเ้ป็น

หลกัฐานอา้งอิงทั�งในระบบรายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา และระบบรายงานผลการปฏิบตัิงานระดบั

บุคคล แลว้ผลการศึกษาพบว่าระบบที�พฒันาขึ�นสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ด ้ 

 

�. กติติกรรมประกาศ 

  ก า ร ศึ ก ษ า วิ จ ัย ค รั� ง นี� สํ า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง ด้ ว ย ดี  ด้ว ย ก า ร ส นับ ส นุ น ทุ น ใ น ก า ร ทํา วิ จั ย จ า ก 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆน์ครลาํปาง 

  ขอขอบคุณ ผูบ้ริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ที�ใหข้อ้มูล และ

ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์นาํไปสู่การพฒันาระบบใหส้มบูรณ์ และดาํเนินงานตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั

จนสําเร็จลุล่วง  

 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั�น ที�มีนโยบาย

สนับสนุนให้บุคลากรออกไปทาํวิจยัภายนอกสถาบนั และขอขอบคุณ พระครูสังวรสุตกิจ ผศ.ดร. รอง

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลยัสงฆน์ครลาํปาง ที�ให้การสนบัสนุน เห็นความสําคญั กาํกบัติดตาม ผลกัดนั

เป็นนโยบาย ร่วมดาํเนินงานจนสามารถขบัเคลื�อนงานวิจยัใหบ้รรลุผล 

 

�. เอกสารอ้างองิ 
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บทคัดย่อ: งานวิจยันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) พฒันาบตัรคาํศพัท์ภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภ าษ าต่ างป ระเท ศชั� น ป ระ ถ ม ศึ ก ษ าปี ที�  6 โด ยป ระ ยุก ต์ ใช้ เท ค โน โล ยีค ว าม จริ งเส ริ ม                           

�) หาประสิทธิภาพของบทเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ��/�� �) ผลการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนของนักเรียน ที� เรียนด้วยบัตรคาํภาษาองักฤษโดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีความจริงเสริม มีค่ามากกว่าก่อนเรียนที�ระดบันัยสาํคญั .�� และ 4) เพื�อหาประสิทธิผล

ของบตัรคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสริม กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัเรียน

จาํนวน 30 คนจากชั�นประถมศึกษาปีที�  � โรงเรียนเทศบาล � โพศรี อาํเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) บตัรคาํศพัทภ์าษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสริม 2) แบบทดสอบก่อนเรียน และ

หลงัเรียน สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ  

ค่าที (t-test dependent) 

 ผลการวิจยัพบว่า 1) บตัรคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีความจริงเสริมมี

ประสิทธิภาพ เท่ากบั 75.78/75.22 สูงกว่าเกณฑที์�กาํหนดไว ้75/75 2) ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียน มีค่ามากกว่าก่อนเรียนที�ระดบันัยสาํคญั .�� และ 3) ผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนจากการเรียนด้วยบัตรคาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยคีวามจริงเสริมเพิ�มขึ�นจากก่อนเรียน เท่ากบั �.�� คิดเป็นร้อยละ �� 
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เสริม 

 

Abstract: The purposes of this research were to; 1) develop flashcards by adapting augmented 

reality technology, Foreign Language Department,  Prathomsuksa 6 2) findout the efficiency of 

lesson according to a set of 75/75 criterion 3) compare the learning achievement of students that 

learned with flashcards by adapting augmented reality technology 4) find out the efficiency of  

flashcards by adapting augmented reality technology. 

 The samples for this study were 30 students of Prathomsuksa 6 of Udon Thani 

Municipality School 1. The research tools used were; 1) flashcards by adapting augmented reality 

technology, Foreign Language Department, Prathomsuksa 6 2) Pre and Post achievement test.   

The statistic for this study were mean, standard deviation and t-test. 

 The results of this study revealed that the flashcards by adapting augmented reality 

technology were efficient 75.78/75.22 which was higher than the appointed criterion 75/75.      

The learning achievement scores were statistically significantly higher than that before being 

taught at the level 0.05 level. The learning achievement of students that learned with flashcards by 

adapting augmented reality technology was higher significantly at the 0.52 level. 

 

Keywords: Flashcards, Augmented Reality Technology, Foreign Language Department 

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัสื�อการสอนในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั�น ไดส้ร้างความแปลกใหม่

และดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งมาก ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ เขา้ใจในเนื�อหาไดง่้าย

ขึ�น โดยมีการผสมผสาน ตวัหนังสือ ภาพนิ�ง-ภาพเคลื�อนไหว เสียง และวีดีโอ (วนัสนันท์ ยศยอ้ย, 

2555) จากการศึกษาพบวา่ปัจจุบนัไดม้ีการนาํเทคนิคชนิดหนึ�งที�เรียกว่า ความจริงเสริม (Augmented 

Reality = AR) ที�ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ และช่วยในการสร้างเสริมความรู้               

(สุพรรณพงศ ์วงษ์ศรีเพง็ , 2554) ปฏิสัมพนัธ์ต่างๆที�เกิดจากการสัมผสัจบัตอ้ง และการปรับเปลี�ยน

การทาํงานต่างๆไดด้ว้ยตวัเอง เป็นการช่วยส่งเสริมสร้างความเขา้ใจไดดี้ยิ�งขึ�น หากผูเ้รียนไดท้าํการ

ท ด ล อ งเบื� อ งต้น  แ ล ะทําก าร ฝึ ก ป ระ ยุก ต์ ใช้  จ ะทําให้ เกิ ด ค วาม รั บ ค วาม รู้ อ ย่าง เต็ ม ที�                      
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(ศิลา วงศ์สุนทรพจน์ , 2554) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที� ใช้กันอย่างแพร่หลายทั�วโลก             

เป็นเครื�องมือที�สาํคญัอย่างยิ�งในการติดต่อสื�อสาร การแสวงหาความรู้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอด

ความคิด และวฒันธรรมอนัหลากหลายไปสู่สังคมโลกไดอ้ย่างสร้างสรรค์ ดงันั�นระบบการศึกษา

ไทยในปัจจุบันจึงต้องมุ่งพัฒนาความสามารถของคนไทย ให้อยู่ในระดับที�จะรับ และเข้าใจ

สารสนเทศภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถใช้ภาษาองักฤษในการสื�อสารไปยงั

ประชาคมโลกไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, ����) 

 ในการเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใด นักเรียนจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ เกี�ยวกับตวัภาษาทั�งใน

ดา้นเสียง คาํศพัทแ์ละโครงสร้าง โดยเฉพาะในระดบัประถมศึกษา จากสภาพปัญหาในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษพบว่า เรื� อง ค ําศัพท์ เสียง เป็นปัญหาในการพัฒนาความรู้ และความเข้าใจใน

ภาษาองักฤษ ซึ�งนกัเรียนไทยส่วนมาก มีความรู้เกี�ยวกบัคาํศพัทไ์ม่เพียงพอ จึงอาจกล่าวไดว้่าความรู้

เกี�ยวกบัโครงสร้างของภาษา และความรู้เกี�ยวกบัคาํศพัทเ์ป็นสิ�งหนึ� ง ที�บ่งชี� ใหเ้ห็นถึงความกา้วหน้า

ในการเรียนภาษาคาํศพัทเ์ป็นพื�นฐานสาํคญัที�จะส่งผลต่อการพฒันาการเรียนภาษาในดา้นทกัษะการ

ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนไดดี้ดว้ย (อญัญารัตน์ อดุลยรั์ตนนุกุล, ����) จากแนวคิดในการ

ใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เพื�อนํามาสร้างสรรค์เป็นสื�อการศึกษาชนิดใหม่ โดยเน้นให้

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความสนุกในการเรียนรู้เชิงโตต้อบ เพื�อให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจมากที�สุด (พีรศิลป์ สันธนะพนัธ์, ����) ผูศ้ึกษาจึงพฒันาแบบจาํลองเพื�อการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยคีวามจริงเสริม โดยการนาํเทคโนโลยคีวามจริงเสริมซึ�งเป็นเทคโนโลยทีี�ใชใ้นการแสดง

ภาพ เคลื�อนไหวสามมิติในลกัษณะในทนัที มาใชใ้นการพฒันาเพื�อให้ไดสื้�อการเรียนการสอนที�

น่าสนใจ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกสนุกและตื�นตาตื�นใจกบัการเรียนแบบโลกเสมือนจริง  

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

 2.1 พฒันาบตัรคาํศพัทภ์าษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั�นประถมศึกษา

ปีที� 6 โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริม 

 2.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ��/�� โดยไดจ้ากธรรมชาติ

ของรายวิชา หรือเนื�อหา ความยากกง่ายของรายวิชาหรือเนื�อหานั�น เนื�องจากวิชาภาษาองักฤษเป็น

วิชาที�ตอ้งใช้ความจาํ และความเขา้ใจ เน้นการฝึกทักษะทางภาษาทั�ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เนื�อหาที�

เรียนจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาไปฝึกฝน และพฒันาจึงไม่สามารถทาํ ให้ถึงเกณฑร์ะดบัสูงไดใ้นห้องเรียน

หรือในขณะที�เรียนได ้

 2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ที� เรียนด้วยบัตรคํา

ภาษาองักฤษโดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริม มีค่ามากกว่าก่อนเรียนที�ระดบันยัสาํคญั .�� 
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 2.4 หาประสิทธิผลของบตัรคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริม 

 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  เป็นนักเรียนชั�นโรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี อาํเภอเมือง 

จงัหวดัอุดรธานี ระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  6 ในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2554 จาํนวนนักเรียน  

131 คน กลุ่มตัวอย่างที� ใช้ในการวิจัย นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  6/1 จ ํานวน 1 ห้องเรียน          

รวมทั�งสิ�น 30 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 

 

4. วธิีการศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจยั นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  6/1 จาํนวน 1 ห้องเรียน รวม

ทั�งสิ�น 30 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีวิธีการดงัต่อไปนี�  

  4.1 เตรียมนักเรียนชั�นประถมศึกษาปี� ที� 6 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี อาํเภอเมือง 

จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 30 คนโดยแจง้กาํหนดวนัเวลาและสถานที�ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบล่วงหนา้ 

  4.2 ดาํเนินกิจกรรมการเรียนเมื�อเขา้สู่บทเรียนผูเ้รียนทุกคนตอ้งทาํแบบทดสอบ

ก่อนเรียน (Pretest) จากนั�นจึงเริ�มเขา้สู่เนื�อหาบทเรียนแต่ละบทและเมื�อเรียนรู้เนื�อหาในบทนั�นจบ

แลว้ใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกหดัระหว่างบทเรียนใหเ้สร็จก่อนที�จะขา้มไปเรียนยงัเนื�อหาในบทต่อไป 

  4.3 วดัผลสัมฤทธิ� หลงัจบกิจกรรมทนัทีเมื�อผูเ้รียนผ่านการเรียนรู้เนื�อหา และทาํ

แบบฝึกหดัจนครบทุกบทเรียนแลว้ใหท้าํแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

  4.4 นาํผลคะแนนของแบบทดสอบก่อน - หลงัเรียนและแบบฝึกหัดระหว่างเรียน

วิเคราะห์หาประสิทธิภาพและผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน 

 

5. เครื�องมอืที�ใช้ในงานวจิยั 

 5.1 บตัรคาํศพัทภ์าษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริม 

 5.2 แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน จาํนวน 30 ขอ้ 

 5.3 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติพื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบที (t-test dependent) 
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6. ผลการศึกษา 

 ผูว้ิจัยได้พัฒนาบัตรคาํศัพท์ภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั�น

ประถมศึกษาปีที� 6 โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริม โดยมีเนื�อหาตวัอยา่งการทดลองแสดง

โดยภาพดงันี�  

 

 

 

 

 

        รูปที� 1(ก) หนา้แรกของสื�อแบบมีปฏิสมัพนัธ์    รูปที� 2(ข) แนะนาํการใชง้านแบบมีปฏิสมัพนัธ ์

 

 

 

 

 

 

                       รูปที� 3(ค) ตวัอยา่งบทเรียน                            รูปที� 4(ง) ตวัอยา่งบทเรียนที�ใช ้AR 

 

 โดยในการวิจยัครั� งนี� ไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนดงันี�  

 6.1 ก ารห าป ร ะสิ ท ธิภ าพ ข อ งบัต รคําศัพ ท์ ภ าษ าอังก ฤ ษ  ก ลุ่ ม สาระก าร เรียน รู้

ภาษาต่างประเทศ ชั�นประถมศึกษาปีที�  6 โดยประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสริม ดังแสดงใน

ตารางที� 1 

 

ตารางที� 1 แสดงประสิทธิภาพของบตัรคาํศพัทภ์าษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริม 

ทดสอบ รวม   S.D. ร้อยละ 

ระหว่างเรียน (E1) 682 22.73 1.17 75.78 

หลงัเรียน (E2) 677 22.57 1.10 75.22 
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จากตารางที� 1 ผลการศึกษาพบว่า บตัรคาํศพัท์ภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสริมที�พฒันามีประสิทธิภาพเท่ากับ 

75.78 / 75.22 ซึ�งสูงกว่าเกณฑที์�กาํหนดไว ้75/75 

 

 6.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน นักเรียนชั� น

ประถมศึกษาปีที� 6 ดงัแสดงในตารางที� 2 

ตารางที� 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ที� เรียนดว้ยบัตรคาํภาษาองักฤษโดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยคีวามจริงเสริม 

คะแนน คะแนนเต็ม   S.D df t 

ก่อนเรียน 30 14.40 1.77 29 23.16* 

หลงัเรียน 30 22.57 1.10 

*P >.05 

จากตารางที� 2 ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของนักเรียนที�เรียนด้วยบัตรคําภาษาองักฤษโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม พบว่า         

ค่า t  คาํนวณไดม้ีค่า 23.16 ซึ�งมีค่ามากกว่าค่า Tตาราง,29,.05 สามารถสรุปไดว้่า ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

มีค่ามากกว่าก่อนเรียนที�ระดบันยัสาํคญั .�� ซึ�งเป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั�งไว ้

 

 6.3 ประสิทธิผลของบัตรคําศพัท์ภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริม ดงัแสดงในตารางที� 3 

 

ตารางที�  3 วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยบัตรคาํศัพท์ภาษาอังกฤษ        

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีความจริง

เสริม 

จาํนวน

นกัเรียน 

คะแนนเต็ม ทดสอบ E.I. ร้อยละ 

รวมก่อนเรียน รวมหลงัเรียน 

30 30 432 677 0.52 52 

จากตารางที�  3 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจากการเรียนด้วย            

บัตรคาํศพัท์ภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั�นประถมศึกษาปีที�  � โดย

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริม เพิ�มขึ�นจากก่อนเรียน เท่ากบั �.�� คิดเป็นร้อยละ �� 
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7. สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิจัย และพฒันาบตัรคาํศพัท์ภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ชั�นประถมศึกษาปีที� � โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริม สามารถสรุปประเด็น ดงันี�  

7.1 ประสิทธิภาพบทเรียนบตัรคาํศพัท์ภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  � มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที�ก ําหนดคือ 75/75 ซึ� งส่งผลให้การเรียน       

ของนักเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนมากขึ�น (มานะ จนัทร์สมบูรณ์, ����) เนื�องมาจาก

บทเรียนมีความหน้าสนใจ สามารถกระตุน้การเรียนรู้ของนักเรียนได ้เหตุที�ประสิทธิภาพเท่ากับ 

75.78 / 75.22 ซึ�งสูงกว่าเกณฑท์าํกาํหนดไวแ้ละมีความใกลเ้คียงกนั มาจากการเรียนภาษาองักฤษนั�น

ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีทกัษะพื�นฐาน และความเขา้ใจ การที�ผูเ้รียนจดัการกบัภาษาใหม่ที�เรียนเพื�อใหเ้กิด

ความเข้าใจการเรียนรู้ และการเรียกกลบัออกมาใช้จึงจาํเป็นอย่างยิ�งที�ต้องใช้เวลาในการพฒันา

เพื�อใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ได ้ 

7.2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน ที�เรียนดว้ยบตัรคาํภาษาองักฤษโดยประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยคีวามจริงเสริม มีค่ามากกว่าก่อนเรียนที�ระดบันยัสาํคญั .�� ซึ�งเป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั�ง

ไว ้ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยั กาญจนา อนนัตศรี (2554) กล่าวสรุปไดว้่า สื�อสามารถช่วยในเรื�องการ

เสริมแรงไดเ้ป็นอยา่งดี 

7.3 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ดว้ยบตัรคาํศพัท์ภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสริม เป็นการช่วย

สร้างความน่าสนใจให้กับสื�อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี (นวรัตน์ แซ่โคว,้ ����) ทาํให้นักเรียน          

มีคะแนนเพิ�มขึ�นจากก่อนเรียน เท่ากบั �.�� คิดเป็นร้อยละ �� 

   

8. กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจยัครั� งนี�สาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา คณะครู และนกัเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงที�ให้ความ

กรุณาในการวิจยัครั� งนี�     
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บทเรียนแบบเกม เรื�องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกนิ 1,000  

สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 

Lesson game based: The positive results adding up to 1,000   

for students  Grade 2 

 

โชติรส สุวรรณพรหม1  ณธกร  ภาโนมยั2  นิพล สงัสุทธิ3* และ สุทธิกานต ์ บ่อจกัรพนัธ์4 
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บทคัดย่อ: การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ 1) เพื�อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื�อง

การบวกลบเลขผลลพัธ์ไม่เกิน 1,000 สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ใหม้ีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80  2) เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ของนักเรียนที� เรียนด้วยบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม ก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) เพื�อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี� เป็นนักเรียนชั�นประถมศึกษา 

ปีที� 2 โรงเรียนกุดหานสามคัคี อาํเภอศรีบุญเรือง จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํนวน 30 คน โดยใชว้ิธีการ

เลือกแบบเจาะจง 

ผลการวิจยัพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 87.78/91.67เป็นไปตามเกณฑ์ที�ตั�งไว ้80/80  2) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนหลงั

เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 1.37 อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที�ระดบั .05  3) ทาํให้นกัเรียนมีความรู้เพิ�มขึ�นจากก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 0.5439 คิดเป็นร้อย

ละ 54.39 สรุปไดว้่าสามารถนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที�พฒันาขึ�น ไปใชใ้นการเรียนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 

คาํสําคญั: บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนแบบเกม, ประสิทธิภาพของบทเรียน, ผลสมัฤทธิ� ทางการ

เรียน, ดชันีประสิทธิผล 
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Abstract: This research aims 1) to develop computer-assisted teaching math game. The positive 

results adding up to 1,000 for students at grade-2 with the efficiency standard criterion at  80/80  

2) to compare the pretest scores and the posttest scores  of the students who studies with the 

computer-assisted teaching math game and 3) to determine the effectiveness index of CAI game. 

The sample were 30 students at grade-2 in  kudhandsamakee school  Si Bun Nongbualamphu. 

 Results of the research were as follows  1) computer-assisted teaching math game. The 

positive results adding up to 1,000 for students at grade-2 has efficiently rate at  87.78 / 91.67, 

this was consisted with  80/80 2) computer-assisted teaching math game. The positive results 

adding up to 1,000 had the post-test scores higher than pre-test scores  1.37 significance level of 

0.5  3). The students with the knowledge increased of 0.5439 and percentile 54.39. concluded 

computer-assisted teaching math game. The positive results adding up to 1,000 for students at 

grade-2. Learning to use it properly. 

 

Keywords: CAI Games, efficiency, learning, achievement, effectiveness index. 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัเด็กไทยมีพื�นฐานคณิตศาสตร์ ทางดา้นการคิดคาํนวณที�อยูใ่นขั�นซึ�งตรงกนัขา้มกบั

พฒันาการหรือขั�นเงินเดือนของข้าราชการครูที�มีขั�นการทาํงานที�สูงขึ� นเรื� อยๆ โดยเนื�อหาวิชา

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที�เนื�อหาค่อนขา้งยาก หากใครไม่รู้เรื� องจะทาํให้เกิดการเบื�อหน่ายไดง่้ายแต่

ตรงกนัขา้มหากใครที�เขา้ใจจะคิดต่างกนัออกไปคือเมื�อไดเ้รียนแลว้เกิดความเพลิดเพลิน สามารถทาํ

แบบทดสอบไปได้เรื� อย ๆ ไม่มีเบื�อเนื�องจากคณิตศาสตร์มีสูตรที�ตายตัวอยู่แลว้เพียงแค่เข้าใจ

ความหมายลกัษณะการใชง้านของสูตร รวมไปถึงแนวทางในการแกส้มการต่างๆ ถา้เขา้ใจเป็นอยา่ง

ดีก็จะทาํให้ไม่มีอะไรติดขดัระหว่างการทาํแบบทดสอบไม่ว่าโจทยจ์ะมาในลกัษณะไหนก็สามารถ

ที�จะทาํแบบทดสอบไดแ้ต่ในขณะเดียวกนัหากเข้าใจไม่เข้าใจลึกซึ� ง อาศยัแค่การจดจาํสูตรและ

วิธีการหาคาํตอบ หาเจอสูตรที�เหมือนกบัที�เคยทาํมาก็สามารถทาํไดแ้ต่เมื�อไหร่ที�ลกัษณะของโจทย์

เปลี�ยนไปก็จะไม่สามารถแสดงวิธีทาํ หรือหาคาํตอบออกมาไดเ้ลยจนทาํให้เป็นมุมมองว่าสาเหตุ

อาจเกิดจากเทคนิคของครูผูส้อนที�นาํมาใชก้บัผูเ้รียนไม่ดีทาํใหผู้เ้รียนขาดแรงจูงหรือแรงกระตุน้ใน

การศึกษาและในขณะเดียวกันผูส้อนอาจจะมองผูเ้รียนว่าด้อยการพฒันาเพราะผูส้อนคิดว่าเป็น

เนื�อหาที�ง่ายแลว้จึงทาํใหอ้าจเกิดการแบ่งกลุ่มผูส้อนคือสอนเฉพาะคนที�เขา้ใจดีกว่าเพื�อนในระดบั

เดียวกนัและคนที�ไม่เขา้ใจก็จะไปเขา้ใจอยูเ่ช่นเดิม 
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เกม (Game)  ก็เป็นนวตักรรมการศึกษาอีกอยา่งหนึ� ง ที�ครูยอมรับว่ากิจกรรมการเล่นเกม

สามารถสร้างแรงจูงใจได้และสามารถนําไปใช้เพื�อให้กิจกรรมการเรียนการสอนดาํเนินไปถึง

เป้าหมายได้ และเป็นสื�ออีกอย่างหนึ� งที�ทาํให้มีความสนุกสนาน เป็นเครื� องมือฝึกทักษะ เป็น

กิจกรรมการเรียนที�ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจและมีทศันะคติที�ดีต่อการเรียน เป็นที�ยอมรับ

กนัแลว้ว่าการเล่นเกมเป็นกิจกรรมที�สนุกสนาน หากเลือกที�จะเล่นเกมแลว้เกมจะช่วยให้เกิดการ

เรียนรู้เป็นอย่างดี เกมนั� นมี เป้าหมายที�แน่นอนว่าผูเ้ล่นต้องพยายามเล่นให้บรรลุ เป้าหมาย 

เพราะฉะนั�นหากมีการเสริมแรงดว้ยความรู้ โดยผูเ้ล่นเองยงัไดรั้บความสนุกสนานอยู่เช่นเดิม ก็ยิ�ง

จะทาํใหเ้กิดทั�งความรู้และความสนุกสนานควบคู่กนัไป ซึ�งสอดคลอ้งกบัขอ้ความที�ว่า เรียนใหส้นุก

เล่นให้ได้ความรู้ จากผลของการใช้เกมเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนที�โรงเรียนแห่งหนึ� งใน

สหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่าผลที� ได้ทําให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ�งขึ� น มีความ

กระตือรือร้นที�จะคน้ควา้และหาความรู้เพิ�มเติม เป็นผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียนเองก็พฒันา

อยา่งต่อเนื�อง ดงันั�นการเลือกจดักิจกรรมที�จะใชสื้�อในการจดัการเรียนการสอน จึงมีความสมควรที�

จะนาํเอาสื�อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเขา้มาร่วมในกิจกรรมโดยการเลือกรูปแบบที�เหมาะสม

เป็นการประยกุตแ์ละรวบรวมองคค์วามรู้เพื�อการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นของนกัเรียนใหไ้ดป้ระโยชน์

อยา่งสูงสุด ซึ�งไดแ้ก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกมการสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอนจะให้ผลดีต่อการเรียนรู้และความสามารถ

ในการจดจาํเนื�อหาไดดี้กว่าการเรียนรู้ที�เกิดจากแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป้าหมาย

ของบทเรียนประเภทนี� ออกแบบมาเพื�อฝึกทกัษะและทบทวนเนื�อหา รวมทั�งแนวคิดและทกัษะที�ได้

เรียนไปแลว้คลา้ยกับบทเรียนแบบฝึกทบทวนแต่มีการปรับเปลี�ยนรูปแบบในการนําเสนอให้

สนุกสนาน มีความตื�นเตน้และเร้าความสนใจให้ผูเ้รียนติดตามบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

เกมการสอนจึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งในการจดัการเรียนการสอนทาํให้เกิดประสิทธิ ภาพทางการ

เรียนสูงขึ�น 

สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  2 ใน

โรงเรียนกุดหานสามคัคี พบว่านักเรียนจาํนวนมากไม่สามารถจดจาํทาํความเขา้ใจและไม่มีความ

สนใจในการเรียนการสอนไปพร้อมๆกบัครูไดจึ้งไม่สามารถที�จะทาํให้การเรียนการสอนบรรลุ

วตัถุประสงค์ไปไดด้งันั�นจึงส่งผลต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนทาํให้คุณครู

ผูส้อน ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ในโรงเรียนกุดหานสามคัคี มีความตอ้งการที�จะใชสื้�อบทเรียน

คอมพิวเตอร์แบบเกมการสอนเขา้มาเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 

ในฐานะที�ผูว้ิจยัเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั�นปีที�  4  คณะครุศาสตร์ กาํลงั

ศึกษาในรายวิชาการสมัมนา ซึ�งมีความสนใจที�จะทาํวิจยัเรื� องการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
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สอนแบบเกม เรื� องการบวกลบเลขผลลพัธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  2 

โรงเรียนกุดหานสามคัคี เพื�อพฒันาผูเ้รียน ครู ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไดใ้ชป้ระโยชน์ในการ

พฒันาการศึกษา 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

สาํนักพฒันาเทคนิคการศึกษา (2542 อา้งถึงใน เพียงพร ยะสะนพ, 2552 : 9) ไดใ้ห้ความ 

หมายของ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวด้งันี�  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนที�มีลกัษณะการใช้

เนื�อหาในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สามารถใชไ้ดท้ั�งผูเ้รียนและผูส้อน บทเรียนนี�สามารถ

ใชว้ดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดต้ามวตัถุประสงคข์องบทเรียน 

ประไพ พงษ์จิวานิช (2541 อ้างถึงใน เพียงพร ยะสะนพ, 2552 : 9) ได้ให้ความหมาย

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวด้งันี� คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใชป้ระกอบการเรียนการสอน โดยผูเ้รียนได้

เรียนเนื�อหาจากบทเรียนของ คอมพิวเตอร์ที�สร้างขึ�นอยา่งเป็นขั�นตอน และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ช่วยบอกข้อบกพร่องของผูเ้รียนได้เมื�อผูเ้รียนทําผิดขั�นตอนของโปรแกรม นอกจากนั� นแล้ว 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัสามารถใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ หรือทบทวนบทเรียนซํ�าไดอ้ีก 

สรุปไดว้่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง คอมพิวเตอร์ที�สร้างขึ�นอยา่งเป็นขั�นตอน และช่วย

บอกขอ้บกพร่องของผูเ้รียนที�ใชไ้ด ้สามารถใชว้ดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดต้ามวตัถุประสงคข์อง

บทเรียน มีโตต้อบกนัระหว่างนกัเรียนกบัคอมพิวเตอร์ มีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนใหก้บัผูเ้รียน  

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดม้ีผูว้ิจยัหลายท่านไดพ้ฒันา อาทิเช่น                                                      

เนตร หงษ์ไกรเลิศ  (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเชิงทดลองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนแบบเกม 3 แบบ ไดแ้ก่แบบที�ผูเ้รียนเป็นผูค้วบคุมบทเรียน รูปแบบของการวิจยัเป็นแบบ  

Pre test–Post test Control Group Design กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัในครั� งนี�  เป็นนกัเรียนชั�นประ 

ถมศึกษาปีที� 2 ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  จาํนวน 120 คน มีประสิทธิภาพที�ระดบัเกณฑ ์

85/85 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนมีค่าความเที�ยง 0.88 และความเชื�อมั�นที� 0.93 สถิติการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05    

บุญทริกา  หวานอารมณ์ (2554 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนเรื� อง การบวกเลขที�มีการทดไม่เกิน 1 หลัก สําหรับเด็กที�มี ปัญหาการเรียนรู้ด้าน

คณิตศาสตร์ ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนบา้นหนองจิก  สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามสารครามเขต 1 จาํนวน 

20 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  ผลการวิจยัพบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.12/81.75 ซึ�งสูง

กว่าเกณฑที์�กาํหนดไว ้ดชันีประสิทธิผล มีค่าเท่ากบั 0.89248 คิดเป็นร้อยละ 89.24 และมีผลสมัฤทธิ�

ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
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พิริยาพร  พฒันาพรพงษ์ (2550 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เรื�องการหาร สาํหรับนกัเรียนช่วงชั�นที� 1 ชั�นประถมศึกษาปีที� 3  ให้ไดป้ระสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 70/70 กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยัเป็นนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนวดัสามคัคี

สทัธาราม เขตพื�นที�การศึกษาสมุทรสาครเขต ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 30 คน ไดม้า

โดยการสุ่มแบ บยกชั� น เรียน  (Cluster Sampling) ผลการวิจัยพ บว่ ามีป ระสิทธิภาพ เท่ากับ 

73.50/70.83 ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้และมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

พิมพพ์า ตะโกสีย ์(2550 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัการพฒันาแผนการเรียนรู้และบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� องการลบจาํนวนสองจาํนวนที�มีตัวตั� งไม่เกิน 9 ชั�นประถมศึกษาปีที�  1 

การศึกษาคน้ควา้ครั� งนี� เป็นนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนมารียอ์ุปถมัภช์ยัภูมิ ภาคเรียนที� 

1 ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 20 คน ไดม้าโดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) มีค่าความยากตั�งแต่ 0.23 ถึง 0.87 ค่าอาํนาจจาํแนก ตั� งแต่ 0.67 ถึง 0.92 และค่าความ

เชื�อมั�นทั�งฉบบัเท่ากบั 0.78 ผลการศึกษาพบว่า 1) แผนการเรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ที�พฒันาขึ�นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.25/88.00 ซึ� งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ดัชนีประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที�พฒันาขึ�นมีค่าเท่ากบั 0.8509 3) ผูเ้รียนมีความพึงพอใจโดยรวมใน

ระดบั “มากที�สุด” จึงควรสนบัสนุนใหค้รูนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

อิสรา ภูพวก (2555 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยั การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เรื� อง สมบัติของจาํนวนนับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1 กลุ่ม

ตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  คือ นักเรียนระดับชั�นชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1 โรงเรียนโพนเมือง 

ประชารัฐ อาํเภออาจสามารถ จังหวดัร้อยเอ็ด สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27  

ซึ�งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มมา 1 ห้องเรียน จาํนวน 32 คน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ผลการวิจยัพบว่า บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื� องสมบัติของจาํนวนนับระดับชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 1 มีประสิทธิภาพ 82.02/82.70 ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนที�เรียน

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01  
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3. การดําเนินการวจิยั 

    3.1 วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื� องการบวกลบเลขผลลพัธ์ไม่เกิน 

1,000 สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

2. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนที�เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนแบบเกม เรื�องการบวกลบเลขผลลพัธ์ไม่เกิน 1,000 สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 

ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 

3. เพื�อหาค่าดชันีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื� องการบวกลบ

เลขผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000 สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 

     3.2 สมมตฐิาน 

1. ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื�องการบวก

ลบเลขผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000 สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

2. นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื� องการบวก

ลบเลขผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000 สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม เรื� องการบวกลบเลข

ผลลพัธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  2 สูงกว่า .50 ซึ� งหมายถึงนักเรียน 

มีความกา้วหนา้ในการเรียน 

    3.3 ขอบเขตการวจิยั 

1. เนื�อหา / การดาํเนินการสร้างเกม 

ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัเลือกเนื�อหาในหลกัสูตรแกนกลาง พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที� 1 จาํนวนและการดาํเนินการ หน่วยการเรียนรู้ที� 1 เรื�อง การบวกลบเลข

ผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000 สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ในการสร้างเกมมีการคดัเลือกเครื�องมือ 

สร้างสตอรี�บอร์ด พฒันาโปรแกรม ทดสอบกบัผูเ้ชี�ยวชาญ และนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

2. กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

   1)  กลุ่มประชากร 

         ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� เป็นนกัเรียนโรงเรียนกุดหานสามคัคี อาํเภอศรีบุญเรือง  

จังหวัดหนองบัวลาํภู  สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาํภู เขต 1         

ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน  196  คน 
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  2)  กลุ่มตวัอยา่ง 

        กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  เป็นนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนกุด

หานสามัคคี  อ ําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาํภู  สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบวัลาํภู เขต 1  ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 30  คน โดยใชว้ิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื�องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที�ผูส้อนทาํการสอน สามารถ

ควบคุมได ้

 

    3.4 ตวัแปรที�ใช้ในการศึกษา 

1. ตวัแปรตน้ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื� องการบวกลบเลขผลลพัธ์ไม่

เกิน 1,000 สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

    1)  ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนที�เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

เกม เรื�องการบวกลบเลขผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000 สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 

    2)  ดชันีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที�เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แบบเกม เรื�องการบวกลบเลขผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000 สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 

    3.5 ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการวิจยัครั� งนี�  คือ ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2557 ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง

จาํนวน 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 1 ชั�วโมง สปัดาห์ละ 2 คาบ รวมทั�งสิ�น 2 สปัดาห์ เวลาที�ใชใ้นการ

ดาํเนินการทดลอง ใชค้าบเรียนปกติ 

 

4. ผลการศึกษา 

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม วิชาคณิตศาสตร์ 

เรื�องการบวกลบเลขที�มีผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000 ที�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

     ก่อนที�จะนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื�องการบวกลบเลขผลลพัธ์ไม่เกิน 

1,000 ไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง ไดใ้ห้ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือโดยแบบสอบถามมี

คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั  4.43  ซึ�งมีคุณภาพในระดบั ดี 
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ตารางที� 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื�องการบวก

ลบเลขผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000   

ผลการวิเคราะห ์
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน รวม หลงัเรียน 

(20) (5) (5) (5) (15) (20) 

รวม 315 140 128 140 408 550 

ค่าเฉลี�ย 10.5 4.67 4.27 4.67 13.17 18.33 

S.D. 2.73 0.78 0.73 0.57 1.37 1.37 

ร้อยละ 52.5 89.33 84.67 89.33 87.78 91.67 

                                                                         ประสิทธิภาพของกระบวนการ��     =   87.78 

                                                                                 ประสิทธิภาพของผลลพัธ์��    =   91.67 

 

     จากตาราง ที� 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม  

เรื�องการบวกลบเลขผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000 จากการทดลองภาคสนามพบว่า การทดสอบระหว่างเรียน 

มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั  13.17 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน  และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.37   

มีประสิทธิภาพเท่ากบั  87.78  และการทดสอบหลงัเรียน มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั  18.33  จากคะแนน

เต็ม  20  คะแนน และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37 มีประสิทธิภาพเท่ากบั  91.67 นั�นคือ 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม  มีประสิทธิภาพของ E1/ E2 เท่ากับ     

87.78/91.67  แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 

  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนของผูเ้รียนไดรั้บการจดัการเรียน 

รู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื� องการบวกลบเลขผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000 ที�พฒันาขึ�น 

ก่อนที�จะทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน ผูศ้ึกษาไดท้าํการทดสอบก่อนเรียนและ

ทดสอบหลงัเรียน โดยใช้แบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนที�เป็นเอกสาร จาํนวน 20 ขอ้ 3 ตัวเลือก 

นําไปใช้กับผูเ้รียน จาํนวน   30   คน ซึ� งเป็นชุดข้อสอบชุดเดียวกันโดยมีค่าค่าความยาก (p) อยู่

ระหว่าง 0.44  ถึง  0.79 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) อยูร่ะหว่าง  0.3  ถึง  0.85 ค่าความเชื�อมั�นของขอ้สอบทั�ง

ชุดเท่ากับ 0.88 จากนั� นนําคะแนนก่อนและหลังเรียนมาคํานวณค่าทางสถิติ   ( t–test  dependent 

Samples) เพื�อทดสอบสมมติฐาน  ดงัปรากฏตารางที� 2 
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ตารางที�  2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนของผูเ้รียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื�องการบวกลบเลขผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000 

กลุ่มทดลอง จาํนวนนกัเรียน � S.D. Df �คาํนวณ 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

30 

30 

10.5 

18.33 

2.73 

1.37 
29 18.8547 

   *มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

     จากตารางที�  2  แสดงว่า ค่า t  ที�คาํนวณไดม้ีค่า 18.8547   ซึ�งมีค่ามากกว่าค่า  tตาราง,29,.05 

ที�เปิดจากตารางที�ระดบันัยสาํคญั .05 ซึ�งมีค่าเท่ากบั 1.6991 ดงันั�นจึงสรุปไดว้่า ผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนของกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื� องการ

บวกลบเลขผลลพัธ์ไม่เกิน 1,000 แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัที�ระดบั .05 โดยค่าเฉลี�ยคะแนนก่อน

เรียนเท่ากบั 10.5 และมีส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.73  คะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนเท่ากับ 18.33  

และมีส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.37 

 

3. วิเคราะห์ดชันีประสิทธิผลของนกัเรียนหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แบบเกม เรื�องการบวกลบเลขผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000 ผูว้ิจยันาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม 

เรื�องการบวกลบเลขที�มีผลลพัธ์ไม่เกิน 1,000  ที�พฒันาขึ�นไปใชก้บัผูเ้รียน นาํคะแนนทั�ง ก่อนเรียน 

และหลงัเรียนของผูเ้รียนกลุ่มทดลองจาํนวน  30  คน มาวิเคราะห์หาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื� องการบวกลบเลขผลลพัธ์ไม่เกิน 1,000dที�พฒันาขึ�น ผล

การวิเคราะห์ปรากฏดงัตารางที� 3 

 

ตารางที� 3  ดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม  

เรื�องการบวกลบเลขผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000  ที�พฒันาขึ�น 

 

จาํนวน

นกัเรียน 

คะแนนเต็ม การทดสอบ E.I ร้อยละ 

(%) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน   

30 20 315 550 0.5439 54.39 
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จากตารางที� 3 พบว่า  ดชันีประสิทธิผลของนกัเรียนหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนแบบเกม  เรื� องการบวกลบเลขผลลพัธ์ไม่เกิน 1,000  ที�ผูศ้ึกษาสร้างขึ�นทาํให้นักเรียนมี

ความกา้วหนา้ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม  เรื�องการบวกลบเลขผลลพัธ์

ไม่เกิน 1,000  เพิ�มขึ�นจากก่อนเรียน เท่ากบั  0.5439 คิดเป็นร้อยละ  54.39 

 

5. อภิปรายผล 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมกเรื�องการบวกลบเลขผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000 สาํหรับ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ที�ผูว้ิจยัสร้างและพฒันาขึ�น สูงกว่าเกณฑ์ที�กาํหนดสาเหตุเป็นเช่นนี�   

อาจเป็นเพราะว่าไดผ้่านการออกแบบอย่างมีระบบ  และไดผ้่านการตรวจสอบในทุกขั�นตอนของ

กระบวนการจดัทาํ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญดา้นต่าง ๆ อยา่ง

ถกูตอ้งจึงทาํให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื� องการบวกลบเลขผลลพัธไ์ม่เกิน 1,000 

สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  

ขอ้เสนอแนะการนาํผลการศึกษาไปใช ้ในการสร้างควรเตรียมสมรรถนะเครื�องตามคู่มือ

เพื�อให้การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม ใชง้านไดต้ามตอ้งการ ก่อนการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน ผูส้อนควรปฐมนิเทศผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจในวิธีการเรียนโดยใชบ้ทเรียน ควรใหผู้เ้รียน

ใชหู้ฟังเพื�อไม่ให ้มีเสียงรบกวนจากเพื�อนๆ นกัเรียนควรมีอิสระโดยไม่ ควรจาํกดัเวลาในการเรียนรู้ 

และควรนําวิธีการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม ไปเปรียบเทียบกบัวิธีการ

สอนแบบปกติ 

  

6. สรุปผลการวจิยั 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม วิชาคณิตศาสตร์ เรื�องการบวก

ลบเลขผลลพัธ์ไม่เกิน 1,000 สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ที�วิจยัสร้างขึ�นมีประสิทธิภาพ

เท่ากบั 87.78/91.67 

2. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกัน

อยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .05 เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื� องการบวกลบเลข

ผลลพัธ์ไม่เกิน 1,000 สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�น คะแนนหลงัเรียนมี

คะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 

3) ดชันีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม วิชาคณิตศาสตร์ เรื�องการ

บวกลบเลขผลลพัธ์ไม่เกิน 1,000 สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นทาํให้นัก 

เรียนมีความรู้เพิ�มขึ�นจากก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 0.5439 คิดเป็นร้อยละ 54.39 
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7. กติตกิรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณผูอ้าํนวยการโรงเรียนกุดหานสามคัคี คุณครูนวลจันทร์ สุวรรณพรหมก 

ครูประจาํชั�นประถมศึกษาปีที�   2  ที�อาํนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและทดลองใช้เครื�องมือวิจัย ขอขอบใจ นักเรียนระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  2d 

ภาคเรียนที� 1dปีการศึกษา 2557 โรงเรียนกุดหานสามคัคีที�ใหค้วามร่วมมือในการวิจยัครั� งนี�  
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การประยุกต์บทเรียนมัลตมิีเดีย เพื�อเพิ�มผลสัมฤทธิ�ในการเรียนคาํศัพท์ภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � 

Apply Multimedia Instructions  to Enhance Learning Achievement in   

English vocabulary for Prathomsuksa 3 Students 
 

ปานตะวนั ชูคาํ1   กิตดารัตน์ หงษส์ระแกว้2  ปิยสุดา ตนัเลิศ�* และสุทธิกานต ์บ่อจกัรพนัธ์4   
 

1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี pantawan007@gmail.com 
2คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี kitdarat@gmail.com 
3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี piyasuda@gmail.com 
4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ttsutthikarn@gmail.com 

 

บทคัดย่อ: การวิจยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงค์ 1) เพื�อพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียคาํศพัท์ภาษาองักฤษ ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื�อเพิ�มผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนในการเรียนคําศพัท์

ภาษาองักฤษสาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3  และ 3) เพื�อหาดชันีประสิทธิผลในการเรียนของ

ผูเ้รียนที�เรียนโดยใชบ้ทเรียนมลัติมีเดียคาํศพัทภ์าษาองักฤษ กลุ่มตวัอยา่งในการใชว้ิจยัครั� งนี� คือ นกัเรียน

ชั�นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 28 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี แบบแผนการทดลอง

แบบกลุ่มเดียวและทดสอบก่อน-หลงั เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัคือบทเรียนคาํศพัท์ภาษาองักฤษ และ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน สถิติที�ใช้คือค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียที�พฒันาขึ�นมีค่า 81.43/80.71 ผลสมัฤทธิ� ทางการ

เรียนของนักเรียน หลงัเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียคาํศพัทภ์าษาองักฤษที�พฒันาขึ�นสูงกว่าก่อนเรียนมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  และดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  3 

มีค่าเท่ากบั 0.526หรือสามารถคิดเป็นค่าร้อยละ 52.60  
 

คาํสําคญั: บทเรียนมลัติมีเดีย, ผลสมัฤทธิ� , คาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
 

Abstract: 

This research has its aims 1) to develop of  multimedia instructions about vocabulary for Pathomsuksa 

3 Students, 2) to study learning achievement  of students taught by  multimedia instructions about 

vocabulary for Pathomsuksa 3 Students, 3) to study and  index of  multimedia instruction about 

vocabulary for Prathomsuksa 3 Students. The sample selected was 28 of  Prathomsuksa 3 students of 

Udonthani Rajabhat University of Demonstration School. Trial schemes a single group pretest-
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posttest. The tools used in this research were multimedia instruction about vocabulary   for 

Prathomsuksa 3 students,  pretest and posttest of multimedia instruction.  The statistics used in this 

study were: mean, standard deviation and t-test. The results showed that the effectiveness rate of 

multimedia instruction was at 81.43/80.71. The average was higher than before teaching with a 

statistical significance level at .05, and the index of the effectiveness of  Prathomsuksa 3 students was 

52.60 percent. 

 

Keyword: multimedia instruction, learning achievement, vocabulary  
 

1. บทนํา 

 ในประเทศไทยไดม้ีการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตั�งแต่ชั�นประถมศึกษาปีที� � เพื�อให้

ผูเ้รียนมีความสามารถพฒันาทกัษะต่างๆ แต่เมื�อเทียบกับการเปิดโรงเรียนสอนภาษาในปัจจุบันแลว้ 

พบว่ามีโรงเรียนสอนภาษามีเป็นจาํนวนมากซึ�งสวนทางกบัเด็กนักเรียนที�ควรจะไดรั้บความรู้ภายใน

โรงเรียน นอกจากนี�ความสามารถในการเรียนการเขียนสะกดคาํศพัท์ต่างๆ ก็ยงัไม่ถกูตอ้ง นกัเรียนรู้จกั

คาํศพัทน์อ้ย แต่คาํศพัทย์งัจาํเป็นและเป็นปัจจยัหลกัที�ตอ้งนาํมาสอนสอดแทรกในการเรียนการสอนอยู่

เสมอ เพราะเป็นพื�นฐานที�ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนองักฤษในทุกทกัษะ ในดา้นวิธีการสอนของครู

นั�นยงัดาํเนินตามวิธีการสอนแบบเดิม โดยส่วนใหญ่จะใชภ้าพประกอบ ทาํใหม้ีปัญหาเกิดขึ�น  อาทิเช่น 

ภาพอาชีพที�นาํมาใชป้ระกอบการเรียนการสอนไม่มีความชดัเจน สื�อการสอนที�ใชน้ั�นก็ยงัไม่หลากหลาย 

ในปัจจุบนันี� ไดม้ีการพฒันาสื�อมลัติมีเดียมาใชเ้ป็นเครื�องมือที�ช่วยในการเรียนการสอนมากขึ�น สามารถ

นําเสน อเป็นสื� อประสมได้ ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ� ง กราฟิก  แผนภูมิ  กราฟ วิ ดีทัศน์ 

ภาพเคลื�อนไหว และเสียง เพื�อถ่ายทอดเนื�อหาบทเรียน โดยที�มีเป้าหมายที�สาํคัญคือ เพื�อที�จะสามารถ

ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน  

 ดงันั�นคณะผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะทาํการพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียคาํศพัท์ภาษาองักฤษ เพื�อให้

นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจความหมายเกี�ยวกบัคาํศพัทภ์าษาองักฤษมากขึ�น นอกจากนี�ก็ยงัทาํใหผู้เ้รียน

สนุกกบัการเรียนภาษาองักฤษและเกิดแรงจูงใจในการเรียนแลว้ยงัทาํใหเ้กิดทศัคติที�ดีต่อการเรียนการ

สอนวิชาภาษาองักฤษอีกดว้ย  ในการวิจยัครั� งนี� ที�มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงันี�   1) เพื�อพฒันาบทเรียน

มลัติมีเดียคาํศพัท์ภาษาองักฤษ สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 75/75 2) เพื�อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลงัเรียน โดยใชบ้ทเรียน

มลัติมีเดียคาํศพัท์ภาษาองักฤษ สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 และ 3) เพื�อหาดชันีประสิทธิผล

ในการเรียนของผูเ้รียนที�เรียนโดยใช้บทเรียนมลัติมีเดียค ําศัพท์ภาษาองักฤษ สําหรับนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที�  3 ขอบเขตของการวิจัยคือ เนื� อหาที�ใช้เป็นคําศัพท์ภาษาองักฤษของนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที�  3 ได้แก่ ค ําศัพท์ภาษาองักฤษหมวดอาชีพ และคาํศพัท์ภาษาอังกฤษหมวดกีฬา 
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ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏ

อุดรธานี จาํนวน �� คน และใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง   จาํนวน  28 คน โดยวิธีการเลือกแบบ ตวัแปรที�ศึกษา 

ไดแ้ก่ 1) ตวัแปรตน้คือ บทเรียนมลัติมีเดียคาํศพัท์ภาษาองักฤษ ชั�นประถมศึกษาปีที� 3  และ 2) ตวัแปร

ตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  3 และ

ประสิทธิผลในการเรียนของนกัเรียนที�มีต่อบทเรียนมลัติมีเดียคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 สุคนธ ์สินธพานนท ์(���� : ��) บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย หมายถึง บทเรียนที�สร้างขึ�น

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ประกอบด้วยเนื�อหาของบทเรียนเป็นข้อความ ภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว 

เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ผูเ้รียนสามารถศึกษาบทเรียนด้วยตนเองไปตามขั�นตอนต่างๆ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก ําหนด ทําให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในเรื� องที� เรียนได้กระจ่างชัดเจน โดย

ประสิทธิภาพที�วดัส่วนใหญ่จะพิจารณาจากร้อยละการทาํแบบฝึกหัดหรือกระบวนการเรียน หรือ

แบบทดสอบย่อยโดยแสดงเป็นตัวเลข � ตัว คือ E�/E� เช่น ��/��, ��/��, ��/��  ซึ� ง E� หมายถึง 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ เป็นการประเมินพฤติกรรมย่อยๆจากการทาํกิจกรรมของผูเ้รียนใน

บทเรียนทุกกิจกรรม (ทุกกรอบ/ขอ้) หรือจากการที�นักเรียนไดอ้่านบทเรียนถูกมากน้อยเพียงใดนั�นเอง 

ส่วน  E� หมายถึงประสิทธิภาพของผลลพัธ ์โดยการประเมินผลลพัธ์ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผล

การทดสอบหลงัเรียน (Post-test)  

 พิมพพ์ิชชา พูนประสิทธิ�  (2555 ) กล่าวถึงความหมายของคาํศพัทไ์วว้่าคาํศพัท์คือ เสียง กลุ่ม

เสียง เสียงพูด ที�แสดงหรือสื�อสารออกมาโดยมีความหมายในตวัเอง ทั�งภาษาพูดและภาษาเขียน ถา้เป็น

คาํยากจะไดรั้บการแปลความหมายไวแ้ละรวบรวมเป็นบญัชีไวใ้นรูปแบบพจนานุกรมหรืออภิธานศพัท ์

เป็นตน้ 

 เผชิญ  กิจระการ (2546)  ไดเ้สนอแนวทางในการหาประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้หรือสื�อที�

สร้างขึ� น  โดยให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียนจากก่อนเรียนและหลังเรียนว่ามีความรู้

ความสามารถเพิ�มขึ�นอย่างเชื�อถือไดห้รือไม่ หรือเพิ�มขึ�นเท่าใดซึ�งอาจพิจารณาไดจ้ากการคาํนวณค่า t-

test แบบ Dependent Samples หรือหาค่าดชันีประสิทธิผล หากมีนัยสาํคญัทางสถิติ ก็ถือไดว้่า นักเรียน

กลุ่มนั�นมีพฒันาการเพิ�มขึ�นอยา่งเชื�อถือได ้

 นงลกัษณ์ กอธนสิน และคณะ (2552) ไดศ้ึกษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง 

Occupation กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 พบว่าบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื�อง Occupations มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

76.48/77.13 ซึ�งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที�ตั�งไว ้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนที�เรียนโดย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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 ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์ (2554) ได้ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคําศัพท์

ภาษาองักฤษตามแนวเรื� อง โดยใช้กลวิธีการเดาความหมายคาํศพัท์จากบริบท สําหรับนักเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปกร จงัหวดันครปฐม พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคาํศพัท์ภาษาองักฤษตามแนวเรื�อง โดยใช้กลวิธีการเดาความหมายคาํศพัท์จาก

บริบทมีค่าเท่ากับ ��.��/��.�� ซึ� งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที�กาํหนดไวคื้อ ��/�� ความสามารถทางด้าน

คาํศพัท์ภาษองักฤษและการใช้กลวิธีการเดาความหมายคาํศพัท์จากบริบทของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ� น

หลงัจากที�เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 ดวงพร  บุญถม (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื� องวนัสําคัญของไทยและวนัสําคัญของต่างประเทศสําหรับนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� � พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื�อง วนั

สาํคญัของไทยและวนัสาํคญัของต่างประเทศ ชั�นประถมศึกษาปีที� � ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมีประสิทธิภาพ

เท่ากบั ��.��/��.�� ซึ�งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ��/�� ที�ตั�งไว ้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� �  หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอีกดว้ย 

 

3. การดําเนินการวจิยั 

 ในส่วนของบทเรียนมลัติมีเดียคาํศพัท์ภาษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � มี

ขั�นตอนดาํเนินการวิจยั ดงันี�   

1. วิเคราะห์และกาํหนดเป้าหมายของเนื�อหาที�ตอ้งการ จากนั�นรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มลูเพื�อใช ้

ในการพฒันาบทเรียนมลัติมีเดีย ออกแบบโครงเรื�อง แลว้เสนอให้ผูเ้ชี�ยวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสม 

และพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียตามคาํแนะนําของผูเ้ชี�ยวชาญให้เสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบ นําบทเรียน

มลัติมีเดียที�ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญก่อนนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

2. สร้างแบบทดสอบตามวตัถุประสงค ์แบบปรนยั จาํนวน 30 ขอ้ นาํแบบทดสอบที�ไดเ้สนอ 

ต่อผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของเนื�อหาและวตัถุประสงค์ (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) ที�มีค่าตั� งแต่ 0.50 ขึ� นไป  หาค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนก โดยต้องมีค่า

ระหว่าง �.��-�.�� และค่าอาํนาจจาํแนก �.�� ขึ� นไปมาเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

ประเมินหาค่าความเชื�อมั�นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้สูตรของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

(Kuder-Richardson) KR-�� 

3. กาํหนดแบบแผนการวิจยั  รูปแบบการทดลองที�ใชใ้นการวิจยัเป็นการทดลองโดยใช ้

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกบักลุ่มเดียว (One group Pretest-Posttest Design) 
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ตารางที� � แบบแผนการทดลอง 

 

 

 

 

E แทน กลุ่มทดลองที�ไดรั้บการสอนโดยใชสื้�อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 X แทน การสอนโดยใชสื้�อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคาํศพัท ์

T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 

 T2  แทน การทดสอบหลงัเรียน 

�. จดัเตรียมกลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั�นประถมศกึษาปีที� 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั

อุดรธานี จาํนวน  28 คน เพื�อทาํการเรียนโดยใชบ้ทเรียนมลัติมีเดียคาํศพัทภ์าษาองักฤษ  

5.  เตรียมเครื�องมือที�ใชใ้นการทดลอง พร้อมทั�งแนะนาํวิธีการใชบ้ทเรียนมลัติมีเดีย  

 6.  เก็บรวบรวมขอ้มลู ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใชข้อ้สอบแบบปรนยั จาํนวน

ทั�งหมด 30 ขอ้ แบบ 3 ตวัเลือกตอบ ระยะเวลาทั�งหมด 30 นาที  

7. ใหน้กัเรียนเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 

   

  
รูปที� � ตวัอยา่งบทเรียนมลัติมีเดียคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 

 

8. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน โดยใชข้อ้สอบแบบปรนยั จาํนวนทั�งหมด 30 ขอ้ แบบ 

3 ตวัเลือกตอบ ระยะเวลาทั�งหมด 30 นาที เก็บรวบรวมขอ้มลูเพื�อวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

กลุ่ม สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลงัเรียน 

E T1 X T2 
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รูปที� � ภาพการเขา้สู่ระบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 9. วิเคราะห์ผลการวิจยัจากคะแนนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ หลงัเรียน หาค่าเฉลี�ย ส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน t-test และดชันีประสิทธิผล  

 

4. ผลการศึกษา 

 �. การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดีย เพื�อเพิ�มผลสมัฤทธิ� ในการเรียนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ สาํหรับ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � ผลการศกึษาพบว่าบทเรียนมลัติมีเดีย มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.43/80.71 

ดงัตารางที� 2  

 

ตารางที� 2 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดีย โดยใชสู้ตร E1/E2 

การสอบ คะแนน �� S.D. E1/E2 

ระหว่างเรียน 10 8.04 0.78 81.43 

หลงัเรียน 30 24.21 2.49 80.71 

 

 จากตารางที� 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี�ยจากการทาํแบบทดสอบทา้ยหน่วยของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั�ง � หน่วย มีค่าเท่ากบั 8.04 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ�งคิดเป็นร้อย

ละ 81.43 และคะแนนที�ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 24.21 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 30 คะแนน โดยคิดเป็นร้อยละ 80.71 ซึ� งประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากับ 

81.43/80.71 ซึ�งมีคะแนนทดสอบแต่ละหน่วยสูงกว่าเกณฑ์ที�ตั�งไวคื้อ 75 และมีคะแนนจากการทดสอบ

หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑที์�ตั�งไวคื้อ 75/75 

 �. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียน

มลัติมีเดียคาํศพัทภ์าษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ผลการศึกษาแสดงไดด้งัตารางที� 3 
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ตารางที� 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลงัเรียนที�เรียนดว้ย

บทเรียนมลัติมีเดีย 

แบบทดสอบ คะแนนเตม็ �� S.D t df 

หลงัเรียน 30 24.21 2.49 
13.21 27 

ก่อนเรียน 30 17.78 �.�� 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

จากตารางที� 3 แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนเท่ากบั ��.��ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั �.��  และคะแนนเฉลี�ยก่อนเรียนเท่ากบั ��.�� ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.�� ทั�งนี�  ค่า t ที�

คาํนวณได(้13.21)มีค่ามากกว่าค่า t จากตาราง (1.70) แสดงว่าผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนที�

เรียนดว้ยสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

 

 �. การหาดัชนีประสิทธิผลในการเรียนของผูเ้รียนที� เรียนโดยใช้บทเรียนมลัติมีเดียคาํศพัท์

ภาษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ผลการศึกษาแสดงไดด้งัตารางที� 4  

 

ตารางที� 4  การหาค่าดชันีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

จาํนวนนักเรียน ผลรวมคะแนนของนักเรียนทั�งหมด  ดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.) 
28 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

456 678 0.526 

 

จากตารางที� 4 แสดงให้เห็นว่า ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ก่อนเรียนคะแนนเต็ม �� คะแนน 

จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง �� คน มีผลรวมคะแนนของนักเรียนทั�งหมด ก่อนเรียนได ้��� คะแนน และมี

ผลรวมคะแนนทั� งหมดหลงัเรียน ��� คะแนน การคาํนวณหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � มีค่าเท่ากบั �.��� ซึ�งมีค่าสูงกว่า �.� หรือสามารถคิดเป็นค่าร้อยละ 52.60 

แสดงให้เห็นว่าดชันีประสิทธิผลของสื�อการเรียนการสอน ทาํใหน้ักเรียนมีความกา้วหน้าทางการเรียน

เพิ�มขึ�นกว่าก่อนเรียน 

 

5. อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสามรถสรุปและอภิปรายผลไดด้งันี�  

 �. บทเรียนมลัติมีเดียคาํศพัท์ภาษาองักฤษ สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� �  ที�สร้างขึ�น

นั�นมีค่าประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากบั 81.43/80.71 ซึ�งเป็นไปตามเกณฑ์ที�กาํหนดไวคื้อ ��/�� ทั�งนี�

เนื� องจากได้ทําการพฒันาปรับปรุงที�มีการผ่านกระบวนการออกแบบที�เป็นระบบและได้ผ่านการ
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ตรวจสอบในทุกขั�นตอนของการพฒันา พร้อมทั�งไดม้ีการใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ นอกจากนี� ยงัมีการ

นาํเสนอบทเรียนมลัติมีเดียในรูปแบบของสื�อประสม ไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว และเสียง 

เพื�อที�จะช่วยให้เกิดการกระตุน้ เร้าความสนใจในการเรียนดว้ย อีกทั�งยงัสามารถเป็นเครื�องมือกระตุน้

ความสนใจของผูเ้รียน นอกจากนี� เป็นสื�อที�สามารถมีปฏิสมัพนัธห์รือโตต้อบกบัผูเ้รียนได ้

 �. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลงัเรียน โดยใช้บทเรียนมลัติมีเดียคาํศพัท์

ภาษาองักฤษ สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � พบว่า มีคะแนนเฉลี�ยจากการทาํแบบทดสอบก่อน

เรียน เท่ากบั 17.78 และคะแนนที�ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั 24.21 เนื�องมาจากบทเรียน

มลัติมีเดียมีแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบย่อย และแบบทดสอบหลงัเรียนให้นักเรียนไดท้ดสอบ

ความรู้ ซึ�งนักเรียนสามารทราบผลไดท้นัทีที�จบจากการทาํแบบทดสอบ นอกจากนี� ยงัสามารถกลบัมา

อ่านหรือศึกษาเพิ�มเติมได ้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเมื�อ

เรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย 

 3. ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � มีค่าเท่ากบั �.��� ซึ�งมี

ค่าสูงกว่า �.�0 หรือสามารถคิดเป็นค่าร้อยละ 52.60 การที�นักเรียนมีความรู้หรือความก้าวหน้าทาง

พฒันาการเรียนรู้เพิ�มขึ� นร้อยละ 52.60 เนื�องจากบทเรียนมลัติมีเดียประกอบดว้ยสื�อหลากหลายชนิด 

ผูเ้รียนเกิดความตั�งใจที�อยากเรียนรู้เพิ�มขึ�นดว้ย อีกทั�งการให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัและครูเป็นผูค้อยชี�แนะ 

ทาํใหน้กัเรียนมีการเรียนรู้เพิ�มมากขึ�น 

 

6.  สรุปผลการวจิยั 

 ผลการวิจยั พบว่าบทเรียนมลัติมีเดียที�พฒันาขึ�นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที�กาํหนดไวที้� 

75/75 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหลงัจากที� เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 

นอกจากนี� ค่าดชันีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากบัร้อยละ  52.60 สูงกว่าเกณฑ์ที�กาํหนดไวอ้ีกดว้ย นั�น

หมายความว่าบทเรียนมัลติมีเดียที�พัฒนาขึ� นนี� สามารถนําส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ� น การนําบทเรียนมลัติมีเดียไปใช้ในการเรียนการสอน ไม่ควรมีการกาํหนด

ระยะเวลา ควรให้ผูเ้รียนเรียนไปตามขีดความสามารถของผูเ้รียนเอง เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความ

สนุกสนาน ไม่กดดนั หรือวิตกกงัวลมากเกินไป และควรคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ย 

อาจจะมีความยดืหยุน่ทั�งในส่วนของเนื�อหา แบบทดสอบ หรือระยะเวลา  ในการเก็บขอ้มลู ควรคาํนึงถึง

ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการทาํงาน ดว้ยว่ามีความพร้อมหรือมีศกัยภาพ

เพียงพอต่อการนาํบทเรียนมลัติมีเดียไปใชห้รือไม่ เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และความสะดวกต่อผูเ้รียน 

รวมทั�งไม่เกิดปัญหาในการใชบ้ทเรียนมลัติมีเดีย การสร้างบทเรียนมลัติมีเดียที�มีความน่าสนใจ ไม่น่า

เบื�อ รวมทั�งตรงกับวยั ความต้องการ และความสามารถของผูเ้รียนเอง สามารถมีปฏิสัมพนัธ์และ

สามารถโตต้อบกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง ทาํใหผ้ลสมัฤทธิ� ทางการเรียนรู้เพิ�มมากขึ�น 
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7. กติตกิรรมประกาศ 

 คณะผูว้จิยัขอขอบคุณคณะครูและนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ที�ไดใ้ห้

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูและทดลองเครื�องมือในการศึกษาวิจยัครั� งนี�  ขอขอบพระคุณ

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานีที�ไดใ้หทุ้นอุดหนุนการทาํวิจยัในครั� งนี�  
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บทคดัย่อ:    การวจิยัครั� งนี�มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื�อหาประสิทธิภาพของสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย  วิชา

ภาษาไทย เรื�อง พฒันาทกัษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผดิ โดยใชท้ฤษฏีพฤติกรรมนิยม สาํหรับนกัเรียนชั�น

ประถมศึกษาปี� ที� 6 ที�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  2) เพื�อศึกษาผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนดว้ยสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย 3) เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ที�มีต่อสื�อการเรียนการ

สอนมลัติมีเดีย โดยกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัในครั� งนี� เป็นนกัเรียนโรงเรียนชุมชนสามพร้าว  อาํเภอเมือง 

จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 20 คนโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดียมีค่าเท่ากับ 81.60/82.82   

2) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่างก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05  3) ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความ

คิดเห็นต่อสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย ในภาพรวมอยูร่ะดบัเห็นดว้ยดีมาก 

 

 คาํสําคญั: พฒันาทกัษะ, สื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย  

 

ABSTRACT: The purposes of this study were 1) to develop instruction multimedia in topic "skill of 

writing the word are often incorrect of thai language by The theory of behaviorism for student grade 6" 

with the efficiency standard criterion at 80/80.  2) to compare the pre-test scores and the post-test scores of 

the students in instruction multimedia. 3) to study the audience's satisfaction about the instruction 

multimedia.  20 of them were selected as the sample. 

 The result showed at the effectiveness index rate of instruction multimedia was 81.60/82.82.  2) 

the students learned by using instruction multimedia has post-test scores higher than the pre-test scores 
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with a statistical significance level at .05.  3) the students showed satisfaction with the learning was at a 

high level. 

 

Keywords:  Skills, Instruction  Multimedia. 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบันภาษาไทยมีผูส้นใจเป็นจาํนวนมาก ทั�งทกัษะการพูด ทกัษะการเขียน โดยเฉพาะในปี 

พ.ศ. 2559 จะเกิดประชาคมอาเซียน ที� เรียกว่า AEC (Asean Economic Community) ทําให้ภาษาไทยมี

บทบาทมากขึ� นทั�งนี� เนื�องจากประเทศไทยตั�งอยู่ในตาํแหน่งที�เป็นศูนยก์ลาง จะทาํให้เกิดการค้าขายกับ

ประเทศที�ตั�งอยู่รอบ ๆ ขา้ง ดงัจะสังเกตไดจ้ากการส่งนักศึกษามาเรียนภาษาไทยในประเทศมากขึ�น  ทั�งนี�

เพื�อใหสื้�อสารกบัคนไทยไดม้ากขึ�น ทกัษะทางภาษาไทยประกอบดว้ย การฟัง การพดู การอ่านและการเขียน 

ที�ผูเ้รียนตอ้งฝึกฝนเพื�อให้ใชภ้าษาในการสื�อสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยเฉพาะการเขียน การสะกดคาํ ซึ�งเป็น

ส่วนหนึ� ง ของการใชภ้าษาไทย  สื�อออนไลน์เขา้มามีบทบาทในคนมากขึ�น การใชสื้�อสังคมออนไลน์ เช่น  

เฟซบุ๊ก(Facebook) ไลน์ (Line) อินทราแกรม (Instragram)  จะพบว่าการใช้ภาษาไทยในการสื�อสารได้

เปลี�ยนแปลงไป จากการพิมพสื์�อสารระหว่างกนัมีการใชค้าํภาษาไทยที�ผิดไปจากเดิมหรือพิมพไ์ม่ถูกตอ้ง

ตามหลกัของภาษาไทย ก็เป็นเหตุใหก้ารใชง้านภาษาไทยผดิพลาดไปสื�อความหมายไม่ถกูตอ้ง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉ บับที�  2) พ.ศ.2545 ได้ให้

ความสาํคญักบัการจดัการเรียนการสอนที�มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ซึ�งไดบ้ญัญติัไวใ้น มาตรา 22 ความว่า 

การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมี

ความสาํคญัที�สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศกัยภาพ (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 4-5)  จากแนวทางดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การ

จัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  สื�อนวัตกรรมทางการศึกษาที� ดีมีคุณภาพจึงมี

ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนบัว่าเป็นสื�อประเภทหนึ�งที�ใหผ้ลสมัฤทธิ� ทางการ

เรียนสูง ทั�งนี�  เนื�องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณสมบัติในการนําเสนอสื�อคอมพิวเตอร์แบบ

มลัติมีเดียที�หลากหลายและการเรียนที�ใชเ้ครื�องคอมพิวเตอร์เป็นเครื�องมือเพิ�มความน่าสนใจให ้แก่ผูเ้รียนได้

เป็นอย่างดี ดังเช่นผลการวิจยัที�สนับสนุนความมีประสิทธิภาพของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ 

งานวิจยัของ ณัฐภทัร  เอี�ยมประชา (2546: บทคดัยอ่)  พบว่า ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียน

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน งานวิจยัของสมคิด อุททะวนั (2549 : บทคดัยอ่) พบว่า 

นกัเรียนที�เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสมัฤทธิ� สูงขึ�นและนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัดี

มาก 

 กิดานันท์  มลิทอง(2540:227,อา้งถึงใน ประทีป ภู่ เกิด 2547) กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น

อุปกรณ์ประเภทหนึ� งที�เป็นเทคโนโลยีระดบัสูง*เมื�อมีการนาํคอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็นสื�อการสอน*จะทาํให้

213



การการเรียนการสอนมีการโตต้อบกนัไดร้ะหว่างผูเ้รียนกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ได้

ตามลาํดบั*หรือเรียนรู้เป็นกลุ่ม*พน้จากการถกูดูถูกว่ากล่าวจากครูไม่ตอ้งฟังคาํวิจารณ์*หรือเรียนไดต้าม

ความต้องการของตนเองหรือของกลุ่ม*โดยไม่ตอ้งรอเพื�อนเหมือนกับการเรียนในห้องเรียน*ซึ�งนักเรียน

จะตอ้งเรียนไปพร้อมๆกนั*แต่ละบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนกัเรียนสามารถเรียนไดต้ามความตอ้งการ

ของตนเอง*ซึ� งเป็นรูปแบบการเรียนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั*ซึ�งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรประถมศึกษา*

พุทธศกัราช*2542* ดว้ยเหตุผลดงักล่าวเห็นว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณค่าต่อการเรียนการสอน*ควร

นาํมาใชเ้พื�อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้*และช่วยพฒันาการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น*คอมพิวเตอร์ที�

นาํมาใชก้บัการเรียนการสอนในลกัษณะคอมพิวเตอร์ช่วยสอน*มีความเหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอน

ในปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ�ง*เพราะเป็นการจดัการเรียนการสอนที�ยดึผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง*คาํนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล*คาํนึงถึงวิธีเรียนที�ผูเ้รียนตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง 

 สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียน

ชุมชนสามพร้าว พบว่านักเรียนจาํนวนมากไม่สามารถเขียนคาํ จดจาํทาํความเขา้ใจไดแ้ละไม่มีความสนใจ

ในการเรียนการสอนไปพร้อมๆกบัครู จึงทาํใหก้ารเรียนการสอนไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ส่งผลใหก้ารจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว มีความ

ตอ้งการที�จะใชสื้�อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพฒันาทกัษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผิด โดยใชท้ฤษฎี

พฤติกรรมนิยมเขา้มาช่วยเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในครั� งนี�  

จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะแกปั้ญหาการเขียนสะกดคาํของนกัเรียน โดยใชแ้บบ

ฝึกทกัษะเพื�อการพฒันาการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพต่อไปนกัเรียนจึงตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะโดย

การใชบ้ทเรียนโปรแกรมและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพฒันาทกัษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผิด ใน

รายวิชาภาษาไทย 

 

2. วตัถุประสงค์                      

1.เพื�อหาประสิทธิภาพของสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื�องพฒันาทกัษะการเขียน

คาํที�มกัเขียนผดิ  สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปี� ที� 6 ที�มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ ์ 80/80 

 2. เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 วิชาภาษาไทย 

เรื�อง พฒันาทกัษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผดิ 

3. เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที�มีต่อสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดียสาํหรับนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 6 วิชาภาษาไทย เรื�อง พฒันาทกัษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผดิ 
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3. เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็น

เอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของ

คนในชาติใหม้ีความเป็นไทย เป็นเครื�องมือในการติดต่อสื�อสาร ความเขา้ใจและความสมัพนัธที์�ดีต่อกนั ทาํ

ใหส้ามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดาํรงชีวิตร่วมกนั  ในสงัคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่งสนัติสุข และเป็น

เครื�องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  เพื�อพฒันาความรู้ พฒันา

กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรคใ์หท้นัต่อการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม และความกา้วหนา้ทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีตลอดจนนาํไปใชใ้นการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคงทางเศรษฐกิจ    

 กิดานันท์*มลิทอง*(2540*:*227,*อา้งถึงใน*ประทีป*ภู่เกิด*2547)*กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ� งที�เป็นเทคโนโลยรีะดบัสูง*เมื�อมีการนาํคอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็นสื�อการสอน*จะทาํ

ใหก้ารการเรียนการสอนมีการโตต้อบกนัไดร้ะหว่างผูเ้รียนกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้

ไดต้ามลาํดบั*หรือเรียนรู้เป็นกลุ่ม*เรียนไดต้ามความตอ้งการของตนเองหรือของกลุ่ม*โดยไม่ตอ้งรอเพื�อน

เหมือนกบัการเรียนในห้องเรียน*ซึ�งนักเรียนจะตอ้งเรียนไปพร้อมๆกัน*แต่ละบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนนักเรียนสามารถเรียนไดต้ามความตอ้งการของตนเอง*ซึ� งเป็นรูปแบบการเรียนโดยเน้นผูเ้รียนเป็น

สาํคญั*ซึ� งสอดคลอ้งกับหลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2542 วุฒิชัย ประสานสอย (2543, อา้งถึงใน

ประทีป ภู่เกิด,2547)กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวา่*เป็นการจดัโปรแกรมเพื�อการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์

เป็นสื�อช่วยถ่ายโยงเนื�อหาความรู้ไปสู่ผูเ้รียน* ดว้ยเหตุผลดงักล่าวเห็นว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณค่าต่อ

การเรียนการสอน*ควรนาํมาใชเ้พื�อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้*และช่วยพฒันาการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ

เพิ�มขึ�น*คอมพิวเตอร์ที�นาํมาใชก้บัการเรียนการสอนในลกัษณะคอมพิวเตอร์ช่วยสอน*มีความเหมาะสมกบั

สภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ�ง*เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนที�ยึดผูเ้รียนเป็น

ศนูยก์ลาง*คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล*คาํนึงถึงวิธีเรียนที�ผูเ้รียนตอ้งศึกษาดว้ยตนเอง 

ทฤษฏีพฤติกรรมนิยมนกัจิตวิทยาที�มีชื�อเสียงที�สุดในกลุ่มนี� คือ สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เชื�อว่า การ

เรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นสิ�งที�สามารถสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมภายนอก และเชื�อในทฤษฎีการวางเงื�อนไข โดยมี

แนวคิดเกี�ยวกับความสัมพนัธ์ระหว่างสิ�งเร้าและการตอบสนอง การให้การเสริมแรง ทฤษฎีนี� เชื�อว่า การ

เรียนรู้เกิดจากการที�มนุษยต์อบสนองต่อสิ�งเร้า และพฤติกรรมการตอบสนองจะเขม้ขน้ขึ�นหากไดรั้บการ

เสริมแรงที�เหมาะสมดงันั�นการนาํทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมาประยกุต์ใชใ้นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ไดแ้ก่ การแบ่งเนื�อหาออกเป็นหน่วยยอ่ยจากง่ายไปสู่ยาก โดยมีการบอกเป้าหมายและจุดประสงคข์องแต่ละ

หน่วยอย่างชัดเจน มีเกณฑ์การวดัผลที�ชัดเจนและต่อเนื�อง และการให้ข้อมูลป้อนกลบั (Feedback) ใน

รูปแบบที�น่าสนใจทนัที การนาํเสนอเนื�อหาและการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั ควรให้ความแปลกใหม่ ซึ�งอาจใช้

ภาพเสียง หรือกราฟิก แทนที�จะใชข้อ้ความเพียงอยา่งเดียว (สุพรรณษา  ครุฑเงิน, 2555) 
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 งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 วรัญ�ู อรุณวฒันภากลู (2548) ไดศ้ึกษาเรื�องการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย เรื� องการสะกดคํา ช่วงชั�นที�  2 โดยใช้ภาพการ์ตูน ผลการวิจัยพบว่าบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย เรื�อง การสะกดคาํ ช่วงชั�นที� 2 (ประถมศึกษาปีที� 5) โดยใชภ้าพการ์ตูน มีคุณภาพจาก

การประเมินของผูเ้ชี�ยวชาญด้านเนื� อหาและผูเ้ชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยี การศึกษาอยู่ในระดับดีและมี

ประสิทธิภาพ 90.22/ 88.29 

 ทวีศิลป์ อยัวรรณ (2549) ไดศ้ึกษาเรื�องการสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื�อแกไ้ข

ขอ้บกพร่องทางการเขียนสะกดคาํไม่ตรงมาตรา สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้น

การวิจยั คือ นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนวดัพระแท่นดงรัง อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน โดยผลการวิจยัพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที�สร้างขึ�นมีประสิทธิภาพสูง

กว่าเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนดไว ้คือ 80/80  

 อตินุช ทิมวฒันา (2548) ไดศ้ึกษาการพฒันาการเขียนสะกดคาํวิชาภาษาไทยสาํหรับเด็กที�มีปัญหา

ในการเรียนรู้ระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการศึกษาครั� งนี� มี

จุดมุ่งหมาย เพื�อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเขียนสะกดคาํรายวิชาภาษาไทย ตาม

เกณฑ์ 80/80 เพื�อศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคาํของเด็กที�มีปัญหาในการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

วริสา ทนันไชย (2552) ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื�อฝึกการสนทนา

ภาษาไทย สาํหรับนกัเรียนชาวต่างชาติที�เรียนภาษาไทยระดบั 1 ของสมาคมวาย.เอม็.ซี.เอ เชียงใหม่การศึกษา

ครั� งนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื�อฝึกการสนทนาภาษาไทยสาํหรับนักเรียน

ชาวต่างชาติที�เรียนภาษาไทยระดบั 1 ของสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ที�มีประสิทธิภาพ มาทาํการสรุป

และเขียนบรรยายผลการศึกษา พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที�ผูศ้ึกษาสร้างขึ�นมีประสิทธิภาพ

79.25/95.00 

 นวกฤษต์ ปวนรัตน์(2549) ไดศ้ึกษาการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนสะกดคาํ โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาโรงเรียนบา้นไมส้ลี อาํเภอทุ่งหวัชา้ง จงัหวดัลาํพูน   

ผลจากการศึกษาพบว่า1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริมดา้นทกัษะการเขียนสะกดคาํที�ไม่ตรงตาม

มาตราที�สร้างขึ�น นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ� ทางการเขียนสะกดคาํสูงขึ�นกว่าก่อนเรียน 

 ทิพาพร ดิสสร (2552) ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื� อง

โครงสร้างประโยคเพื�อการสื�อสาร สาํหรับผูเ้รียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศการคน้ควา้แบบอิสระ ได้

นาํบทเรียนไปใชแ้ละทดสอบประสิทธิภาพกบันักศึกษาชาวจีนมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์นจงัหวดัเชียงใหม่

จาํนวน 23 คน ผลปรากฏว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที�สร้างขึ�นมีประสิทธิภาพ 97.39/100 ซึ�งสูงกว่า

เกณฑที์�กาํหนดไว ้         
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  ศิริลกัษณ์  สกุลวิทย ์(2541) ไดส้ร้างแบบฝึกการออกเสียงและการเขียนคาํที�สะกดดว้ยแม่กด กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ที�ใชภ้าษาไทยเป็นภาษาที�สอง ปีการศึกษา  2549 โรงเรียนบา้น

ห้วยไผ่ จาํนวน 15 คน และโรงเรียนบา้นใหม่หนองบวั จาํนวน 15 คน สาํนักงานการประถมศึกษาอาํเภอ

ไชยปราการ สาํนักงานการประถมศึกษา จงัหวดัเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า นักเรียนสามารถออกเสียงและเขียน

ไดถ้กูตอ้ง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑที์�ตั�งไว ้ และผลทาํการทดสอบหลงัเรียนเพิ�มขึ�นจากการทดสอบก่อน

เรียน มีความแตกต่างกนัอยา่งมรนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .01     

     นางสาวจริยา ต๊ะโพธิ�  (2545)  การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง ชนิดของคํา 

สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 ผลการวิจยัพบว่า 1)  นกัเรียนที�เรียนเสริมดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน  มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  

2) นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจโดยการเรียนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน ในระดบัมาก 3) นักเรียนมี

ความคงทนในการจาํเรื�องชนิดของคาํ เมื�อเรียนเสริมดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
4. วธิีดําเนินการวจิยั 

 1.  ขั�นตอนการพฒันาสื�อการสอนมลัติมีเดีย วิชาภาษาไทย ดงันี�  

 1.1 ขั�นวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์หลกัสูตร เพื�อจาํแนกกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ สาระ

การเรียนรู้ เรื� อง  การพฒันาทกัษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผิด กาํหนดผลการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

โดยอา้งอิงผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร วิเคราะห์สาระการเรียนรู้เกี�ยวกบัหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

ภาษาไทยพุทธศกัราช 2551*โดยละเอียดกาํหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ และเนื�อหาโดยละเอียด ศึกษาหลกัการ 

วิธีการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากเอกสารต่างๆ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

  1.2 ขั�นออกแบบบทเรียน ผูว้ิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ออกแบบมาตรฐานการนาํเสนอ ออกแบบโครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน ออกแบบเนื�อหา สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบเครื�องมือการวดัและประเมินผล 

ออกแบบกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะ ออกแบบบทดาํเนินเรื�อง 

 1.3 ขั�นพฒันา ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ดงันี�  

      ก. พฒันาเนื�อหาบทเรียนตามบทดาํเนินการเรื�องที�ไดอ้อกแบบไว ้

      ข. ปรับเนื�อหาเพื�อนาํเสนอบทเรียนใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างที�ไดอ้อกแบบไว ้

      ค. สร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 1.4 ขั�นตรวจสอบบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน โดยผา่นกระบวนการตรวจสอบจาก

ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 3 คน  

 1.5 ขั�นทดลองนาํไปใช ้ 
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 1.6 ขั�นนําไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัไดน้าํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้กบันักเรียน

กลุ่มตวัอย่าง*คือ*นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6/1โรงเรียนชุมชนสามพร้าว อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี   

ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 20 คน  

   2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน 

   2.1ศึกษาทฤษฎี วิธีสร้าง เทคนิคการเขียนขอ้สอบแบบเลือกตอบ  

   2.2สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้และเนื�อหา 

   2.3สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน วิชา ภาษาไทย  เรื� อง การพฒันาทักษะการ

เขียนคาํที�มกัเขียนผดิ เแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบมี 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ 

          2.4  นาํแบบทดสอบที�สร้างขึ�นเสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ซึ�งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการ

สอนคอมพิวเตอร์ ดา้นหลกัสูตรและการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล เพื�อตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิง

เนื�อหา โดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ  

     3. เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั 

 3.1 สื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื�อง พฒันาทกัษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผิด 

สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปี� ที� 6 ที�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 

         3.2 แบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน จาํนวน 20 ขอ้ ซึ�งมีความเที�ยงตรง

เชิงเนื�อหา มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.20-0.80 มีค่าอาํนาจจาํแนกตั�งแต่ 0.20 ขึ�นไป 

         3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย 

 4. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการศึกษา เป็นนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 
โรงเรียนชุมชนสามพร้าว  อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน 20 คนภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

 5. สถิติที�ใชใ้นการวิจยั คือ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test 

5. ผลการวจิยั 

 1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื�อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื�อง  พัฒนา
ทักษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผิดสื�อการเรียนการสอนมลัตมิีเดีย วิชาภาษาไทย เรื�อง  พฒันาทักษะการเขียน
คาํที�มกัเขียนผดิ 

ตารางที� 1 ประสิทธิภาพสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย วชิาภาษาไทย เรื�อง  พฒันาทกัษะการเขียนคาํที�มกั

เขียนผดิ 

คะแนน จาํนวน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี�ย 

� 

ส่วนเบี�ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 

ประสิทธิภาพ 

ก่อนเรียน (E1) 20 20 48.96 2.18 81.60 

หลงัเรียน (E2) 20 20 24.85 2.17 82.82 
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จากตารางที� 1 ประสิทธิภาพสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื� อง  พฒันาทกัษะการ

เขียนคาํที�มกัเขียนผิด ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6 จาํนวน 20 คน พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.60/82.82 

ซึ�งสูงกว่าเกณฑที์�กาํหนดไว ้                       

 

 2.  การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของนักเรียนที�เรียนด้วยสื�อการ

เรียนการสอนมลัตมิเีดีย วชิาภาษาไทย เรื�อง  พฒันาทักษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผดิ ระดับชั�นประถมศึกษา

ปีที� 6 ได้ผลการทดลองดังตารางที� 2 

 

 

ตารางที� 2 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียนดว้ยสื�อการเรียน

การสอนมลัติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื�อง  พฒันาทกัษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผดิ ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี�ย 

� 

S.D. t-test Sig.(one tail) 

ทดสอบก่อนเรียน 20 13.46 2.58 32.02*  

ทดสอบหลงัเรียน 20 24.85 2.17 

α=.05 (df = 25, t = 32.02)*     (n = 20) 

 

จากตารางที� 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนที�เรียน

ดว้ยสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื� อง  พฒันาทกัษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผิด ระดบัชั�น

ประถมศึกษาปีที� 6 จาํนวน 20 คน พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั (� = 

13.46, S.D. =2.58) มีผลการเรียนรู้ทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั (� = 24.85, S.D. =2.17) และเมื�อการ

เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อน และหลงัเรียน พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนหลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานที�ตั�งไว ้  

 3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที�มีต่อสื�อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื�อง  พัฒนา

ทักษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผดิ ระดับชั�นประถมศึกษาปีที� 6  ดังตารางที� 3 
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ตารางที� 3 ความพึงพอใจของนกัเรียน ที�มีต่อสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื�อง  พฒันา

ทกัษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผดิ  ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

 

ข้อ รายการประเมนิ   ความหมาย 

1 ความรู้ที�ไดจ้ากบทเรียน 3.58 0.49 ดีมาก 

2 การแนะนาํการใชบ้ทเรียน ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ย

ตนเองไดง่้ายขึ�น 

3.52 0.58 ดีมาก 

3 ความเหมาะสมระหว่างจาํนวนขอ้สอบกบัเนื�อหา 3.60 0.57 ดีมาก 

4 การมีระบบบนัทึกผลการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนทาํให้

ผูเ้รียนทราบถึงความกา้วหนา้ของตนเองได ้

3.54 0.54 ดีมาก 

5 การออกแบบหนา้จอและเมนูมีความสวยงาม 3.39 0.60 ดี 

6 การออกแบบหนา้จอและเมนูเขา้ใจง่ายต่อการใชง้าน 3.50 0.54 ดีมาก 

7 ความง่ายในการควบคุมบทเรียน สามารถยอ้นกลบัไปจุดต่างๆ 

ไดง่้าย 

3.39 0.36 ดี 

8 การออกแบบเสียงดนตรีเป็นมาตรฐานเสียงเดียวกนั 3.47 0.60 ดี 

9 การนาํเขา้สู่บทเรียน ทาํใหท้ราบล่วงหนา้ถึงวตัถุประสงคแ์ละ

เนื�อหาที�จะเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.54 0.50 ดีมาก 

10 เสียงบรรยายมีการใชน้ํ� าเสียงที�เร้าต่อความสนใจ 3.43 0.61 ดี 

11 สาํนวนที�ใชสื้�อความหมายไดช้ดัเจน 3.47 0.50 ดี 

12 การจดัวางตวัอกัษรดูสวยงามและน่าอ่าน 3.54 0.58 ดีมาก 

13 ส่วนขอ้ความที�เนน้ ช่วยกระตุน้ความสนใจในการเรียน 3.54 0.58 ดีมาก 

14 การใชสี้ตวัอกัษรและสีพื�น ทาํใหอ้่านง่าย มีความชดัเจน 3.50 0.54 ดีมาก 

15 เสียงบรรยายฟังง่ายและสื�อความหมายไดดี้ 3.60 0.49 ดีมาก 

16 การสรุปเป็น ภาพนิ�งและเสียงบรรยายทาํใหเ้กิดความเขา้ใจใน

บทเรียน 

3.56 0.50 ดีมาก 

17 รูปแบบของแบบทดสอบมีความเหมาะสมกบัเนื�อหาบทเรียน 3.64 0.48 ดีมาก 

 รวม 3.52 0.55 ดีมาก 

 

 จากตารางที� 3 โดยภาพรวมผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียน ที�มีต่อสื�อการเรียนการสอน

มลัติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื� อง  พฒันาทักษะการเขียนคาํที�มกัเขียนผิด ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที�  6 พบว่า 

..DS
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นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื�อง  พฒันาทกัษะการเขียนคาํที�มกั

เขียนผดิ ในระดบัเห็นดว้ยดีมาก (� = 3.52, S.D. =0.55)  โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี�  ดา้นการ

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดบัเห็นดว้ยดีมาก (� = 3.39, S.D. =0.60) รองลงมา เสียง

บรรยายฟังง่ายและสื�อความหมายไดดี้ อยู่ในระดบัดีมาก (� = 3.60, S.D. =0.49) และดา้นความง่ายในการ

ควบคุมบทเรียน สามารถยอ้นกลบัไปจุดต่างๆไดง่้ายอยูใ่นระดบัดี  (� = 3.39, S.D. =0.36) ตามลาํดบั 
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บทคมัดยยอ: การศศึกษาครมัร งนรีรมรีว มัตถอุประสงคณ์ 1) เพสสื่อพมัฒนาสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติดมรีเดรีย เรสสื่อง ออุปกรณณ์
คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอยดณ์  ทรีสื่มรีประสติทธติภาพตามเกณฑณ์ 80/80  2) เพสสื่อเปรรียบเทรียบผล
สมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนระหวยางกยอนเรรียนและหลมังเรรี ยนดพุ้วยบทเรรียนคอมพติวเตอรณ์ชยวยสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่ อง
ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอยดณ์  โดยใชพุ้กลอุ ยมตมัวอยยางจอานวน 35 คน ใชพุ้วติธรีการสอุยมแบบ
งยาย  เครสสื่ องมสอทรีสื่ใชพุ้ในการวติจมัยคสอ  1) สสสื่อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์  2) แบบ
ทดสอบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียน เรสสื่อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอยดณ์  

ผลการศศึกษาพบวยา 1) สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติ
การแอนดณ์รอยดณ์ มรีประสติทธติภาพ 81.78/85.78 เปป็ นไปตามเกณฑณ์ทรีสื่ก อาหนดไวพุ้ 80/80  2) นมักเรรียนทรีสื่ไดพุ้รมับการ
สอนโดยใชพุ้สสสื่อการเรรียนการสอนมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนหลมังเรรียนสนูงกวยากยอนเรรียนอยยางมรีนมัยสอาคมัญทาง
สถติตติทรีสื่ระดมับ .05 
คอาสอาคมัญ : สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย , สสสื่อมมัลตติมรีเดรีย,ประสติทธติภาพ
Abstract: This study aims 1) To develop instruction multimedia topic "computer equipment" on
ANDROID OS with the efficiency standard criterion at 80/80 2) to compare the pre-test scores and the
post-test scores of the students who studied with the developed instruction media.  They were choose by
as  simple  random sampling  method.   The  instruments  used  in  this  research  were  1)  the  instruction
multimedia developed and 2) a leaning achievement test with reliability. 

Results of the research were as follows. 1) The instruction multimedia had an efficiency rate at
81.78/85.78.  This was consistent with the 80/80 standard criterion.  2) The students learned by using the
instruction multimedia had post-test scores higher than the pre-test scores with a statistical significance
level at .05. 
Keywords: Instruction multimedia, Multimedia,Efficiency
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1. บทนอา

ปมัจจอุบมันการใชพุ้เทคโนโลยรีสารสนเทศ มรีความสอาคมัญตยอการดอารงชรีวติตของมนอุษยณ์เปป็ นอยยางยติสื่งโดย
เฉพาะการใชพุ้เทคโนโลยรีสารสนเทศเพสสื่อการศศึกษาใหพุ้สามารถตอบสนองตยอความตพุ้องการของผนู พุ้เรรียนเพสสื่อการ
เรรียนรนู พุ้ตามอมัธยาศมัยและการเรรียนรนู พุ้ตลอดชรีวติต เพสสื่อพมัฒนาดพุ้านก อาลมังคนดพุ้านวติทยาศาสตรณ์และเทคโนโลยรี ทรีสื่เนพุ้น
กระบวนการเรรียนรนู พุ้แบบวติทยาศาสตรณ์การพมัฒนาเทคโนโลยรีสารสนเทศเพสสื่อการศศึกษา การเตรรียมการพมัฒนาครนู
ผนู พุ้สอนใหพุ้มรีคอุณสมบมัตติพรพุ้อมทรีสื่จะรมับการพมัฒนาทอุกดพุ้านคอมพติวเตอรณ์จศึงเปป็ นสย วนหนศึสื่ งของเทคโนโลยรี
สารสนเทศทรีสื่มรีความสอาคมัญ และมรีบทบาทอยยางยติสื่งในการพมัฒนาเทคโนโลยรีดพุ้านการศศึกษา 

ตามพระราชบมัญญมัตติการศศึกษาแหยงชาตติ พ.ศ.2542 (แกพุ้ไขเพติสื่มเตติมฉบมับทรีสื่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 มรี
สาระสอาคมัญทรีสื่เกรีสื่ยวขพุ้องกมับการจมัดการศศึกษาในยอุคปฏติรนูปการศศึกษา ไดพุ้แกย การจมัดการศศึกษาตพุ้องยศึดหลมักวยาผนู พุ้
เรรียนทอุกคนมรีความสามารถเรรียนรนู พุ้พมัฒนาตนเองไดพุ้ และถสอวยาผนู พุ้เรรียนมรีความสอาคมัญทรีสื่สอุดกระบวนการจมัดการ
ศศึกษาตพุ้องสยงเสรติมใหพุ้ผนู พุ้เรรียนสามารถพมัฒนาตามธรรมชาตติและเตป็มตามศมักยภาพ (กระทรวงศศึกษาธติการ, 2545,
หนพุ้า 13) และในมาตรา 66 ผนู พุ้เรรียนมรีสติทธติไดพุ้รมับการพมัฒนาขรีดความสามารถในการใชพุ้เทคโนโลยรีเพสสื่อการศศึกษา
ในโอกาสแรกทรีสื่ทอาไดพุ้ เพสสื่อใหพุ้มรีความรนู พุ้และทมักษะเพรียงพอทรีสื่จะใชพุ้เทคโนโลยรีเพสสื่อการศศึกษาในการแสวงหา
ความรนู พุ้ดพุ้วยตนเองไดพุ้อยยางตยอเนสสื่องตลอดชรีวติต (กระทรวงศศึกษาธติการ, 2545, หนพุ้า 37) ซศึสื่ งเนพุ้นใหพุ้เหป็นถศึงการ
จมัดการศศึกษาในยอุคปฏติรนูปการศศึกษา ซศึสื่ งตพุ้องใชพุ้กระบวนการการเรรียนการสอนทรีสื่เนพุ้นผนู พุ้เรรียนเปป็ นสอาคมัญ การจมัด
เตรรียมทรมัพยากรแหลยงความรนู พุ้ รวมทมัรงสสสื่อการเรรียน การสอนทรีสื่หลากหลายประเภท

การจมัดการเรรียนการสอนรายวติชา ง 16202 เทคโนโลยรีสารสนเทศและการสสสื่อสาร ชมัรนประถมศศึกษาปรี
ทรีสื่ 6 โรงเรรียนบพุ้านหนองบมัว ตอาบลหมากแขพุ้ง ออาเภอเมสอง จมังหวมัดออุดรธานรี นมักเรรียนทอุกคนจะตพุ้องลงทะเบรียน
เรรียนวติชานรีร  ซศึสื่ งเปป็ นรายวติชาหนศึสื่ งตามหลมักสนูตรขมัรนพสรนฐาน ดมังนมัรนการจมัดการเรรียนการสอนเพสสื่อใหพุ้บรรลอุผลดมัง
กลยาว ผนู พุ้สอนตพุ้องพยายามใหพุ้ผนู พุ้เรรียนมรีทมักษะในการใชพุ้ Tablet หรสอ Smartphone เพสสื่อนอาไปเปป็ นเครสสื่องมสอในการ
แสวงหาความรนู พุ้ และบนูรณาการกมับการเรรียนรายวติชาอสสื่นๆ ซศึสื่ งพบวยาปมัญหาทรีสื่เกติดขศึรนในการเรรียนการสอนโดย
เฉพาะอยยางยติสื่ง เรสสื่องออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ เนสสื่องจากออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ทรีสื่มรีหลายอย ยาง และมรีการใชพุ้ภาษา
อมังกฤษซศึสื่ งมรีค อาศมัพทณ์คอมพติวเตอรณ์มากกวยาในบทอสสื่นๆ และออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์บางอยยางมรีชสสื่อเรรียกทรีสื่ยากไมย
ชมัดเจนและอาจเกติดการจอาคอาศมัพทณ์ผติด แปลความหมายผติดไดพุ้ เมสสื่อนอามาใชพุ้เปป็ นสสสื่อจรติงในหพุ้องเรรียนทรีสื่มรีจ อานวน
นมักเรรียนมาก ทอาใหพุ้ตพุ้องใชพุ้เวลาในการเรรียนการสอนมากขศึรน อรีกทมัรงปมัญหาคะแนนผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนลด
ลง สาเหตอุทรีสื่ทอาใหพุ้คะแนนผลสมัมฤทธติธ ลดลง เนสสื่องจากครนูไมยเขพุ้าใจรนูปแบบการเรรียนรนู พุ้ของนมักเรรียนแตยละคน จศึง
ไมยอาจจมัดกติจกรรมการเรรียนการสอนทรีสื่เหมาะสมกมับนมักเรรียนแตยละแบบไดพุ้

จากปมัญหาดมังกลยาว ผนู พุ้วติจมัยจศึงหาวติธรีการแกพุ้ปมัญหา ดพุ้วยการนอานวมัตกรรมทางการเรรียนการสอนมาเปป็ น
สสสื่อ ปมัจจอุบมันบทเรรียนคอมพติวเตอรณ์ชยวยสอนเปป็ นเครสสื่องมสอทรีสื่นมักการศศึกษายอมรมับโดยทมัสื่วไปวยาสามารถชยวยใหพุ้ผนู พุ้
เรรียนมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนทรีสื่สนูงขศึรน ดมังนมัรนบทเรรียนคอมพติวเตอรณ์ชยวยสอนเปป็ นเครสสื่องมสอทรีสื่มรีประสติทธติภาพ
และสามารถนอามาใชพุ้ในการเรรียนการสอนไดพุ้ การใชพุ้สสสื่อการเรรียนการสอนโดยใชพุ้บทเรรียนคอมพติวเตอรณ์ช ยวย
สอน จศึงเปป็ นแนวทางในการแกพุ้ปมัญหาคะแนนผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนวติชาเทคโนโลยรีสารสนเทศและการ
สสสื่อสาร ทมัรงนรีร ขพุ้อดรีของสสสื่อคอมพติวเตอรณ์ทรีสื่สามารถใชพุ้เปป็ นตมัวกลางระหวยางผนู พุ้เรรียนกมับผนู พุ้สอนไดพุ้เปป็ นระบบ โดย
เฉพาะเรสสื่องการใหพุ้ผนู พุ้เรรียนเกติดการเรรียนรนู พุ้ดพุ้วยตนเอง เนสสื่องจากคอมพติวเตอรณ์เปป็ นสสสื่อทรีสื่ชยวยใหพุ้การเรรียนการสอนมรี
ปฏติสมัมพมันธณ์ระหวยางผนู พุ้เรรียนกมับคอมพติวเตอรณ์ เชยนเดรียวกมับการเรรียนการสอนระหวยางครนูกมับนมักเรรียนในหพุ้องเรรียน
ปกตติ 

ในฐานะทรีสื่ผนู พุ้วติจมัยเปป็ นนมักศศึกษาสาขาวติชาคอมพติวเตอรณ์ศศึกษา  คณะครอุศาสตรณ์  มหาวติทยาลมัยราชภมัฏ
ออุดรธานรีกอาลมังศศึกษาในรายวติชาการสมัมมนาดพุ้านคอมพติวเตอรณ์ศศึกษาจศึงมรีความสนใจทรีสื่จะสรพุ้างสสสื่อการเรรียนการ
สอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอยดณ์ ชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 6 เพสสื่อพมัฒนา
ผนู พุ้เรรี ยนใหพุ้มรีทมักษะการฟมัง การสมังเกต การจอาและเพสสื่อเปป็ นประโยชนณ์ตยอครนูในกลอุยมสาระการงานอาชรีพและ
เทคโนโลยรีสารสนเทศ เพสสื่อใชพุ้เปป็ นประโยชนณ์ในการพมัฒนาการศศึกษาของประเทศชาตติตยอไป
2. เอกสารงานวติจมัยทรีสื่ เกรีสื่ยวขพุ้อง
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จารศึก อมัตตะชรีวะ (2556)ไดพุ้ทอาการศศึกษาและพมัฒนาบทเรรียนบนแทป็บเลป็ต พรีซรี  เรสสื่องการใชพุ้โปรแกรม
Paint สอาหรมับนมักเรรียนชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 ขศึรนสอาหรมับใชพุ้ประกอบการเรรียนรนู พุ้วติชาคอมพติวเตอรณ์ กลอุ ยมสาระ
การเรรี ยนรนู พุ้การงานอาชรีพและเทคโนโลยรี ชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 เพสสื่อใหพุ้นมักเรรียนมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียน
เรสสื่องการใชพุ้โปรแกรม Paint สนูงขศึรนและมรีความพศึงพอใจตยอบทเรรียนบนแทป็บเลป็ต พรีซรี  เรสสื่ องการใชพุ้โปรแกรม
Paint สอาหรมับนมักเรรียนชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 ผลการวติจมัยปรากฏวยา นมักเรรียนทรีสื่ไดพุ้รมับการสอนโดยบทเรรียนบน
แทป็บเลป็ต พรีซรี เรสสื่องการใชพุ้โปรแกรม Paint สอาหรมับนมักเรรียนชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 พบวยาเพติสื่มประสติทธติภาพหลมัง
เรรียนสนูงกวยากยอนเรรียน อยยางมรีนมัยสอาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ .05

ดาราวรรณ นนทวาสรี (2557) ไดพุ้ทอาการศศึกษาการพมัฒนาแอพพลติเคชมัสื่นเพสสื่อการเรรียนรนู พุ้บนระบบปฏติบมัตติ
การแอนดรอยดณ์กรณรีศศึกษาสอาหรมับนมักเรรียนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี  ทรีสื่ 4 โรงเรรียนทาขอุมเงตินวติทยาคาร จมังหวมัดลอาพนูน
โดยมรีว มัตถอุประสงคณ์ ศศึกษาองคณ์ประกอบของแอพพลติเคชมัสื่นเพสสื่อการเรรี ยนรนู พุ้บนระบบปฏติบมัตติการแอนดรอยดณ์
พมัฒนาแอพพลติเคชมัสื่นเพสสื่อการเรรียนรนู พุ้บนระบบปฏติบมัตติการแอนดรอยดณ์และเพสสื่อศศึกษาความคติดเหป็นของผนู พุ้ใชพุ้ทรีสื่มรี
ตยอแอพพลติเคชมัสื่นเพสสื่อการเรรียนรนู พุ้ บนระบบปฏติบมัตติการแอนดรอยดณ์ ผลการวติจมัยพบวยา แอพพลติเคชมัสื่นเพสสื่อการเรรียน
รนู พุ้บนระบบปฏติบมัตติการแอนดรอยดณ์ทรีสื่ผนู พุ้วติจมัยสรพุ้างขศึรนนมัรน มรีประสติทธติ ภาพและมรีความเหมาะสมทรีสื่จะไปใชพุ้ในการ
จมัดกติจกรรมการเรรียนการสอนภายในชมัรนเรรียนไดพุ้ผนู พุ้เรรียนจะเกติดความสอุขในการเรรียนและสยงผลใหพุ้การจมัดการ
เรรียนการสอนมรีความนยาสนใจ รวมทมัรงลดความแตกตยางระหวยางผนู พุ้เรรียนไดพุ้เปป็ นอยยางดรี สยงผลใหพุ้ผลการศศึกษา
ความคติดเหป็นของผนู พุ้เรรียนทรีสื่มรีตยอแอพพลติเคชมัสื่นเพสสื่อการเรรียนรนู พุ้ บนระบบปฏติบมัตติการแอนดรอยดณ์ทรีสื่ผนู พุ้วติจมัยสรพุ้างขศึรน
นมัรนอยนูยในระดมับมากทรีสื่สอุด โดยผนู พุ้เรรี ยนมรีความพศึงพอใจทมัรงในสยวนของการใชพุ้งาน การแสดงผล และเอกสาร
ประกอบการใชพุ้งาน

จตอุพร ทรงประสติทธติธ  (2545) ไดพุ้ทอาการศศึกษาเปรรียบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนวติชาวติทยาศาสตรณ์
ชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 ทรีสื่เรรียนดพุ้วยบทเรรียนคอมพติวเตอรณ์ชยวยสอนรนูปแบบเกมการสอนและรนูปแบบสถานการณณ์
จอาลอง ปรากฏวยา บทเรรียนคอมพติวเตอรณ์ชยวยสอนรนูปแบบเกมการสอนและรนูปแบบสถานการณณ์จอาลองทรีสื่สรพุ้าง
ขศึรนมรีประสติทธติภาพเทยากมับ 83.73/82.2 และ 86.4/84.8 ตามลอาดมับ ซศึสื่ งสนูงกวยาเกณฑณ์ทรีสื่ก อาหนดไวพุ้และผลสมัมฤทธติธ
ทางการเรรียนของกลอุยมทดลองทมัรงสองกลอุยมไมยแตกตยางกมันอยยางมรีนมัยสอาคมัญทรีสื่ระดมับ 0.05 

3. วติธรีดอาเนตินการวติจมัย
1. ศศึกษาเอกสารและงานวติจมัยทรีสื่เกรีสื่ยวขพุ้องกมับการพมัฒนาสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียและการสรพุ้าง

แบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียน
2. ออกแบบสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียตามแนวคติดทฤษฏรีพฤตติกรรมนติยม
3. พมัฒนาสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย โดยใชพุ้หลมักการ ADDIE Model ในการดอาเนตินการ และการ

สรพุ้างแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนเรสสื่อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอยดณ์
4. ประเมตินคอุณภาพของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียและแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียน โดยผนู พุ้

เชรีสื่ยวชาญตรวจสอบและทดลองกมับนมักเรรียนทรีสื่ไมยใชพุ้กลอุยมตมัวอยยาง
5. การใชพุ้สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียและแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนกมับกลอุยมตมัวอยยาง
6. สรอุปผลทรีสื่ไดพุ้จากการดอาเนตินการในขมัรนตอนตยาง ๆ
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4. เครสสื่ องมสอทรีสื่ใชพุ้ในการวติจมัย
1. สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอยดณ์
2. แบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนกยอนเรรียนและหลมังเรรียน จอานวน 30 ขพุ้อ ซศึสื่ งมรีความเทรีสื่ยงตรงเชติง

เนสรอหา มรีคยาความยากงยายอยนูยระหวยาง 0.20-0.80 มรีคยาอานาจจอาแนกตมัรงแตย 0.20 ขศึรนไป

5. ประชากรและกลอุยมตมัวอยยาง
3.1 ประชากรทรีสื่ใชพุ้ในการศศึกษา เปป็ นนมักเรรียนระดมับชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 6 โรงเรรียนบพุ้านหนองบมัว 

ตอาบลหมากแขพุ้ง ออาเภอเมสอง จมังหวมัดออุดรธานรี จอานวน 35 คน ภาคเรรียนทรีสื่ 2 ปรี การศศึกษา 2557
3.2 กลอุยมตมัวอยยางทรีสื่ใชพุ้ในการศศึกษา เปป็ นนมักเรรียนชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 6 โรงเรรียนบพุ้านหนองบมัว ตอาบล

หมากแขพุ้ง ออาเภอเมสอง จมังหวมัดออุดรธานรี จอานวน 35 คน ภาคเรรียนทรีสื่ 2 ปรี การศศึกษา 2557 โดยวติธรีการสอุยมแบบ
เฉพาะเจาะจง

6. ตมัวแปรทรีสื่ศศึกษา
4.1 ตมัวแปรตพุ้น คสอ สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติการ

แอนดณ์รอยดณ์
4.2 ตมัวแปรตาม คสอ ประสติทธติภาพของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียของสสสื่อการเรรียนการสอน

มมัลตติมรีเดรีย และผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนหลมังเรรียนของนมักเรรียน

7. สถติตติทรีสื่ใชพุ้ในการวติจมัย คสอ 
คยาเฉลรีสื่ย สยวนเบรีสื่ยงเบนมาตรฐาน และสถติตติทดสอบ t-test

8. ผลการศศึกษา
    สสสื่ อการเรรี ยนการสอน

รนูปทรีสื่ 1 หนพุ้าจอหลมัก
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รนูปทรีสื่ 2 หนพุ้าจอการเรรียน

รนูปทรีสื่ 3 หนพุ้าการทอาแบบทดสอบ
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1. ผลการวติเคราะหณ์ประสติทธติภาพของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรี เดรียเรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์  
บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอยดณ์ 
ตารางทรีสื่  1 ประสติทธติภาพของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียเรสสื่อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติการ
แอนดณ์รอยดณ์ 

ประสติทธติภาพ คะแนนเตป็ม x S.D. รพุ้อยละของคะแนนเฉลรีสื่ย
E1 30 16.47 2.03 81.78
E2 30 25.73 2.07 85.78
จากตารางทรีสื่  1 พบวยา ประสติทธติภาพของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ 

บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอยดณ์ ทรีสื่สรพุ้างขศึรนมรีประสติทธติภาพ (E1/E2) เทยากมับ 81.78/85.78 ซศึสื่ งเปป็ นไปตามเกณฑณ์
มาตรฐานทรีสื่ก อาหนดไวพุ้คสอ 80/80

2. ผลการวติเคราะหณ์ดมัชนรีประสติทธติผลของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรี เดรียเรสสื่ อง ออุปกรณณ์
คอมพติวเตอรณ์  บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอยดณ์
ตารางทรีสื่  2 ดมัชนรีประสติทธติผลของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียเรสสื่อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติ
การแอนดณ์รอยดณ์ 

จอานวนนมักเรรี ยน คะแนนเตป็ม ผลรวมคะแนน ดมัชนรีประสติทธติผล
กยอนเรรี ยน หลมังเรรี ยน E.I รพุ้อยละ

35 30 494 772 0.5000 50.00
จากตารางทรีสื่  2 พบวยา ดมัชนรีประสติทธติผลของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่อง ออุปกรณณ์

คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอยดณ์ มรีคยาดมัชนรีประสติทธติผลเทยากมับ 0.50 คติดเปป็ นรพุ้อยละ 50.00 ซศึสื่ งมรี
คยาดมัชนรีประสติทธติผลมากกวยา 0.5

3. ผลการเปรรี ยบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนกยอนเรรี ยนและหลมังเรรี ยนของนมักเรรี ยนทรีสื่ เรรี ยนดพุ้วยสสสื่ อ
การเรรี ยนการสอนมมัลตติมรี เดรีย
ตารางทรีสื่  3 การเปรรียบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนกยอนเรรียนและหลมังเรรียนของนมักเรรียนทรีสื่เรรียนดพุ้วยสสสื่อการ
เรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียเรสสื่อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอยดณ์

ทดสอบ จอานวน
นมักเรรี ยน x S.D. t

กยอนเรรียน 35 16.47 2.03 17.52*หลมังเรรียน 35 25.73 2.07
*นมัยสอาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ .05

จากตารางทรีสื่  3 พบวยา เปรรียบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนของนมักเรรียนชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 6 ทรีสื่ไดพุ้
รมับการสอนโดยการใชพุ้สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์
รอยดณ์ ซศึสื่ งมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนหลมังเรรียนสนูงกวยากยอนเรรียน อยยางมรีนมัยสอาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ .05

อภติปรายการวติจมัย
การพมัฒนาสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอย

ดณ์ พบวยา ประสติทธติภาพของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียทรีสื่สรพุ้างขศึรนมรีประสติทธติภาพ เทยากมับ 81.78/85.78  ซศึสื่ ง
สนูงกวยาเกณฑณ์ 80/80 ทมัรงนรีร เนสสื่องจากมมัลตติมรีเดรียทรีสื่พมัฒนาขศึรนไดพุ้ผยานการออกแบบอยยางมรีระบบ และไดพุ้ผยานการ
ตรวจสอบในทอุกขมัรนตอนของกระบวนการจมัดทอา ผนู พุ้ศศึกษาไดพุ้ดอาเนตินการปรมับปรอุงแกพุ้ไขตามคอาแนะของอาจารยณ์
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ทรีสื่ปรศึกษา และผนู พุ้เชรีสื่ยวชาญดพุ้านคอุณภาพสสสื่อการเรรี ยนการสอนอยยางถนูกตพุ้อง จศึงทอาใหพุ้สสสื่อการเรรี ยนการสอน
มมัลตติมรีเดรียทรีสื่สรพุ้างขศึรนมรีประสติทธติภาพตามเกณฑณ์ทรีสื่ก อาหนดไวพุ้

ดมัชนรีประสติทธติผลของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรี เดรียมรีคยาดมัชนรีประสติทธติผลเทยากมับ 0.50 ทมัร งนรีร
เนสสื่องจากสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียมรีประสติทธติภาพและมรีเนสรอหาจากงยายไปยาก ทอาใหพุ้ผนู พุ้เรรียนมรีการพมัฒนา
ทางดพุ้านความรนู พุ้เพติสื่มขศึรนเปป็ นลอาดมับ อรีกทมัรงสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียทรีสื่สรพุ้างขศึรนมรีการออกแบบตามแนวคติด
ทฤษฏรีพฤตติกรรมนติยม ใชพุ้งานงยาย ใชพุ้ภาษาในการสสสื่อสารทรีสื่ชมัดเจน มรีขมัรนตอนในการนอาเสนอทรีสื่เปป็ นระบบมรีสสสื่อ
การสอนคลพุ้ายเกมทอาใหพุ้ผนู พุ้เรรียนสนใจมากขศึรนประกอบการนอาเสนอเนสรอหา ทอาใหพุ้เกติดความเขพุ้าใจในเนสรอหามาก
ยติสื่งขศึรน และชยวยเพติสื่มความสนใจในการเรรียนไดพุ้อยยางยติสื่ง ผนู พุ้เรรี ยนสนใจทรีสื่จะเรรี ยนรนู พุ้ในบทเรรียน เปป็ นผลสสสื่อการ
เรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียมรีดมัชนรีประสติทธติผลเปป็ นไปตามเกณฑณ์ทรีสื่ก อาหนด

นอกจากนรีร เมสสื่อเปรรียบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนของนมักเรรียนชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 6 ทรีสื่ไดพุ้รมับการ
สอนโดยการใชพุ้สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอยดณ์
พบวยานมักเรรี ยนมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนหลมังเรรี ยนสนูงกวยากยอนเรรียน อยยางมรีนมัยสอาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ .05
เนสสื่องจากนมักเรรียนมรีความสนใจกระตสอรสอรพุ้น และไมยเบสสื่อหนยายเนสรอหาวติชาทรีสื่เรรียน ทมัรงนรีร การเรรียนโดยใชพุ้สสสื่อการ
เรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์  บนระบบปฏติบมัตติการแอนดณ์รอยดณ์ ทอาใหพุ้นมักเรรี ยนมรี
ปฏติสมัมพมันธณ์กมับคอมพติวเตอรณ์ตลอดเวลา ซศึสื่ งผนู พุ้ศศึกษาไดพุ้ประยอุกตณ์ใชพุ้ทฤษฏรีพฤตติกรรมนติยมในการออกแบบสสสื่อ
การเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียดพุ้วย เพสสื่อมอุยงเนพุ้นใหพุ้ผนู พุ้เรรียนเกติดการเรรียนรนู พุ้จากการสสสื่อการเรรียนการสอนไดพุ้อยยางเตป็ม
ศมักยภาพ ซศึสื่ งนมับวยาเปป็ นเทคโนโลยรีทางการศศึกษาอรีกรนูปแบบหนศึสื่ งเหมาะทรีสื่จะนอามาใชพุ้ในการเรรี ยนรนู พุ้ตาม
ศมักยภาพทรีสื่เนพุ้นผนู พุ้เรรียนเปป็ นสอาคมัญ ทอาใหพุ้ผนู พุ้เรรียนสามารถเรรียนรนู พุ้ไดพุ้ดพุ้วยตนเอง ตอบสนองความแตกตยางระหวยาง
บอุคคล และเปป็ นการกระตอุ พุ้นความสนใจใหพุ้ผนู พุ้เรรียนอยากเรรียนรนู พุ้ยติ สื่งขศึรน

จศึงสรอุปไดพุ้วยาสสสื่อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย สามารถนอาไปใชพุ้เปป็ นสสสื่อการเรรี ยนการสอน มรีความ
เหมาะสมกมับการเรรี ยนรนู พุ้ไดพุ้เปป็ นอยยางดรี สรพุ้างแรงจนูงใจตยอผนู พุ้เรรียน หากมรีการนอาเสนออยยางมรีระบบจะทอาใหพุ้ผนู พุ้
เรรี ยนเขพุ้าใจเนสรอหางยายและชยวยใหพุ้ผนู พุ้เรรี ยนมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนดรีขศึรน สอดคลพุ้องกมับ (ดาราวรรณ นนท
วาสรี,2557)ไดพุ้ทอาการวติจมัย ผลการวติจมัยพบวยา แอพพลติเคชมัสื่นเพสสื่อการเรรียนรนู พุ้บนระบบปฏติบมัตติ การแอนดรอยดณ์ทรีสื่ผนู พุ้
วติจมัยสรพุ้างขศึรนนมัรน มรีประสติทธติ ภาพและมรีความเหมาะสมทรีสื่จะไปใชพุ้ในการจมัดกติจกรรมการเรรียนการสอนภายใน
ชมัรนเรรียนไดพุ้ผนู พุ้เรรียนจะเกติดความสอุขในการเรรียนและสยงผลใหพุ้การจมัดการเรรียนการสอนมรีความนยาสนใจ รวมทมัรง
ลดความแตกตยางระหวยางผนู พุ้เรรียนไดพุ้เปป็ นอยยางดรี สยงผลใหพุ้ผลการศศึกษาความคติดเหป็นของผนู พุ้เรรียนทรีสื่มรีตยอแอพพลติ
เคชมัสื่นเพสสื่อการเรรียนรนู พุ้ บนระบบปฏติบมัตติ การแอนดรอยดณ์ทรีสื่ผนู พุ้วติจมัยสรพุ้างขศึรนนมัรนอยนูยในระดมับ มากทรีสื่ สอุด  (x= 4.51)
โดยผนู พุ้เรรียนมรีความพศึงพอใจทมัรงในสยวนของการใชพุ้งาน การแสดงผล และเอกสารประกอบการใชพุ้งาน

ขพุ้อเสนอแนะ
1. ขพุ้อเสนอแนะทมัสื่วไป

1.1 กยอนทรีสื่จะนอาสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียไปใชพุ้ก มับกลอุยมตมัวอยยาง ควรมรีการพนูดคอุย แนะนอาใหพุ้
นมักเรรียนเขพุ้าใจวติธรีการเรรียนของสสสื่อการสอนมมัลตติมรีเดรียเสรียกยอน เพสสื่อนมักเรรียนจะไดพุ้ไมยเกติดความสมับสนหรสอไมย
เขพุ้าวติธรีเรรียนของสสสื่อการสอน ถพุ้านมักเรรียนไมยเขพุ้าใจอาจสยงผลใหพุ้นมักเรรียนไมยประสบผลสอาเรป็จในการเรรียนไดพุ้

1.2 เครสสื่ องคอมพติวเตอรณ์ทรีสื่ใชพุ้ในการนอาเสนอบทเรรียนควรมรีการตยอลอาโพงหรสอหนูฟมัง ใหพุ้ก มับนมักเรรี ยน
เนสสื่องจากสสสื่อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียชอุดนรีร มรีเสรียงบรรยายประกอบบทเรรี ยนละเสรียงทอากติจกรรมแบบ
ทดสอบทพุ้ายสสสื่อการเรรียนรนู พุ้

1.3 เพสสื่อใหพุ้การเรรียนการสอนโดยใชพุ้สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เปป็ นไปดพุ้วยความราบรสสื่น ก ยอน
การทดลองควรมรีการตรวจสอบออุปกรณณ์ และออุปกรณณ์ตยอพยวงทรีสื่ใชพุ้ในการทดลอง

2. ขพุ้อเสนอแนะเพสสื่อการศศึกษาครมัร งตยอไป
2.1 ควรมรีการวติจมัยตติดตามผลประเมตินการใชพุ้สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียทรีสื่สรพุ้างขศึรนอยยางตยอเนสสื่อง

ตยอไป
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2.2 ควรมรีการนอาเสนอสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียผยานทางเวป็บไซตณ์ เพสสื่อจะชยวยเผยแพรยสสสื่อการ
เรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียใหพุ้แพรยหลายมากขศึรน

2.3 ควรมรีการศศึกษาวติจมัยเปรรียบเทรียบการสอนโดยใชพุ้สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียก มับวติธรีสอนแบบ
อสสื่น
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เรื�อง โปรแกรมนําเสนองาน ชั�นประถมศึกษาปีที� � 

Development of Computer Assisted Instruction Using Concept of Gagné 

On Topic: The Presentation Program for Prathom Suksa 6 Students 
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บทคัดย่อ: การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ (�) เพื�อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนตามแนวคิดของกาเย ่เรื� อง โปรแกรมนาํเสนองาน ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 และ 

(�) เพื�อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั  คือ นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปี

ที� �/� โรงเรียนเทศบาล � หนองใส จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน �� คน ไดม้าโดยการ

เลือกแบบเจาะจง เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน จาํนวน �� ข้อ สถิติที�ใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉลี�ย ร้อยละ ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ดชันีความสอดคลอ้ง 

ค่าความยาก ค่าอาํนาจจาํแนก ค่าความเชื�อมั�น การหาประสิทธิภาพ (E�/E�) และ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า (�) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 

��.��/��.�� และ(�) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอนที�พฒันาขึ�นสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 

คาํสําคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, แนวคิดกาเย,่ โปรแกรมนาํเสนองาน 
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Abstract: The purposes of this research were (1) to develop Computer 

Assisted Instruction (CAI) using the concept of Gagné on subject of the 

presentation program for Prathom Suksa 6 Students and (2) to compare the 

students’ learning achievement between before and after the CAI treatment. 

The sample group was 31 Prathom Suksa 6/2 students Ban Nong-sai School, 

Udon Thani. All of them were selected by the purposive sampling technique. 

The research tools included: ( � )  the developed CAI and ( 2)  learning 

achievement test with 2�  items. Statistics used for data analyses were mean, 

percentage, standard deviation, index of item objective congruence (IOC), 

difficulty, discrimination, reliability,  efficiency (E1/E2) and t-test (dependent 

samples). The results of this research found (1) the developed CAI had 

efficiency (E1/E2) at ��.��/��.�� and (2) The learning achievement had post-

test score higher than pre-test at significant level .05  
 

Keywords: Computer Assisted Instruction, Concept of Gagné, The 

Presentation Program 
 

�.  บทนํา 

�.�.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

         ปัจจุบันมีแนวโน้มการศึกษาเปลี�ยนไปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที� เน้น

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเป็นกิจกรรมที�ผูเ้รียนคน้พบความรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ที�มีความหมายต่อตนเอง โดยมีครูคอยเป็นผูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียน

แสดงออกถึงศกัยภาพดว้ยการเรียนรู้จากการปฏิบติัแลว้สรุปเป็นองคค์วามรู้ดว้ย

การคิดมากกว่าท่องจาํ ทาํใหผู้เ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้หรือเป็นผูน้าํตนเอง

สามารถนาํความรู้ไปแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้(กรมวิชาการ, 254� : 1) ปัจจุบนัวิชา
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คอมพิวเตอร์ไดรั้บการบรรจุไวใ้นหลกัสูตรของทุกช่วงชั�น แต่จากการเขา้สงัเกต

การสอนของผูว้ิจยัที�โรงเรียนเทศบาล � หนองใส อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 

พบว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนยงัไม่

ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายที�ตั�งไวใ้น เรื�องโปรแกรมนาํเสนอ ทั�งนี�อาจเกิด

จากการสอนวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเนน้ใชห้นงัสือเรียนเป็นหลกั ขาดสื�อการ

เรียนรู้มลัติมีเดีย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้วิธีสอนแบบ

เดียวกันในเวลาเท่ากันกับนักเรียนทุกคนเป็นการยากที�จะให้นักเรียนทุกคน

บรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวไ้ด ้ 

         ดังนั� นfผูว้ิจ ัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง โปรแกรม

นาํเสนองาน ชั�นประถมศึกษาปีที� � ขึ�นตามแนวคิดของกาเย่ 9fประการ ซึ� งจะ

ออกแบบให้คลา้ยคลึงกับลกัษณะของการสอนจริง (รุจโรจน์ แก้วอุไร, 2545) 

เพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจให้แก่ผูเ้รียน และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการ

ในการศึกษามีแรงกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมีทั�งภาพและเสียงเป็น

ส่วนประกอบ ทาํให้ผูเ้รียนไดรั้บทั�งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน 

รวมถึงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติและหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 

�.�.  วตัถุประสงค์การวจิยั 

        �.�.�. เพื�อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย ่ 

เรื�อง โปรแกรมนาํเสนองาน ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

        �.�.�. เพื�อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงั

เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย่ เรื� อง โปรแกรม

นาํเสนองาน ชั�นประถมศึกษาปีที� �  
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�.�. กลุ่มตวัอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที� ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  �/� 

โรงเรียนเทศบาล � หนองใส อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน �� คน ไดม้า

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

2.  ทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 

2.1.  การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ตามแนวคดิของกาเย่ 9 ประการ 

        ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิดเกี�ยวกบัหลกัการสอนของกาเย ่ทั�ง � ประการ โดยยึด

หลกัการนําเสนอเนื� อหาจากการมีปฏิสัมพันธ์ซึ� งออกแบบให้คล้ายคลึงกับ

ลกัษณะของการสอนจริง สรุปไดด้งันี�  (รุจโรจน์ แกว้อุไร, ����) 

         2.1.�.ffกระตุ้นความสนใจf(Gain Attention)fการที�ผูเ้รียนจะศึกษาเนื�อหา

บทเรียนไดดี้ จะตอ้งกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนใหเ้กิดการอยากรู้อยากเห็น 

         2.1.2.ffบอกวตัถุประสงค์f(Specify Objective)fการบอกวตัถุประสงค์ของ

บทเรียนจะช่วยให้ผูเ้รียนทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนที�มีต่อผูเ้รียน 

         2.1.�.ffทบทวนความรู้เดิมf(ActivatefPriorfKnowledge)fถือเป็นปัจจัย

หนึ�งที�จะนาํไปสู่การกาํหนดภาระงานที�ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาในบทเรียนต่อไปเพื�อ

เป็นการต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ 

         2.1.�.ffนําเสนอเนื�อหาใหม่f(PresentfNewfInformation)fจะต้องทําให้

ผูเ้รียนมีความเข้าใจในเนื�อหาไดง่้าย และมีความคงทนในการจดจาํ ควรเลือก

รูปแบบที�เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  

         2.1.�.ffชี�แนะแนวทางการเรียนรู้f(GuidefLearning)fการใช้คาํถามหรือ

ปัญหาเป็นตวักระตุน้พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

         2.1.�.ffกระตุ้นการตอบสนองบทเรียนf(ElicitfResponse)fผูเ้รียนมีส่วน

ร่วมในบทเรียนนั�น ๆ ยกตวัอยา่ง เช่น การตอบคาํถาม การแสดงความคิดเห็น  
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         2.1.�.  ให้ข้อมูลย้อนกลบั (Provide Feedback) ผูเ้รียนจะทราบว่าตนเองมี

พฒันาการและความเขา้ใจในบทเรียนนั�นมากหรือนอ้ยเพียงใด    

         2.1.�.  ทดสอบความรู้ (Assess Performance) การทดสอบจะทาํให้ทราบ

ว่าผูเ้รียน ทาํไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไวห้รือไม่                    

         2.1.�.  การทบทวนและการนําไปใช้ (Review and Transfer) เป็นการเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลงัจากศึกษาเนื�อหาผา่น

มาแลว้     

         โดยสรุป หลกัการสอนของกาเย่ ทั�ง � ประการ เป็นแนวคิดที�อาศยัเทคนิค

การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผสมผสานกบัสื�อมลัติมีเดีย เพื�อทาํ

ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกใกลเ้คียงกบัการเรียนรู้โดยผูส้อนในชั�นเรียนมากที�สุด 
 

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 

3.1.  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

  3.1.1.  ขั�นวิเคราะห์ ศึกษาหลกัการ วิธีการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการสร้าง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากตาํรา เอกสารต่าง ๆ และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

  3.1.2. เลือกแหล่งขอ้มูล จากหนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ีวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ เรื�อง โปรแกรมนาํเสนองาน 

  3.1.�. เขียนบทดาํเนินเรื�อง (Story Board) ภาพ เสียง จดัลาํดบัการนาํเสนอ

โดยผูท้รงคุณวุฒิ และอาจารยที์�ปรึกษา ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

  �.1.�.  พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และนําไปเสนออาจารยที์�

ปรึกษาแลว้นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง จากนั�นนาํเสนอต่อกรรมการพิจารณา

โครงงานวิจยั จาํนวน 3 ท่าน เพื�อตรวจสอบคุณภาพบทเรียนและนาํมาปรับปรุง

แกไ้ขตามคาํแนะนาํ  

       3.1.�.  ขั�นการนาํไปใช ้โดยการนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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         3.1.�.  ขั�นการประเมินผล การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ในการวิจัย ได้แก่ การหาประสิทธิภาพ การหาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของ

ผูเ้รียน และนาํผลที�ไดไ้ปปรับปรุง แกไ้ขเพื�อใหไ้ดบ้ทเรียนที�มีคุณภาพ 

3.2 . แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน 

  3.2.1. ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบ แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 

  3.2.2. ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยตีามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� 

  3.2.3. วิเคราะห์เนื� อหาสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้

สอดคลอ้งกบัเพื�อกาํหนดจาํนวนขอ้สอบที�ตอ้งการจริง  

  3.2.4. เขียนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ฉบบัร่าง จาํนวน 30 

ขอ้ แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ � ตวัเลือก  

  3.�.�. นาํแบบทดสอบที�สร้างขึ�นเสนออาจารยที์�ปรึกษา เพื�อปรับปรุงและ

แกไ้ขใหม้ีความเหมาะสมมากยิ�งขึ�น    

  3.�.�. นําแบบทดสอบที�ปรับปรุงแลว้ เสนอผูเ้ชี�ยวชาญ พร้อมประเมิน 

เพื�อตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัจุดประสงค์ โดยใชด้ัชนี

ความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้           

  3.�.�. นาํแบบทดสอบที�ผา่นการประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญมาวิเคราะห์ขอ้มูล

หาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามของแบบทดสอบกบัจุดประสงค์การ

เรียนรู้ และเลือกขอ้สอบที�มีค่า IOC เท่ากบั �.67 ขึ�นไป ซึ�งผา่นเกณฑ ์จาํนวน 30 

ขอ้ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2556: 154)          

  3.�.�. นาํขอ้สอบที�ไดรั้บการประเมินจากเชี�ยวชาญ มาตรวจสอบปรับปรุง

แก้ไขขอ้บกพร่อง แลว้จึงนําไปทดลองสอบกับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1 

โรงเรียนเทศบาล � หนองใส อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี จาํนวน �� คน ที�เคย

เรียนเนื�อหาผา่นมาแลว้ เพื�อหาคุณภาพแบบทดสอบ                                                           
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        3.�.�. นํากระดาษคําตอบของนักเรียนที�ทําแบบทดสอบมาตรวจให้

คะแนน ให้ข้อถูก � คะแนน ข้อผิดหรือไม่ตอบให้ � คะแนน หลงัจากตรวจ

กระดาษคาํตอบไดร้วบรวมคะแนนแลว้นาํมาวิเคราะห์หาคุณภาพขอ้สอบดงันี�   

                     3.2.9.1.  วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย วิเคราะห์จากสัดส่วนของ

จาํนวนผูที้�ตอบ ขอ้สอบไดถ้กูตอ้งต่อจาํนวนผูที้�ตอบขอ้สอบทั�งหมด  

   3.2.9.2.  วิเคราะห์หาค่าอาํนาจจําแนกเป็นรายข้อ โดยวิธีของ 

Brennan ซึ�งผูว้ิจยัคดัเลือกแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนเป็นรายขอ้ที�มี

ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.48 – 0.80 และขอ้สอบที�มีค่าอาํนาจจาํแนก (B) 

ตั�งแต่ 0.20 - 0.89 จาํนวน 20 ขอ้  

   3.2.9.3. นาํข้อสอบที�ผ่านเกณฑ์มาวิเคราะห์หาความเชื�อมั�นของ

แบบทดสอบ ทั�งฉบบัตามวิธีของ ของคูเดอร์-ริชาร์ดสนั (KR-20) ซึ�งแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน จาํนวน 20 ขอ้ มีค่าความเชื�อมั�นทั�งฉบบั เท่ากบั 0.801  

        �.�.��. จดัพิมพแ์บบทดสอบ เพื�อเตรียมนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป   
 

�. วธิีดําเนินการวจิยั  

�.1.  แบบแผนการวจิยั 

  การวิจยัครั� งนี� ใชแ้บบแผนการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design  
  

ตารางที� 1  แบบแผนการทดลองแบบ  One Group Pre-test Post-test Design  

        X  หมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

     T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน  

     T2 หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน  

 

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 
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�.2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  �.2.1. ทดสอบก่อนเรียนf(Pre-test)fกับนักเรียนที�เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วย

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน ใชเ้วลา 1 ชั�วโมง 

  �.2.2. ด ําเนินการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง 

โปรแกรมนาํเสนองาน ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ตามแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 

4 แผน รวม 8 ชั�วโมง และทดสอบย่อยระหว่างเรียนเพื�อบนัทึกผลคะแนนเป็น

ประสิทธิภาพกระบวนการ 

  �.2.3. ทดสอบ หลังเรียนf(Post-test)fเมื� อ สิ� น สุดการทดลอง โดยใช้

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ซึ� งเป็นฉบับเดียวกับที�ทดสอบก่อน

เรียน ใชเ้วลา 1 ชั�วโมง แลว้นาํผลคะแนนที�ไดม้าวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ 

�.3.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

  �.3.�. วิเคราะห์ประสิทธิภาพพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้

สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 

  �.3.�. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ

หลงัเรียน โดยใชส้ถิติทดสอบ t-test แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (Dependent Samples) 
    

�. ผลการวจิยั 

�.�.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิด

ของกาเย ่เรื�อง โปรแกรมนาํเสนองาน ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 แสดงดงัตารางที� 2 
 

ตารางที� 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

n=31 ทดสอบ

ก่อนเรียน 

(��) 

ผลการทดสอบยอ่ยระหว่างเรียน ทดสอบ 

หลงัเรียน 

(��) 

บทที� � 

(��) 

บทที� � 

(��) 

บทที� � 

(��) 

บทที� 4 

(10) 

 307 254 255 258 253 �08  X
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ตารางที� 2 (ต่อ) 

X  9.90 8.19 8.22 8.32 8.16 16.38 

DS. . 1.55 0.87 0.99 1.16 0.89 1.35 

ร้อยละ 49.51 81.93 82.25 83.22 81.61 81.93 
  E1 = 82.25 E2 = 81.93 

 

  จากตารางที� 2 พบว่า คะแนนเฉลี�ยระหว่างเรียนคิดเป็น ร้อยละ ��.�� และ

คะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนคิดเป็น ร้อยละ ��.�� ดงันั�น ประสิทธิภาพ (E�/E�) ของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย ่เรื�อง โปรแกรมนาํเสนองาน 

ชั�นประถมศึกษาปีที� � ซึ�งมีค่าเท่ากบั ��.��/��.�� 

�.�. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย่ เรื� อง 

โปรแกรมนาํเสนองาน ชั�นประถมศึกษาปีที� � แสดงผลดงัตารางที� 3 
 

ตารางที� 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนระหว่างก่อน

เรียนและหลงัเรียน  

การทดสอบ n X  ..DS  t Sig. 

ก่อนเรียน 31 �.�� �.�� 
��.��* .�� 

หลงัเรียน 31 ��.�� 1.35 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05, df= 30, t ตาราง= 1.6973 

 

กก  จากตารางที� 3 พบว่า เมื�อนาํค่า t ที�คาํนวณได้ไปเปรียบเทียบกบัตารางค่า

วิกฤตของ t ที�   df = 30 ระดับนัยสําคัญ .05 เป็นการทดลองแบบทางเดียวได ้

ค่า t = 1.6973 ซึ�งค่า t ที�คาํนวณได ้��.�� มากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่า ค่าเฉลี�ย

ของคะแนนการทดสอบหลงัเรียนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี�ยของคะแนนการทดสอบ
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ก่อนเรียนจริง ดงันั�น นกัเรียนที�เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิด

ของกาเย่ เรื� อง โปรแกรมนาํเสนองาน ชั�นประถมศึกษาปีที� � มีผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05]]]]]]]]]]]]]]] 
 

�. สรุปผลการวจิยั 

�.�. บทเรียน คอมพิ วเตอร์ช่วยสอน  เรื� อง โปรแกรมนําเสนองงาน ชั� น

ประถมศึกษาปีที�  � ที�พฒันาขึ� นตามแนวคิดของกาเย่ มีประสิทธิภาพ (E�/E�) 

เท่ากบั ��.��/��.��  

�.�. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที�

พฒันาขึ�นสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��  
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ผลการจดัการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรื�อง ความรู้เบื�องต้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สําหรับชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

Effect of Learning Management with Computer Assisted Instruction On Subject: 

Basic of Information Technology for Mathayom Suksa 1  
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บทคัดย่อ: การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ (�) เพื�อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง ความรู้

เบื�องตน้เทคโนโลยสีารสนเทศ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � และ (�) เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที�พฒันาขึ�น กลุ่มตวัอยา่งที�

ใชใ้นการวิจยั คือ นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  �/1 โรงเรียนอุดรพิชยัรักษ์พิทยา จงัหวดัอุดรธานี 

จาํนวน �5 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน จาํนวน 4� ขอ้ สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูล คือ ค่าเฉลี�ย ร้อยละ ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ดชันีความสอดคลอ้ง ค่าความยาก ค่าอาํนาจ

จาํแนก ค่าความเชื�อมั�น การหาประสิทธิภาพ (E�/E�) และ t-test แบบกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระจาก

กัน ผลการวิจัยพบว่า (�) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที�พัฒนาขึ� น มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 

�0.36/�6.79 และ (�) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า

ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

คาํสําคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, เทคโนโลยสีารสนเทศ, ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

 

 

241



Abstract: The purposes of this research were (1) to develop Computer Assisted Instruction (CAI) 

on subject of basic of information technology for Mathayom Suksa 1 students and (2) to compare 

the students’ learning achievement between before and after the CAI treatment. The sample group 

was 3�  Mathayom Suksa 1/1 students, Udonpichairakpittaya School, Udon Thani. All of them 

were selected by the purposive sampling technique.  The research tools included: ( � )  the 

developed CAI and (2) learning achievement test with �� items. Statistics used for data analyses 

were mean, percentage, standard deviation, index of item objective congruence (IOC), difficulty, 

discrimination, reliability,  efficiency (E1/E2) and t-test (dependent samples). The results of this 

research found (1) the developed CAI had efficiency (E1/E2) at �0.36/�6.79 and (2) The learning 

achievement had post-test score higher than pre-test at significant level .05  

 

Keywords : Computer Assisted Instruction, Basic of Information Technology, Mathayomsuksa 1 

 

�.  บทนํา 

�.�  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ. ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ.2545 ไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการจดัการเรียนการสอนที�มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้งยึด

หลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัที�สุด 

กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 

(สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ���� : �-�)  จากแนวทางดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การ

จดัการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  สื�อนวตักรรมทางการศึกษาที�ดีมีคุณภาพจึงมี

ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนับว่าเป็นสื�อประเภทหนึ�งที�ใหผ้ลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนสูง ทั� งนี�  เนื� องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณสมบัติในการนําเสนอ

สื�อคอมพิวเตอร์แบบมลัติมีเดียที�หลากหลายและการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์เป็นเครื�องมือเป็นการ

เพิ�มความน่าสนใจให้แก่ผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี ดงัเช่นผลการวิจยัที�สนับสนุนความมีประสิทธิภาพ

ของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดแ้ก่ งานวิจยัของอุเทน  พุ่มจนัทร์ ( ���� : บทคดัย่อ)  พบว่า 

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน 

งานวิจยัของ กิตษฎา  วนันา (���� : บทคดัยอ่) พบว่า นกัเรียนที�เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนมีผลสมัฤทธิ� สูงขึ�นและนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัดีมาก 
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 ดงันั�น ผูว้ิจ ัยจึงพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง ความรู้เบื�องต้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ขึ�นเพื�อนาํมาใชเ้ป็นเครื�องมือในการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน

ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไดม้ากขึ�น ทั�งช่วยให้การจดัการเรียนการสอนง่ายขึ�น และนาํไปสู่การ

พฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ 

�.�  วตัถุประสงค์การวจิยั 

  �.�.� เพื�อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง ความรู้เบื�องตน้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

  �.�.� เพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง ความรู้เบื�องตน้เทคโนโลยสีารสนเทศ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

 

�.�  ขอบเขตการวจิยั 

  �.�.� กลุ่มตัวอย่าง ที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/� โรงเรียนอุดรพิชยั

รักษ์พิทยา สังกัดสาํนักงานเขตพื�นที�มธัยมศึกษา เขต �� จาํนวน �� คน ได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) 

  �.�.� ตวัแปรที�วจิยั 

   �.�.�.1 ตวัแปรตน้ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

   �.�.�.2  ตวัแปรตาม คือ ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน 

  �.�.� เนื�อหา 

   กาํหนดขอบเขตของเนื�อหาดงันี�  

        �.�.3.� บทบาท ความหมายและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

        �.�.3.� องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ 

        �.�.3.3  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจาํวนั 

  �.�.� ระยะเวลาการวจิยั 

   ดาํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู ในภาคเรียนที� �/2557 

 

�. เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั  

  �.1  เครื�องมือที�ใช้ในการทดลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง ความรู้เบื�องต้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

243



  �.2  เครื�องมอืที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เรื�อง 

ความรู้เบื�องตน้เทคโนโลยสีารสนเทศ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� �จาํนวน �� ขอ้ 

 

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยั 

3.1  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

  3.1.1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 หลกัสูตรสถานศึกษา 

คู่มือครู หนงัสือเรียน และเอกสารอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

  3.1.2 วิ เคราะห์ เนื� อหาสาระที�  � เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสาร สําหรับชั� น

มธัยมศึกษาปีที� � เพื�อกาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และวางเคา้โครงเรื�องเพื�อลาํดบับทเรียน 

  3.1.� ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  3.1.4   กาํหนดเนื�อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนเวลาเรียน โดยใชเ้นื�อหา

สั�น เขา้ใจง่าย มีภาพและเสียงประกอบการบรรยาย 

  3.1.�  สร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามกรอบเนื�อหาที�วิเคราะห์ไว ้

  3.1.�  นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหผู้เ้ชี�ยวชาญทางดา้นคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ เพื�อขอ

คาํแนะนาํ และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ 

  �.�.� นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที�ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทําการทดลองกับกลุ่ม

ตวัอยา่งเพื�อหาประสิทธิภาพ 

 

3.2 . แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน 

  3.2.1 ศึกษาทฤษฎีการสร้าง เทคนิคการเขียนขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบ  

  3.2.2 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้และเนื�อหา 

  3.2.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี � ตวัเลือก 

จาํนวน �� ขอ้ 

  3.2.4  นาํแบบทดสอบที�สร้างขึ�นเสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ(ดา้นการสอนคอมพิวเตอร์ ดา้นหลกัสูตร

และการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล) จาํนวน � ท่าน เพื�อตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา 

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนมีค่า IOC เป็น �.�� ขึ�นไป จาํนวน �� ขอ้  

  3.�.5  นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนไปทาํการทดสอบกบันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา

ปีที� � โรงเรียนอุดรพิชยัรักษ์พิทยา ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ���� ที�เคยเรียนเนื�อหา เรื� อง ความรู้

เบื�องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านมาแลว้ จาํนวน �� คน เพื�อวิเคราะห์หาความยาก (p) และค่า
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อาํนาจจาํแนก (r) เป็นรายขอ้  เลือกขอ้สอบที�มีค่าความยากง่ายระหว่าง �.�� - �.�� และมีค่าอาํนาจ

จาํแนกตั�งแต่ �.�� ขึ�นไป (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ� , ���9: 355)  เลือกขอ้สอบมา 40 ขอ้เพื�อใช้

เป็นแบบทดสอบ 

  3.�.6  วิเคราะห์ค่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบทั�งฉบบั โดยใชสู้ตรของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

KR-�� (กาญจนา  วฒัายุ, ���� : 192) ผลการวิเคราะห์เพื�อหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบวดัผล

สมัฤทธิ� ทางการเรียน เรื� องความรู้เบื�องตน้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดค่้าความเชื�อมั�นเป็น  �.��  ซึ�ง

แสดงว่าแบบทดสอบนี�มีค่าความเชื�อมั�นอยูใ่นระดบัสูง 

  3.�.7 นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนที�ได ้ไปใชเ้ก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 

�. วธิีดําเนินการวจิยั  

�.1  แบบแผนการวจิยั 

 การวิจยัครั� งนี� ใชแ้บบแผนการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design     

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 20) โดยมีแบบผลการทดลองดงันี�  

แบบแผนการทดลองแบบ  One Group Pre-test Post-test Design 

 

 

 

        X  หมายถึง การจดัการเรียนเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

     T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน  

     T2 หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน  

 

�.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  �.2.1 ทาํการทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  เรื� อง ความรู้

เบื�องตน้เทคโนโลยสีารสนเทศ ชั�นมธัยมศึกษาปี �  

  �.2.2  จดัการเรียนการสอนกลุ่มตวัอย่างดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ที�สร้างขึ�น ทั�งหมด 3 แผน

โดยใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามขั�นตอนการจดัการเรียนรู้ โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน และทาํการทดสอบย่อยระหว่างเรียน เพื�อบนัทึกผลคะแนน ซึ�งเป็นการวดัประสิทธิภาพดา้น

กระบวนการ 

  �.2.3  เมื�อสิ�นสุดการทดลองแลว้ ทาํการทดสอบวดัผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน ดว้ยแบบทดสอบ

ชุดเดิม จากนั�นนาํผลที�ไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ และสรุปผลการศึกษา 

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 
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�.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 

  �.3.� นาํขอ้มูลที�ได้มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้

สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 

  �.3.� วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้

สถิติทดสอบ t-test แบบไม่เป็นอิสระจากกนั (Dependent Samples) 

 

�. ผลการวจิยั 

�.�  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง ความรู้เบื�องต้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตารางที� 1 

 

ตารางที�  1  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

 จากตารางที� 1 พบว่า คะแนนเฉลี�ยระหว่างเรียนคิดเป็น ร้อยละ �0.36 และคะแนนเฉลี�ยหลงั

เรียนคิดเป็น ร้อยละ �6.79  ดงันั�นประสิทธิภาพ (E�/E�) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง 

ความรู้เบื�องตน้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มีค่าเท่ากบั �0.36/�6.79  ซึ�งมีคะแนน

ทดสอบแต่ละหน่วยสูงกว่าเกณฑที์�ตั�งไว ้คือ 80/80 

 

�.�  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง ความรู้เบื�องตน้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � สามารถ

แสดงผลไดด้งัตารางที� 2 

 

 

n=3� 
ทดสอบก่อนเรียน 

(��) 

ผลการทดสอบยอ่ยระหว่างเรียน 
ทดสอบหลงัเรียน 

(��) 
บทที� � 

(��) 

บทที� � 

(��) 

บทที� � 

(��) 

รวม ��� ��� ��� ��� ���� 

X  ��.�� �.�� �.�� �.�� ��.�� 

S.D. �.�� 0.99 1.23 0.98 �.�� 

ร้อยละ ��.�� E1= �0.36 E2 = ��.�� 
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ตารางที� 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน  

การทดสอบ n X  ..DS  t Sig. 

ก่อนเรียน �� ��.�� �.�� 
��.��* .�� 

หลงัเรียน �� ��.�� �.�� 

 *มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05,  df = 3�, ค่า t ตาราง= 1.69   

  

  จากตารางที�  2  พบว่า เมื�อนาํค่า t ที�คาํนวณไดไ้ปเปรียบเทียบกบัตารางค่าวิกฤตของ t ที�  df = 

3� ระดบันัยสาํคญั .05 ไดค่้า t = 1.69�� ซึ�งค่า t ที�คาํนวณได ้��.�� มากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่า 

ค่าเฉลี�ยของคะแนนการทดสอบหลงัเรียนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี�ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนจริง 

ดงันั�น นกัเรียนที�เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 

�. สรุปผลการวจิยั 

�.�  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง ความรู้เบื�องตน้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 

� ที�พฒันาขึ�น มีประสิทธิภาพ (E�/E�) เท่ากบั �0.36/�6.79 โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ

นกัการศึกษาหลายท่านเช่น สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ประสิทธิ�  คลงับุญครอง (2550) ไดท้าํ

การวิจยัเรื� อง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลย ีเรื� อง ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรับชั�นประถมศึกษา

ปีที�  6 ซึ� งผลการศึกษาพบว่า เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที�มีประสิทธิภาพที� ระดับ 

80.32/81.28 ซึ�งแสดงว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที�กาํหนด ทั�งนี� เนื�องจากในการวดัประสิทธิภาพ

ของบทเรียนส่วนใหญ่เป็นการวดัประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลพัธ ์ซึ�ง

ได้ทําการพัฒนาอย่างมีระบบโดย มีการผ่านกระบวนการออกแบบและตรวจสอบในทุก

กระบวนการ  

�.�  ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง ความรู้เบื�องต้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � สูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกิตษฎา  วนันา (����) ไดท้าํการวิจยัเรื� อง การพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง เทคโนโลยสีารสนสนเทศ สาํหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ซึ�งผล

การศึกษาพบว่า ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เรื�อง เทคโนโลยสีารสนเทศ  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

.�� ทั� งนี� การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ทําให้นักเรียนได้สัมผสัและมีปฏิสัมพันธ์กับ
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คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นับว่าเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาอีก

รูปแบบหนึ� งเหมาะที�จะนาํมาใชใ้นการเรียนรู้ตามศกัยภาพที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ทาํใหผู้เ้รียนคิด

ไดด้ว้ยตนเองสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการกระตุน้ความสนใจใหน้กัเรียนอยากเรียนรู้

ยิ�งขึ�น 
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การพฒันาสื�อการเรียนการสอนมลัตมิเีดีย เรื�อง ตารางธาต ุตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื�อนไข 

แบบคลาสสิคของพาฟลอฟ 

DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA TEACHING“THE PERIODIC TABLE”  

BY CLASSIC CONDITIONING THEORY OF PAVLOV 
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บทคดัย่อ: การวิจยัครั� งนี�มีวตัถุประสงค ์1) พฒันาสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดียเรื�อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎี

การเรียนรู้แบบการวางเงื�อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ ที�มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ตามสูตร 

การหาประสิทธิภาพ E1/E2 และ 2) เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อสื�อการเรียนการสอน

มลัติมีเดีย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 30 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ� งเครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยคือ 

1)สื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดียเรื� อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื�อนไขแบบคลาสสิค

ของพาฟลอฟ 2) แบบทดสอบทางการเรียนเรื�องตารางธาตุ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที�มี

ต่อสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดียเรื� อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื�อนไขแบบคลาสสิค

ของพาฟลอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของสื�อการเรียนการสอนมัลติมีเดียที�พัฒนาขึ� นมีค่า 

81.08 /84.67 ซึ�งสูงกว่าเกณฑ์ที�กาํหนดไวที้� 80/80 และ 2) ระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชสื้�อการ

เรียนการสอนมลัติมีเดีย เรื� อง ตารางธาตุ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก สรุปไดว้่าสามารถนาํสื�อการเรียนการ

สอนมลัติมีเดียที�สร้างขึ�น ไปใชใ้นการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

คาํสําคญั: สื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย  ความพึงพอใจ ทฤษฎีการเรียนรู้ 

 

Abstract: The objective of this research is to design and 1) develop multimedia teaching materials of 

periodic table from Classical Conditioning of Pavlov, to efficient than 80/80 From according to the formula 
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of Efficiency E� / E�  and 2) The satisfaction of students with multimedia teaching materials. They were 

chosed by as simple random sampling method. The instruments used in the research were 1) The multimedia 

teaching materials of periodic table from Classical Conditioning of Pavlov. 2) A leaning achievement test 

with reliability and 3) Satisfaction of students towards learning and teaching multimedia. Results of the 

research were as follows. 1) The result this research showed that efficacy of multimedia teaching materials 

is developed to be 81.08 /84.67. 2) The satisfaction level to learning by the multimedia teaching materials 

of periodic table. The most of them are very good. Conclude that can use the generated multimedia teaching 

materials to appropriately learning of Chemistry 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบันความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาํให้มีการพฒันาคิดคน้สิ�ง

อาํนวยความสะดวกสบายต่อการดาํเนินชีวิตเป็นอันมาก ซึ� งเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื�นฐาน 

การดํารงชีวิตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื� องการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในวงการแพทย์ ในการ

ติดต่อสื�อสารคมนาคม และไม่เวน้แต่วงการการศึกษาที�มีการนาํเทคโนโลยีเขา้มาพฒันาการเรียนการสอน 

จึงทาํใหเ้ทคโนโลยมีีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ�งในการพฒันาเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 มาตรฐานของหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน ไดก้าํหนดให้การเรียนวิทยาศาสตร์มีแนวทางในการ

พฒันาผูเ้รียน โดยกําหนดให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื�องจากการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัโลกธรรมชาติ ซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตอ้งเรียนรู้เพื�อนาํ

ผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและประกอบอาชีพ ซึ� งการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี

จุดมุ่งหมายที�จะพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแนวทางการปฏิรูปความรู้อย่างแทจ้ริง 

(กุณฑรี เพช็รทวีพรเดช และ คณะ.����:��-��) 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีบทบาทสาํคญัยิ�งในสงัคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์

เกี�ยวข้องกับทุกคนทั�งในชีวิตประจาํวนัและการงานอาชีพต่างๆ วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลก

สมยัใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-Based Society) ซึ�งทุกคนจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้

วิทยาศาสตร์ สามารถนาํไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม (กรมวิชาการ. ����:��) 

ในกระบวนการเรียนการสอนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนช่วง ชั�นที� � 

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� เนน้หนกัดา้นหลกัการ ทฤษฎีและเทคโนโลย ีเป้าหมาย

ในการจดัหลกัสูตรนอกจากตอ้งการให้นักเรียนมีความรู้ในเนื�อหาวิชาแลว้ ยงัตอ้งการให้นักเรียนไดฝึ้ก
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ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลกูฝังค่านิยมที�เหมาะสมและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ดว้ย แต่เนื�องจาก

วิชาเคมียงัคงประสบปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความไม่เข้าใจใน

เนื�อหาวิชาอยา่งแทจ้ริง จึงไดม้ีการแกปั้ญหาเพื�อให้ผูเ้รียนยกระดบัความสามารถของตนเองและตอบสนอง

ความตอ้งการระหว่างบุคคลที�เกิดขึ�น โดยหลกัของการแกปั้ญหานั�น ผูเ้รียนจะเป็นองค์ประกอบสาํคญัใน

ขณะที�ผูส้อนเป็นเพียงส่วนหนึ�งของกระบวนการเรียนรู้เท่านั�น (ศิริรัตน์ พริกสี. ����:�) 

เนื�อหาเรื� องอะตอมและตารางธาตุ เป็นเนื�อหาที�ต้องอาศยัการสร้างมโนภาพ เนื�องจากอะตอมมี

ขนาดเล็กและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์ใชว้ิธีการต่างๆ เพื�อให้ไดข้อ้มูลเกี�ยวกับ

อะตอมและใชข้อ้มลูนั�นในการอธิบายโครงสร้างอะตอม รวมถึงการนาํความรู้เรื� องโครงสร้างอะตอมไปใช้

อธิบายสมบติับางประการของธาตุในตารางธาตุ จึงค่อนขา้งเขา้ใจยากและซบัซอ้น บางครั� งก็ตอ้งจินตนาการ

เองทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ไม่สามารถเข้าใจเนื�อหาในเวลาสั�นๆ ได้จึงเป็นสาเหตุหนึ� งที�ทาํให้

นกัเรียนมีผลสมฤทธิ� ทางการเรียนตํ�า (นพพร จินตานนท.์ ����:�-�) 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ� นในวงการศึกษา จึงได้มีการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์มาเป็นสื�อในการเรียนการสอน ซึ�งโปรแกรม Flash สามารถถ่ายทอดเนื�อหาต่างๆ ไดใ้กลเ้คียง

กบัการเรียนในหอ้งเรียน ขณะเดียวกนัมีโปรแกรมที�สามารถทาํงานในดา้นมลัติมีเดียดา้นแอนนิเมชนัต่างๆ 

ทั�งเว็บแอนนิเมชนั การ์ตูนแอนนิเมชนั งานแบนเนอร์ภาพเคลื�อนไหวแบบอินเตอร์แอคทีฟที�โตต้อบกับ

ผูใ้ชง้านได ้

ดงันั�นผูศ้ึกษาจึงนาํโปรแกรม Adobe Flash ซึ�งเป็นโปรแกรม Flash เป็นซอฟต์แวร์ที�ช่วยในการ

สร้างสื�อมลัติมีเดีย, ภาพเคลื�อนไหว (Animation), ภาพกราฟิกที�มีความคมชัด เนื�องจากเป็นกราฟิกแบบ 

เว็คเตอร์(Vector), สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้, สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับผูใ้ช้ 

(Interactive Multimedia) มีฟังกช์ั�นสาํหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และนาํทฤษฎีการวางเงื�อนไข

แบบคลาสสิกของพาฟลอฟ มาใชใ้นการพฒันาสื�อการเรียนการสอนอะตอมและตารางธาตุ เพื�อทาํใหผู้เ้รียน

เกิดการเรียนรู้ ความรู้สึกสนุกและตื�นเตน้กบัการเรียน โดยที�ไม่เกิดความเบื�อหน่ายและมีความตอ้งการที�จะ

เรียนรู้ต่อไปเรื�อย ๆ 

 

�. ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีการวางเงื�อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟ นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ที� เกิดจากการวาง

เงื�อนไขหรือมีการสร้างสถานการณ์ขึ�นมาแลว้  ยงัหมายถึงการสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างสิ�งเร้ากบัปฏิกิริยา
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ตอบสนองอยา่งฉบัพลนั หรือปฏิกิริยาสะทอ้น (Reflex) ซึ�งพาฟลอฟไดอ้ธิบายเรื�องราวการวางเงื�อนไขในแง่

ของสิ�งเร้า (Stimulus - S) และการตอบสนอง (Response - R)¬ (วารินทร์  รัศมีพรหม. ���� : ���) 

ฉลองชัย  สุรว ัฒนบูรณ์ (���� : ���) หลักการเรียนรู้ของพาฟลอฟได้ให้ความหมายของ

ประสิทธิภาพสื�อการเรียนการสอน ไวว้่า เป็นการประเมินผลสื�อการสอนว่าเป็นสิ�งจาํเป็นอยา่งยิ�งเพื�อเป็น

หลกัประกนัว่าสื�อการสอนนี�มีประสิทธิผลในการเรียนการสอน โดยจะตอ้งมีเกณฑป์ระสิทธิภาพของสื�อ ซึ�ง

ไดจ้ากการประเมินผลพฤติกรรมต่อเนื�อง เป็นกระบวนการกบัพฤติกรรมขั�นตอนสุดทา้ย ซึ�งเป็นผลลพัธโ์ดย

กาํหนดค่าประสิทธิภาพของสื�อเป็น E�/E� ซึ�งแสดงใหเ้ห็นว่าจะตอ้งกาํหนดเป็นเปอร์เซ็นตข์องผลเฉลี�ยของ

คะแนนการทาํงาน หรือการประกอบกิจกรรมของผูเ้รียนทั�งหมด (E�) ต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการสอนหลงั

เรียนของผูเ้รียนทั�งหมด (E�) 

สายจิตร สุขสงวน (���� : ��) ไดส้รุปว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที�มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง ซึ� ง

เป็นไปไดท้ั�งทางบวกและทางลบ แต่ถา้เมื�อใดที�สิ�งนั�นสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือทาํให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายได ้ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้สิ�งใดสร้างความรู้สึกผิดหวงัไม่บรรลุ

จุดมุ่งหมาย ก็จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

พิมณิชา พรหมมานต (����) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย เรื�อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ ์��/�� กลุ่มตวัอยา่ง

ที�ใชใ้นการศึกษาเป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�ยงัไม่เคยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื�อง ไตรภูมิ

พระร่วง ตอน มนุสสภูมิ มาก่อน ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย เรื�อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ มีประสิทธิภาพ ��.��/��.�� ซึ�งเป็นไปตามเกณฑที์�กาํหนด

ไว ้��/�� 

ภคณัฏฐ์ บุญถนอม (����) ไดท้าํการวิจยัเรื� องการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื� อง เทคโนโลยสีาระสนเทศ ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ ์��/�� 

กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที�  � โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 

กรุงเทพมหานคร เขต � โดยใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน ซึ�งผลการวิจยั

พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที�สร้างขึ�นมีค่า ��.��/��.�� ซึ�งสูงกว่าเกณฑ ์��/�� ที�

กาํหนดไว ้
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�. การดําเนินการวจิยั 

3.1 ขั�นตอนการดําเนินการวจิยัประกอบด้วย � ขั�นตอน ดังนี� 

 1. ออกแบบและพฒันาสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดียเรื� อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ

การวางเงื�อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ โดยทาํการเขียนแผนภูมิแสดงรายละเอียดขั�นตอนลาํดบัการ

ทาํงานการเชื�อมโยงสื�อการเรียนการสอนแต่ละเนื�อหาและเขียนพลอ็ตเรื�อง 

 2. ประเมินผลความเหมาะสมของสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดียที�ออกแบบและพฒันาขึ� น 

โดยผูเ้ชี�ยวชาญและผูส้อน จาํนวน � ท่าน 

 3. สร้างแบบทดสอบที�ใชใ้นการประเมินผลบทเรียนซึ�ง แบ่งออกเป็น � ชุด ไดแ้ก่ แบบทดสอบ 

ก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 

 4. ดาํเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 5. เก็บรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะห์ผล 

 6. ทดสอบตามสมมติฐานที�ตั�งไว ้

 7. สรุปผลและเขียนรายงานการวิจยั 

 

3.2 เครื�องมอืการวจิยั 

1. สื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย เรื� อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื�อนไข 

แบบคลาสสิคของพาฟลอฟ ที�มีประสิทธิภาพ 81.08/84.67 

 2. การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน เพื�อหาประสิทธิภาพของสื�อการ

เรียนการสอนมลัติมีเดีย เรื� อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื�อนไขแบบคลาสสิคของ 

พาฟลอฟ 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย เรื� อง ตารางธาตุ 

ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื�อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ 
 

3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 1. ประชากรที�ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 

ตาํบลโนนสงั อาํเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํนวน 6 หอ้งทั�งหมด 185 คน 

 2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษา เป็นนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนโนนสงัวิทยาคารตาํบล

โนนสัง อาํเภอโนนสัง จงัหวดัหนองบวัลาํภู ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
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จาํนวน 1 ห้องทั�งหมด 30 คน มาศึกษาสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย เรื�อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้

แบบการวางเงื�อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ ทาํแบบทดสอบและแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

3.4 ตวัแปรที�ศึกษา 

1. ตวัแปรตน้ คือ สื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดียดว้ย เรื� องตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการ

วางเงื�อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ  

2. ตวัแปรตาม คือ ผลของประสิทธิภาพสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย ที�ไดจ้ากการทดสอบก่อน

เรียน ระหว่างเรียน และทดสอบหลงัเรียน และความพึงพอใจที�มีต่อคือ สื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย 

 

3.5 สถิตทิี�ใช้ในการวจิยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

4. ผลการศึกษา 

 4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย เรื�องตารางธาตุ ตามทฤษฎีการ

เรียนรู้แบบการวางเงื�อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ จากการทดลองกบันักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

โรงเรียนโนนสงัวิทยาคาร ตาํบลโนนสงั อาํเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัลาํภูแสดงดงัตารางที� � 

 

ตารางที� 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย เรื�อง ตารางธาตุ 

ลาํดบั ระหว่างเรียน รวม 

(40) 

หลงัเรียน 

(30) 1(20) 2(20) 

รวม 464 509 973 762 
ค่าเฉลี�ย 15.47 16.97 32.43 25.40 

S.D. 2.29 1.22 2.53 1.69 
ร้อยละ 51.56 56.56 81.08 84.67 

                                                                                                                        ประสิทธิภาพกระบวนการ (E�) = 81.08   

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E�) = 84.67    

 

จากตารางที� 1 พบว่า ประสิทธิภาพของสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย เรื�องตารางธาตุ ตามทฤษฎี

การเรียนรู้แบบการวางเงื�อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ จากการทดลองภาคสนามระหว่างเรียน 
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จาํนวน 2 บท มีคะแนนเฉลี�ย 32.43 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.53 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.08 

และการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี�ย เท่ากับ 25.40 และส่วนเบี� ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.69 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.67 นั�นคือ ประสิทธิภาพของสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย เรื� อง ตารางธาตุ 

มีประสิทธิภาพของ E�/ E� เท่ากบั 81.08/84.67 แสดงว่าสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย มีประสิทธิภาพสูง

กว่าเกณฑ ์��/�� ที�กาํหนดไว ้

 

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย 

เรื� อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื�อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ ผูว้ิจยัได้ทาํการ

ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื�อการเรียนการสอน

มลัติมีเดีย เรื�อง ตารางธาตุ โดยประเมินความพึงพอใจจาํนวน 7 ขอ้ แสดงดงัตารางที� 2 

 

ตารางที� 2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนการสอนโดยใชสื้�อการเรียนการสอน

มลัติมีเดีย เรื�อง ตารางธาตุ 

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

x� S.D. ความพึงพอใจ 

1. อธิบายเนื�อหาเขา้ใจง่าย 4.37 0.85 ด ี

2. เนื�อหาสอดคลอ้งกบับทเรียน 4.50 0.63 ดีมาก 

3. ภาพสอดคลอ้งกบับทเรียน 4.53 0.82 ดีมาก 

4. สื�อเสริมสร้างความเขา้ใจในบทเรียน 4.63 0.56 ดีมาก 

5. สื�อกระตุน้การศึกษาคน้ควา้เพิ�มเติม 4.63 0.67 ดีมาก 

6. เนื�อหาความรู้จากสื�อสามารถนาํไปใชป้ร ะโยชน์ในการศึกษา 4.67 0.61 ดีมาก 

7. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมอยา่งไร 4.73 0.58 ดีมาก 

 4.58 0.67 ดีมาก 

 จากตารางที� 2 พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชสื้�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย เรื� อง ตาราง

ธาตุ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.58 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 

โดยค่าเฉลี�ยอยูร่ะหว่าง 4.37-4.73 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานอยูร่ะหว่าง 0.56-0.85 เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที�มีต่อสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดียเรื�อง ตารางธาตุ มีค่าเฉลี�ยมากสุดคือ 4.73 

และขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยนอ้ยสุดคือ อธิบายเนื�อหาเขา้ใจง่าย คือมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.37 
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5. อภิปรายการวจิยั 

�. ประสิทธิภาพของสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย เรื� องตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการ

วางเงื�อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ จากการทดลองมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์��/�� ที�กาํหนดไวซึ้�ง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมณิชา พรหมมานต (2553) ไดท้าํการวิจยัเรื�องการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื� อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิผลการวิจัยพบว่า สื�อมี

ประสิทธิภาพ 80.33/83.67 สอดคลอ้งกับ เอกภูมิ ชนิตย ์(2553) ได้ทาํการวิจัยเรื� องการพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื�อง ทวีปเอเชีย ที�สรุปบทเรียนดว้ยแผนที�ความคิด มีประสิทธิภาพ 81.76/82.82 และ

สอดคลอ้งกบั ภคณัฏฐ์ บุญถนอม (2553) ไดท้าํการวิจยัเรื� องการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่ม

ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  เ รื� อ ง  เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ะ ส น เ ท ศ 

ซึ�งผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที�สร้างขึ�นมีค่า 80.11/82.78 ซึ�งสูงกว่า

เกณฑ ์80/80 ที�กาํหนดไว ้

�. นักเรียนมีความพึงพอใจที�มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื� อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 

เรื� อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื�อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ ในระดบัดีมาก 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภคณัฏฐ ์บุญถนอม (2553) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื� อง เทคโนโลยีสาระสนเทศ ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของ

นกัเรียนที�มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัทมา จารุ

รัตนวิบูลย ์(2552) ไดท้าํการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื�อง การเลี�ยงสตัว ์ผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมากที�สุด และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ปรมาภรณ์ มาเทพ (2551) ไดพ้ฒันาสื�อการ์ตูนมลัติมีเดียสาํหรับการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

เรื�อง หลกักรรม พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัที�พอใจมากและพอใจปานกลางซึ�งคิดเป็นร้อยละ 

52.5 และ 47.5 

 

6. สรุปผลการวจิยั 

�. การพฒันาสื�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย เรื� อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวาง

เงื�อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ ที�ผูว้ิจ ัยสร้างขึ�นพบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.08/84.67 ซึ�งสูงกว่า

เกณฑที์�กาํหนดไว ้ 

�. นกัเรียนมคีวามพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชสื้�อการเรียนการสอนมลัติมีเดีย เรื�องตารางธาตุ  
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ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื�อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ โดยรวมอยูใ่น 

ระดบัดีมาก (x� = 4.58)  

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการพฒันาสื�อการเรียนการสอนแบบมลัติมีเดียควรใชท้ฤษฎีอื�น  ควรทาํการ

ทดลองเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ หรือทดลองกบัผูเ้รียนหลายกลุ่ม จะทาํใหผ้ลการวิจยัน่าเชื�อถือมากยิ�งขึ�น 

และอาจเพิ�มเกมที�เกี�ยวกบัเนื�อหาในสื�อการเรียนการสอนเขา้ไปในสื�อการเรียนการสอนดว้ย เพื�อดึงดูดความ

สนใจของผูเ้รียนใหส้นใจเรียนมากยิ�งขึ�น 
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ส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองข้อมูลสารสนเทศสําหรับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  
กรณศึีกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ จงัหวดับึงกาฬ 

THE ENHANCED LEARNING MEDIA 
“THE INFORMATION TECHNOLOGY FOR PRATHOMSUKSA 6  

STUDENTS” CASE STUDY IN BAAN NONSOMBOON COMMUNITY 
SCHOOL BUNGKARN PROVINCE 
ปณวรรต คงธนกลุบวร1* คณศิร จีก้ระโทก2 
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บทคัดย่อ: การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อหาประสิทธิภาพส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและ
สารสนเทศสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
ใชส่ื้อเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6โรงเรียนชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ อาํเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ จาํนวน 
31 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้เป็นสถิติ
พื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบค่าที (t – test)  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ส่ือเสริมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 82.26/81.29 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กาํหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ือเสริมการเรียนรู้ มีคะแนนหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือ
เสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศ มีค่าความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (X = 4.64, SD 
= 0.05) 
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คาํสําคญั: ส่ือเสริมการเรียนรู้, ขอ้มูลและสารสนเทศ 
 
Abstract: The purposes of this research were to; 1) find out the 80/80 criterion efficiency of 
the enhanced learning media-“The information technology for prathomsuksa 6 students” 2) 
compare the learning achievement of students 3) find out the satisfaction of students with 
the enhanced learning media-“The information technology for prathomsuksa 6 students” 
 The samples for this study were 31 students of Prathomsuksa 6 of Bann 
nonsomboon community school, Bungkarn province.  
The research tools used were; 1) the enhanced learning media-“The information technology 
for prathomsuksa 6 students” 2) the achievement test 3) the satisfaction questionnaires. 
The statistics for this study were mean, standard deviation and t-test. 
 The results of this study revealed that the enhanced learning media-“The 
information technology for prathomsuksa 6 students” were efficient 82.26/81.29 which was 
higher than the appointed criterion 80/80.    The learning achievement scores were 
statistically significantly higher than that before being taught at the level 0.05 level. The 
satisfaction of students with the enhanced learning media-“The information technology for 
prathomsuksa 6 students” was in higher level. (X=4.64, SD=0.05) 
 
Keywords: the enhanced learning media, data and information 
 
1. บทนํา 
 ความเจริญกา้วหนา้ ในยุคโลกาภิวตัน์ มีผลกระทบต่อหลายภาคส่วน อาทิ พฒันาการดา้น
เทคโนโลยี และการส่ือสารโดยเฉพาะขอ้มูลสารสนเทศ เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยี และวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ชุมชน หน่วย
ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดบัประเทศ และระหว่างประเทศ ทาํการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ในการเขา้ถึงและได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร หรือท่ีเรียกว่าโลกไร้พรมแดน ซ่ึงผลจากความ
เจริญกา้วหน้าดงักล่าว (มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ, 2553) ทั้งน้ีภาครัฐไดอ้อกนโยบายดา้นการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาให้ทัดเทียมกับ นานาชาติ เป็น
นโยบายท่ีมีความสาํคญัยิง่ ไดก้าํหนดแนวนโยบายเพื่อเร่งยกระดบั คุณภาพและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นกลไกในการปรับเปล่ียนกระบวน
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ทศัน์ของการเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดบัชั้น ใชอุ้ปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการรัฐมนตรี, 2556) เน้ือหาวิชาในเร่ืองข้อมูล
สารสนเทศสาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ 
จงัหวดับึงกาฬ นั้นเน้นการสอนดว้ยการบรรยาย การสาธิต อีกทั้ งส่ือการสอนส่วนใหญ่เป็นส่ือ
ประเภทเอกสารส่ิงพิมพ์ยากต่อการทําความเข้าใจ ทาํให้ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ไม่
กระตือรือร้นและไม่สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีได ้
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นความสาํคญัของการพฒันาและสร้างส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและ
สารสนเทศ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการนาํเทคโนโลยทีางการศึกษามาประยกุตใ์ชร่้วมกบัระบบคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนในหลาย ๆ ดา้น และช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหา
รายวิชาไดอ้ยา่งชดัเจน และทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัการเรียนการสอน โดยสร้างองค์
ความรู้ในลกัษณะท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองทั้งทาํความเขา้ใจ
ในบทเรียนนั้น ๆ โดยไม่จาํกดัระยะเวลา 
 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
 2.1 เพื่อพฒันา ส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศสาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 2.2 หาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนด้วยส่ือเสริมการ
เรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศ มีค่ามากกวา่ก่อนเรียนท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใชส่ื้อเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและ
สารสนเทศ โดยนาํค่าเฉล่ียท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี (อภิชาติ เหลก็ดีและคณะ, 2557) 

4.51 – 5.00 ความหมาย มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 ความหมาย มาก 
2.51 – 3.50 ความหมาย ปานกลาง 
1.51 – 2.50 ความหมาย นอ้ย 
1.00 – 1.50 ความหมาย นอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 

262



3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 วงษสุ์วฒัน์ โด่งพิมาย(2547) งานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ประเภท สถาน-การณ์จาํลอง เร่ือง ความปลอดภยัในการขบั ข่ีรถจกัรยานยนตร์ะดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปี ท่ี 4 เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มตวั อยา่งท่ีทดลองใชส่ื้อ เป็น 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนหนองกราดวฒันา อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา ท่ี
กาํลงัศึกษาในปี การศึกษา2547 จาํนวน 20 คน ผลการวิจยัพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 80.62 / 81.66 เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้80/80 

วรพรรณ บุดดีดว้ง(2551) ไดท้าํการศึกษาผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เร่ืองสารในชีวิตประจาํวนั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยงานวิจยัน้ีมีการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมิเดีย และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงั
การนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์เขา้มาใช ้ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนเม่ือ
นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมิเดียเขา้มาใชง้าน 
 เนรมิต สุดชนะ(2551) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบสุริยะสาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลของการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  โดยมีการนําส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาทดลองใช้กับ  กลุ่มผู ้เรียน  พบว่าผู ้เรียนมี
ความกา้วหนา้ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 67 และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยูใ่นระดบั มาก 
 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ อาํเภอเมือง 
จงัหวดับึงกาฬ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 1 หอ้งเรียน รวมทั้งส้ิน 
31 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจงซ่ึงไดม้าโดยลุ่มผูว้ิจยัจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน
ชุมชนโนนสมบูรณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ 
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4. ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 
 ผูว้ิจยัมีวิธีการดาํเนินงาน จาํนวน 5 ขั้นตอน แสดงผลดงัรูปท่ี 1 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 
5. ผลการศึกษา 
 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศสาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
โดยมีเน้ือหาตวัอยา่งการทดลองแสดงโดยภาพดงัน้ี 
 

 
รูปที ่2 หนา้แรกของส่ือแบบมีปฏิสมัพนัธ์ 

 

วิเคราะห์เน้ือหา 

ออกแบบผงังาน 

วางโครงเร่ือง 

พฒันาส่ือเสริมการเรียนรู้แบบมีปฎิสมัพนัธ์ 

ทดสอบและประเมินความพงึพอใจของการใช้
พฒันาส่ือเสริมการเรียนรู้แบบมีปฎิสมัพนัธ์ 
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รูปที ่3 การใชง้านแบบมีปฏิสมัพนัธ์ 

 
5.1 การหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 แสดงประสิทธิภาพของส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศสาํหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  

ลาํดบั ก่อนเรียน 
(20) 

ระหวา่งเรียน รวม 
(20) 

หลงัเรียน 
(20) (10) (10) 

รวม 397 256 258 510 504 
ค่าเฉล่ีย 12.81 8.13 8.32 16.45 16.26 
S.D. 2.91 1.28 0.98 1.65 1.50 
ร้อยละ 64.03 40.65 41.61 82.62 81.29 

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) = 82.62  
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E2) = 81.29  

จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า ส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศสาํหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีพฒันามีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.62 / 81.29 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้80/80 
 
5.2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน และหลงัเรียน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีเรียนด้วยส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและ
สารสนเทศ 
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การทดสอบ N X SD t Sig 
ก่อนเรียน 31 12.81 2.91 7.45 .00* 
หลงัเรียน 31 16.26 1.50 
*P >.05 
จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนมีค่ามากกวา่ก่อนเรียนท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 
5.3 การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชส่ื้อเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชส่ื้อเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศ 

หวัขอ้ X S.D. แปลผล ลาํดบั 
1. เน้ือหาบทเรียนน่าสนใจ 4.73 0.52 มากท่ีสุด 1 
2. บทเรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใชส้อน 4.60 0.56 มากท่ีสุด 4 
3. ตวัหนงัสือ ตวัเลขอ่านง่าย ชดัเจน 4.60 0.56 มากท่ีสุด 4 
4. ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.67 0.48 มากท่ีสุด 2 
5. เสียงประกอบชดัเจน 4.60 0.50 มากท่ีสุด 4 
6. การดาํเนินเร่ืองมีความน่าสนใจ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 3 
7. จาํนวนแบบฝึกหดัมีความเหมาะสม 4.63 0.49 มากท่ีสุด 3 
8. มีการแจง้ผลการเรียนเหมาะสม 4.67 0.48 มากท่ีสุด 2 
9. บทเรียนส่งเสริมใหเ้รียนรู้ไดร้วดเร็ว 4.60 0.62 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.64 0.05 มากท่ีสุด  
จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและ
สารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด (x = 4.64, SD = 0.05) และความพึงพอใจสูงสุด ไดแ้ก่ 
เน้ือหาบทเรียนน่าสนใจ (x = 4.73, SD = 0.52) 
 
6. สรุปผลการวจัิย 

ผลการวิจยั และพฒันาส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศ สามารถสรุปประเด็น 
ดงัน้ี 
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6.1 ประสิทธิภาพส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศ มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีกาํหนดคือ 80/80 เน่ืองมาจากบทเรียนมีความน่าสนใจ เป็นผลสืบเน่ืองมาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีสร้างข้ึนได้พัฒนาอย่างเป็นระบบอีกทั้ งยงัผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหา ดา้นเทคโนโลย ีมีการดาํเนินการทดลองตามกระบวนการวิจยัและพฒันา 
การนําไปใช้/ทดลองใช้ และการประเมินปรับปรุงแก้ไข และได้นําเทคโนโลยีมาผสมผสานทั้ ง 
ภาพน่ิง เสียง ภาพเคล่ือนไหวตวัอกัษร การเช่ือมโยงแบบปฏิสมัพนัธ์ 

6.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีเรียนดว้ยส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและ
สารสนเทศ มีค่ามากกว่าก่อนเรียนท่ีระดบันัยสําคญั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสืบ
เน่ืองมาจากการเรียนดว้ยส่ือเสริมการเรียนรู้ ทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นการ
เรียนท่ีทาํใหน้กัเรียนเกิดการ เขา้ใจ จดจาํ ไดง่้าย 

6.3 ความพึงพอใจต่อส่ือเสริมการเรียนรู้ เร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดบั 
มากท่ีสุด โดยส่ือเสริมการเรียนรู้ เน้ือหาบทเรียนน่าสนใจ และมีภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
เป็นส่วนท่ีสามารถเสริมความเขา้ใจในบทเรียน กระตุน้การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม และเน้ือหาความรู้
จากส่ือสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาได ้ทาํให้นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนและ
ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนดว้ย 
   
7. กติติกรรมประกาศ 
 การวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา คณะครู และนกัเรียน
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ จงัหวดับึงกาฬ ขอขอบพระคุณทุกท่านอยา่งสูงท่ีใหค้วามกรุณาในการ
วิจยัคร้ังน้ี    
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บทคดัย่อ:  คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) เป็นอุปกรณ์ที�นาํมาใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย งานวิจยันี� มี

วตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาสื�อมลัติมิเดีย เรื�องเรขาคณิต ดว้ยใชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริมบนคอมพิวเตอร์

แท็บเล็ต และศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนโดยใชสื้�อมลัติมิเดีย เรื� องเรขาคณิต ด้วยใชเ้ทคโนโลยี

ความจริงเสริมบนคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ เครื�องมือการวิจยัประกอบดว้ย แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�  

และแบบประเมินคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนเทศบาล 3 บา้น

เหล่า อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี  จาํนวน 30 คน และผูเ้ชี�ยวชาญในการตรวจเครื�องมือ 5 คนการ

ทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของสื�อมลัติมิเดีย เรื� องเรขาคณิต ด้วยใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสริมบน

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีค่าเท่ากับ ��.��/��.�� และผลประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ ดา้นคุณภาพจาก

ผูเ้ชี�ยวชาญอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ �.�� และ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนรู้สื�อมลัติมีเดีย เรื� อง

เรขาคณิต ดว้ยใชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริมบนคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที�ระดับ .�� สรุปได้ว่าสื�อมัลติมิเดีย เรื� องเรขาคณิต ด้วยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมบน

คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ สามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คาํสําคญั : สื�อมลัติมิเดีย , เทคโนโลยคีวามจริงเสริม, คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ 

 

ABSTRACT: 

 Tablet is widely used in education. The purpose of this study is to develop multimedia 

instruction for geometry knowledge using Augmented Reality on Teblet. The instrument includes 

achievement test to evaluate Primary School Year 3. There are thirty samples from Tessaban 3 Ban 
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– Lao School, Muang, Udon Thani. There are five expertise to evaluate an instrument.  The result 

have shown that an efficient of an instruction is ��.��/��.�� and 4.26 from expertise evaluation. 

The evaluation of education achievement were tested for statistical at the .05 level. We have 

developed an instrument to demonstrate the efficiency of the proposed techniques. 

 

Keywords: Multimedia, Augmented Reality, Tablet 

 

1. บทนํา 

 สื�อการสอนมีความจาํเป็นอยา่งยิ�งต่อระบบการเรียนการสอนในปัจจุบนั เพราะสงัคมมีความ

เปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ ความรู้ใหม่ๆจึงเกิดขึ�นอย่างมาก ทาํให้ครูตอ้งสอนเนื�อหาวิชามากขึ�น จาํนวน

นักเรียนเพิ�มขึ�น สื�อการสอนเป็นสิ�งสําคญัในการสอนที�จะเน้นให้เอกตับุคคลมีประสิทธิภาพ ช่วย

แกปั้ญหานกัเรียนที�มีภูมิหลงัและพื�นฐานการเรียนที�แตกต่างกนั รวมทั�งนกัเรียนที�เสียเปรียบทั�งดา้น

สติปัญญาและเศรษฐกิจ คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ� งที�มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของ

มนุษยอ์ยา่งมากในชีวิตประจาํวนัของเราทุกคน วิชาคณิตศาสตร์จึงไดรั้บการบรรจุไวใ้นหลกัสูตรให้

เป็นวิชาที�มีความสาํคญัวิชาหนึ�งที�จะตอ้งปลูกฝัง เนื�องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที�มีลกัษณะธรรมชาติ

เป็นนามธรรมและมีโครงสร้าง  ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้และความเขา้ใจคณิตศาสตร์ไดดี้จะตอ้งใช้

ความคิดอย่างสมเหตุสมผล แลว้ต้องศึกษาตามลาํดบัอย่างมีกระบวนการ ซึ� งการเรียนรู้แต่ละครั� ง

จาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้พื�นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนรู้เรื�องใหม่ทุกครั� ง เพื�อใหผู้เ้รียนนั�นไดม้ีพื�น

ฐานความรู้เพียงพอที�จะเชื�อมโยงไปสู่เรื�องใหม่ ทาํใหเ้รียนเรื�องใหม่ดว้ยความเขา้ใจและรวดเร็วเน้น

ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการนําเทคโนโลยีที�มีศ ักยภาพให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่เนื�องจากนกัเรียนอายยุงัน้อยและยงัขาดความรู้และประสบการณ์ในการใชร้ะบบที�

ซบัซอ้นได ้  

จากการศึกษาพบว่าปัจจุบนัมีเทคนิคชนิดหนึ� งที�เรียกว่า ความจริงเสริม (Augmented Reality) ที�

น่าจะนาํเทคนิคชนิดนี�มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาสื�อคอมพิวเตอร์ ซึ�งเทคโนโลยนีี� เป็นเทคนิครูปแบบ

หนึ�งที�น่าสนใจที�จะนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนได ้จากหลกัการดงักล่าวของเทคนิคนี�ทาํให้

ผูว้ิจยั มีความสนใจนาํมาประยกุตใ์ชใ้นดา้นการพฒันาสื�อมลัติมิเดีย เรื�องเรขาคณิต ดว้ยใชเ้ทคโนโลยี

ความจริงเสริมบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เพราะรูปแบบในการ

แสดงผลของเทคนิคความจริงเสริมนั�นเป็นทางเลือกที�น่าสนใจในการนาํมาใชก้บัการเรียนการสอนทาํ

ให้การเรียนมีความสมจริงมากยิ�งขึ�น ผูเ้รียนไม่เกิดความเบื�อหน่ายในการเรียนและเกิดความอยากรู้

อยากเห็น และน่าจะช่วยให้นกัเรียนในระดบันี� สนใจในการเรียนการสอนไดโ้ดยการทาํงานนั�นจะใช้

เทคนิคความจริงเสริมในการนําเสนอภาพสามมิติในลกัษณะ Real time เพียงแค่ผูเ้รียนวางแผ่น

สญัลกัษณ์ของรูปเรขาคณิตใหต้รงกบักลอ้งเวบ็แคมกลอ้งก็จะทาํการประมวลผล แสดงภาพและเสียง
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ของรูปเรขาคณิตนั�นๆ ขึ�นมา ตรงพิกดัที�ผูใ้ชว้างแผน่สญัลกัษณ์ไว ้ทาํใหเ้นื�อหาของบทเรียนมีความ

สมจริงมากยิ�งขึ�น 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

2.1 เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) ความหมายของเทคโนโลยีความจริงเสริม 

(Augmented Reality Technology หรือ AR) คือการพฒันาเทคโนโลยีที�ผสานเอาโลกแห่งความเป็น

จริงและความจริงเสริมเขา้ดว้ยกนัผสานซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เวบ็แคมคอมพิวเตอร์ หรือ

อุปกรณ์อื�น ที� เกี�ยวข้อง ซึ� งภาพเสมือนจริงนั�นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอ

โทรศพัทม์ือถือ บนเครื�องฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื�น ๆ โดยภาพเสมือนจริงที�ปรากฏขึ�นจะ

มีปฏิสมัพนัธก์บัผูใ้ชไ้ดท้นัทีทั�งในลกัษณะที�เป็นภาพนิ�ง สามมิติ ภาพเคลื�อนไหว หรือเป็นสื�อที�มีเสียง

ประกอบขึ�นกบัการออกแบบสื�อแต่ละรูปแบบว่าใหอ้อกมาแบบใด (พนิดา  ตนัศิริ, 2553) 

2.2 คอมพวิเตอร์แท็บเลต็ (Tablet)  เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ�ง มีขนาดเลก็กว่า  

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเลต็ น้ �าหนกัเบามีคียบ์อร์ดในตวั หน้าจอเป็นระบบสมัผสั ปรับหมุนจอได้

อตัโนมติั แบตเตอร์รี� ใช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตทั�วไป ระบบปฏิบัติการมีทั� งที� เป็น 

Android IOS และ Windows ระบบการเชื�อมต่อสญัญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีทั�งที�เป็น Wi-Fi และ 

Wi-Fi + 3G ซอฟต์แวร์ที�ใชก้ับ แท็บเล็ต จะเรียกว่า แอปพลิเคชั�น (Applications) (ไพฑูรย ์ ศรีฟ้า, 

2554) 

2.3 Vuforia Augmented Reality SDK   เป็นไบรารีที�ฟรีและสามารถนําไปใช้กับ Eclipse, Ant, 

Xcode, Unity 3D   และมาร์กเกอร์ของ Vuforia ไม่จาํเป็นตอ้งใช้รูปที�เป็นสีขาวดาํ สามารถนาํภาพ

อะไรก็ได้มาทาํเป็นมาร์กเกอร์และสามารถพฒันาลงไดท้ั� ง Android  และ iOS และสามารถเลือก

รูปแบบของมาร์กเกอร์ที� เหมาะกับงานได้ สําหรับอุปกรณ์มือถือที� ช่วยให้การสร้างโปรแกรม 

Augmented Reality ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชั�น การรับรู้และติดตามภาพระนาบเป้าหมายและ

วตัถุ 3 มิติ เมื�อภาพ 2D ถูกมองผ่านกลอ้งของโทรศพัท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จะติดตาม

ตาํแหน่งและการวางแนวของภาพในเวลาจริงเพื�อให้มุมมองของภาพดูเป็นภาพ 3D และดูเหมือนเป็น

ส่วนหนึ� งของฉากในโลกจริง ระบบ Vuforia SDK สนับสนุนความหลากหลายของ �D และ �D 

รวมทั�งภาพเป้าหมาย การกาํหนดค่าเป้าหมายเป็น �D ทาํการเชื�อมโยงโปรแกรมประยกุต ์(API) ใน C 

+ +, Java, Objective-C และภาษา .Net  ในทางนี�  SDK สนบัสนุนทั�งการพฒันาพื�นเมืองสาํหรับ iOS 

และ Android ในขณะที�ยงั ทาํให้การพฒันาของการใช้งานใน Unity AR ที�สะดวกแท็บเล็ตไปยงั

แพลตฟอร์มทั�ง โปรแกรมที�พฒันาโดยใช ้AR Vuforia จึงเขา้กนัไดก้บัหลากหลายของโทรศพัทม์ือถือ
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รวมทั�ง  iPhone (�/�S), iPad และโทรศพัท์ Android และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที�ใช้  Android OS 

เวอร์ชนั 2.2 หรือสูงกว่า (ทรงพล  ขนัชยั, ����) 

 สุรส เนื�องชมภู  (2549) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เรื�องการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 

จากการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

81.29/80.80 ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่า

ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 และผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน

หลงัเรียนผา่นไป 2 สปัดาห์ไม่แตกต่างกนัที� ระดบันยัสาํคญั 0.01 

 สุพรรณพงศ ์ วงษศ์รีเพง็ และณัฐวี อุตกฤษฎ.์ (����). การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคความจริงเสริมเพื�อ

ใชใ้นการสอนเรื�องพยญัชนะภาษาไทย ผลการวิจยัพบว่า เมื�อนาํระบบไปใชง้านพบว่า  ระบบช่วยให้

อาจารยผ์ูส้อนมีวิธีการใหม่ ๆ ในการเรียน การสอนพยญัชนะภาษาไทยเพิ�มขึ�น ผลในการประเมิน 

ความพึงพอใจที�มีต่อระบบที�พฒันาขึ�นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.57 และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.52 

 

3. การดําเนินการวจิยั 
3.1 การศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทาํการแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของการศึกษา

ปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ส่วนของการศึกษาขั�นตอนการพฒันาระบบ และ

การศึกษาเครื� องมือต่างๆ ที� ใช้ในการพัฒนาระบบ หลักการของเทคโนโลยีความเป็นจริง

เสริม   ประกอบดว้ยตวั แผน่สญัลกัษณ์ (Marker)  กลอ้งคอมพิวเตอร์บนแท็บเลต็ และ ส่วนแสดงผล

บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  และโปรแกรมประมวลผลเพื�อสร้างภาพหรือวตัถุแบบสามมิติ สร้าง

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� จาํนวน 30 ขอ้ ทดลองกบันักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 จาํนวน 30 คน 

โดยให้นักเรียนที�ได้ทาํการคดัเลือกไวโ้ดยวิธีการเจาะจง จาํนวน 1 ห้อง ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

จาํนวน 30 ขอ้ 4 ตวัเลือก แลว้จึงให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยสื�อมลัติมิเดีย จากนั�นให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบ

หลงัเรียน จาํนวน 30 ขอ้ 4 ตวัเลือก แลว้จึงเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื�อทาํการวิเคราะห์ 
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รูปที�  1 ภาพรวมระบบ 

ขอ้มลูที�เก็บในฐานขอ้มลูมี ภาพสญัลกัษณ์ (Marker) คือ สญัลกัษณ์ที�เก็บภาพวตัถุต่างๆ ที�

จะตอ้งใชก้ลอ้งเวบ็แคมในการส่อง ระบบสื�อการเรียนการสอนเรื�อง เรขาคณิต และมีระบบจบัภาพที�

เวลานาํกลอ้งเวบ็แคมมาส่องก็จะเห็นวตัถุนั�นๆ และจะแสดงผลบนหนา้จอแท็บเลต็ 
 

3.2 การทํางานของระบบ 

 เมื�อไดศ้ึกษาระบบงานและเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัจึงไดน้าํ Vuforia Augmented Reality 

SDK มาใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์และออกแบบและพฒันาระบบ เพื�อนาํไปเป็นประโยชน์ใน

ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริมบนคอมพิวเตอร์แท็บเลต็สาํหรับการเรียนการสอนเรื�อง

เรขาคณิต  โดยไดท้าํการวิเคราะห์ระบบ  

 

รูปที� 2 ระบบ Vuforia Augmented  Reality SDK 

 จบัภาพดว้ย แผน่สญัลกัษณ์ (Marker) ดว้ยกลอ้งเวบ็แคม ไดว้ตัถุขึ�นมาแสดงบนหนา้จอ 
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3.3 การพฒันาระบบ 

การพฒันาสื�อมลัติมีเดีย เรื� องเรขาคณิตดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริมบนคอมพิวเตอร์แท็บ

เลต็ การทาํงานของสื�อสามารถทาํงานไดท้ั�งคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ และสมาร์ทโฟน เนื�องจากพฒันาใน

ลกัษณะของ โปรแกรมประยุกต์บนมือถือ (Mobile Application) โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop 

ใช้ในการออกแบบและสร้างภาพสัญลักษณ์ (Marker)  โปรแกรม  Unity ใช้ในการตรวจสอบ

เครื� องหมายสัญลักษณ์ (Marker) และรับค่ากล้องเว็บแคม โปรแกรม  MonoDevelop ใช้เขียน

โปรแกรมภาษา โปรแกรม  Unity remote  ใชท้ดสอบโปรแกรม ใช ้ Vuforia Augmented Reality SDK 

เป็นไลบรารี� ที�ใช้ในการทาํ  AR  โปรแกรม  3D Max  ใชใ้นการพฒันาโมเดล 3 มิติ และ  Android 

SDK เป็นไลบรารี�  ที�จาํเป็นในการสร้างและเขียนโปรแกรมสาํหรับ ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

 หลงัจากที�ไดพ้ฒันาการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริมบนคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตาม

ขั�นตอนต่าง ๆ ที�ไดว้างแผนไวส้ามารถอธิบายผลจากการออกแบบและพฒันาระบบไดด้งันี�  
 

 

 

 

รูปที�  3 หนา้หลกัสื�อการเรียนการสอน 

  

 ส่วนหนา้จอนี� เป็นการแสดงวิธีใชง้านของโปรแกรม และมเีวบ็สาํหรับดาวน์โหลด  Marker  

ซึ�งประกอบไปดว้ย ปุ่มยอ้นกลบัเป็นการเลือกเพื�อกลบัสู่หนา้เมนูหลกั   แสดงดงัรูปที� 5 ส่วนการสร้าง

รูปภาพสญัลกัษณ์ (Marker) 

 

 

 

 

 รูปที� 4 แสดงทางเลือกการใชง้าน 
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รูปที� 5  สญัลกัษณ์ (Marker) 

 นาํภาพสญัลกัษณ์ (Marker) มาส่องกบักลอ้ง Webcam  จะปรากฏ  Object 3 มิติ ขึ�นมาแสดง  

ดงัรูปที� 6 

 

รูปที� 6 สญัลกัษณ์ (Marker) จะปรากฏ Object 3 มิติ 

 

4. ผลการศึกษา 

การประเมินผลของระบบแบ่งออกเป็นสองส่วนคือการหาผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียน 

และการประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ ดงัแสดงในตารางที� 1 และ 2 ตามลาํดบั 

 

ตารางที� 1 แสดงประสิทธิภาพของสื�อมลัติมิเดีย  

คะแนน �� ร้อยละ 

คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน (20) 15.2 76.00 

คะแนนทดสอบหลงัเรียน (��) 27.3 91.00 

จากตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนเฉลี�ยจากการทาํแบบทดสอบทา้ยหน่วยของสื�อมลัติมิเดีย

ทั�ง 2 หน่วย มีค่าเท่ากบั 15.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 76.00 และ

คะแนนที�ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 27.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 

คะแนน โดยคิดเป็นร้อยละ 91.00 ซึ�งประสิทธิภาพของสื�อมลัติมิเดียเท่ากบั 76.00 / 91.00 ซึ�งมีคะแนน

ทดสอบแต่ละหน่วยสูงกว่าเกณฑที์�ตั�งไว ้ 
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การประเมินผลระบบ หลงัจากที�ไดท้าํการพฒันาระบบเสร็จเรียบร้อยแลว้ การทดสอบและ

ประเมินการทาํงานของระบบที�พฒันาขึ�นว่า สามารถใชง้านไดจ้ริง ถกูตอ้งแม่นยาํ มีคุณภาพ และตรง

ตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านหรือไม่นั�น ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํทดสอบหาคุณภาพของระบบพร้อมทั�ง

ตอบแบบประเมินคุณภาพของระบบจากผูเ้ชี�ยวชาญ ดงัแสดงในตารางที� 2 

  

ตารางที� � ผลการประเมินของระบบ 

 

รายการประเมิน ระดบัคุณภาพ 

�̅ S.D. ผลลพัธ์ 

�.ความสวยงามของโปรแกรม 4.40 0.89 ดี 

2.ความถกูตอ้งในการทาํงานของระบบ 4.00 0.71 ดี 

3. ความยากง่ายในการใชง้านของระบบ 4.40 0.55 ดี 

4. การประมวลผลของระบบ 4.20 0.45 ดี 

5. ความเขา้กนัไดข้องระบบกบัอุปกรณ์ 4.20 0.84 ดี 

6. ความสนุกเพลิดเพลิน 4.25 0.50 ดี 

สรุปผลการประเมิน 4.24 0.66 ดี 

 

จากตารางที� � การประเมินคุณภาพของสื�อมลัติมีเดีย ไดแ้บ่งการทดสอบการหาคุณภาพของ

ระบบในดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย ความสวยงามของโปรแกรม  ความถกูตอ้งในการทาํงานของระบบ  

ความยากง่ายในการใชง้านของระบบ  การประมวลผลของระบบ   ความเขา้กนัไดข้องระบบกบั

อุปกรณ์และมีความสนุกเพลิดเพลิน  

ตารางที� � การวิเคราะห์ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน 

แบบทดสอบ คะแนนเตม็ �� S.D. t df p 

หลงัเรียน 30 27.30 1.41 
6.21 9 .000 

ก่อนเรียน 30 23.80 2.53 
  

จากตาราง 3 แสดงใหเ้ห็นว่าคะแนนเต็ม �� คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี�ย ��.��  

และคะแนนหลงัเรียนมีค่าเฉลี�ย ��.��  นั�นคือค่าเฉลี�ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที�ระดบั .�� 
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5. อภิปรายผล 

5.1 การประเมินดา้นประสิทธิภาพของระบบ 

 ประสิทธิภาพของสื�อมลัติมิเดีย เรื�องเรขาคณิต ดว้ยใชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริมบน

คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ มีค่าเท่ากบั ��.��/��.�� ผลประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ ดา้นคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มี

ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� ทั�งในดา้นความสวยงาม ความถกูตอ้งการทาํงานของระบบ การประมวลผล และ

สร้างความสนุกสนานความเพลิดเพลิน ดา้นความยากง่ายของระบบ และความเขา้กนัของระบบกบั

อุปกรณ์ ส่งผลใหร้ะบบมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ขอ้เสนอแนะในการพฒันาระบบ ควรใชแ้สง

สว่างสีขาว ไม่ควรอยูใ่นหอ้งที�แสงสว่างนอ้ยเกินไปจะช่วยใหแ้สดงผลไดถ้กูตอ้ง กระดาษที�ใชพ้ิมพ์

สญัลกัษณ์ ควรใชก้ระดาษถ่ายเอกสารทั�วไป สีขาว จะช่วยใหก้ารทดสอบเพิ�มความสะดวกมากขึ�น 

และ ขนาดโมเดล 3 มิติความทาํใหข้นาดและความละเอียดตํ�า จะช่วยในการโหลดและแสดงผลได้

รวดเร็วขึ�น 

 

5.2 การวดัผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน 

สื�อการเรียนการสอนนําไปทดสอบกับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  1 พบว่าผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� เพราะสื�อสื�อ

มลัติมีเดีย เรื� องเรขาคณิตดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริมบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีการแสดงภาพ 3 

มิติ มีภาพสวยงามทาํใหผู้เ้รียนเรียนอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน และเขา้ใจง่ายขึ�น โดยใชเ้ทคโนโลยี

ความเป็นจริงเสริมนําไปประยุกต์ใช ้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จะเป็นอีกหนึ� งแนวทางให้ผูเ้รียน

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียน เพื�อใหผ้ลสมัฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ�น ควรมีการศึกษาคน้ควา้

เกี�ยวกบัการสร้างสื�อมลัติมีเดียที�มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื�อ สื�อมลัติมีเดียที�สร้างขึ�น จะตอ้งเหมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้มที�มี เช่น ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของ

คอมพิวเตอร์ 
 

6. สรุปผลการศึกษา 

 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม จะเป็นสื�อการเรียนการสอนที� น่าสนใจ ทําให้ผูเ้รียนเกิด

ความรู้สึกสนุกและตื�นตาตื�นใจกับการเรียนแบบโลกเสมือนจริง อีกทั�งไม่เกิดความเบื�อหน่าย 

นอกจากนี� แลว้ สื�อการเรียนการสอนยงั ประกอบดว้ยภาพ 3  มิติ เพื�อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ ใจไดง่้าย

และการหาประสิทธิภาพของสื�อมลัติมิเดีย เรื� องเรขาคณิต ด้วยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมบน

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีค่าเท่ากับ ��.��/��.�� และผลประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ ดา้นคุณภาพอยู่ใน

ระดบั ดี มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� และ ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�
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ระดบั .�� สามารถสรุปไดว้่า ระบบที�ออกแบบและพฒันาขึ�นมีคุณภาพนาํไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนใน

สถานศึกษาอื�น ๆ ได ้  

 

6. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบันี�สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลืออยา่งยิ�งของอาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์

และอาจารยค์ณะครุศาสตร์ที�ใหค้าํปรึกษา ขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบแกไ้ขสิ�งที�บกพร่องในดา้น

ต่างๆ มาโดยตลอด และผูว้ิจยัขอกราบพระคุณคณะครูและนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บา้นเหล่า 

อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 
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สสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรี เดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง คคานาม 
The instruction multimedia in english course topic:”Nouns”

จติรมัฐพงษษ์  บบุญทองดรี1  จตินตรมัตนษ์  ไมมเศรร้า 2  นติพล สมังสบุทธติ3

1 นมักศศึกษา มหาวติทยาลมัยราชภมัฏอบุดรธานรี    kobantad@gmail.com    
2 นมักศศึกษา มหาวติทยาลมัยราชภมัฏอบุดรธารนรี  Jintarat238@gmail.com 
3 อาจารยษ์ มหาวติทยาลมัยราชภมัฏอบุดรธานรี       niponsst@gmail.com    

niponsst@gmail.com ผผ ร้รมับผติดชอบบทความ

บทคมัดยมอ:  การศศึกษาครมัร งนรีร มรีว มัตถบุประสงคษ์ 1) สสสื่อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ
เรสสื่อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรียนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 ทรีสื่มรีประสติทธติภาพตามเกณฑษ์ 80/80 2) เพสสื่อศศึกษา
ดมัชนรีประสติทธติผลของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย  และ 3) เพสสื่อเปรรียบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการ
เรรียนวติชาภาษาอมังกฤษ กมอนเรรียนและหลมังเรรียน  กลบุมมตมัวอยมางทรีสื่ใชร้เปป็ นนมักเรรียนระดมับชมัรนมมัธยมศศึกษา
ปรี ทรีสื่ 1 โรงเรรียนอบุดรพติชมัยรมักษษ์พติทยา ไดร้มาโดยใชร้การสบุ มมตมัวอยมางแบบงมาย จคานวน 35 คน เครสสื่องมสอทรีสื่
ใชร้ในการวติจมัย คสอ 1) สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย  วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่อง คคานาม 2) แบบทดสอบ
วมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียน เรสสื่อง คคานาม

ผลการศศึกษาพบวมา 1) สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย  วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่อง คคานาม  มรี
ประสติทธติภาพ 80.14/84.10 เปป็ นตามเกณฑษ์ทรีสื่ก คาหนดไวร้ 80/80 2) บทเรรียนคอมพติวเตอรษ์ชมวยสอนมรีคมา
ดมัชนรีประสติทธติผล เทมากมับ 0.61 มรีคมาดมัชนรีประสติทธติผลมากกวมา 0.5 และ 3) นมักเรรียนทรีสื่ไดร้รมับการสอน
โดยใชร้บทเรรียนคอมพติวเตอรษ์ชมวยสอนมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนหลมังเรรียนสผงกวมากมอนเรรียนอยมางมรีนมัย
สคาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ .05

 คคาสคาคมัญ: สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย, ดมัชนรีประสติทธติผล , ผลสมัมฤทธติธ
ABSTRACT

The purposes of this study were 1) to develop instruction multimedia in english on topic 
"nouns" for study in grade 7 with the efficiency standard criterion at 80/80, 2) to study the 
effectiveness Index (E.I.) of instruction multimedia in english on nouns for study in grade 7, and 
3) to compare the pre-test scores and the post-test scores of the students who studied with the 
instruction multimedia in english on topic "nouns" for study in grade 7. The samples were 35 
seventh-grade who studied in  Udonpichairakpittaya School . They were chosen by a simple 
random sampling method. The instruments used in this research were 1) the  instruction 
multimedia in english on topic "nouns" for study in grade 7  and 2) a leaning achievement test.

Results of the research were as follows. 1) The instruction multimedia in english on topic
"nouns" for study in grade 7  had an efficiency rate at 80.14/84.10. This was consistent with the 
80/80 standard criterion. 2) The  instruction multimedia had the E.I. at 0.61, more than 0.5. 3.) 
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The students learned by using instruction multimedia had post-test scores higher than the pre-test 
score with a statistical significance level at .05.
Keyword: instruction multimedia, efficiency index, effectiveness

1. บทนคา

ตมัรงแตมสมังคมโลกไดร้กร้าวเขร้าสผมศตวรรษทรีสื่ 21 ซศึสื่ งเปป็ นยบุคของสมังคมแหมงการเรรียนรผ ร้และโลกแหมง
สากล ประเทศไทยไดร้ขมับเคลสสื่อนสมังคมเพสสื่อเตรรี ยมความพรร้อมเขร้าสผ มประชาคมอาเซรียน โดยมรีการ
จมัดการและการใหร้บรติการการศศึกษาทรีสื่มรีคบุณภาพอยมางตมอเนสสื่องและทมัสื่วถศึง เพสสื่อพมัฒนาสมังคมทรีสื่มรีความเขร้ม
แขป็ง ทมัรงดร้านเศรษฐกติจ สมังคม วมัฒนธรรมและการเมสองเปป็ นแนวคติดหลมักจากการปฏติบมัตติการศศึกษาและ
ยบุทธศาสตรษ์ การพมัฒนาศมักยภาพในการแขมงขมันของประเทศไทย พรร้อมทมัรงใหร้ความสคาคมัญตมอการยก
ระดมับคบุณภาพการศศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะผลสมัมฤทธติธ ทางการศศึกษาของนมักเรรียนในวติชา
สคาคมัญ เชมน ภาษาไทย ภาษาอมังกฤษ คณติตศาสตรษ์ และวติชาวติทยาศาสตรษ์ จะสมังเกตไดร้วมาภาษาอมังกฤษมรี
อติทธติพลกมับคนไทย เนสสื่องจากภาษาอมังกฤษจะอยผมในสสสื่อตมางๆ พบเหป็นโดยทมัสื่วไป ทบุกคนจศึงมรีการเรรียนรผ ร้
ภาษาและใชร้อยผมทบุกวมันโดยไมมรผ ร้ตมัว ทมัรงโรงเรรียนมรีสมวนสคาคมัญกมับการจมัดการเรรียนการสอนภาษาอมังกฤษ
เพสสื่อใหร้ผผ ร้เรรียนทบุกคนไดร้เรรียนรผ ร้และสามารถนคาความรผ ร้นมัรนไปใชร้ในชรีวติตประจคาว มันไดร้

กระทรวงศศึกษาธติการไดร้เหป็นความสคาคมัญกมับการศศึกษาไทยโดยมรีการจมัดทคาหลมักสผตรแกน
กลางการศศึกษาขมัรนพสรนฐาน พบุทธศมักราช 2551 เปป็ นหลมักสผตรทรีสื่มรีมาตรฐาน การเรรี ยนรผ ร้  สมรรถนะ
สคาคมัญของผผ ร้เรรียนและคบุณลมักษณะอมันพศึงประสงคษ์ทบุกกลบุ มมสาระการเรรียนรผ ร้ โดยเฉพาะกลบุมมสาระการ
เรรี ยนรผ ร้ภาษาตมางประเทศ (ภาษาอมังกฤษ) มรีการปรมับปรบุ งและพมัฒนาใหร้เขร้าใจและนคาไปใชร้ใหร้เกติด
ประโยชนษ์กมับตมัวผผ ร้เรรียนอยมางแทร้จรติง ดมังนมัรน ครผผผ ร้สอนควรเลสอกวติธรีการสอน เทคนติค และสสสื่อทรีสื่หลาก
หลาย เพราะการจมัดการเรรี ยนรผ ร้ทางภาษาเปป็ นกระบวนการทรีสื่ซมับซร้อน มรีแนวคติด และนวมัตกรรมการ
เรรียนรผ ร้ภาษามากมาย และครผควรทคาความเขร้าใจก มับแนวคติดและนวมัตกรรมการเรรียนรผ ร้ เพสสื่อนคามาใชร้ใน
การเรรียนการสอน ตามทรีสื่หลมักสผตรแกนกลางการศศึกษาขมัรนพสรนฐาน 2551 ระบบุสมรรถนะสคาคมัญของผผ ร้
เรรียน เพสสื่อพมัฒนาผผ ร้เรรียนใหร้บรรลบุตามมาตรฐานทรีสื่ก คาหนดนมัรน ชมวยใหร้ผผ ร้เรรียนเกติดสมรรถนะสคาคมัญ ขร้อ
หนศึสื่ ง คสอ ความสามารถในการใชร้เทคโนโลยรี เปป็ นความสามารถในการเลสอกและใชร้เทคโนโลยรีดร้าน
ตมางๆ และมรีทมักษะกระบวนการทางเทคโนโลยรี เพสสื่อการพมัฒนาตนเองและสมังคม ในดร้านการเรรียนรผ ร้
การสสสื่อสาร การทางาน การแกร้ปมัญหาอยมางสรร้างสรรคษ์ ถผกตร้องเหมาะสมและมรีคบุณธรรม

การนคาบทเรรี ยนคอมพติวเตอรษ์ชมวยสอนมาใชร้ในวติชาภาษาอมังกฤษ จศึงถสอเปป็ นการพมัฒนา
นวมัตกรรมเพสสื่อการเรรียนการสอนและเปป็ นทรีสื่ยอมรมับก มันทมัสื่วไป เพราะในการผลติตสสสื่อเพสสื่อจบุดมบุมงหมาย
ของการศศึกษายมังนมับวมาไมมกร้าวหนร้าและไดร้รมับความสนใจนร้อย และในปมัจจบุบมันคอมพติวเตอรษ์ชมวยสอน
จศึงเปป็ นนวมัตกรรมทรีสื่ชมวยใหร้คนเกมงสามารถเรรียนไดร้เกมงขศึรน คนอมอนสามารถพมัฒนาใหร้มรีความสามารถ
สผงขศึร นแนวทางหนศึสื่ งในการแกร้ปมัญหาผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนตคสื่า  คสอ การใชร้นวมัตกรรมเกรีสื่ยวกมับ
เทคโนโลยรีทางการศศึกษา สสสื่อทรีสื่ไดร้รมับความนติยมและนมับไดร้วมานคามาใชร้ใหร้เกติดประโยชนษ์ตมอการจมัดการ
เรรียนการสอนไดร้อยมางดรีคสอ คอมพติวเตอรษ์ การนคาคอมพติวเตอรษ์มาใชร้เปป็ นสสสื่อในการจมัดการเรรี ยนการ
สอนทรีสื่สอดคลร้องกมับเนสรอหา และตรงกมับจบุดประสงคษ์เชติงพฤตติกรรมโดยใชร้หลมักการเรรี ยนรผ ร้ เฉพาะ
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บบุคคลเพสสื่อการเรรียนการสอน การทบทวน การทคาแบบฝศึ กหมัดหรสอการวมัดผล เราเรรี ยกคอมพติวเตอรษ์
แบบนรีร วมา คอมพติวเตอรษ์ชมวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction)

จากความสคาคมัญดมังกลมาว ทคาใหร้ผผ ร้วติจมัยมรีความสนใจทรีสื่จะนคาบทเรรียนคอมพติวเตอรษ์ชมวยสอนมา
พมัฒนาใหร้ทมันสมมัยและเหมาะสมกมับการจมัดการเรรียนการสอนวติชาภาษาอมังกฤษชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1
โรงเรรียนอบุดรพติชมัยรมักษษ์พติทยา โดยการพมัฒนาบทเรรียนคอมพติวเตอรษ์ชมวยสอนวติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่อง
Nouns โดยหวมังวมาบทเรรียนคอมพติวเตอรษ์ชมวยสอนวติชาภาษาอมังกฤษ จะเปป็ นสสสื่อทรีสื่ชมวยใหร้ผผ ร้เรรียนมรีความ
สามารถดร้านทมักษะการใชร้ค คานามไดร้ดรีขศึรน และเกติดความชคานาญเปป็ นรายบบุคคลในเรสสื่อง คคานาม ทมัรงเปป็ น
ประโยชนษ์ในการพมัฒนาบทเรรียนคอมพติวเตอรษ์ชมวยสอนสคาหรมับรายวติชาอสสื่นตมอไป และสามารถนคามา
ประยบุกตษ์ใชร้ในการเรรียนการสอนวติชาภาษาอมังกฤษอรีกดร้วย

2. ว มัตถบุประสงคษ์ของการศศึกษา
1.1 พมัฒนาสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรียน

ชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 ทรีสื่มรีประสติทธติภาพตามเกณฑษ์ 80/80 
1.2 เพสสื่อศศึกษาดมัชนรีประสติทธติผลของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย  วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่อง 

คคานาม 
1.3 เพสสื่อเปรรียบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนวติชาภาษาอมังกฤษ กมอนเรรียนและหลมังเรรียนทรีสื่

เรรียนดร้วยสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย  วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่อง คคานาม 

3. เอกสารและงานวติจมัยทรีสื่ เกรีสื่ยวขร้อง
หลมักสผตรการศศึกษาขมัรนพสรนฐาน พบุทธศมักราช 2551 หลมักสผตรแกนกลางการศศึกษาขมัรนพสรนฐาน

พ.ศ. 2551 เปลรีสื่ยนแปลงมาจากหลมักสผตรการศศึกษาขมัรนพสรนฐาน พ.ศ. 2544 ซศึสื่ งกคาหนดจบุดมบุมงหมายเพสสื่อ
พมัฒนาคบุณภาพผผ ร้เรรียนใหร้เปป็ นคนดรี มรีปมัญญา มรีคบุณภาพชรีวติตดรี มรีความสามารถแขมงขมันในเวทรีโลก ใหร้
สถานศศึกษามรีสมวนรมวมในการพมัฒนาหลมักสผตร แตมหลมักสผตรเดติมมรีปมัญหาหลายประการ คสอ ความ
สมับสนของผผ ร้ปฏติบมัตติในสถานศศึกษาซศึสื่ งสมวนใหญมกคาหนดสาระและผลการเรรียนรผ ร้ทรีสื่คาดหวมังไวร้มากเกติน
ไป เกติดปมัญหาหลมักสผตรแนมน การวมัดผลไมมสะทร้อนมาตรฐาน ฯลฯ 

บทเรรียนคอมพติวเตอรษ์หมายถศึง บทเรรียนและกติจกรรมการเรรียนการสอนทรีสื่ถผกจมัดกระทคาไวร้
อยมาง เปป็ นระบบและมรีแบบแผนโดยใชร้คอมพติวเตอรษ์นคา เสนอและจมัดการ เพสสื่อใหร้ผผ ร้เรรี ยนไดร้มรี
ปฏติสมัมพมันธษ์โดยตรงกมับบทเรรี ยนนมัรน ๆ ตามความสามารถของตนเอง โดยผผ ร้เรรี ยนไมมจคาเปป็ นตร้องมรี
ทมักษะและประสบการณษ์ดร้านการใชร้คอมพติวเตอรษ์กป็สามารถเรรียนรผ ร้ไดร้ดร้วยบทเรรียนคอมพติวเตอรษ์ จศึง
เปป็ นนวมัตกรรมทางการศศึกษาทรีสื่ประยบุกตษ์ใชร้เทคโนโลยรีคอมพติวเตอรษ์ในการจมัดการเกรีสื่ยวกมับ ขร้อความ
ภาพนติสื่ง ภาพเคลสสื่อนไหว เสรียง และการปฏติสมัมพมันธษ์ ผสมผสานกมันอยมางกลมกลสนและเปป็ นระบบ เพสสื่อ
นคาเสนอเนสรอหาความรผ ร้และจมัดกติจกรรมการเรรียนการสอนอยมางมรีแบบแผนตามวมัตถบุประสงคษ์ของบท
เรรียน ทคาใหร้การนคาเสนอองคษ์ความรผ ร้เปป็ นไปอยมางมรีประสติทธติภาพและตอบสนองผผ ร้เรรียนไดร้ดรีโดยเนร้น
ความแตกตมางของผผ ร้เรรียนเปป็ นหลมัก สมงผลใหร้การเรรียนการสอนเปป็ นเรสสื่องทรีสื่สะดวกและมรีประสติทธติภาพ
มากขศึรน ในยบุคทรีสื่เครสสื่องคอมพติวเตอรษ์มรีราคาถผกลงแตมมรีสมรรถนะสผงขศึรน เชมน ในปมัจจบุบมัน ในทางการ
ศศึกษา ถสอวมาบทเรรียนคอมพติวเตอรษ์เปป็ นการประยบุกตษ์ใชร้คอมพติวเตอรษ์เพสสื่อการเรรียนการสอนแขนงหนศึสื่ ง
ซศึสื่ งย มังมรีวติทยาการแขนงอสสื่น ๆ ทรีสื่สามารถประยบุกตษ์ใชร้คอมพติวเตอรษ์ไดร้  (มนตษ์ชมัย เทรียนทอง, 2549: 3)
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สสสื่อประสม หมายถศึง การนคาสสสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใชร้รมวมกมันทมัรงว มัสดบุ อบุปกรณษ์ และวติธรีการ
เพสสื่อใหร้เกติดประสติทธติภาพและประสติทธติผลสผงสบุดในการเรรียนการสอน โดยการใชร้สสสื่อแตมละอยมางตาม
ลคาดมับขมัรนตอนของเนสรอหา ในปมัจจบุบมันมรีการนคาคอมพติวเตอรษ์มาใชร้รม วมดร้วย เพสสื่อการผลติตหรสอการ
ควบคบุมการทคางานของอบุปกรณษ์ตมาง ๆ ในการเสนอขร้อมผล ทมัรงตมัวอมักษร ภาพกราฟติ ก ภาพถมาย ภาพ
เคลสสื่อนไหว วรีดติทมัศนษ์และเสรียง (กติดานมันทษ์ มลติทอง, 2543: 267) 

ราชบมัณฑติตยสถาน (2542: 66) ไดร้บมัญญมัตติศมัพทษ์ค คาวมา Multimedia ไวร้วมา หมายถศึง สสสื่อหลาย
แบบ ซศึสื่ งสอดคลร้องกมับ ยสน ภผมวรวรรณ ทรีสื่ไดร้อธติบายวมา มมัลตติ(Multi) แปลวมา หลากหลาย มรีเดรีย (Media)
แปลวมา สสสื่อ มมัลตติมรีเดรีย จศึงหมายถศึง สสสื่อหลายอยมาง  สสสื่อหรส อตมัวกลางกป็คสอ สติสื่ งทรีสื่จะสม งความเขร้าใจ
ระหวมางกมันของผผ ร้ใชร้กมับบทเรรียนหรสอ ผผ ร้สอน สติสื่งเหลมานรีร ไดร้แกม ขร้อความ ภาพนติสื่ง ภาพเคลสสื่อนไหว ภาพ
วรีดติทมัศนษ์ เสรียงและสสสื่ออสสื่น ๆ ทรีสื่นคามาประยบุกตษ์รมวมกมัน

ความหมายของมมัลตติมรีเดรียคอมพติวเตอรษ์ในปมัจจบุบมัน จศึงเปป็ นการใชร้คอมพติวเตอรษ์สสสื่อความหมาย
กมับผผ ร้ใชร้โดยวติธรีการปฏติสมัมพมันธษ์ ผสมผสานกมับการใชร้สสสื่อหลาย ๆ ชนติด ทมัร งขร้อความ ภาพนติสื่ง ภาพ
เคลสสื่อนไหว วรีดติทมัศนษ์และเสรียง  ไมโครคอมพติวเตอรษ์ทรีสื่ทคางานดร้านมมัลตติมรีเดรีย เรรี ยกว มา มมัลตติมรีเดรียพรีซรี
(Multimedia PC) เมสสื่อนติยามตามคคาศมัพทษ์ จศึงหมายถศึง ไมโครคอมพติวเตอรษ์ทรีสื่ประยบุกตษ์ใชร้สสสื่อหลาย ๆ
ชนติดประสมกมันทมัร งดร้านการสรร้าง การจมัดการและการนคาเสนอขร้อมผล เพสสื่อใชร้งานดร้านการศศึกษา
(Education) และเพสสื่อการบมันเทติง (Entertainment) จนเกติดเปป็ นศมัพทษ์ใหมมขศึรนมากป็คสอ คคาวมา Edutainment
ซศึสื่ งหมายถศึง ใชร้เพสสื่อการศศึกษาหรสอเพสสื่อการบมันเทติง บทบาทการใชร้งานของมมัลตติมรีเดรียพรีซรีจศึงครอบคลบุม
ทบุกดร้านทมัร งในดร้านธบุรกติจ อบุตสาหกรรมและการใชร้งานตามบร้านพมักอาศมัย นมักคอมพติวเตอรษ์จศึงจมัด
มมัลตติมรีเดรียพรีซรีไวร้วมาเปป็ นอบุปกรณษ์ประเภท Small Office Home Office หรสอเรรียกสมัรน ๆ วมา SOHO เชมน
เดรียวกมับโทรศมัพทษ์และโทรสาร ซศึสื่ งเปป็ นอบุปกรณษ์ทรีสื่มรีบทบาทการใชร้งานทมัรงในสคานมักงานและบร้านพมัก
อาศมัย (มนตษ์ชมัย เทรียนทอง, 2545: 70)

ประสติทธติภาพของบทเรรียนคอมพติวเตอรษ์ (Efficiency) หมายถศึง ความสามารถของบทเรรียน
คอมพติวเตอรษ์ในการสรร้างผลสมัมฤทธติธ ใหร้ผผ ร้เรรียนมรีความสามารถทคาแบบทดสอบระหวมางบทเรรียนแบบ
ฝศึ กหมัด หรสอ แบบทดสอบหลมังบทเรรียนไดร้บรรลบุว มัตถบุประสงคในระดมับเกณฑษ์ขมัรนตร้นทรีสื่ก คาหนดไวร้
(มนตษ์ชมัย เทรียนทอง, 2545: 309)

แนวทางในการหาประสติทธติภาพของชบุดการเรรียนรผ ร้ซศึสื่ งมรี 2 แนวทาง ดมังนรีร

1. พติจารณาจากผผ ร้เรรียนจคานวนมาก (รร้อยละ 80) สามารถบรรลบุผลในระดมับสผง (รร้อยละ 
80) กรณรีนรีร เปป็ นนวมัตกรรมสมัรนๆ ใชร้เวลานร้อยเนสรอหาทรีสื่สอนมรีเรสสื่องเดรียว

เกณฑษ์ 80/80 หมายถศึงมรีไมมต คสื่ากวมา 80% ของผผ ร้เรรียนทรีสื่ทคาไดร้ไมมต คสื่ากวมา 80% ของคะแนนเตป็ม
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2. พติจารณาจากผลระหวมางดคาเนตินการและผลเมสสื่อสติรนสบุดการดคาเนตินการโดยเฉลรีสื่ยอยผมใน
ระดมับสผง (เชมนรร้อยละ 80) กรณรีใชร้การสอนหลายครมัร ง มรีเนสรอหาสาระมาก (เชมน 3 บทขศึรนไป) มรีการ
วมัดผลระหวมางเรรียน (Formative) หลายครมัร ง เกณฑษ์ 80/80 มรีความหมายดมังนรีร

80 ตมัวแรก เปป็ นเกณฑษ์ประสติทธติภาพกระบวนการ (E1)

80 ตมัวหลมัง เปป็ นประสติทธติภาพของผลรวมโดยรวม (E2)       

ประสติทธติภาพจศึงเปป็ นรร้อยละของคมาเฉลรีสื่ย เมสสื่อเทรียบกมับคะแนนเตป็มซศึสื่ งตร้องมรีคมาสผงจศึงจะชรีรถศึง
ประสติทธติภาพไดร้ กรณรีนรีร ใชร้รร้อยละ 80  

80 ตมัวแรก ซศึสื่ งเปป็ นประสติทธติภาพกระบวนการ เกติดจากการนคาคะแนนทรีสื่สอบไดร้ระหวมาง
การดคาเนตินการ (นมัรนคสอระหวมางเรรียน หรสอระหวมางการทดลอง) มาหาคมาเฉลรีสื่ยแลร้วเทรียบเปป็ นรร้อยละ

80 ตมัวหลมัง ซศึสื่ งเปป็ นประสติทธติภาพของผลรวม เกติดจากการนคาคะแนนจากการวมัดโดยรวม
เมสสื่อสติรนสบุดการสอนหรสอสติรนสบุดการทดลอง แลร้วมาหาคมาเฉลรีสื่ยแลร้วเปรรียบเทรียบเปป็ นรร้อยละ ซศึสื่ งตร้องไดร้
ไมมต คสื่ากวมารร้อยละ 80  

จากแนวทางการประเมตินสสสื่อการสอนดมังกลมาว สรบุปไดร้วมา การตรวจสอบหาประสติทธติภาพ
สสสื่อทรีสื่พมัฒนาขศึร น สามารถทคาไดร้หลายวติธรี  แตมวติธรีทรีสื่นติยมกมันอยมางแพรม หลาย คสอ การกคาหนดเกณฑษ์
มาตรฐาน    ไวร้ลมวงหนร้า โดยจะเปป็ นเกณฑษ์มาตรฐาน 80/80 หรสอ 90/90 กป็ไดร้ ขศึรนอยผมกมับธรรมชาตติการ
พมัฒนาสสสื่อของวติชานมัรน ๆ  

ผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยน (Effectiveness) หมายถศึง ความรผ ร้ของผผ ร้เรรียนทรีสื่แสดงออกในรผป
ของคะแนนหรสอระดมับความสามารถในการทคาแบบทดสอบหรสอแบบฝศึ กหมัดใหร้ถผกตร้อง หลมังจากทรีสื่
ศศึกษาเนสรอหาบทเรรียนจบแลร้ว สามารถแสดงไดร้ทมัรงเชติงปรติมาณและเชติงคบุณภาพ (มนตษ์ชมัย เทรียนทอง:
2545: 311)

การหาคมาการวติเคราะหษ์หาประสติทธติผลของสสสื่อหรสอนวมัตกรรม เพสสื่อทรีสื่จะทราบวมาสสสื่อการ
เรรี ยนการสอน วติธรีสอน หรส อนวมัตกรรมทรีสื่ผผ ร้วติจมัยพมัฒนาขศึรนมาประสติทธติผลเพรียงใด แลร้วนคาผลการ
ทดลองมาวติเคราะหษ์หาประสติทธติผล คสอ ความสามารถในการใหร้ผลอย มางชมัดเจน แนมนอน ซศึสื่ งนติยมว
เคราะหษ์และแปลผล (บบุญชม ศรรีสะอาด, 2546: 157-159)

จตบุพร ทรงประสติทธติธ   (2545, บทคมัดยมอ) ไดร้วติจมัยเรสสื่อง "การศศึกษาเปรรียบเทรียบผลสมัมฤทธติธ
ทางการเรรี ยนวติชาวติทยาศาสตรษ์ชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 ทรีสื่เรรียนดร้วยบทเรรียนคอมพติวเตอรษ์ชมวยสอนรผป
แบบเกมการสอนและรผปแบบสถานการณษ์จคาลอง" วติจมัยพบวมา บทเรรียนคอมพติวเตอรษ์ชมวยสอนรผปแบบ
เกมการสอนและรผปแบบสถานการณษ์จคาลองทรีสื่สรร้างขศึร นมรีประสติทธติภาพเทมากมับ 83.73/82.82 และ
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86.40/84.80 ซศึสื่ งสผงกวมาเกณฑษ์ทรีสื่ก คาหนดไวร้และผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนของกลบุมมทดลองทมัรงสองกลบุมม
ไมมแตกตมางกมันอยมางมรีนมัยสคาคมัญทรีสื่ระดมับ 0.05

เพป็ญนภา พวงทอง  (2556:บทคมัดยมอ) ไดร้วติจมัยเรสสื่อง "การพมัฒนาสสสื่อการเรรียนการสอนเสรติม
รายวติชาคณติตศาสตรษ์ชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 บนอบุปกรณษ์หนร้าจอสมัมผมัสระบบปฏติบมัตติการแอนดรอยษ์" วติจมัย
พบวมา สสสื่อการเรรียนการสอนเสรติมทรีสื่พมัฒนามรีประสติทธติภาพตามเกณฑษ์มาตรฐานของเมกบุยแนสษ์มรีค มา
เทมากมับ 1.25 ซศึสื่ งสผงกวมาเกณฑษ์ 1.00 ตามสมมตติฐานทรีสื่ตมัรงไวร้ ผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนของผผ ร้เรรียนหลมัง
เรรี ยนดร้วยสสสื่อการสอนเสรติมสผงกวมากมอนเรรียนอยมางมรีนมัยสคาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ 0.5 และ มรีความพศึง
พอใจของผผ ร้เรรียนจากการเรรียนดร้วยสสสื่อการสอนเสรติมมรีคมาเฉลรีสื่ยรวมอยผมในระดมับมากทรีสื่สบุด 

ญาดา เขสสื่อนใจ (2554:9)  ไดร้วติจมัยเรสสื่อง "การพมัฒนาสสสื่อการสอนสคาหรมับการเรรียนการสอน
รายวติชา 5672501 การวติเคราะหษ์และออกแบบเชติงว มัตถบุ" ผลการวติจมัยพบวมา ผผ ร้เรรียนมรีผลการเรรียนกมอน
และหลมังการศศึกษาสสสื่อการสอนสคาปรมับการเรรียนการสอนในรายวติชาดมังกลมาวทรีสื่สรร้างขศึรนแตกตมางกมัน
โดยเฉลรีสื่ย 8.44 คติดเปป็ นรร้อยละ 39.2 และผผ ร้เรรียนมรีความถศึงพอใจกมับการเรรียนในลมักษณะนรีร เพราะทคาใหร้
ผผ ร้เรรียนสะดวกตมอการเรรียนรผ ร้มรีความเหมาะสมตมอการเรรียนรผ ร้สผงทรีสื่สบุด คติดเปป็ นความพอใจในระดมับ 4.22
อยผมในระดมับความพศึงพอใจดรีมาก 

กนกวรรณ อตินทรสผต, อารรีรมักษษ์ มรีแจร้ง, และ บมัณฑติต ฉมัตรวติโรจนษ์  (2015: 167)ไดร้วติจมัยเรสสื่อง
"การพมัฒนาหลมักสผตรฝศึ กอบรมเชติงปฏติบมัตติการการสอนอมานออกเสรียงภาษาอมังกฤษ สคาหรมับครผผผ ร้สอน
ในระดมับชมวงชมัรนทรีสื่ 2" ผลการวติจมัยพบวมา 1) ครผผผ ร้สอนสมวนใหญมสอนวติธรีการอมานออกเสรียงภาษาอมังกฤษ
ใหร้กมับนมักเรรียน โดยมรีวติธรีการนคาเสนอคคาศมัพทษ์หลายๆคคาทรีสื่มรีเสรียงทรีสื่ตร้องการสอนแลร้วใหร้นมักเรรียนสมังเกต
การออกเสรียงนมัรนๆและฝศึ กออกเสรียงดร้วยตนเอง และออกเสรียงโดยการสาธติตแสดงรผปปากและวติธรีการ
ออกเสรียงคคาศมัพทษ์อยมางชร้าๆ ชมัดๆ ซศึสื่ งกติจกรรมทรีสื่ครผใชร้ในการฝศึ กการอมานออกเสรียงภาษาอมังกฤษใหร้ก มับ
นมักเรรียนนมัรน ครผสมวนใหญมฝศึ กโดยใชร้การอมานออกเสรียงเปป็ นคผม และสสสื่อการสอนทรีสื่ครผใชร้ในการสอนอมาน
ออกเสรียงภาษาอมังกฤษใหร้กมับนมักเรรียนนมัรนสอนโดยใชร้บมัตรคคา และแถบประโยค ปมัญหาการสอนอมาน
ออกเสรียงของครผผผ ร้สอน ในระดมับตมัวอมักษรนมัรนครผผผ ร้สอนมรีปมัญหาในการออกเสรียงพยมัญชนะบางตมัว
การอมานออกเสรียงในระดมับคคา ครผผผ ร้สอนไมมเขร้าใจการออกเสรียงคคาทรีสื่เตติม ed อยผมทร้ายคคานมัรน สมวนปมัญหา
การอมานออกเสรียงในระดมับประโยคและระดมับขร้อความสมัรนๆ  ไดร้แกม การออกเสรียงเชสสื่อมระหวมางคคาใน
ประโยคไมมถผกตร้อง  และไมมทราบหลมักการออกเสรียงหนมัก-เบาในขร้อความ และมรีความตร้องการฝศึ ก
อบรมในเรสสื่องของการออกเสรียงทรีสื่เปป็ นปมัญหา การจมัดกติจกรรมการสอนอมานออกเสรียงภาษาอมังกฤษ
เทคนติคการสอนอมานออกเสรียงภาษาอมังกฤษ หลมักการอมานสมัทอมักษร การจมัดทคาสสสื่อประกอบการสอน
อมานออกเสรียง และการวมัดและประเมตินผลการอมานออกเสรียงภาษาอมังกฤษ ในดร้านรผปแบบการฝศึ ก
อบรมตร้องการรผปแบบการฝศึ กอบรมเชติงปฏติบมัตติการทรีสื่เนร้นการปฏติบมัตติจรติง และฝศึ กอบรมการสอนอมาน
ออกเสรียงภาษาอมังกฤษในวมันและเวลาราชการ  2) หลมักสผตรฝศึ กอบรมเชติงปฏติบมัตติการการสอนอมานออก
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เสรียงภาษาอมังกฤษสคาหรมับครผผผ ร้สอนในชมวงชมัรนทรีสื่ 2 ทรีสื่สรร้างขศึรนมรีองคษ์ประกอบดมังนรีร  คสอ หลมักการและ
เหตบุผล วมัตถบุประสงคษ์ โครงสรร้างของหลมักสผตร หนมวยการฝศึ กอบรม กติจกรรมการฝศึ กอบรม สสสื่อการฝศึ ก
อบรม และการวมัดและประเมตินผล และผลการประเมตินคมาความเหมาะสมของหลมักสผตรฝศึ กอบรมเชติง
ปฏติบมัตติการการสอนอมานออกเสรียงภาษาอมังกฤษสคาหรมับครผผผ ร้สอนในชมวงชมัรนทรีสื่  2 จากผผ ร้เชรีสื่ยวชาญ
จคานวน 5 ทมาน พบวมา หลมักสผตรฝศึ กอบรมเชติงปฏติบมัตติการการสอนอมานออกเสรียงภาษาอมังกฤษสคาหรมับ
ครผผผ ร้สอนในชมวงชมัรนทรีสื่ 2 มรีความเหมาะสมอยผมในระดมับมาก 3) การประเมตินผลการใชร้หลมักสผตรฝศึ ก
อบรมเชติงปฏติบมัตติการการสอนอมานออกเสรียงภาษาอมังกฤษสคาหรมับครผผผ ร้สอนในชมวงชมัรนทรีสื่ 2 พบวมา 3.1)
ผผ ร้เขร้ารมับการฝศึ กอบรมมรีความสามารถในการอมานออกเสรียงภาษาอมังกฤษ หลมังการฝศึ กอบรมเชติงปฏติบมัตติ
การสผงกวมากมอนการฝศึ กอบรมอยมางมรีนมัยสคาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ .05 3.2) ทมักษะการสอนอมานออกเสรียง
ภาษาอมังกฤษของผผ ร้เขร้ารมับการฝศึ กอบรมในภาพรวมมรีความเหมาะสมอยผ มในระดมับมาก ซศึสื่ งเมสสื่อแยก
พติจารณาเปป็ นรายประเดป็นในดร้านการวางแผนการสอนของครผ  วติธรีการสอนของครผ  สสสื่อการสอน และ
การวมัดและประเมตินผล พบวมาอยผมในระดมับมากเชมนเดรียวกมัน และเมสสื่อพติจารณาจคาแนกเปป็ นรายกลบุมมของ
ผผ ร้เขร้ารมับการฝศึ กอบรม พบวมา มรีความเหมาะสมอยผมในระดมับมาก และมากทรีสื่สบุด ตามลคาดมับ 3.3) ความ
คติดเหป็นเกรีสื่ยวกมับหลมักสผตรฝศึ กอบรมเชติงปฏติบมัตติการการสอนอมานออกเสรียงภาษาอมังกฤษสคาหรมับครผผผ ร้
สอนในชมวงชมัรนทรีสื่ 2 ของผผ ร้เขร้ารมับการฝศึ กอบรมในภาพรวมมรีระดมับความคติดเหป็นอยผ มในระดมับมาก ซศึสื่ ง
เมสสื่อแยกพติจารณาเปป็ นรายประเดป็น ทมัรงดร้านปมัจจมัยเบสรองตร้น กระบวนการ และผลผลติตกป็อยผมในระดมับมาก
เชมนเดรียวกมัน

4. วติธรีดคาเนตินการวติจมัย

    1.ขมัรนตอนการดาเนตินการวติจมัยประกอบดร้วย 6 ขมัรนตอน ดมังนรีร
1.1 ศศึกษาเอกสารและงานวติจมัยทรีสื่เกรีสื่ยวขร้องกมับการพมัฒนาสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียและ

การสรร้างแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียน
1.2 ออกแบบสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย
1.3 พมัฒนาสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย โดยใชร้หลมักการ ADDIE Model ในการดคาเนติน

การ และการสรร้างแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียน
1.4 ประเมตินคบุณภาพของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียและแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการ

เรรียน โดยผผ ร้เชรีสื่ยวชาญตรวจสอบและทดลองกมับนมักเรรียนทรีสื่ไมมใชร้กลบุมมตมัวอยมาง
1.5 ใชร้สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรียและแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนกมับกลบุมมตมัวอยมาง
1.6 สรบุปผลทรีสื่ไดร้จากการดคาเนตินการในขมัรนตอนตมาง ๆ

    2. เครสสื่ องมสอทรีสื่ใชร้ในการวติจมัย
2.1 สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่อง คคานาม 
2.2 แบบทดสอบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียน เรสสื่อง คคานาม
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    3. ประชาการและกลบุมมตมัวอยมาง
3.1 ประชากรทรีสื่ใชร้ในการศศึกษา เปป็ นนมักเรรียนระดมับชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 โรงเรรียนอบุดรพติชมัย

รมักษษ์พติทยา  ภาคเรรียนทรีสื่ 1 ปรี การศศึกษา 2558 จคานวน 119 คน
3.2 กลบุมมตมัวอยมางทรีสื่ใชร้ในการศศึกษา เปป็ นนมักเรรียนระดมับชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 โรงเรรียนอบุดร

พติชมัยรมักษษ์พติทยา  ภาคเรรียนทรีสื่ 1 ปรี การศศึกษา 2558 จคานวน 35 คน โดยใชร้การสบุมมตมัวอยมางแบบงมาย 
(Simple random sampling)

    4. ตมัวแปรทรีสื่ศศึกษา
4.1 ตมัวแปรตร้น คสอ สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่อง คคานาม สคาหรมับ

นมักเรรียนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1
4.2 ตมัวแปรตาม คสอ  ดมัชนรีประสติทธติผลของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย และผลสมัมฤทธติธ

ทางการเรรียนหลมังเรรียนของนมักเรรียน
    5. สถติตติทรีสื่ใชร้ในการวติจมัย  คสอ คมาเฉลรีสื่ย สมวนเบรีสื่ยงเบนมาตรฐาน และสถติตติทดสอบ t-test

5. ผลการวติจมัย

    1. ผลการวติเคราะหษ์ประสติทธติภาพของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรี เดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ 
เรสสื่ อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรี ยนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่  1 
ตารางทรีสื่  1 ประสติทธติภาพของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่อง คคานาม 
สคาหรมับนมักเรรียนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 

ประสติทธติภาพ คะแนนเตป็ม
X

S.D. คะแนนเฉลรีสื่ย

E1 40 32.06 2.87 80.14
E2 30 25.23 1.21 84.10

จากตารางทรีสื่ 1 พบวมา ประสติทธติภาพของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ 
เรสสื่อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรียนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1  ทรีสื่สรร้างขศึรนมรีประสติทธติภาพ (E1/E2) เทมากมับ 
80.14/84.10 ซศึสื่ งเปป็ นไปตามเกณฑษ์มาตรฐานทรีสื่ก คาหนดไวร้คสอ 80/80

    2. ผลการวติเคราะหษ์ดมัชนรีประสติทธติผลสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรี เดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ 
เรสสื่ อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรี ยนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่  1 
ตารางทรีสื่  2 ดมัชนรีประสติทธติผลของสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่อง คคานาม 
สคาหรมับนมักเรรียนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 

จคานวน
นมักเรรียน

คะแนนเตป็ม ผลรวมคะแนน ดมัชนรีประสติทธติผล
กมอนเรรียน หลมังเรรียน E.I. รร้อยละ

35 30 627 883 0.6052 60.52
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จากตารางทรีสื่ 2 พบวมา ดมัชนรีประสติทธติผลสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ 
เรสสื่อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรียนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1  มรีคมาดมัชนรีประสติทธติผลเทมากมับ 0.6052 คติดเปป็ นรร้อย
ละ 60.52 ซศึสื่ งมรีคมาดมัชนรีประสติทธติผลมากกวมา 0.5

    3. ผลการเปรรี ยบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนกมอนเรรี ยนและหลมังเรรี ยนของนมักเรรี ยนทรีสื่
เรรี ยนสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรี เดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรี ยนชมัรน
มมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่  1 
ตารางทรีสื่  3 การเปรรียบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนกมอนเรรียนและหลมังเรรียนของนมักเรรียนทรีสื่เรรียนดร้วย
สสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรียนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 

ทดสอบ จคานวนนมักเรรี ยน คะแนนเฉลรีสื่ย S.D. t
กมอนเรรียน 35 17.91 0.98 -26.97*หลมังเรรียน 35 25.23 1.21

*นมัยสคาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ .05

จากตารางทรีสื่ 3 พบวมา เปรรียบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนของนมักเรรียนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 
ทรีสื่ไดร้รมับการสอนโดยสสสื่อการเรรียนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรียน
ชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1  ซศึสื่ งมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรียนหลมังเรรียนสผงกวมากมอนเรรียน อยมางมรีนมัยสคาคมัญทาง
สถติตติทรีสื่ระดมับ .05
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บทคดัย่อ 

 

 งานวิจยันี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาการพฒันาเกมคอมพิวเตอร์เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้มรดก

ภูมิปัญญาเรือพื�นบา้นไทย ดาํเนินการวิจยัโดยใชต้วัแบบ ADDIE Model ซึ�งแบ่งกระบวนการวิจยั

ออกเป็น 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่ 1) วิเคราะห์ (Analysis)  ศึกษาจากจากสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ 

เล่มที� �� และเอกสารเรือพื�นเมืองของไทยที�เรียบเรียงโดย บุญเลิศ เฉลิมกฤษ์ และค้นควา้จาก

อิน เต อร์ เน็ ต   2) ออก แบ บ  (Design) ใช้ flowchart  3) พัฒ น า (Development) เค รื� องมือ  คื อ 

โปรแกรม Adobe Photoshops  CS�  Nero � และ Adobe Flash CS�  4) ติดตั� ง (Implement) ลง

เครื� องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี  และ 5) 

ประเมินผล (Evaluation) ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระเมินผลนักศึกษาจาํนวน 10 คน เครื�องมือคือ

แบบประเมินประสิทธิภาพ และวิ เคราะห์ด้วยค่าสถิติพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า ได้เกม

คอมพิวเตอร์ตน้เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือพื�นบา้นไทย จาํนวน 4 เกม ไดแ้ก่ 1) เกม

ประกอบเรือ 2) เกมแยกประเภทเรือ 3) เกมทายเครื�องมือต่อเรือ และ 4) เกมต่อเรือ  ทั�งนี� ผลการ

ประเมินประสิทธิภาพของเกมตน้แบบจากกลุ่มทดสอบ พบว่า เกมตน้แบบนี�มีประสิทธิภาพในดา้น

ไดรั้บความรู้เพิ�มขึ�น ผูเ้ล่นไดใ้ชค้วามคิดก่อนการเล่นเกม และไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินใน

ระดบัมากที�สุด (x ̅ = 4.80, x̅ =4.70 และ x̅ =4.70 ) ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั เกมคอมพิวเตอร์ มรดกภูมิปัญญา เรือพื�นบา้นไทย 

289



Abstract  

Purpose of this research was to develop computer game model to encourage learning 

about Thai local boat cultural heritage with ADDIE Model.  Five research processes included  

1) analysis youth encyclopedia revision 39, Thai local boat literature composed by Boonlert  

Chalermrerk and internet.  2)  design flowchart  3)  tool development included Adobe Photoshops 

CS3, Nero 7 and Adobe Flash CS3.  4)  computer implementation in computer lab 2 at 

Rajamangala University of Technology Suwannabhumi, Suphanburi Campus, and 5)  Efficiency  

evaluation among 10 samples.  Satisfaction evaluation form and descriptive analysis were applied 

and showed 4 computer games to encourage learning about Thai local boat cultural heritage 

included 1)  boat assembly game  2)  boat classification game  3)  boat assembling tool quiz 

game, and 4) boat construction game.  Efficiency evaluation showed that samples were most 

satisfied with knowledge obtained from the game, the game encourage thinking prior to start 

playing and enjoyment with x̅ = 4.80, x̅ =4.70 และ x̅ =4.70 respectively. 

Keyword :  Computer Game, Cultural Heritage, Thai Local Boat 

 

บทนํา (Introduction)  

 เรือ คือ ยานพาหนะทางนํ� าที�เป็นเป็นเครื�องมือในการดาํรงชีวิตของมนุษยต์ั�งแต่อดีต แต่

ปัจจุบนัดว้ยความเจริญกา้วหน้าสภาพสังคมเปลี�ยนแปลงไปจากเดิม มีถนนหนทาง มีการพฒันา

ระบบโครงข่ายถนนในพื�นที�ชุมชนที�ถนนตดัผ่าน ชุมชนจึงใชร้ถแทนเรือ เพราะสะดวกสบายกว่า

ใชเ้รือมีผลทาํให้วฒันธรรมและศิลปะการใชเ้รือลดน้อยถอยลง และดว้ยวสัดุอุปกรณ์ที�นํามาเป็น

สร้างเรือตอ้งใชไ้ม ้ซึ� งมีราคาสูงและหาไดย้าก จึงทาํให้การต่อเรือมีอยู่วงกาํจดัเฉพาะบา้นเรือนที�

ยงัคงมีวิถีชีวิตริมนํ� า เช่น อาชีพปลูกผกับุง้ ผกักระเฉด ที�ตอ้งใชเ้รือเป็นเครื�องมือในการเก็บเกี�ยว 

อาชีพหาปลาที�ใชเ้รือเป็นพาหนะไปยงัแหล่งนํ� าต่าง ๆ ซึ�งปัจจุบนัก็เดินทางไดย้าก เพราะมีการสร้าง

ถนนปิดกั�นทุ่งนํ� าต่าง ๆ จึงทาํใหช้าวบา้นเขา้ถึงแหล่งนํ� าเพื�อหาปลาไดย้ากขึ�น เมื�อพฤติกรรมการใช้

เรือนอ้ยลงดว้ยขอ้จาํกดัขา้งตน้  

จิรัฏฐ ์เหมือนวิหาร (2553) ศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการต่อเรือพื�นบา้น พบว่า 1) การถ่ายทอดวิชา

ความรู้การต่อเรือพื�นบา้นนั�นอยูใ่นวงจาํกดั จะเป็นการถ่ายทอดใหเ้ฉพาะลกูหลาน เครือญาติและผูที้�

มีอาชีพต่อเรือที�มีความผกูพนักนัเท่านั�น ซึ�งการถ่ายทอดเป็นในลกัษณะการบอกกล่าวและการลงมือ

ปฏิบติั  และ 2) ความสาํคญักบัประเด็นการให้ความรู้การต่อเรือและการอนุรักษ์วิธีต่อเรือคิดเป็น
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ร้อยละ �� จากผลการศึกษาของจิรัฎฐ ์ เหมือนวิหาร ตอกย ํ�าใหเ้ห็นว่าอาชีพช่างต่อเรือกาํลงัสูญหาญ

ไปและควรค่าแก่การอนุรักษ ์ 

จากการศึกษาขอ้มลูเกี�ยวกบัเรือพื�นบา้นทั�งจากการสืบคน้ขอ้มูลงานวิจยัและสืบคน้ขอ้มูล

จากกระทรวงวฒันธรรม พบว่า มีการรวบรวมจดัเก็บขอ้มูลช่างต่อเรือและเรือพื�นบา้นไวน้้อยมาก 

กล่าวคือ จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจยั พบว่า มีงานวิจยั � เรื� องที�ศึกษาเกี�ยวกับเรือไทยพื�นบา้น 

ไดแ้ก่ 1) อรวรรณ สมใจนึก ศึกษาวิจยัเรื� อง เรือไทย : กรณีศึกษาเรือไทยพื�นบา้นในพิพิธภณัฑ์เรือ

พื�นบา้นวดัยาง ณ รังสี จงัหวดัลพบุรี.  และ 2) จิรัฏฐ ์เหมือนวิหาร ศึกษาวิจยัเรื�อง การจดัการความรู้

เพื�อการสืบทอดวฒันธรรมการใชเ้รือพื�นบา้นในภาคกลาง ส่วนการสืบคน้ข้อมูลจากกระทรวง

วฒันธรรม ซึ�งศึกษาจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ 1) มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม (http://ich.culture.go.th) 

และ �) ศนูยข์อ้มูลกลาง กระทรวงวฒันธรรม (http://www.m-culture.in.th/) พบขอ้มูลเกี�ยวกบัช่าง

ต่อเรือและเรือพื�นบา้นนอ้ยและเป็นขอ้มลูที�ไม่ไดส้ะทอ้นวิธีการหรือความรู้เกี�ยวกบัช่างต่อเรือและ

เรือพื�นบา้น แต่อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะของขอ้มลูที�จดัเก็บในแหล่งขอ้มลูขา้งตน้ นาํเสนอในรูปแบบ

ขอ้ความ รูปภาพ ซึ�งเป็นลกัษณะการนาํเสนอขอ้มลูเชิงรับ กล่าวคือ ผูใ้ชต้อ้งทาํการศึกษาโดยการ

อ่านเพียงอยา่งเดียว ผูใ้ชไ้ม่ไดก้ารปฏิสมัพนัธห์รือโตต้อบกบัขอ้มลูที�นาํเสนอในแหล่งขอ้มลูนั�น ๆ 

ซึ�ง ในขณะที�การเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 ควรส่งเสริมการเรียนรู้ที�มีลกัษณะ Active learning ใหม้าก

ขึ�น เกมเป็นลกัษณะหนึ�งของการเรียนรู้แบบ Active Learning (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2555) 

เกมคอมพิวเตอร์เพื�อการศึกษา เป็นเทคนิคที�ผสมผสานระหว่างความรู้และความ

สนุกสนาน และเป็นเครื�องมือที�ช่วยให้เกิดการกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ สร้างสีสันให้การเรียนรู้

ช่วยให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ขึ�นจากความตอ้งการของตนเอง ดงัที� สุไม บิลไบ และศศิฉาย  ธนะมยั 

(2557) สรุปองคป์ระกอบสาํคญัของเกมคอมพิวเตอร์เพื�อการศึกษา  ไดแ้ก่ เป้าหมาย กฎ กติกา การ

แข่งขนั ความทา้ทาย จินตนาการ ความปลอดภยั และความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

จากเหตุผลข้างต้นด้วยความรู้เรื� องเรือพื� นบ้านกําลังสูญหายไป และข้อดีของเกม

คอมพิวเตอร์ จึงนาํมาสู่โจทยก์ารวิจยัที�จะพฒันาพฒันาเกมคอมพิวเตอร์อย่างไรเพื�อส่งเสริมการ

เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือพื�นบา้นไทย 

 

วธิีดําเนินการวจิยั (Research methodology) 

  การดาํเนินการวิจยัตามตวัแบบ ADDIE Model (มนตช์ยั  เทียนทอง, 2545;  J. Jeuring, 

R. V. Rooij and N. Pronos, 2013; Purdue Polytechnic Institute, 2007)  ซึ� งแบ่งกระบวนการวิจัย

ออกเป็น 5 ขั�นตอน ไดแ้ก่  
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1) วิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาจากจากสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ เล่มที� �� 

และเอกสารเรือพื�นเมืองของไทยที�เรียบเรียงโดย บุญเลิศ เฉลิมกฤษ ์และคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ต ใช้

วิธีการวิเคราะห์เนื�อหา 

2) ออกแบบ (Design) ใช ้flowchart เพื�อออกแบบลาํดบัขั�นตอนของเกม 

3) การพัฒนา  (Development) นํา Story board จากขั�นตอนการออกแบบมาเป็น

แนวทางในการพฒันา โดยใชซ้อฟต์แวร์เป็นเครื�องมือหลกัในการพฒันาดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1) การ

ตกแต่งภายใช้ Adobe Photoshops  CS�  2) การจัดการเสียง ใช้ Nero � จะใช้ในส่วนของ Nero 

Wave Editor และการจดัการการเคลื�อนไหวใช ้ Adobe Flash CS�  

  4) ติ ด ตั� ง  (Implement) นํ าเก ม ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ติ ด ตั� งลง เค รื� อ งค อ ม พิ ว เต อ ร์ ใน

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศนูยสุ์พรรณบุรี 

  5) ประเมินผล (Evaluation) ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูป้ระเมินผลนักศึกษาจาํนวน 10 

คน เครื�องมือคือแบบประเมินประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติพรรณนา  

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาจะอธิบายตามขั�นตอนการวิจยั สรุปไดด้งันี�   

1) ผลการวเิคราะห์  (Analysis)  

แหล่งเว็บต่างๆ 

ข้อมูลเรือพื�นบ้านไทย 

ความ 

หมาย

ของ

เรือ 

ประเภท

ของเรือ 

ส่วน 

ประกอบ

ของเรือ 

การต่อ

เรือ 

อปุกรณ์ที�

ใช้ต่อเรือ 

ชนิด

ของเรือ 

สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ เล่มที� 

��  
      

เอกสารเรือพื�นเมืองของไทยที�เรียบ

เรียงโดย บุญเลิศ เฉลิมกฤษ ์
      

บทความทางวิชาการ เรือไทยในภาค

กลางโดย อาจารยจุ์ลทรรศน์ พยาฆรา

นนท ์มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

      

เวบ็  thaiboat เรื�อง ประเภทของเรือ       

ฐานขอ้มูลทอ้งถิ�น มหาวิทยาลยัราชภฎั

กาํแพงเพชร   = 
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แหล่งเว็บต่างๆ 

ข้อมูลเรือพื�นบ้านไทย 

ความ 

หมาย

ของ

เรือ 

ประเภท

ของเรือ 

ส่วน 

ประกอบ

ของเรือ 

การต่อ

เรือ 

อปุกรณ์ที�

ใช้ต่อเรือ 

ชนิด

ของเรือ 

เวบ็  thaiboat เรื�อง ประเภทของเรือ       

พิพิธภณัฑเ์รือไทย โดย Mr.Paitoon        

 

  จากการศึกษาแหล่งขอ้มลูเกี�ยวกบัเรือขา้งตน้ พบว่า ขอ้มลูเรือส่วนใหญ่นาํเสนอขอ้มูล

ในเชิงรับ (Passive) กล่าวคือ ผูใ้ช้หรือผูศ้ึกษาไม่มีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลทําได้เพียงอ่าน

เท่านั�น ซึ�งส่งผลใหผู้ใ้ชข้อ้มูลจดจาํขอ้มลูไดย้าก เพราะไม่มีปฏิสมัพนัธแ์ละจากการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดงักล่าวเป็นการศึกษาเพื�อนาํขอ้มูลเหล่านี�มาออกแบบใหม่ในรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ เพื�อให้ผูใ้ช้

ขอ้มลูไดศ้ึกษา จดจาํ และสนุกสนามไปพร้อมกนั  

 

2) ผลการออกแบบ (Design)  

  การนาํผลการวิเคราะห์ในขั�นตอนที� 1 มาออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเป็น 4 เกม 

แต่ละเกมมีเป้าหมาย ลกัษณะและรายละเอียดดงัตารางดา้นล่างนี�   

 
ชื�อเกม เป้าหมาย ลกัษณะเกม รายละเอียดเกม 

1 เกมประกอบเรือ ใหค้วามรู้เกี�ยวกบั

ส่วนประกอบของ

เรือ 

ง่าย 
มีชิ�นส่วน 4 ชิ�น จบัเวลา 30 วินาที และมีภาพตวัอย่าง

มาให้ 

ปานกลาง มีชิ�นส่วน 5 ชิ�น จบัเวลา 20 วินาที ไม่มีภาพตวัอย่าง 

ยาก มีชิ�นส่วน 6 ชิ�น จบัเวลา 15 วินาที ไม่มีภาพตวัอย่าง 

2 เกมแยกประเภทเรือ ใหค้วามรู้เกี�ยวกบั

ชนิดของและ

ประเภทของเรือ 

ด่าน จะเป็นรูปเรือแลว้ใหเ้ราคลิกว่าเป็นเรือต่อหรือเรือขุด 

ถา้ตอบถูกกจ็ะไปด่านถดัไป 

3 เกมทายเครื�องมือ 

ในการต่อเรือ 

ใหค้วามรู้เกี�ยวกบั

เครื�องมือที�ใชใ้น

การต่อเรือ 

ด่าน จะมีลกัษณะการใชง้านของเครื�องมือมาใหแ้ลว้ใหท้าย

ว่าเป็นเครื�องมือชิ�นไหน จะมีรูปเครื�องมือมาให ้ใหเ้รา

คลิกที�รูปเครื�องมือ ถา้ตอบถูกจะไดไ้ปด่านต่อไป 

4 เกมต่อเรือ ใหค้วามรู้เกี�ยวกบั

ขั�นตอนการต่อเรือ 

เป็นการสอน 

ใหท้าํตาม 

โดยจะมีลูกศรชี� ส่วนต่างๆแลว้ใหเ้ราคลิกทาํตามเป็น

ขั�นตอนการต่อเรือ 
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  ออกแบบลาํดบัการเล่นเกมดงัผงังาน โดยผงังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1   ลาํดบัขั�นตอนการเล่นประกอบเรือ 

 

 

yes 

เริ�ม 

อ่านคาํอธิบายการเล่นเกม 

เลือกระดบัเกม  

เวลา = 0 หรือ  

จาํนวนชิ�นส่วน> 0  

คุณแพ ้

 

no 

สิ�นสุด 

กาํหนดจาํนวนชิ�นส่วน 

กาํหนดเวลา 

คุณชนะ  

ลากชิ�นส่วนไปวางตาม

ตาํแหน่งที�กาํหนด 
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ภาพที� 2   ลาํดบัขั�นตอนการเล่นเกม เกมแยกประเภทเรือ และเกมทายเครื�องมือในการต่อเรือ 

3) ผลการพัฒนา (Development)  

  ผลการพฒันา ไดเ้กมคอมพิวเตอร์ตน้เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือพื�นบา้น

ไทย จาํนวน 4 เกม ไดแ้ก่ 1) เกมประกอบเรือ 2) เกมแยกประเภทเรือ 3) เกมทายเครื�องมือต่อเรือ 

และ 4) เกมต่อเรือ   

1) เกมประกอบเรือ 

 

 เกมนี�ผูเ้ล่นจะไดรั้บความรู้เกี�ยวกบัส่วนประกอบของเรือประเภทต่าง ๆ โดยเกมแบ่งระดบัการ

เล่นออกเป็น 3 ระดับ คือ ง่าย ปานกลาง และยาก ทั� งนี� แตกต่างกันที�เวลาและจาํนวนชิ�นส่วน

ประกอบของเรือ โดยวิธีเล่น ผูเ้ล่นเลือกระดบัของเกม จากนั�น ลากชิ�นส่วนประกอบของเรือตาม

แบบที�กาํหนดใหด้า้นล่างภายในเวลาที�กาํหนด หากทาํไดถ้กูตอ้งจะชนะ 

 

เริ�ม 

อ่านคาํอธิบายการเล่นเกม 

ขอ้คาํถาม 

เลือกคาํตอบถูกตอ้ง

หรือไม่ 

no 

yes 

สิ�นสุด 
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 2) เกมแยกประเภทเรือ  

   
 

 เกมนี� ผูเ้ล่นจะได้ความรู้เกี�ยวกับทั� งชื�อเรือและรูปร่างของเรือนั�น ๆ โดยเรือพื�นบ้านไทย

แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั คือ เรือขุดและเรือต่อ โดยนาํขอ้มลูเรือนี�มาทาํเป็นเกม โดยผูเ้ล่นอ่านชื�อเรือ 

และดูรูปเรือจากนั�นเลือกว่าเรือนั�นเป็นชนิดใด หากเลือกชนิดเรือไดถู้กตอ้งก็จะมีขอ้มลูเรือขึ�นมา

ใหม่ แต่หากเลือกไม่ถกูตอ้งจะขึ�น GAME OVER สิ�นสุดการเล่นเกมนี�ทนัที 

3) เกมทายเครื�องมอืต่อเรือ 

  

 เกมนี� ผูเ้ล่นจะไดรู้้จกัเครื�องมือที�ใชใ้นการต่อเรือ โดยลกัษณะของเกมนี�จะมีขอ้คาํถามเกี�ยวกบั

เครื�องมือที�ใชใ้นการต่อเรือ และคลิกเลือกรูปภาพที�ให้ตรงกบัขอ้คาํถาม หากเลือกไดถ้กูตอ้งก็จะมี

ขอ้คาํถามเกี�ยวกบัเครื�องมือขอ้ถดัไป หากเลือกไม่ถกูตอ้งจะแจง้ว่าไม่ถกูตอ้งและใหเ้ลือกใหม่  

4) เกมต่อเรือ   

   
 เกมนี� ผูเ้ล่นจะได้เรียนรู้ขั�นตอนการต่อเรือ โดยทาํตามที�เกมแนะนํา โดยจะมีลูกศรแนะนํา

ลาํดบัขั�นตอนการต่อเรือ  
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4) การติดตั�ง (Implement)  

 การติดตั�งดาํเนินการนาํเกมเกมคอมพิวเตอร์ตน้แบบเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ 

มรดกภูมิปัญญาเรือพื�นบา้นไทย ที�อยูใ่นรูปแบบไฟล ์ html  ติดตั�งลงเครื�องคอมพวิเตอร์ใน

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1 มทร.สุวรรณภูมิ ศนูยสุ์พรรณ จาํนวน 10 เครื�อง  

 

5) ผลการประเมิน (Evaluation)   

 

 
 จากการทดสอบพบว่า เกมคอมพิวเตอร์ต้นแบบนี� มีประสิทธิภาพในระดับมากทุกดา้น  

(x ̅ > 4.00) โดยดา้นที�มีประสิทธิภาพสูงสุด 3 ดา้น ไดแ้ก่ โดยดา้นไดรั้บความรู้เพิ�มขึ�น ไดรั้บความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน และ ผูเ้ล่นต้องใช้ความคิดก่อนเล่นเกม (x ̅ = 4.80, x̅ =4.70 และ x̅ =4.70 ) 

ตามลาํดับ และด้านที�มีประสิทธิภาพตํ�าสุดไดแ้ก่ วิธีการเล่นไม่ยุ่งยากซํ� าซอ้น ความชดัเจนของ

คาํแนะนาํหรือกติกาในการเล่น และเวลาที�ใชส้นการเล่นเกม เกม (x̅ = 4.50, x̅ =4.20 และ x̅ =4.10 ) 

ตามลาํดบั  

  

สรุปผลการวจิยั (Conclusion)  

งานวิจยันี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาการพฒันาเกมคอมพิวเตอร์เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้มรดก

ภูมิปัญญาเรือพื�นบา้นไทย ดาํเนินการวิจยัโดยใชต้วัแบบ ADDIE Model ผลการวิจยั พบว่า ไดเ้กม

คอมพิวเตอร์ตน้เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือพื�นบา้นไทย จาํนวน 4 เกม ไดแ้ก่ 1) เกม

ประกอบเรือ 2) เกมแยกประเภทเรือ 3) เกมทายเครื�องมือต่อเรือ และ 4) เกมต่อเรือ  ทั�งนี� ผลการ

1 ความน่าสนใจของเกม

2. ความรู้ในแต่ละเกม

3. ความชดัเจนของคาํแนะนาํหรือกติกาในการเล่นเกม

4. เวลาที�ใชใ้นการเล่นเกม

5. เสียงประกอบมีความชดัเจน

6. วธิีการเล่นไม่ยุง่ยาก ซํ�าซ้อน

7.ผูเ้ล่นไดใ้ชค้วามคิดกอ่นการเล่นเกม

8.ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน

9.ไดรั้บความรู้เพิ�มขึ�น

4.4

4.6

4.2

4.1

4.6

4.5

4.7

4.7

4.8

ประสิทธิภาพของเกมการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ต้นแบบเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้

มรดกภูมิปัญญาเรือพื�นบ้านไทย

ประสิทธิภาพ
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ประสิทธิภาพจากกลุ่มทดสอบ พบว่า กลุ่มผูท้ดสอบประเมินประสิทธิภาพเกมตน้แบบนี� ในดา้น

ไดรั้บความรู้เพิ�มขึ�น ผูเ้ล่นไดใ้ชค้วามคิดก่อนการเล่นเกม และไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินใน

ระดบัมากที�สุด (x ̅ = 4.80, x ̅ =4.70 และ x̅ =4.70 ) ตามลาํดบั ซึ�งสะท้อนว่าเกมนี� ทาํให้ผูเ้ล่นไดรั้บ

ความรู้เพิ�มมากขึ�น แต่ก็ควรจะปรับปรุงเรื�องเวลาและกติกาในเล่ม โดยปรับเวลาใหเ้พิ�มมากขึ�น และ

มีกติกาการเล่นที�มีความชดัเจน หรือมีตวัอยา่งการเล่นเพื�อใหผู้เ้ล่นไดเ้รียนรู้ก่อนการเล่น 

 งานวิจยันี� เน้นการประเมินในมิติประสิทธิภาพที�ผูท้ดลองประเมินผล ซึ�งควรเพิ�มเติมการ

ประเมินอีกหลายส่วนดงังานวิจัยทางดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ สิรันทร เพียรพิทกัษ์. (2556). ผลการ

เรียนรู้ด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบผจญภัยร่วมกับเทคนิคช่วยจาํ วิชา ภาษาจีนพื�นฐาน 1 ที�มีต่อ

ผลสัมฤทธิ� และความคงทนในการจํา ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ที�ประเมินจากผูท้ดสอบหลายส่วน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ�งโครงสร้างเพื�อ

ประเมินเนื�อหา แบบวดัประสิทธิผล และแบบประเมินความพึงพอใจ เช่นเดียวกบั สุภาณี ศรีอุทธา 

และ สวียา สุรมณี  (2558) ศึกษาการพัฒนาเกมแอพพลิเคชั�นเพื�อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื� อง 

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ สาํหรับชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 ที�ใชแ้บบประเมิน 2 ส่วน คือ 1) แบบประเมิน

คุณภาพเกมแอพพลิเคชั�นเพื�อการเรียนรู้บนแท็บเลต็ และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัในครั� งต่อไปไดแ้ก่ 1) ควรนาํกลไกของเกมในลกัษณะต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ แตม้สะสม (Points) บอร์ดผูน้าํ  เพื�อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มากขึ�น 2) ควรศึกษาวิจยั

ผลสมัฤทธิ� ของการเรียนรู้เกี�ยวกบัเรือพื�นบา้นไทย โดยทาํการเปรียบเทียบจากการเรียนรู้แบบปกติ 

เช่น การอ่านหนงัสือ หรือศึกษาจากเวบ็ไซตข์า้งตน้ กบัการเรียนรู้จากเกมนี�   
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บทคัดย่อ: วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที�ทุกระดับชั�นจาํเป็นต้องเรียนเพื�อให้การเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยเป็นสิ�งที�เรียนรู้ง่าย การวิจยัครั� งนี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาและหาประสิทธิภาพของสื�อ 

อนิเมชั�นการสอนภาษาไทยสาํหรับชั�นมธัยมศึกษาปีที� � เรื�องชนิดของประโยค ใหม้ีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์ ��/�� และเพื�อศึกษาผลสัมฤทธิ� หลังเรียนด้วยสื�อการสอนภาษาไทย ที�พัฒนาขึ� น 

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของสื�อการสอนภาษาไทยที�พฒันาขึ� นมีค่า ��.��/��.�� และ

ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของ กลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยสื�อการสอนภาษาไทยสาํหรับ

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � เรื�อง ชนิดของประโยค แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� และ

ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั �.�� นั�นคือผูเ้รียนมีความรู้เพิ�มขึ�นจากก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ �� จึง

สรุปไดว้่าสามารถนาํสื�อการสอนภาษาไทยสาหรับชั�นมธัยมศึกษาปีที� � เรื�องชนิดของประโยค ไป

ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

คาํสําคญั:สื�อการสอน, ประสิทธิภาพ, ผลสมัฤทธิ� ,ภาษาไทย 

 

Abstract: Thai language is the basic knowledge which is Thai people has to learn. The kind of 

sentences is the basic of Thai language. So that, this research aims the purpose as follows. 1) To 

develop Computer Assisted instructor (CAI) which help to teach Thai language: the kind of 
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sentences for Mattayom suksa 2 to be effective 80/80. 2) To study the achievement of CAI by the 

posttest scores. From the experimental results which are tested on Anuban Kumpawape school 

shows that the effective of the CAI is 81.48/89.88 and the posttest scores higher than the pretest 

scores by statistical significant .05. We can conclude that the CAI suitable for using in Thai 

language: the kind of sentences for Mattayom suksa 2. 

 

Keywords: Media Instruction, Effectiveness, Achievement, Thai Language. 

 

�. บทนํา 

 ในปัจจุบนัการเรียนภาษาไทย เรื�องชนิดประโยค ซึ�งมี � ชนิดคือ ประโยคสามญั ประโยค

ความรวม และประโยคความซอ้น นั�นจะเป็นเนื�อหาที�มีความซบัซอ้นมาก ซึ�งผูส้อนจะยึดเนื�อหา

ตามหนังสือหรือตาํราเป็นหลกั ทาํให้เนื� อหาที�สอนขาดความน่าสนใจ ผูเ้รียนรู้สึกเบื�อหน่ายเป็น

อย่างมาก ซึ�งการเรียนการสอนในเนื�อหานี�  ผูเ้รียนจะไดน้าํความรู้ไปใชใ้นการติดต่อสื�อสารให้มี 

ประสิทธิภาพ หรือเพื�อนาํไปใชใ้นการเรียนในระดบัที�สูงขึ�นต่อไป สื�อการสอนเป็นสื�อที�มีบทบาท

ต่อการเรียนการสอนเนื�องจากการพฒันาสื�อการสอนนั�นมีองคป์ระกอบที�สาํคญัคือ เปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนศึกษาตามความสามารถของแต่ละบุคคล มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัสื�อการสอน และ

การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนทนัที นอกจากนั�นสื�อการสอนยงัมีเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ที�จะเร้าความ

สนใจนกัเรียนไดดี้ เช่น การให้เสียงประกอบ การสร้างภาพเคลื�อนไหวได ้การทาํแบบฝึกหดั ถา้ทาํ

ถกูก็ไดรั้บการเสริมแรง ถา้ทาํผดิคอมพิวเตอร์จะแจง้ใหก้ลบัไปทบทวนศึกษาใหม่ ทาํใหผู้เ้รียนรู้สึก

สนุกสนานกบับทเรียนนั�นความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาที�กล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมี

ความสนใจที�จะสร้างสื�อการสอนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � เรื�อง ชนิดของประโยค ซึ�งใน สื�อการสอนจะ

ประกอบไปดว้ยส่วนหลกั ๆ � ส่วน คือ ส่วน แรกเป็นส่วนของเนื�อหา จะเป็นทั�งตวัหนังสือและ

เสียงอธิบาย เพื�อส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เกิดความเขา้ใจในเนื�อหา อีกทั�งเพื�อแกไ้ขปัญหา

ในการเรียนการสอนหลกัภาษาไทย ลดความซบัซอ้นของเนื�อหาทาํให้ ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน 

สนใจที�จะศึกษาบทเรียน ส่วนที� � จะเป็นส่วนที�เป็นแบบทดสอบซึ� งจะเป็นการเสริมทักษะให้

ผูเ้รียนไดน้ําความรู้จากการศึกษาในส่วนที� � มาใช้ในการทาํแบบทดสอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมี 

ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที�ดีขึ�นเพื�อบรรลุถึง คุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์�กาํหนดไวใ้น

หลกัสูตรและตระหนักถึงความสาํคญัของหลกัภาษาไทย ดงันั�นวตัถุประสงค์ของการวิจยั �) เพื�อ

พฒันาและหาประสิทธิภาพของสื�อการสอนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  � เรื� อง ชนิดของประโยค ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน ��/�� �) เพื�อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
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นกัเรียนที�เรียนดว้ยสื�อการสอน เรื�อง ชนิดของประโยค ขอบเขตของการวิจยัศึกษากลุ่มตวัอยา่งที�ใช้

ในการวิจยัเป็นนักเรียน ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี สังกดัเขต พื�นที�การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต �� จาํนวน �� คน ใชเ้วลาในการทดลอง ��� นาที เนื�อหาการพฒันาสื�อการสอน 

สอนเรื�องชนิดของประโยค ผูว้ิจยัใชเ้นื�อหาตามหลกัสูตร การศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� 

สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระที� � หลกัการใชภ้าษา โดยยดึเนื�อหาหลกัจากหนงัสือเรียนภาษาไทย 

ท �.� และ ท �.� หลกัภาษาไทยเล่ม � ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ตวัแปรที�ศึกษา ตวัแปรตน้คือสื�ออนิเมชั�น ตวัแปรตามคือผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนชั�น 

มธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี ที�เรียนดว้ย สื�ออนิเมชั�น เรื� อง ชนิดของประโยค และ

ดชันีประสิทธิผล 

 

�. ทบทวนวรรณกรรม 

�.� หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที�ช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนมี ความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะพื�นฐานที�จาํเป็น

ต่อการ ดาํรงชีวิต และรู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงสามารถนาํความรู้ เกี�ยวกบัการดาํรงชีวิต การอาชีพ 

และเทคโนโลยีมาใชป้ระโยชน์ในการทาํงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขนัในสังคมไทย

และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการทาํงาน และมีเจตคติที�ดีต่อการทาํงาน สามารถ

ดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งพอเพียงและมีความสุข 

�.� ประโยค ความหมายของประโยค กรมวิชาการ (����) ใหค้วามหมาย ของประโยคว่า “ประโยค 

คือ ช่วงของข้อความช่วงหนึ� งที�  มีความอนัสมบูรณ์ประกอบด้วยภาคประธานและภาค แสดง” 

ปัจจุบนัการเรียกชื�อชนิดของประโยคเปลี�ยนจากเดิม คือ ประโยคความเดียวเปลี�ยนเป็นประโยค

สามญัแต่เนื�อหายงัเป็นเช่นเดิมกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (����) แบ่งประโยคเป็น � ชนิด

คือ ประโยคความสําคัญ หมายถึง ประโยคที�มีข้อความอนับริบูรณ์บรรจุอยู่เพียงหนึ� งข้อความ

เท่านั� น คือ ประกอบด้วยหนึ� ง ภาคประธานและหนึ� งภาคแสดง ประโยคความรวม หมายถึง 

ประโยคที�รวมเอาประโยคความเดียวตั�งแต่สองประโยคขึ�นไปเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมีคาํสันธานเชื�อม

ประโยคความเดียว และประโยคความซอ้น หมายถึง ประโยคซึ�งประกอบดว้ยประโยคหลกัหรือ

ประโยคสาํคัญและมีประโยคย่อยเป็นประโยคความเดียวซ้อนอยู่ ประโยคย่อยที�ซอ้นอยู่อาจทาํ

หน้าที�เป็นประธาน บทขยายประธาน กรรม หรือบทขยายกรรมของประโยคหลกั ประโยคย่อย 

(ราชบณัฑิตยสถาน,���� ) 
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�.� สื�ออนิเมชั�น แอนิเมชนั ใชป้รากฏการณ์ทางชีววิทยาที�เรียกว่า ความต่อเนื�องของการมองเห็น  

(ทวีศกัดิ�  กาญจนสุวรรณ, ����) สื�อการสอนพฒันาขึ�นมาโดยอาศยัแนวคิดจากทฤษฎีการเชื�อมโยง

ระหว่างสิ�งเร้ากบัการตอบสนอง มีการประเมินการตอบสนองของผูเ้รียนโดยใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื�อ

เสริมแรงในฐานะที� เป็นสื�อการสอนอย่างหนึ� งจาํเป็นต้องเป็นสื�อที�ผ่านการตรวจสอบ (Tested 

Media) เพื�อหา ประสิทธิภาพให้ถึงระดบัที�ยอมรับได ้จึงจะนาํออกไปใชไ้ด ้ทั�งนี� สื�อที�ไม่ผ่านการ

ทดสอบหาประสิทธิภาพนอกจากจะไม่มีความมั�นใจในประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสื�อที�

ยนืยนัไดใ้นเชิงปริมาณหรือตวัเลขแลว้ ยงัอาจก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียงอนัเกิดแก่ผูเ้รียนในเชิงคุณธรรม 

จริยธรรมที�ไม่พึงประสงคข์องสงัคมอีกดว้ย 

 สุธาพร ฉายะรถี (����) วิจัยเพื�อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตฝึกทกัษะการฟัง-พดู ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารของนกัศึกษาปริญญาตรีชั�นปีที� � เพื�อ

เปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษของนักศึกษาก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเพื�อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที�มีต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพบว่าประสิทธิภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่ากบั ��.��/��.�� ความสามารถทางการฟัง-

พูดภาษาอังกฤษเพื�อการสื� อสารสูงกว่าก่อนเรียน และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฝึกทกัษะการฟัง-พดู ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารอยู่

ในระดบัสูง 

 ภคณัฏฐ์ บุญถนอม (����) ได้ทําการวิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนโรงเรียน

สตรีเศรษฐบุตรบาํเพ็ญ จาํนวน �� คน ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที�สร้างขึ�นมี

ประสิทธิภาพ ��.��/��.�� ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนดว้ยสื�อการสอน และ

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นที�ดีต่อการเรียนดว้ยสื�อการสอน 

 เริงศกัดิ�  แพพิพฒัน์ (����) การวิจยัเพื�อพฒันาสื�อการสอน เรื�องการออกแบบเอกสารดว้ย

โปรแกรม Microsoft Word ���� สาํหรับชั�นประถมศึกษาปีที� � ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์��/�� 

เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียน หาดชันีประสิทธิผล กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่นักเรียน

ชั�นประถมศึกษาปีที� �/� โรงเรียนบา้นแสลงโทน สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์

เขต � จาํนวน �� คน ผลการวิจัยพบว่า สื�อการสอนเรื� องการออกแบบเอกสารด้วยโปรแกรม 

Microsoft Word ���� สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  � มีประสิทธิภาพเท่ากบั ��.��/��.�� 

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�

ระดบั .�� ดชันีประสิทธิผลของสื�อการสอนมีค่าเท่ากบั �.���� 
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 เสกสรรค์ เสาวคนธ์ (����) วิจัยการพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย เรื� อง

อินเทอร์เน็ตเทคโนโลย ีเพื�อหาประสิทธิภาพของบทเรียน ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนรู้ และหาค่าความ

พึงพอใจของผูเ้รียนที�มีต่อบทเรียน ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ ��.��/��.�� สูงกว่า

เกณฑที์�กาํหนดไว ้เมื�อคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาวิเคราะห์ พบว่าประสิทธิผลทางการ

เรียนเท่ากบั ��.�� ซึ�งสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้และมีค่าความพึงพอใจต่อบทเรียน

อยูใ่นระดบัดีมาก 

 

�.  การดําเนินการวจิยั 

   ผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัโดยมีขั�นตอนในการออกแบบและพฒันาดงันี�  

 ในการออกแบบสื�ออนิเมชั�น เรื�อง ชนิดของประโยค ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีการเรียนรู้ ของ  

โรเบิร์ต การ์เย่ มาใช้ประกอบการออกแบบสื�ออนิเมชั�น โดยยึดหลกัการนําเสนอเนื�อหาและจัด

กิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธก์บับทเรียน ในสื�ออนิเมชั�นจะมีการ์ตูน พื�นหลงัที�มีสดใส 

ภาพประกอบกบัเสียงอธิบายสั�น ๆ ง่าย ๆ ไดใ้จความ ซึ�งจะเป็นการทาํใหผู้เ้รียนอยากเรียนมากขึ�น มี

การบอกถึงวตัถุประสงค์ต่าง ๆ มีแบบทดสอบก่อนเรียน เพื�อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของ

นกัเรียน  เมื�อเรียนเสร็จผูเ้รียนจะตอ้งทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเพื�อทดสอบความรู้ที�ไดจ้ากสื�ออนิ

เมชั�น เรื�อง ชนิดของประโยค  

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัรูปแบบจาํลองการทดลอง (Pre-Experimental Designs ) แบบ

กลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One-group pretest-posttest design) เขียน

เป็นแผนภูมิดงันี�  

 

  

 

เมื�อ     ��                หมายถึง การทดสอบการเรียน 

           X                  หมายถึง การสอนดว้ยสื�อการสอน 

              ��                 หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน 

 

จากนั�นทดลองเครื�องมือวิจยักบักลุ่มตวัอยา่ง ซึ�งเป็นนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียน

อนุบาลกุมภวาปี อาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ���� จาํนวน �� คน ใช้

วิธีการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling )เนื�องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที�ผูว้ิจ ัยทาํการสอน 

 
�� X �� 
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สามารถควบคุมได ้โดยการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ก่อนเรียนเรื�อง 

ชนิดของประโยค จาํนวน �� ขอ้ จากนั�นตรวจและบนัทึกคะแนนของนกัเรียนแต่ละคน  

 

 
รูปที� � แสดงแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

กลุ่มตัวอย่างศึกษาสื�ออนิเมชั�นเรื� อง ชนิดของประโยค พร้อมทั�งทาํแบบทดสอบ ประจาํ 

หน่วยการเรียน เก็บคะแนนระหว่างการเรียนโดย การบนัทึกขอ้มลูในสื�อ โดยผูว้ิจยัดาํเนินการและ 

ควบคุมดว้ยตนเอง 

 
รูปที� � แสดงภาพสื�ออนิเมชั�น 

 

กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�  หลงัเรียน  จาํนวน �� ขอ้ ซึ�ง เป็นแบบทดสอบ

ชุดเดิมกบั แบบทดสอบก่อนเรียน แต่สลบัขอ้ นาํคะแนนที�ไดไ้ป คาํนวณหาประสิทธิภาพของสื�อ 

อนิเมชั�น และเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ� ก่อนและหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง   

 
รูปที� � แสดงแบบทดสอบหลงัเรียน 
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ผูเ้รียนทาํแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสื�ออนิเมชั�น เรื� อง ชนิดของประโยค เพื�อเป็น 

ประโยชน์ในการปรับปรงแกไ้ขสื�อต่อไป   

 นําข้อมูลที�ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ

ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน เรื�อง ชนิดของประโยค   

สื�ออนิเมชั�น หาผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน และคาํนวณหาดชันีประสิทธิผล ดว้ยสมการที� � , � และ � 

ตามลาํดบั 

                    

 

 
 

เมื�อ N เป็นจาํนวนผูเ้รียน A เป็นคะแนนเต็มระหว่างเรียน B เป็นคะแนนเต็มหลงัเรียน n เป็นจาํนวน

ผูเ้รียน P� คือคะแนนเต็มหลงัเรียนรวมทั�งหมด และ P� คือคะแนนเต็มหลงัเรียนรวมทั�งหมด 

 

�.  ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ เพื�อพฒันาและหาประสิทธิภาพของสื�อการสอน ปรากฏดงัตารางที� �     

ตารางที� � ประสิทธิภาพของสื�ออนิเมชั�น 

ลําดับ 

ก่อนเรียน 

30 

ระหว่างเรียน รวมระหว่าง

เรียน 

�� 

หลังเรียน 

�� �(��) �(��) �(��) 

รวม ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

ค่าเฉลี�ย ��.�� �.�� 8.22 8.04 24.44 26.96 

ค่ามธัยฐาน �� � � � �� �� 

ค่าสูงสุด 22 10 10 10 29 29 

ค่าต ํ�าสุด 7 7 7 7 21 25 

(�) 

(�) 

(�) 
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ตารางที� � ประสิทธิภาพของสื�ออนิเมชั�น (ต่อ) 

ลําดับ 
ก่อนเรียน 

30 

ระหว่างเรียน รวมระหว่างเรียน 

�� 

หลังเรียน 

�� 

S.D. 1.75 0.92 0.89 0.85 2.17 �.90 

ร้อยละ 62.22 81.85 82.22 80.37 81.48 89.88 

    ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1 )    = 81.48 

    ประสิทธิภาพกระบวนการ (E2 )    = 89.88 

 

 จากตารางที�  � ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื�ออนิเมชั�นเรื� อง ชนิดของประโยค 

สําหรับ นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  � พบว่า การทดสอบระหว่างเรียน จากนักเรียน �� คน มี

คะแนนเต็มรวม ��� คะแนน มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั ��.�� จากคะแนนเต็ม �� คะแนน ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั �.�� และมีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.48 การทดสอบหลงัเรียน มีผลรวมของคะแนน

ที�นักเรียนสอบได้ ��� คะแนน จากคะแนนเต็ม �� คะแนน มีคะแนนเฉลี�ยเท่ากับ ��.96 ส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั �.90 และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.88 นั�นคือประสิทธิภาพของสื�ออนิ

เมชั�นเรื� อง ชนิดของประโยค สําหรับ นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  � มีประสิทธิภาพของ E1/ E2 

เท่ากบั 81.48/89.88 แสดงว่าสื�ออนิเมชั�นเรื�อง ชนิดของประโยค สาํหรับ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 

� มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์��/��  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการ เรียนหลงัเรียนของผูเ้รียนหลงัไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยสื�ออนิเมชั�นเรื� อง ชนิดของประโยค สาํหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ผูศ้ึกษา

ไดท้าํการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลงัเรียน โดยใช้แบบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนที�เป็น

เอกสาร จาํนวน �� ข้อ � ตัวเลือก นาํไปใช้กบัผูเ้รียน จาํนวน �� คน ซึ� งเป็นขอ้สอบชุดเดียวกัน

จากนั� นนําคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาคํานวณค่าทางสถิติ  สถิติ   ( t–test  dependent 

Samples ) เพื�อทดสอบสมมติฐาน ดงัตารางที� �     

 

ตารางที� � ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนรู้ 

กลุ่มทดลอง จาํนวนนกัเรียน X  S.D. df Tคาํนวณ 

ก่อนเรียน �� ��.�� 1.75 
�� 25.28 

หลงัเรียน �� 26. 96 �.90 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 
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จากตารางที� � แสดงว่า ค่า t ที�คาํนวณไดม้ีค่า ��.��  ซึ�งมีค่ามากกว่าค่า t ตาราง,��,.��   

ดงันั�นจึงสรุป ไดว้่า ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียน และหลงัเรียนดว้ยสื�อ 

อนิเมชั�นมีสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .��  

 

ผลการวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการ จัดการเรียนรู้ด้วยสื�ออนิเมชั�นปรากฏดัง 

ตารางที� �   

 

ตารางที� �  แสดงค่าดชันีประสิทธิผล  

จาํนวนนกัเรียน คะแนน

เตม็ 

การทดสอบ 
E.I. ร้อยละ 

รวมก่อนเรียน รวมหลงัเรียน 

�� �� 504 728 �.�� ��.0 

 

จากตารางที� �  พบว่า  ดชันีประสิทธิผลของการ จดัการเรียนรู้โดยใชสื้�ออนิเมชั�นเรื�อง ชนิด

ของประโยค สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ผูเ้รียนมคีวามกา้วหนา้ทางการเรียนเพิ�มขึ�นจาก

ก่อนเรียน  เท่ากบั  �.����  คิดเป็นร้อยละ ��.� 

 

�. อภิปรายผล 

  ผลการศึกษาสื�ออนิเมชั�นเรื�อง ชนิดของประโยค สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �  ที�ผู ้

ศึกษาสร้างขึ� นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ ��.��/��.�� ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่ม 

ตวัอย่างก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั ทางสถิติที�ระดบั .�� การเรียนโดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื� อง ชนิดของประโยค สาํหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  � ที�ผู ้

ศึกษาพฒันาขึ�น คะแนนหลงัเรียนมี คะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ดชันีประสิทธิผลที�ผูศ้ึกษา

สร้างขึ�นทาํให้ นกัเรียนมีความรู้เพิ�มขึ�นจากก่อนเรียน �.�� สาเหตุที�เป็นเช่นนี� อาจเป็นเพราะว่าได้

ผ่านการออกแบบอย่างมีระบบและไดผ้่านการตรวจสอบในทุกขั�นตอนของกระบวนการจดัทาํผู ้

ศึกษาไดด้าํเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญดา้นต่างๆอย่างถูกตอ้งจึงทาํให้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื� อง ชนิดของประโยค สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ที�สร้าง

ขึ�นมีประสิทธิภาพตามเกณฑก์ารนาํสื�ออนิเมชั�นไปทดลองใชค้วรเตรียมสมรรถนะเครื�องตามคู่มือ 

เพื�อให้การใชสื้�อมลัติมีเดียใชง้านไดต้ามตอ้งการและไม่ควรใชเ้วลานานเกินไป อาจทาํให้ผูเ้รียนรู้สึก

เบื�อหน่ายได ้
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�. สรุปผลการวจิยั 

ประสิทธิภาพของสื�ออนิเมชั�นเรื�อง เรื�อง ชนิดของประโยค สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษา

ปีที� �  ที�คณะผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึ�นมีประสิทธิภาพ เท่ากบั  ��.��/��.��  ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน ของ

กลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํทางสถิติที�ระดบั .�� และผลการวดัการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนเพิ�มขึ�นร้อยละ �� สรุปไดว้่าสื�ออนิเมชั�นสามารถนาํไปใชเ้ป็นสื�อการเรียนการสอน  

มีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้ไดเ้ป็นอย่างดี  สร้างแรงจูงใจต่อผูเ้รียน หากมีการนาํเสนออย่างมี

ระบบจะทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนื�อหาง่ายและช่วยให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดีขึ�น เนื�องจากมี

การสร้างสื�อมลัติมีเดียอยา่งเป็นระบบทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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การพฒันาสื�อมลัตมิเีดยี เรื�องเซลล์พชืเบื�องต้น ด้วยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม 

The development Multimedia of basic plant cells with   

Augmented Reality Technology 
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บทคัดย่อ : เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม(Augmented Reality) หรือ AR เป็นการผสมผสานโลก

ความจริงเสริมเขา้ไปทางทางตรงและทางออ้มตามสภาพแวดลอ้มจริง โดยคอมพิวเตอร์ ซึ�งเป็น

เทคโนโลยีที�ใชโ้ลกรอบตัวและมีการเพิ�มเนื�อหาเสมือนกบัโลกแห่งความจริงเข้าไปในเวลาจริง 

งานวิจยันี� ไดม้ีการนาํเอาเทคโนโลยคีวามจริงเสริมมาช่วยในการเรียนการสอน มีวตัถุประสงค์เพื�อ

พฒันาสื�อมลัติมีเดีย เรื� องเซลลพ์ืชเบื�องตน้ ดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริม ชั�นมธัยมศึกษาปี1 ให้มี

ประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัการเรียน ดว้ยสื�อ

มลัติมีเดีย เรื� อง เซลล์พืชเบื�องต้น ที�พฒันาขึ� น โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวและ

ทดสอบก่อน-หลงั ผลการวิจัยพบ ว่าประสิทธิภาพของสื�อการเรียนการสอนที�พฒันาขึ� นมีค่า 

81.42/81.11 และผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยสื�อการเรียนรู้ที�พฒันาขึ�น มีค่าสูง

กว่าก่อนเรียนอยา่งมี ระดบันัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 สรุปไดว้่าสามารถนาํสื�อมลัติมีเดีย เรื� อง 

เซลลพ์ืชเบื�องตน้ที�พฒันาขึ�น ไปใชใ้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได ้อยา่งเหมาะสม 

  

คาํสําคญั : สื�อมลัติมีเดีย, เซลลพ์ืช, เทคโนโลย ีAR, ผลสมัฤทธิ�  

 

Abstract:Augmented Reality Technology called AR. AR is a technology that uses a combination of 

virtual-world to the real-world. AR has the ability to merge the virtual objects with the real 

environment and can be displayed immediately in continuous motion picture signal. This research 

is applied AR to teaching and learning in the classroom, Aim to develop teaching material, of a 

basic plant cell for first grade of high school students, more efficiency. An experiment of this 
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study, we compare the students learning achievement before and after study by using the learning 

multimedia. The result shows the efficiency of the improvement learning multimedia is 

81.42/81.11.  The learning achievement after students take the developed multimedia is 

significantly higher than pre-course at level 0.05. In conclusion, using this developed teaching 

material, a basic of plant cells, in the science classroom is appropriately. 

 

Keywords :Media Instruction, Plant Cells, Augmented Reality, Achievement. 

 

1.บทนํา 

การเรียนการสอนในปัจจุบันยงัคงให้ผูเ้รียนศึกษาโดยใช้หนังสือเป็นสื�อ ในการสอน

รูปแบบการเรียนส่วนใหญ่มกัจะเป็นการท่องจาํตามทฤษฎีและรูปภาพประกอบที�เป็นภาพสองมิติ

ในหนังสือ บางครั� งอุปกรณ์การเรียนเกิดการชํารุดเสียหาย ผูเ้รียนจึงต้องมีการคิดหรือ การ

จินตนาการตามเนื�อหาเพื�อให้เกิดความเข้าใจ เนื�อหาบางอย่างยากแก่การเข้าใจหรือไม่สามารถ

จินตนาการได้ ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความเบื�อหน่ายและมีทัศนคติที�ไม่ดีต่อการเรียน ไม่มีความ

พยายามที�จะทาํความเขา้ใจในเนื�อหาของเรื�องที�เรียน (อรรถศาสตร์ เวียงสงค์ และคณะ,����)เมื�อมี

การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหม่  โดยการนําภาพ � มิติ เข้ามาช่วยในการแสดง

ภาพประกอบในเนื�อหา ทาํใหผู้เ้รียนมองเห็นภาพและสามารถจินตนาการตามเนื�อหาที�เรียนไดอ้ยา่ง

ชดัเจนและถูกตอ้งเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ทั� งสามารถทาํความเขา้ใจในบทเรียนได้

อยา่งรวดเร็วมากยิ�งขึ�น นอกจากนี� ยงัเกิดทศันคติใหม่ ๆ ที�ดีต่อการเรียน พร้อมทั�งเกิดความตอ้งการ

ที� จะเรียนเนื�อหาในบทเรียนต่อไปเรื�อย ๆ (ภัทราวรรณ นามกอง และจิรายุทธ์ ทองพรม, ����) 

อยา่งไรก็ตาม การสอนให้ไดผ้ลดีนั�น ควรเริ�มที�หลกัการและจดักระบวนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัการโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนวิธีการสอนและเทคนิคการสอนซึ�งมีอยูห่ลากหลายเขา้มา

ช่วยใหก้ระบวนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” (ทิศนา แขมมณี, 2545)  

 การจดัการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยีในรูปแบบลกัษณะและช่องทางของตวัสื�อ สนองตอบ

ศกัยภาพและความสนใจของผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผลการศึกษางานวิจยัต่างๆทั�งในและต่างประเทศ

พบว่าการนาํแท็ปเลต็มาช่วยในการจดัการเรียนการสอนมีส่วนช่วยเพิ�มแรงจูงใจของผูเ้รียน ผูเ้รียนมี

เจตคติที�ดีต่อการเรียน ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดีขึ�น สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตัวเอง ช่วย

ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวางในปัจจุบันวิทยาศาสตร์มี

ความสาํคญัในทุกดา้นของการดาํเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นดา้นการศึกษา ดา้นธุรกิจพาณิชย ์ดา้นการ

คมนาคม ดา้นการแพทย ์และดา้นการประกอบอาชีพวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที�มีทั�งทฤษฎี สังเกต
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และปฏิบติัที�ตอ้งใชท้กัษะหลาย ๆ ดา้น และตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้และฝึกสงัเกตอยา่งสมํ�าเสมอ 

ผูว้ิจยัจึงมีไดพ้ฒันาสื�อมลัติมีเดีย เรื�องเซลลพ์ืชเบื�องตน้ ดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม(Augmented 

Reality) ซึ�งจะมีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูโดยใชสื้�อมลัติมีเดียดว้ยเทคโนโลยคีวาม

จริงเสริม และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

จาํเป็นมากที�ตอ้งจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจในสาระวิชา 

ตอ้งมีทกัษะ และเจตคติในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

จากเหตุผลที�กล่าวมาขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัไดต้ระหนักถึงความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งปรับปรุง

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นความสาํคัญในการฝึกฝน ฝึกสังเกตเพื�อให้เกิดความ

ชาํนาญมากยิ�งขึ� น เพื�อช่วยให้การเรียนวิทยาศาสตร์ น่าเรียนมากขึ� น งานวิจยันี� พฒันาขึ� นโดยมี

วตัถุประสงค์ เพื�อพฒันาสื�อมลัติมีเดีย  เรื� องเซลลพ์ืชเบื�องต้น สําหรับชั�นมธัยมศึกษาปีที�  � ด้วย

เทคโนโลยีความจริงเสริม และเพื�อเพิ�มผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั� น

มธัยมศึกษาปีที�  1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1โรงเรียนหนองววัซอพิทยาคม

เนื�อหาของสื�อมลัติมีเดีย ออกแบบตามจุดประสงค์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

พ.ศ. 2551 มีเนื�อหาประกอบดว้ย ตน้พืช  เซลลร์ากพืช ใบเลี�ยงเดี�ยวและใบเลี�ยงคู่   เซลลล์าํตน้พืช

ใบเลี�ยงเดี�ยวและใบเลี�ยงคู่ เซลลใ์บพืช โดยวิธีการพฒันาให้อยูใ่นรูปแบบของสื�อ � มิติ มุ่งเน้นบน

อุปกรณ์ระบบหน้าจอสมัผสั (Mobile Devices) เพื�อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน กระตุน้ให้ผูเ้รียน

เกิดความคิด วิเคราะห์และใช้ฝึกฝนทกัษะให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ� น และใช้เป็น

แนวทางในการพฒันาการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื�นต่อไป 

�. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 Augmented Reality (AR) 

Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที�พฒันารูปแบบHuman-Machine Interface  

ที�อาศยัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และระบบเสมือนจริงโดยที�วตัถุเสมือนนั�นถูกสร้างมาผสมกับ

สภาพในโลกจริงในรูป  3D  และแสดงผลแบบ  real time โดยกระบวนการภายในการทาํงานของ 

AR ในระบบสื�อการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 3 กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการวิเคราะห์ภาพ 

(Image Analysis) เป็นขั�นตอนการคน้หา Marker จากภาพที�ไดจ้ากกลอ้งแลว้สืบคน้จากฐานขอ้มูล 

ที�มีการเก็บข้อมูลขนาดและรูปแบบของ Marker  เพื�อนํามาวิเคราะห์รูปแบบของ Marker,  Pose 

Estimation และ 3D Graphic Rendering เป็นการรวบรวมการตรวจจับการเคลื�อนไหว (Motion 

Detection) การตรวจจบัการเตน้หรือเคาะ (Beat Detection) การจดจาํเสียง (Voice Recognize) และ

การประมวลผลภาพ (Image Processing) โดยนอกจากการตรวจจับการเคลื�อนไหวผ่าน Motion 
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Detection แลว้  ระบบการทาํงานประกอบดว้ย 3   ระบบ  คือ  ระบบ  tracking  ระบบแสดงภาพ 

ระบบประมวลผลเพื�อสร้างวตัถุ  3D โดยระบบ tracking (กลอ้ง) จะรับขอ้มูลรูปภาพเขา้ไป เช่น

ตาํแหน่งและทิศทาง จากนั�นระบบประมวลผลก็จะแปลความหมายเป็นภาพสามมิติออกมาใน

ตาํแหน่งและทิศทางเดียวกนักบัภาพที�กลอ้งจบัได ้  

 

 

 
 

รูปที�  � ขั�นตอนการทาํงานของเทคโนโลยคีวามจริงเสริม 

 

�.�  Pose Estimation 

Pose Estimation เป็นขั�นตอนของการคาํนวณค่าตาํแหน่งเชิง 3 มิติ (3D Pose) ของ Marker 

เมื�อเทียบกบักลอ้งวิดีโอ ค่านี� จะถกูแสดงในรูปเมตริกซข์นาด 4 x 4 (TCM) ที�ระบุความสมัพนัธ์

ระหว่าง Camera Coordinated Frame และ Marker Coordinated Frame แสดงดงัสมการที� (1) 
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ซึ�ง Camera Coordinated Frame ก็คือ Coordinated Frame ที�ใชอ้า้งอิงตาํแหน่งใด ๆ ของ

กลอ้งวีดีโอ และ Marker Coordinated Frame ก็คือ Coordinated Frame ที�ใชอ้า้งอิงตาํแหน่งใด ๆ 

ของ Marker ซึ�งสามารถแสดงดงัรูปที� 2 
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รูปที� 2 ความสมัพนัธ ์Camera Coordinated Frameและ Marker Coordinated Frame 

ที�มา: www.hitl.washington.edu/artoolkit/ 

 

จากรูปที� 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างจุดใดๆ (�� , ��,�� ) บน Camera Coordinated Frame 

กบัจุดที�ตรงกนั ใน Ideal Screen Coordinated Frame เป็นไปตาม Perspective Projection แสดงดงั

สมการที� (2) 
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โดยที� C ซึ�งเป็นเมตริกซข์นาด 3 x 4 ซึ�งประกอบไปดว้ยค่า s, �� , �� , �� , ��  โดยทั�วไป

ค่าเหล่านี� รวมกนัเรียกว่า Camera Parameters ซึ�งจะคาํนวณไดม้าจากขั�นตอน Camera Calibration 

(Z. Zhang, 2000) ส่วนค่าความสมัพนัธร์ะหว่างจุดใด ๆ บน Ideal Screen Coordinated Frame 

(����) กบั Observe Screen Coordinated Frame (����) ซึ�งเป็นจุดที�เห็นจริง ๆ ในภาพ 

 

2.3 3D Rendering 

 เป็นการเพิ�มขอ้มลูเขา้ไปในภาพ โดยใชค่้าตาํแหน่งเชิงมิติ ที�คาํนวณไดจ้นไดภ้าพเสมือน 3

จริงณ ตาํแหน่งของ Marker ที�ตรวจพบจากขั�นตอน Image Analysis โดยใชค่้าตาํแหน่งเชิง 3 มิติที�

คาํนวณไดจ้ากขั�นตอน Pose Estimation ซึ�งโมเดล 3 มิติ จะอธิบายวตัถุหรือสิ�งแวดลอ้มหนึ� ง ๆ ที�

ตอ้งการสร้างภาพนั�น เนื�องจากเทคนิคทางด้าน 3D Rendering นั�นมีหลากหลาย แต่ในงานวิจยันี�

เลือกใชเ้ทคนิค 3D Rendering โดยใชห้ลกัการ Scene Graph 

 ทรงพล ขนัชัย ( 2554) ได้ศึกษาการพฒันาแบบจาํลองเพื�อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ความจริงเสริม กรณีศึกษาแบบหลายมาร์คเกอร์จากการสัมภาษณ์ผูใ้ช้งานที�เป็นครูสอนระดับ

(2) 
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ประถมศึกษาพบว่า ระบบสามารถสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนสนใจที�จะเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึ�นและมี

ความสนุกสนานในการเรียนรู้ ความตอ้งการของระบบอยูใ่นระดบัที�คอมพิวเตอร์ในแต่ละโรงเรียน

ระดบัประถมศึกษาทั�วไปสามารถใชง้านระบบได ้

 จิรพงศ ์เกตุแกว้ และพุทพล  อติชาดศรีสกุล(����)  ไดพ้ฒันานิทานเสมือนจริง เป็นสื�อการ

นาํเสนอรูปแบบใหม่ที�เรียกว่า Augmented Reality ทาํตวันิทานมีความยากอยู่ในตวั ไม่ว่าจะเป็น

การสร้าง Model หรือจะเป็น การทาํภาพเคลื�อนไหว(Animation) ต่าง ๆ ของ Model รวมถึงการ

พากยนิ์ทาน อย่างไรก็ตามนิทานเสมือนจริง สร้างขึ�นเพื�อสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนานให้แก่

ผูใ้ชใ้นวยัเด็ก และแทรกคาํสอนลงไปในตวันิทาน 

 

2.4 การหาประสิทธิภาพของสื�อ 

 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) หมายถึง ประเมินพฤติกรรมยอ่ยๆจากการทาํกิจกรรม 

ของผูเ้รียนในบทเรียนทุกกิจกรรม(ทุกรอบ/ขอ้) หรือจากการที�นกัเรียนไดอ้่านบทเรียนถกูมากนอ้ย 

เพียงใด  

 ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) หมายถึง การประเมินผลลพัธ์(Product) ของนักเรียนโดย 

พิจารณาจากผลการทดสอบหลงัเรียน(Post-test)ในการเขียนประสิทธิภาพของนวตักรรมนั�นมกั

เขียนในลกัษณะของ E1 / E2 สูตรการคาํนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ(E2) 

   E1  =  ((∑X)/n)/A  ×100    (3) 

   E2  =  ((∑F)/n)/B  ×100    (4) 

เมื�อ  

 E�  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการจดัทาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 E�  คือ  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม

ของผูเ้รียน 

 A  คือ  คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรียน 

 B  คือ  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 

 N  คือ  จาํนวนผูเ้รียน 

 ∑x  คือ  คะแนนรวมของแบบทดสอบระหว่างเรียน 

 ∑F  คือ  คะแนนของแบบทดสอบหลงัเรียน 
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3.  การดําเนินการวจิยั 

3.1 ออกแบบและพฒันาสื�อการเรียนการสอน  

 การออกแบบและพฒันาสื�อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ โดยผูส้อนและผูพ้ฒันาระบบ

ได้ นําเนื� อหาจากหลักสูตรมาวิเคราะห์  เพื�อก ําหนดเป็นหน่วย การเรียน รู้ ซึ� งแต่ละหน่วย

ประกอบด้วยจุดประสงค์เชิง พฤติกรรม เนื� อหา แบบทดสอบ และบทสรุป ประเมินผลความ

เหมาะสมของสื�อการเรียนการสอนที�ออกแบบและพฒันาขึ� น โดยให้ผูเ้ชี�ยวชาญและผูส้อนร่วม 

จาํนวน 4 ท่าน ตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเนื�อหาปรากฏว่ามีค่าระหว่าง 0.75-1.0 

 

 
รูปที� � รูปแบบหนา้ปกและหนา้ลอ็กอิน 

 

3.2 สร้างแบบทดสอบที�ใช้ในการประเมนิผลบทเรียน  

 การสร้างแบบทดสอบที� ใช้ในการประเมินผลบทเรียน ซึ� งแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 

แบบทดสอบก่อนและหลงัการเรียน สร้างเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ข้อ

ครอบคลุม เนื�อหา ทั�งหมด วิเคราะห์ความยากง่ายเป็นรายขอ้ โดยใชสู้ตรสัดส่วน กาํหนดเกณฑ์

พิจารณาความยากง่ายอยู่ที�ค่าระหว่าง 0.20 - 0.80 วิเคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนก ของแบบทดสอบ

เพื�อ จาํแนกกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน โดยกาํหนดเกณฑ์อาํนาจ จาํแนกที�ยอมรับได้ระหว่าง 0.20 – 

1.00 ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบ ก่อนนาํไปใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัการเรียน   

  

 
รูปที� � รูปเมนูและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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3.3 ออกแบบมาร์กเกอร์  

 การออกแบบมาร์กเกอร์สาํหรับใชใ้นการทดลองสื�อมลัติมีเดีย เรื� องเซลล์พืชเบื�องตน้ ดว้ย

เทคโนโลยีความจริงเสริม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาํหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � มีเนื�อหา

ตน้พืช  เซลลร์ากพืช ใบเลี�ยงเดี�ยวและใบเลี�ยงคู่ เซลลล์าํตน้พืชใบเลี�ยงเดี�ยวและใบเลี�ยงคู่ เซลลใ์บ

พืช ดงัแสดงในรูปที� �  

 

 
รูปที� � รูปแสดงตวัอยา่ง มาร์กเกอร์ ของสื�อมลัติมีเดีย 

  

3.4 ดําเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง  

 ดาํเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง เพื�อเก็บรวบรวม ขอ้มลู โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ

กลุ่มเดียวทดสอบ ก่อน-หลงั (One-group Pretest Posttest Design) ดาํเนินการ ทดลองใชก้บันกัเรียน 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนหนองววัซอพิทยาคม จาํนวน 30 คน โดยใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน 

จากนั�นครูแจก อุปกรณ์แท็ปแลต็(ติดตั�งแอปพลิเคชนัเรียบร้อยแลว้)แลว้ให้นกัเรียนศึกษาวิธีการใช้

งานตามคู่มือ ครูอธิบายวิธีใชง้านอีกรอบเพื�อความเข้าใจอย่างละเอียดยิ�งขึ� น ครูอธิบายบทเรียน 

ต่างๆระหว่างการอธิบายใหน้ักเรียนใช ้แท็บแลต็ส่อง มาร์กเกอร์ เพื�อความเขา้ใจของบทเรียนมาก

ยิ�งขึ�น เมื�อจบบทเรียนยอ่ยใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบระหว่างเรียน 

 

 

 

 

 

รูปที� 6 รูปแสดงตวัอยา่งการใช ้เทคโนโลยคีวามจริงเสริม กบักลุ่มทดลอง 

 

3.5 เกบ็รวบรวมข้อมูลจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียน  

 ดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนและวิเคราะห์ผล เพื�อหา

ประสิทธิภาพของสื�อมลัติมีเดียและผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนดว้ยสื�อมลัติมีเดีย 
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รูปที� 7 รูปแสดงผลการทอดสอบพร้อมเก็บคะแนน 

 

4. ผลการศึกษา 

  ผลการศึกษาการพฒันาสื�อมลัติมีเดียเรื�องเซลลพ์ืชเบื�องตน้ดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริม โดย

วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของสื�อมลัติมีเดีย กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่านจากนั�นจึงวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื�อ

มลัติมีเดียเรื�องเซลลพ์ืชเบื�องตน้ ดงัแสดงในตารางที� 1 

 

ตารางที� 1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื�อมลัติมีเดีย โดยใชสู้ตร E1/E2 

ผลการทดสอบ จาํนวนผูเ้รียน 
คะแนน 

E1/E2 
เต็ม ∑x  x̄ 

ระหว่างเรียน 30 70 1710 57 81.42 

หลงัเรียน 30 30 730 24.33 81.11 

 

       จากตารางที� 1 แสดงคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนของ

กลุ่มทดลองจาํนวน 30 คน ที� เรียนด้วยสื�อมลัติมีเดียเรื� อง เซลล์พื�นฐานของพืช โดยการทดสอบ 

ระหว่างเรียนจากคะแนนเต็ม 70 คะแนน ไดค้ะแนนรวม เท่ากบั 1,710 คะแนน( ∑x =1,710)  คิด

เป็นคะแนนเฉลี�ย เท่ากบั �� (x̄ = 57) และการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้

คะแนนรวม เท่ากบั ��� คะแนน (∑x=730) คิดเป็น คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 24.33( x̄ = ��.��) แสดงว่า

ประสิทธิภาพของสื�อมลัติมีเดีย มีค่าเท่ากับ  81.42/81.11 ซึ� งมีค่าสูงกว่าสูงกว่าเกณฑ์ที�ตั� งไวคื้อ 

80/80 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อน เรียนกบัหลงัเรียนดว้ย สื�อมลัติมีเดีย เรื�อง

เซลลพ์ืชเบื�องตน้ ดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม ดงัแสดงในตารางที� � 
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ตารางที� 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียน 

คะแนนสอบ n X̄ SD. t 

ก่อนเรียน 30 20.53 3.06 
10.14 

หลงัเรียน 30 24.50 2.99 

 

       จากตารางที� 2 พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ย สื�อ

มลัติมีเดีย เรื� องเซลลพ์ืชเบื�องตน้ ดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที� �.05 

โดยที�คะแนนเฉลี�ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากบั 20.53 และคะแนนเฉลี�ยหลงัเรียนเท่ากบั 24.50  

 

5. อภิปรายผล  

ผลการหาประสิทธิภาพ สื�อมลัติมีเดีย เรื�องเซลลพ์ืชเบื�องตน้ ดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริม 

โดยใช ้สูตร E1/E2 มีค่าเท่ากบั ��.��/��.�� ซึ�งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที�เป็นเช่นนี� อาจเป็นเพราะการ

เรียนดว้ยสื�อมลัติมีเดีย เรื�องเซลลพ์ืชเบื�องตน้มีการยกตวัอยา่งที�ชดัเจน มีการทาํแบบฝึกหดัระหว่าง

เรียนหลงัจากเรียนจบหน่วยย่อยของบทเรียนทนัที ในขณะที�นักเรียนมีความเขา้ใจและความจาํต่อ

บทเรียนที�ดีอยู่ ซึ� งทาํให้ค่า E1 มากกว่าค่า E2 ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ วราภรณ์ สังข์วรกุล, 

ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, กญัจนา ลินทรัตนสิริกุล )2556( , ลิขิต    สุภาสาย )2551(  ทั�งนี� เนื�องจากการสร้าง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญและอาจารยที์�สอนวิชานี�  

ร่วมกัน จึงมีการปรับเนื�อหาและนําเสนอเนื�อหาอย่างเป็น ลาํดับขั�นตอน มีการแทรกและเพิ�ม

กิจกรรมและแบบทดสอบ จึงทาํใหผ้ลการวิจยัพบว่า สื�อมลัติมีเดียที�สร้างขึ�นมีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑ์ ที�กาํหนดไว ้อีกทั�งผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ก่อนและหลงัการเรียนดว้ย สื�อมลัติมีเดียเรื� อง 

เซลลพ์ืชเบื�องตน้ มีความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.05 ซึ�ง เป็นไปตามสมมติฐาน

ที�ตั�งไว ้แสดงว่าสื�อมลัติมีเดียที�พฒันาขึ�น ทาํให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน สูงขึ�น เนื�องจาก

การเรียนดว้ยสื�อมลัติมีเดียช่วย ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล โดยเฉพาะการเรียนซ่อมเสริม 

ซึ�งเป็นจุดเด่นอย่างหนึ�งของ สื�อมลัติมีเดีย และเป็นไปตามสมมติฐานที�กาํหนดไว ้แสดงว่าสื�อการ

เรียนการสอนที�เกิดจากการวิจยัครั� งนี�  สามารถไปใชใ้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได ้อยา่งเหมาะสม 

 

6. สรุปผลการวจิยั 

ผลการหาประสิทธิภาพ สื�อการเรียนรู้ เรื� องเซลลพ์ืชเบื�องตน้ ดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริม 

โดยใช ้สูตร E1/E2 มีค่าเท่ากับ ��.��/��.�� ซึ�งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

ก่อนและหลงัการเรียนดว้ย สื�อมลัติมีเดีย  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 สรุป
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ไดว้่าสามารถนาํสื�อมลัติมีเดีย เรื� อง เซลล์พืชเบื�องตน้ ไปใช้ตามจุดประสงค์ไดโ้ดยเฉพาอย่างยิ�ง

สามารถนาํไปใชเ้พื�อการเรียนซ่อมเสริม วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � อย่าง

ไดผ้ล 
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บทคัดย่อ: ในงานวิจยัน้ีไดเ้สนอวิธีการพยากรณ์รายเดือนของปริมาณนํ้ าฝนของจงัหวดัอุดรธานีโดยการใช้
ซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอย ซ่ึงการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัเป็นอยา่งมากใน
การวางแผนการเพาะปลูกทางการเกษตร ในงานวิจยัวิธีการซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอยถูกใช้
สําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของการพยากรณ์รายเดือนของปริมาณนํ้ าฝน ในงานวิจยัไดใ้ช้ขอ้มูล
ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494-2555 ซ่ึงเป็นขอ้มูลปริมาณนํ้ าฝนรายเดือนในพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดั
อุดรธานี อีกทั้งในงานวิจยัประสิทธิภาพของวิธีการท่ีนาํเสนอจะถูกเปรียบเทียบกบัวิธีการโครงข่ายประสาท
เทียมแบบถดถอย และวิธีการบอกซ์-เจนกินส์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีท่ีนาํเสนอ 
โดยในงานวิจัยน้ีค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์  (MAPE) ถูกนํามาใช้เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของวิธีการท่ีนาํเสนอและวิธีการท่ีนาํมาเปรียบเทียบ โดยผลการทดลองของวิธีการซพัพอร์ต
เวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอยจะทาํการเปรียบเทียบกบัวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยและ
วิธีการของบอกซ์-เจนกินส์ ในขอ้มูลชุดเดียวกนั จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการพยากรณ์โดยใชซ้พั
พอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอยมีประสิทธิภาพท่ีดีและมีความถูกตอ้งมากกว่าวิธีการของโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบถดถอยและวิธีการของบอกซ์-เจนกินส์ 
คาํสาํคญั :  ซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน / โครงข่ายประสาทเทียม / อนุกรมเวลา    
 

Abstract : This paper presents the monthly forecasting of rainfall amount of Udon Thani province by 
support vector regression. The rainfall amount is an important factor for planning of agricultural 
cultivation of Udon Thani province. The support vector regression technique was used for improving the 
performance of monthly forecasting of rainfall amount. In this paper, data are taken from the past records 
of 2494 to 2555 in Ahumpher Muaeng Udon Thani of rainfall amount. The performance of the algorithm 
was compared with artificial neural network and Box-Jenkins mehtod. The mean absolute percent error 
(MAPE) is used for testing the efficiency of the proposed method and compared method. Results from the 
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support vector regression were compared with results obtained from artificial neural network and Box-
Jenkins method on the same set of data. The results show that the proposed method performs very well 
and better accuracy than forecasting by artificial neural network and Box-Jenkins method.  
Keywords : Support Vector Machine / Artificial Neural Network / Time Series Analysis  

1. บทนํา 
 จงัหวดัอุดรธานีตั้งอยู่บนภาคนะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพื้นท่ีประมาณ 7,331,438.75 
ไร่ มีพื้นท่ีในการทาํการเกษตรประมาณ 4,588,747 ไร่ (62.59%) โดยมีพื้นท่ีทาํนา 2,446,846 ไร่ พื้นท่ีทาํไร่ 
1,206,640 ไร่ พื้นปลูกยางพารา 381,089 ไร่ พื้นปลูกไมย้นืตน้ 133,487 ไร่ พื้นท่ีปลูกผลไม ้59,751 ไร่  และ
พื้นท่ีอ่ืนๆ 360,984 ไร่ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าจงัหวดัอุดรธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีมีความสาํคญัของพื้นท่ีน้ี ในดา้นเกษตรกรรมปริมาณนํ้ าฝนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
สาํคญัในการทาํการเกษตร ดงันั้นถา้มีการพยากรณ์ปริมาณนํ้ าฝนท่ีมีประสิทธิภาพจะทาํให้ทั้งหน่วยงานท่ี
ส่งเสริมดา้นการเกษตรและประชาชนท่ีทาํงานดา้นเกษตรกรจะสามารถวางแผนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
พืชท่ีเหมาะสมกบัปริมาณนํ้ าฝนในช่วงต่างๆ ได ้ปัจจุบนัไดมี้งานวิจยัท่ีไดท้าํการพยากรณ์ปริมาณนํ้ าฝน
จาํนวนหลายงานวิจยัแต่อยา่งไรกต็ามการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนกย็งัมีความยุง่ยากและซบัซอ้นเน่ืองจากการ
พยากรณ์ในเขตร้อนจะเปล่ียนแปลงบ่อย ดงัเช่นการพยากรณ์ปริมาณนํ้ าฝนของจงัหวดักาฬสิน (วราฤทธ์ิ 
พานิชกิจโกศลกุล, 2549) การพยากรณ์ปริมาณนํ้ าฝนจงัหวดัหนองคาย (วราฤทธ์ิ พานิชกิจโกศลกุล, 2550) 
การพยากรณ์ปริมาณนํ้ าฝนจงัหวดันครราชสีมา (วราฤทธ์ิ พานิชกิจโกศลกุล, 2548) และการพยากรณ์
ปริมาณนํ้ าฝนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (รัศมี หนานสายออ, 2542) ถึงแมจ้ะมีการพยากรณ์ปริมาณนํ้ าฝน
ในจงัหวดัต่างแต่อยา่งไรก็ตามในแต่ละจงัหวดัก็จะมีสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนัดงันั้นผลการพยากรณ์ท่ี
เหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีก็จะไม่เหมาะสมกบัพื้นท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงควรจะมีวิธีการท่ีเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ีเพื่อให้
ไดผ้ลการพยากรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นเพื่อใหไ้ดว้ิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีผูว้ิจยัจึงไดท้าํ
การพยากรณ์ปริมาณนํ้ าฝนรายเดือนในจงัหวดัอุดรธานีโดยกรรมวิธีซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอย 
(Cristanini, N. and Shawe, T.J., 2000; Chang, C., and Lin C.J., 2001), (Alex, J.S. and Bernhard, S., 1998) 
ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีสามารถปรับปรุงเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อใหไ้ดค่้าท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดซ่ึงคุณสมบติัท่ีมีความ
ยืดหยุ่นจึงมีความสามารถในการพยากรณ์ไดท้ั้งขอ้มูลท่ีเป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้นในงานวิจยัไดมี้การ
ทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการท่ีนาํเสนอกบัวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural 
Network) (Chui, C.K., Li, X. and Mhaskar, H.N. , 1993 ) และวิธีการของบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins 
Method) (Anderson, O.D.,1975; Abraham, B.  and Ledolter, J., 1983) และเปรียบเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน
จริง ในงานวิจยัไดใ้ชข้อ้มูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจงัหวดัอุดรธานี เขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองตั้งแต่ปี 2494-2555 
ซ่ึงจะใช้เป็นขอ้มูลสําหรับการฝึกและการทดสอบของวิธีการท่ีนําเสนอทั้งหมด โดยความถูกตอ้งของ
งานวิจยัจะใชค่้าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ (MAPE) สาํหรับการทดสอบประสิทธิภาพ 
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 2. วธีิการทีนํ่าเสนอ 
 ในงานวิจยัในการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในจงัหวดัอุดรธานีจะใชว้ิธีซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบ
ถดถอยโดยจะทาํการเปรียบเทียบกบัวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยและวิธีการของบอกซ์-
เจนกินส์ เพื่อดูประสิทธิภาพของวิธีการ ดงันั้นในส่วนหวัขอ้น้ีจะอธิบายทั้ง 3 วิธีการ ท่ีจะนาํไปใชใ้นการ
ทดสอบ 
 
2.1 วธีิการโครงข่ายประสาทเทยีม 
 โครงข่ายประสาทเทียม (Miller, W.T., Sutton, R.S.  and  Werbos, P.J., 1990; Osman, K.A., 1994; 
Pinkus,  A.,1990) เป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจะนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัโดยในงานวิจยัน้ีไดใ้ช้
โครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอย (Artificial Neural Network for Regression) ในการพยากรณ์ปริมาณ
นํ้ าฝนเพื่อเปรียบเทียบกบัวิธีการท่ีนาํเสนอ โดยโครงข่ายชนิดน้ีจะประกอบไปดว้ยชั้นอินพุต (Input Layer) 
ชั้นซ่อน (Hidden Layer) ซ่ึงประกอบไปดว้ยการจาํลองรูปแบบรวมถึงการรวมค่า และชั้นเอาตพ์ุต (Output 
Layer) แสดงดงัรูปท่ี 1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยเป็นโครงข่ายท่ีใชค้วามน่าจะเป็นในการ
พยากรณ์ (Probabilistic Neural Network) โดยใชข้อ้มูลในการเรียนรู้แบบแพร่ยอ้นกลบั (Backpropagation 
Neural Network) โดยจะกระทาํฝึกสอน (Train) โดยการปรับค่านํ้ าหนกัไปจนกระทั้งไดค่้าความผดิพลาดท่ี
ยอมรับไดท่ี้ดีท่ีสุด (Chui, C.K., Li, X. and Mhaskar, H.N., 1993) 

 
`รูปที ่1 โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอย (GRNN) 

 ในส่วนของชั้นอินพุต (Input Layer) ทาํหนา้ท่ีรับขอ้มูลเขา้, ในส่วนของชั้นซ่อน (Hidden Layer) 
จะประกอบไปดว้ยชั้นจาํลองรูปแบบ (Pattern Layer) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีวดัความแตกต่างของขอ้มูลนาํเขา้และค่า
กลางของแต่ละโหนด และชั้นรวมค่า (Summation Layer) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีรวมค่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากชั้นจาํลอง
รูปแบบ สุดทา้ยในส่วนของชั้นเอาตพ์ุต (Output Layer) คือผลลพัธ์ท่ีประมาณไดจ้ากวิธีการโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบถดถอยจะเป็นการประมาณการฟังกช์นัระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยเรียนรู้จาก
ชุดขอ้มูล X และ Y ใดๆ ดงัสมการ 
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ท่ีซ่ึง )(ˆ XY คือค่าท่ีประมาณไดจ้ากวิธีการ GRNN, iY คือค่าเป้าหมายของขอ้มูลสาํหรับการเรียนรู้, i
jX คือ

ขอ้มูลในการฝึกสอนท่ี X ใดๆ, jX คือค่าอินพตุใดๆ และ  คือเกาส์เซียนฟังกช์นั (Gaussian Function) 
 

ในงานวิจยัไดก้าํหนดชั้นอินพุตกาํหนดจาํนวนโหนดเท่ากบัจาํนวนการใชข้อ้มูลยอ้นหลงั ในชั้น
ซ่อนจาํนวนโหนดกาํหนดให้เท่ากบั 2 เท่าของจาํนวนการใชข้อ้มูลยอ้นหลงั และสุดทา้ยชั้นเอาตพ์ุตใช ้1 
โหนด ดงันั้นสถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นงานวิจยัคือ 2-2-2-1, 3-3-3-1, 4-4-4-1, 5-5-5-1, และ 6-6-6-1 ดงัตวัอยา่ง
ดงัรูปท่ี 2 และแสดงสถาปัตยกรรมท่ีใชด้งัน้ี 

สถาปัตยกรรม 6-6-6-1 ขอ้มูลในการฝึกคือ 5tR , 4tR , 3tR , 2tR , 1tR , และ tR  
สถาปัตยกรรม 5-5-5-1 ขอ้มูลในการฝึกคือ 4tR , 3tR , 2tR , 1tR , และ tR  
สถาปัตยกรรม 4-4-4-1 ขอ้มูลในการฝึกคือ 3tR , 2tR , 1tR , และ tR  
สถาปัตยกรรม 3-3-3-1 ขอ้มูลในการฝึกคือ 2tR , 1tR , และ tR  
สถาปัตยกรรม 2-2-2-1 ขอ้มูลในการฝึกคือ 1tR , และ tR  

 

ท่ีซ่ึง tR คือปริมาณนํ้ าฝนในช่วงเวลา t , ntR  คือปริมาณนํ้ าฝนในช่วงเวลายอ้นกลบัไป n  ปี, และ 1tR คือ
ผลลพัธ์ของปริมาณนํ้าฝนในช่วงเวลาท่ีทาํการพยากรณ์ 
 

 
`รูปที ่2 โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมท่ีมีสถาปัตยกรรม 3-3-3-1 

 
2.2 วธีิการบอกซ์-เจนกนิส์ 

 วิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบ วิธีของ บอกซ์-เจนกินส์ เป็นวิธีท่ีใชส้าํหรับเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม
ให้กับอนุกรมเวลา โดยพิจารณาจากสหสัมพนัธ์ระหว่างคาบเวลาต่างๆ ท่ีผ่านมาเพ่ือให้ได้ตัวแบบท่ี
เหมาะสมซ่ึงจะทําให้สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตจากตัวแบบท่ีสร้างข้ึน โดยวิธีการน้ีมี
กระบวนการต่างๆ ดงัน้ี 
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ขั้นตอนที่ 1 การหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในตวัเอง (Autocorrelation Function: ACF) และ การหา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในตวัเองบางส่วน (Partial Autocorrelation Function: PACF) เพ่ือตรวจสอบว่า
อนุกรมเวลาอยูภ่ายใตส้ภาวะคงท่ีหรือไม่ การหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในตวัเองคาํนวณไดจ้ากสมการท่ี 3 
และการหาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในตวัเองบางส่วนคาํนวณไดจ้ากสมการท่ี 4 
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ท่ีซ่ึง tY   คือ ขอ้มูลหรือค่าสงัเกต ณ เวลา t ,  k คือ จาํนวนช่วงเวลาท่ีขอ้มูลอยูห่่างกนั, n คือ จาํนวนขอ้มูล
ทั้งหมด และY คือค่าเฉล่ียของขอ้มูลทั้งหมด 
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ท่ีซ่ึง jkr , คือ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในตวัเองบางส่วนท่ีช่วงเวลาห่างกนั k และถา้อนุกรมเวลาอยูภ่ายใต้
ภาวะไม่คงท่ีจะตอ้งทาํใหอ้นุกรมเวลาอยูใ่นภาวะคงท่ีโดยการหาผลต่างจนกวา่จะไดอ้นุกรมเวลาท่ีคงท่ี 
ขั้นตอนที่ 2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation) เพ่ือให้ไดแ้บบจาํลองท่ีเหมาะสม โดยจะประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุดจนกว่าจะไดค่้าประมาณซ่ึงทาํให้ผลรวมกาํลงัสองของค่าความ
คลาดเคล่ือนมีค่าตํ่าท่ีสุด ดงัสมการ 

     



n

i
ieSSE

1

2                                (5) 

ท่ีซ่ึง n  คือ จาํนวนช่วงเวลาของขอ้มูลท่ีใชพ้ยากรณ์ และ e คือค่าความคลาดเคล่ือน  
ขั้นตอนที ่3 การตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบ (Diagnostic Checking) เพื่อตรวจสอบตวัแบบมีความ
เหมาะสมกบัอนุกรมเวลาหรือไม่ โดยประมาณค่าความคลาดเคล่ือนดงัน้ี 
 ttt YYe   (6) 
ท่ีซ่ึง te คือความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์, tY คือขอ้มูลหรือค่าสงัเกต ณ เวลา t และ tY คือค่าเฉล่ียของ
ขอ้มูลทั้งหมด ณ เวลา t  
ขั้นตอนที ่4 คาํนวณสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ ซ่ึงในงานวิจยัใชต้วัสถิติของ Box และ Ljung ดงัสมการ  

 )(2
t

m

k
k ernQ     (7) 

ท่ีซ่ึง n คือจาํนวนอนุกรมเวลาของ te ทั้งหมด, m คือช่วงเวลาท่ีห่างกนัมากท่ีสุดของ te ท่ีนาํมาพิจารณา และ 

kr คือค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ในตวัเองบางส่วนท่ีช่วงเวลาห่างกนั k  
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2.3 วธีิการซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอย 
 ซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) เป็นเทคนิคในการเรียนรู้วิธีการหน่ึง
ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสถิติ (Cristanini, N. and Shawe, T.J., 2000; Chang, C., and Lin 
C.J., 2001; Alex, J.S. and Bernhard, S., 1998) มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม แต่มี
โครงสร้างท่ีแตกต่างกนั โดยซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนจะใชห้ลกัการลดความเส่ียงเชิงโครงสร้างใหต้ ํ่าท่ีสุด 
ส่วนโครงข่ายประสาทเทียมใชห้ลกัการลดความเส่ียงเชิงทดลองให้ตํ่าสุด ซ่ึงซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
โดยทัว่ไปจะนาํไปไปประยุกตใ์ชง้าน 2 รูปแบบคือ การจาํแนก (Classification) และการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression) ซ่ึงในงานวิจยัเราไดใ้ชว้ิธีการซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอย (Support Vector 
Regression: SVR) ซ่ึงจะเป็นการนาํเอาขอ้มูลในอดีตและปัจจุบนัจาํนวนหน่ึงมาทาํการเรียนรู้เพื่อคาดการณ์
ผลลพัธ์ในอนาคต 
 หลัก ก า รห า ร ะน าบ เ ชิ ง เ ส้ น เ ร่ิ ม จ า กก า ร ฝึ กซัพพอ ร์ ต เ ว ค เ ตอ ร์ แมช ชีนด้ว ย ข้อ มู ล 
   i

n
iiii yxyx ,,, 1

 ท่ีซ่ึง ix คือเวคเตอร์ขอ้มูลอินพุต และ  iy คือขอ้มูลเอาตพ์ุต เพื่อหาฟังก์ชนั )(xf ท่ี
ใชแ้ทนระนาบเกิน (Hyperplane) ดงัสมการท่ี 8 ซ่ึงก็คือเม่ือมีเวคเตอร์ x ใดๆ ก็จะประมาณค่า y ไดโ้ดยการ
คาํนวณ นัน่คือ ')( yxf   
 bxwxf )(    (8) 
 
 ท่ีซ่ึง w คือเวคเตอร์นํ้าหนกั (Weight Parameter), b คือค่าไบอสั 
 
 ในการสร้างระนาบเกินของวิธีการซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนจะตอ้งมีการออกแบบให้มีการแมป
ขอ้มูลจากปริภูมิอินพุตไปอยู่ในปริภูมิท่ีสูงข้ึนด้วยฟังก์ชันเคอ์เนล เพื่อให้สามารถหาฟังก์ชันเชิงเส้นท่ี
เหมาะสมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดงัแสดงตวัอยา่งในรูปท่ี 3 ซ่ึงการแมปขอ้มูลดว้ยฟังกช์นัเคอร์เนลแสดงดงั
สมการท่ี 9 ทาํใหส้มการในการหาระนาบเกินเปล่ียนไป จากนั้นนาํไปทาํการหาฟังกช์นัท่ีใชแ้ทนระนาบเกิน
ดงัสมการท่ี 10 
 )()(),( jiji xxxxK     (9) 
 bxxKwxf ji  ),()(    (10) 
  
ท่ีซ่ึง  คือฟังกช์นัการแมป (Mapping Function)  
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รูปที ่3 การแปลงปริภูมิอินพตุเป็นปริภูมิท่ีสูงข้ึน 
 

 การสร้างระนาบเกินจะตอ้งหา w และ b ท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือใหไ้ด ้f(x) ท่ีประมาณค่าใกลเ้คียงกบั y 
ท่ีสุด ซ่ึงจะพิจารณาจากค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ท่ีอยูใ่นรูปฟังกช์นัการสูญเสีย (Loss Function) ซ่ึง
ในงานวิจยัน้ีไดใ้ชฟั้งกช์นัการสูญเสียคือ  - Intensive ดงัสมการท่ี 10 ท่ีแสดงถึงความคลาดเคล่ือนท่ีเกินข้ึน
ท่ีแตกต่างระหวา่ง yi และ f(x) รูปแบบของฟังกช์นัการสูญเสียดงัแสดงในรูปท่ี 4 โดยท่ี  คือตวัปรับขอ้มูลท่ี
ผดิพลาดหรือเรียกวา่ตวัแปรหยอ่น (Slack Variable) 

 










otherwisexfy

xfyfor
xfyL
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))(,(    (10) 

 
  ถา้ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  จะมีค่าเป็นศูนย ์ซ่ึงเป็นค่าท่ีผูใ้ชง้านยอมรับได ้

 
รูปที ่4 การหาระนาบเกินโดยฟังกช์นั  - Intensive 

 
ในงานวิจยัไดก้าํหนดชั้นอินพุตเท่ากบัจาํนวนการใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 2 ถึง 6 ปี ดงันั้นสถาปัตยกรรม

ท่ีใชใ้นงานวิจยัคือจะมีตั้งแต่ 2 อินพุต จนถึง 6 อินพุต ซ่ึงจะมีลกัษณะการทดสอบคลา้ยกนักบัวิธีการของ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยแต่ไม่มีการกาํหนดชั้นซ่อน ดงัตวัอยา่งดงัน้ี 
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อินพตุ 6 ตวั ขอ้มูลในการฝึกคือ 5tR , 4tR , 3tR , 2tR , 1tR , และ tR  
อินพตุ 5 ตวั ขอ้มูลในการฝึกคือ 4tR , 3tR , 2tR , 1tR , และ tR  
อินพตุ 4 ตวั ขอ้มูลในการฝึกคือ 3tR , 2tR , 1tR , และ tR  
อินพตุ 3 ตวั ขอ้มูลในการฝึกคือ 2tR , 1tR , และ tR  
อินพตุ 2 ตวั ขอ้มูลในการฝึกคือ 1tR , และ tR  
ท่ีซ่ึง tR คือปริมาณนํ้ าฝนในช่วงเวลา t , ntR  คือปริมาณนํ้ าฝนในช่วงเวลายอ้นกลบัไป n  ปี, และ 

1tR คือผลลพัธ์ของปริมาณนํ้าฝนในช่วงเวลาท่ีทาํการพยากรณ์  
 
สถาปัตยกรรมของซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอยแสดงดงัรูปท่ี 5 ท่ีซ่ึง y’ หรือ 1tR  คือ

ค่าประมาณท่ีมีค่าเวคเตอร์ x เป็นลกัษณะเด่น โดยจะทาํการฝึกจนกว่าจะไดค่้าท่ีเหมาะสม โดยในงานวิจยัท่ี
นาํเสนอจะใชฟั้งกช์นัการสูญเสียแบบ  - Intensive loss function และใชฟั้งกช์นัเรเดียบเบซิส (RBF Kernel 
Function) เป็นฟังกช์นัเคอร์เนล 
 



1

2

 
รูปที ่5 โครงสร้างซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอย 

 
3. วธีิการดําเนินการและผลการทดลอง 

วิธีการดาํเนินการวิจยัไดใ้ชข้อ้มูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจงัหวดัอุดรธานี เขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองตั้งแต่ปี 
2494-2555 จาํนวน 61 ปี ดงัแสดงตวัอยา่งในรูปท่ี 6 โดยปริมาณนํ้ าฝนมีหน่วยเป็น millimeter (mm) ซ่ึงจะ
นาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการพยากรณ์ โดยในส่วนของการเตรียมขอ้มูลสาํหรับซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
แบบถดถอยและโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยจะดาํเนินการโดยการใชข้อ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่ 2 ปี ถึง 6 
ปี ทั้งหมดเพื่อเป็นขอ้มูลอินพุตป้อนเขา้สู่รูปแบบการพยากรณ์ ในกรณีท่ีใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 6 ปี จะมีขอ้มูล
สาํหรับการฝึกจาํนวน 55 ตวั, ในกรณีท่ีใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี จะมีขอ้มูลสาํหรับการฝึกจาํนวน 56 ตวั, ใน
กรณีท่ีใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 4 ปี จะมีขอ้มูลสาํหรับการฝึกจาํนวน 57 ตวั, ในกรณีท่ีใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี จะมี
ขอ้มูลสาํหรับการฝึกจาํนวน 58 ตวั, และในกรณีท่ีใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 2 ปี จะมีขอ้มูลสาํหรับการฝึกจาํนวน 
59 ตวั โดยขอ้มูลท่ีใชจ้ะเป็นรายเดือนของแต่ละเดือน ในงานวิจยัจะมี 12 เดือน แสดงว่าในแต่ละ
สถาปัตยกรรมจะมีตวัแบบพยากรณ์จาํนวน 12 ชุด เพื่อทาํการพยากรณ์ในแต่ละเดือน 
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`รูปที ่6 ขอ้มูลปริมาณนํ้าฝนยอ้นหลงั 61 ปี ของเดือน กมุภาพนัธ์-เมษายน 

 
 เม่ือทาํการฝึกตามสถาปัตยกรรมท่ีกาํหนดเพื่อใชห้ารูปแบบการพยากรณ์แลว้จะดาํเนินการหาค่า
ความผดิพลาดโดยใชค่้าเฉล่ียเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ (MAPE) เพื่อหาความคลาดเคล่ือนทั้งหมด
ในแต่ละสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสมสาํหรับงานวิจยั โดยในงานวิจยัจะดาํเนินการหาค่า MAPE ในปี 2499-
2555 เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพจากวิธีการท่ีนาํเสนอและจากการทดลองประสิทธิภาพของวิธีการท่ี
นําเสนอ การทดสอบแรกเร่ิมจากการทดสอบกับวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้ ตาม
สถาปัตยกรรมท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงผลลพัธ์แสดงดงัในตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 ผลการทดสอบโดยใช ้MAPE เฉล่ียทั้งหมดในแต่ละเดือนของแต่ละสถาปัตยกรรมโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบถดถอย 

 
ANN 

 

Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE) 

มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

6-6-6-1 15.03 17.54 24.54 21.71 20.01 18.10 19.80 20.43 19.97 22.12 23.54 25.63 
5-5-5-1 14.76 19.65 25.78 22.12 20.14 19.54 21.43 21.45 21.54 21.53 24.65 27.43 
4-4-4-1 16.76 20.54 25.67 22.65 22.43 20.12 22.32 20.43 23.54 26.43 23.43 22.49 
3-3-3-1 20.43 18.65 23.65 25.65 28.65 30.65 27.54 24.55 21.76 29.54 30.65 27.54 
2-2-2-1 21.54 20.51 29.65 24.76 23.87 27.54 23.65 22.54 28.77 30.65 29.34 28.43 

 

จากการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม 6-6-6-1 จะมีประสิทธิภาพใน
การพยากรณ์เหมาะสมท่ีสุด ดงัตวัอยา่งรูปท่ี 7 จากนั้นกระบวนการถดัไปก็จะนาํไปเปรียบเทียบกบัวิธีการ
อ่ืนๆ ในลาํดบัถดัไป 
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รูปที ่7 ผลลพัธ์การพยากรณ์เดือน พฤษภาคม โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอย 

ในส่วนของการเตรียมขอ้มูลสาํหรับวิธีการบอกซ์-เจนกินส์ จะใชข้อ้มูลชุดเดียวกนักบัวิธีการของ
โครงข่ายประสาทเทียมโดยจะใชข้อ้มูลทั้งหมดดาํเนินการสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีของบอกซ์-เจนกินส์ 
เพื่อให้สามารถสร้างตน้แบบในการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมสาํหรับจงัหวดัอุดรธานี  ซ่ึงจากการทดลองพบว่า
อนุกรมเวลาไม่อยูภ่ายใตส้ภาวะคงหรือไม่เป็นสเตชนันารี ดงันั้นจะตอ้งแปลงเป็นอนุกรมเวลาชุดใหม่โดย
การหาผลต่าง จากนั้นตรวจสอบขอ้มูลจากการหาค่าการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในตวัเอง และการหา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในตวัเองบางส่วนเพื่อนาํไปสู่การหาตวัแบบ ARIMA(p,d,q) ท่ีคาดว่าเหมาะสมกบั
อนุกรมเวลา ซ่ึงจากการทดสอบตวัแบบท่ีเหมาะสมคือ 0197.03026.01794.0518.0 321   tttt XXXX  
จากนั้นดาํเนินการหาค่าความผดิพลาดโดยใชค่้าเฉล่ียเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (MAPE) เพ่ือหา
ความคลาดเคล่ือนทั้งหมดของวิธีการ ซ่ึงสรุปผลการทดลองไดด้งัในตารางท่ี 2  

 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบโดยใช ้MAPE เฉล่ียทั้งหมดในแต่ละเดือนของวิธีบอกซ์-เจนกินส์ 
ดชันีการวดั
ประสิทธิภาพ 

มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

MAPE 28.34 30.12 33.43 29.13 28.98 33.54 32.65 29.32 37.98 31.32 30.32 29.51 

 

การทดลองลาํดบัถดัไปทาํการทดลองกบัวิธีการท่ีนาํเสนอคือวิธีการของซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน
แบบถดถอย 

 
ตารางที ่3 ผลการทดสอบโดยใช ้MAPE เฉล่ียทั้งหมดในแต่ละเดือนของแต่ละสถาปัตยกรรมซพัพอร์ต
เวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอย 

 
SVR 

 

Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE) 

มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

6 Input 13.13 14.23 19.11 20.23 18.26 18.05 17.13 20.54 17.95 20.11 21.23 22.15 
5 Input 12.65 18.32 23.35 20.16 20.02 18.59 20.25 21.42 19.87 19.87 22.44 25.65 
4 Input 14.76 19.35 22.54 21.66 21.87 19.43 21.54 22.87 21.43 23.35 21.54 20.65 
3 Input 17.54 17.24 19.93 22.61 24.43 25.43 25.24 23.15 22.91 27.55 27.11 25.94 
2 Input 19.12 18.34 25.61 24.23 25.16 27.76 23.97 23.21 26.87 29.23 28.14 27.13 
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จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมโดยใช้ขอ้มูลยอ้นหลงัจาํนวน 6 อินพุตจะมี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
ถดถอยแต่จะใหผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งมากกวา่ ดงัตวัอยา่งผลการพยากรณ์ในรูปท่ี 8 

 

 
รูปที ่8 ผลลพัธ์การพยากรณ์เดือน กรกฏาคม โดยวิธีซพัพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอย 

 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าวิธีการท่ีนาํเสนอมีประสิทธิภาพทีดีกว่าวิธีการท่ีนาํมาเปรียบเทียบ  จากวิธีท่ี

นาํเสนอทั้ง 3 วิธี แสดงผลลพัธ์ของค่าท่ีพยากรณ์และค่าจริง ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 9 
 

 
`รูปที ่9 ผลลพัธ์การพยากรณ์และขอ้มูลจริงของเดือนเมษายน 

 
 จากขอ้มูลความจริงแสดงให้เห็นถึงความไม่ต่อเน่ืองของขอ้มูลในบางปีก็อาจจะมีปริมาณมาก ใน
บางปีก็อาจจะมีปริมาณน้อยทาํให้เกิดความคลาดเคล่ือนสูงดงันั้นวิธีการพยากรณ์ควรจะตอ้งเป็นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ซ่ึงวิธีการท่ีนาํเสนอถือไดว้่าเป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีทาํการพยากรณ์ไดมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการของโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบถดถอยและวิธีการของอนุกรมเวลาเช่นบอกซ์-เจนกินส์ อีกทั้งวิธีการท่ีนาํเสนอสามารถ
นาํไปประยกุตใ์นการพยากรณ์ในพื้นท่ีอ่ืนๆ หรือสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงกนัได ้
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4. บทสรุป 
 ในงานวิจัยน้ีได้เสนอวิธีพยากรณ์ปริมาณนํ้ าฝน ในจังหวดัอุดรธานี โดยวิธีการของซัพพอร์ต
เวคเตอร์แมชชีนเพื่อใชใ้นการวางแผนดา้นการเกษตรกรรมของจงัหวดั โดยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงั 
61 ปี ในทุกเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494-2555 โดยขอ้มูลทั้งหมดจะถูกนาํมาใช ้เพื่อทาํการพยากรณ์ตามรูปแบบ
ของวิธีการท่ีนาํเสนอ และจะใชค่้าความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์เพื่อวดัประสิทธิภาพของวิธีการท่ีนาํเสนอเพื่อ
แสดงถึงประสิทธิภาพ ในงานวิจยัไดมี้การเปรียบเทียบกบัวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอย
และวิธีการของบอกซ์-เจนกินส์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการท่ีนาํเสนอ ซ่ึงจากการทดสอบ
แสดงใหเ้ห็นว่าวิธีการท่ีนาํเสนอมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยและ
วิธีการของบอกซ์-เจนกินส์ ดงันั้นวิธีการท่ีนาํเสนอมีความเหมาะสมท่ีจะนาํไปไปประยุกต์เพื่อพยากรณ์
ปริมาณนาํฝนในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองจงัหวดัอุดรธานีไดอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในดา้นการวางแผน
ดา้นเกษตรกรรม อีกทั้งวิธีการท่ีนาํเสนอยงัสามารถนาํไปเป็นตน้แบบการพยากรณ์ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
 
5. กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวดัอุดรธานี ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีใช้ในการทาํวิจัย และขอขอบคุณ
สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานีผูใ้หทุ้นสนบัสนุนการทาํวิจยั 
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Abstract: In this paper we propose a method of early recognition of a subject person based on 
Incremental Dynamic Time Warping (IDTW) by identification of personal gait patterns recorded 
in a video recorded via a 3D depth sensing camera; Microsoft’s Kinect®. A video camera 
recording of a person is connected by Fiber to the home (FTTH) technology to a cloud data 
center. The video is analyzed in real time and the online automated personal identification system 
provides immediate identification of the subject person based on comparison with stored data. 
The experimental results show that the IDTW algorithm increases the efficiency of recognizing 
the subject, even with incomplete data patterns. 
 
Keywords: Gesture recognition, Early recognition, IDTW, FTTH, Kinect camera. 
 
1. Introduction 

The Internet is now being termed the ‘Internet of Things’, implying its ubiquitous 
presence in daily life, and providing high speed access to a myriad of devices in almost every 
geographical location. This ubiquitous connectivity is being used for public safety with street 
level CCTV and security applications for personal identification, amongst the vast array of 
applications available today. IPTV, Video conferencing, IP Cameras, remotely controlled Smart 
Home systems, video downloads for entertainment purposes are among the applications and 
connectable devices gaining popularity in today’s environment. This vast array of connected 
devices and the communication implications inherent in this situation demand high network 
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speed. One communication technology of interest in the provision of sufficient bandwidth and 
transmission speed necessary in the Internet environment is Fiber to the home (FTTH).   

FTTH provides the ability for service providers to deliver  communications signal over 
optical fiber from the network operator’s switching equipment direct to the home or business with 
speeds of up to 100 Mbit/s. FTTH technology has more available bandwidth and speed than 
current technologies such as ADSL, enabling the huge increase in network traffic. One ‘game 
changing’ technology that can now be supported is Cloud Computing. What has become known 
as Big Data Analytics is often associated with Cloud Computing wherein various technical and 
software services are now available, enabling the analysis of large data sets in real-time, with fast 
response times and true interactivity, particularly with mobile devices, and the many ‘things’. 

In this research, one significant area of interest has been identified; security. Security 
systems are no longer static alarm systems, physical locks or key-card entry systems, familiar to 
most people. The Internet has provided the ability to significantly extend the use of devices for 
security purposes, in the home, in the street, electronic identification, remote identification from 
CCTV systems and many others. In the home we have remote door entry systems, remote device 
control, in-house and remotely controlled CCTV cameras, baby monitors. Public safety and 
security has been enhanced by widecasting of flood and fire warnings and weather information. 
Devices such as panic alarms and motion sensors that can detect if someone has not moved for a 
period of time and therefore may require medical assistance is one aspect of the provision of 
medical services over the Internet (FTTH Smart Guide, 3rd Edition, 2015). 

Online automated personal identification systems, such as personal facial recognition 
systems and automated motor vehicle registration number checking are examples of public 
security protection systems made available by the Internet. The area of Personal Identification for 
security purposes is an interesting, and nowadays indeed an imperative matter for research in the 
Internet netscape. 

There are two types of personal identification systems: Active systems and Passive 
systems. Personal identification in an active system means the analyze of personal physical and 
biological data from persons via fingerprint recognition systems and retinal scanning systems. 
Passive systems will analyze personal data from the person by facial recognition or by voice print 
recognition. The analysis results from such passive systems depend on analysis of clear data 
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without noise interference or other visual or aural obstacles that interfere with and reduce the 
efficacy of detection. 

Gesture recognition is an important part of communication between humans and 
computers. Interactive human body movement and gesture tracking is the basis of many 
applications including gaming, human-computer interaction, telepresence, health-care and 
security (Kawashima, 2009). Generally, the recognition result is acquired after the movement or 
gesture has been detected and completed. Therefore, if these are to be available for analysis, they 
need to be captured, recorded and stored. When long gesture or gait patterns are being analyzed, 
lengthy analysis is required. 

In this research we created and tested a system for gait gesture analysis as a means of 
real-time identification of persons. The subject in motion is recorded using the Kinect® 3D depth 
sensing camera. From a video capture of the person passing the sensor, twenty points on the 
upper and lower of body, indicating particular points in the person’s skeleton, are specified. The 
pattern of this skeleton data is transmitted via FTTH to a Cloud Data Center where it is stored. To 
be useful for the purpose, the personal identification processing has to be a fast, real-time process 
with near immediate response time. To achieve the shortest possible response time, we propose a 
method of early recognition by recognizing sequential patterns before the pattern finished, as 
previously discussed in (Shimada et. al., 2011). 

The recognition of gait pattern that we propose is based on the Incremental Dynamic 
Time Warping (IDTW) algorithm that extends the classic DTW by providing an accurate 
comparison between the incoming, incomplete data and the sample complete data already 
available in a database (Figure 1).  

As part of our testing, we first recorded the gait patterns of ten different persons as the 
sample complete data. We subsequently recorded the gait patterns of the same people a second 
time, and compared this in real-time with the previous recordings. We compared the recognition 
results from both the DTW and IDTW methods using the same complete and incomplete gait 
pattern data. 

 
  

336



2. Research Methodology 
This section describes the process of recording the human gait patterns in order to create 

the skeletal models of the sample people, and then compute the feature vectors. 
 

2.1. Kinect® camera 
The Kinect camera is a human motion tracking peripheral for the Xbox 360 console from 

Microsoft, first released in 2010. The Kinect was first intended for use in gaming systems but it 
has found many other implementation possibilities in various applications, such as human motion 
and features recognition, 3D model reconstruction, robot navigation and medical applications. 

The Kinect camera has both a 640x480 32-bit RGB color camera and a 320x240 16-bit 
depth camera, both running at 30 frames per second. The field of view of the cameras is 57° 
horizontally and 43° vertically. It can extract many aspects of the human body poses from the 
depth images, representing the body as a skeletal image with identifiable body joints. Twenty 
body joints can be hierarchically represented, as shown in Figure 2(a). In our research, we then 
used the Kinect sensor API to detect the human body in the video images and the skeletal model 
(Figure 2(b)). 

 

Kinect Sensor

Feature 

Processing

IDTW Score

User Feature

Pre-Recorded 

Database

Reference

Reference Feature

User

 
Figure 1: Block diagram. 
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(a) 

 
(b) 

Figure 2: (a) Hierarchical skeleton.  (b) Skeleton representation capture from Kinect. 
 

From the Skeleton representation shown in Figure 2(a), the Hip Center joint is used as 
the origin of the skeleton and the relative positions of the other joints are calculated from this 
joint. 

 
2.2. Dynamic Time Warping (IDTW) algorithm 

IDTW is an algorithm for comparing sequences of varying speeds and time periods by 
compressing or expanding them in the time domain. This is an extension of the DTW (Reyes et 
al., 2011). We used the skeletal feature data of reference sequence (the stored complete data) as a 
benchmark and in real-time compared the new sequence with the reference sequence data. The 
algorithm calculates a distance score between sequences, providing a comparison between the 
incomplete sequence and the reference complete sequence, thereby indicating the degree of 
sameness between the images. 

The classic DTW algorithm was defined to match sequence and finding an alignment 
warping path between the two time series E={E1,E2,…,EM} and U={U1,U2,…,UN} where E is the 
reference data and U is an unknown data. In order to align these two sequences with the matrix 
GMxN, where the position (i, j) of the matrix contains the distance between E and U (Berndt and 
Clifford, 1994). Optimal warping is found by minimizing the classic DTW distance: 
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Here, T is the total number of points in the warping path P. Pt=(it,jt) is the tth point on the 

warping path. 
The IDTW algorithm aligns the sequence with the best possible starting segment of 

reference. This can be achieved by terminating the full sequence at all possible frames, 
calculating the DTW distances for all of them and picking the minimum distance (Khan et.al., 
2014). This can be achieved as follows: 

I. The DTW distance is calculated for all           , where each    is the 
reference sequence   truncated at  th frame. i.e.,                 

II. The minimum is found using the following formula: 
 

                               (2) 
 

where D(U,Ej) is defined in equation 1. 
III. Step I. and II. are iterated for each the new sequence. Note that the components 

of DTW from previous states are reused as the new sequence movement 
advances, to optimize computation time.   

 

Pseudo code of IDTW algorithm is presented in Algorithm 1. Here, we see that the next 
frame in the user sequence is an input to the function. Only one column is appended to the 
cumulative cost matrix G. This column is then filled according to a chosen update rule in the 
same way as the classic DTW. Finally, the normalized minimum value from the newly appended 
column of the cost matrix G is returned as the current IDTW distance. 

  

339



Algorithm 1 The IDTW algorithm 

Inputs: 
U – The user sequence up to current time (length N). 
E – The reference (full) sequence (length M). 
G – MN cumulative cost matrix up to current time. 
V – Next frame in user sequence. 
Output: 
Updated IDTW distance. 
 
1: function IDTW(U,E,G,V) 
2:      Q  (N+1) 
3:      UQ  V 
4:      G(1…M,Q)  array(1…M) 
5:      For i  (max(1,Q),min(M,Q)) do 
6:           G(i,Q)  min(G(i – 1,Q),G(i – 1,Q – 1),G(i – 1,Q – 2)) + D(UQ,Ei) 
7:      end for 
8:      return min(G(1…M,Q))/Q 
9: end function 

 
3. Results 

We obtained a dataset of gait gestures from 10 people by each person walking at a 
different distance from the Kinect sensor, at the Near Recording distance of two meters and the 
Far Record distance of three meters, as shown in Figure 3 and Figure 4. 
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(a) Far record 

 

 
(b) Near record 

Figure 3: The distance of recording 
 
 

Figure 4: The experimental setting. 
 
The accuracy of the IDTW algorithm was also compared with that of the classic DTW 

algorithm. In the first experiment, each reference sequence was analyzed using each of the IDTW 
and DTW algorithms, and the accuracy of each algorithm was observed and compared. The 
results are shown in Figure 5(a). In testing, each data sequence was compared to all sequences 
and the minimum scores were used to identify the person, the second experiment, the two 
algorithms were used to compare the newly recorded sequence against each of the ten reference 
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sequences. The accuracy again observed and compared. The results are shown in Figure 5(b). In 
all cases, the comparison was done frame by frame. 

Figures 5(a) and 5(b) show a graphical comparison of the accuracy scores achieved by 
the classic DTW and the IDTW for analyzing each of the gait gestures. The scores of both 
algorithms are almost identical when analysis of the sequence of frames has been completed. 
However, the IDTW algorithm achieved a prediction of identification with 100% accuracy after 
25% of the frames had been analyzed, while the classic DTW achieved that level of accuracy 
when 75% of the frames had been analyzed. 

 

 
(a) Using only reference sequence. 

 

 
(b) Using newly recorded sequence. 

Figure 5: Accuracy of person identification average for 10 persons. 
 

  

0 
20 
40 
60 
80 

100 

25 50 75 100 

Ac
cu

ra
cy

 (%
) 

Number of Frame (%) 

DTW 
IDTW 

0 
20 
40 
60 
80 

100 

25 50 75 100 

Ac
cu

ra
cy

 (%
) 

Number of Frame (%) 

DTW 

IDTW 

342



Table 1: DTW distance scores between 10 reference sequences. 
DTW P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

P1 0.00 0.18 0.25 0.16 0.16 0.16 0.21 0.18 0.18 0.22 
P2 0.14 0.00 0.24 0.18 0.17 0.26 0.21 0.16 0.23 0.20 
P3 0.19 0.29 0.00 0.20 0.23 0.23 0.19 0.27 0.22 0.23 
P4 0.12 0.18 0.19 0.00 0.12 0.14 0.14 0.11 0.14 0.12 
P5 0.17 0.24 0.28 0.18 0.00 0.18 0.20 0.16 0.21 0.23 
P6 0.13 0.25 0.28 0.16 0.17 0.00 0.16 0.20 0.22 0.19 
P7 0.16 0.19 0.24 0.13 0.21 0.15 0.00 0.17 0.17 0.20 
P8 0.18 0.20 0.24 0.14 0.11 0.19 0.19 0.00 0.11 0.21 
P9 0.12 0.16 0.18 0.13 0.12 0.21 0.19 0.10 0.00 0.18 
P10 0.15 0.20 0.23 0.14 0.18 0.17 0.21 0.20 0.19 0.00 

 

Table 2: IDTW distance scores between 10 reference sequences. 
IDTW P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

P1 0.00 0.15 0.17 0.12 0.15 0.15 0.18 0.12 0.13 0.16 
P2 0.14 0.00 0.24 0.16 0.17 0.24 0.21 0.13 0.20 0.17 
P3 0.19 0.24 0.00 0.18 0.23 0.23 0.19 0.22 0.19 0.21 
P4 0.12 0.15 0.17 0.00 0.11 0.14 0.13 0.10 0.12 0.11 
P5 0.14 0.18 0.17 0.13 0.00 0.16 0.20 0.14 0.11 0.17 
P6 0.12 0.16 0.18 0.11 0.13 0.00 0.12 0.10 0.11 0.13 
P7 0.16 0.15 0.19 0.11 0.19 0.14 0.00 0.15 0.14 0.19 
P8 0.17 0.17 0.21 0.15 0.11 0.19 0.18 0.00 0.10 0.20 
P9 0.12 0.14 0.16 0.11 0.12 0.19 0.18 0.08 0.00 0.16 
P10 0.17 0.17 0.20 0.11 0.17 0.21 0.19 0.16 0.16 0.00 

 
Table 1 and Table 2 contain the distance scores of each gait pattern when the data had 

been completely computed. The distance scores indicate the similarity of the gait gesture data 
patterns. Where the distance score is high, this means that the sequences are different, and where 
the distance score is close to zero, the sequences are similar, indicating a match and therefore the 
correct identification of the subject person. 
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Figure 6 shows graphical comparison of distance scores of both the classic DTW and 
IDTW algorithms for each frame, from Table 1 and Table 2. It shows that the distance scores 
approach zero at the last data frame for both algorithms, which means that both algorithms can 
correctly identify the subject, but the IDTW provides the answer sooner and faster than the DTW. 
Speed of response is an essential element in this situation. The IDTW algorithm is preferred since 
it can identify the person without complete recording of the sequence. 

 

 
Figure 6: Comparison of distance scores 

 
In the experiments, the reference sequence data was stored locally and communication 

was manual, with the camera data transferred to the computer by USB. Having now demonstrated 
the functionality of the proposed system, and the ability to correctly identify a subject person 
from the pattern of their gait gestures, future development will be to create reference sequences 
from a significantly larger number of subjects, store that data in the Cloud and test the speed of 
the system with the data transmitted over FTTH technology.  
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4. Conclusion 
In this paper, we have proposed a method for early recognition of gait gestures to provide 

identification of subject persons which can be provided as automated feedback in real time. The 
Incremental Dynamic Time Warping (IDTW) algorithm was found to calculate the distance score 
between two sequences with accuracy sooner than the classic DTW; at about the 25% completion 
of the frame sequence. Future development will include large volume data, remotely stored in the 
‘cloud’, therefore requiring fast transmission capabilities; FTTH technology. 
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การแนะน าสถานที่ท่องเทีย่วระหว่างเส้นทางด้วยกระบวนการตัดสินใจเชิงล าดับช้ันแบบขยาย
ขอบเขตความคลุมเครือ 

POIs Recommendation Along a Route with Extent Analysis on Fuzzy AHP 
 

ญาณภัทร  เรืองสกุล1 และดวงเดือน  อศัวสุธีรกุล2*  
 

 1ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
yanapat09@gmail.com 

2อาจารย,์ ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร duangduenr@nu.ac.th 

*99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 duangduenr@nu.ac.th 
 

บทคัดย่อ:  การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับวางแผนการเดินทางแต่ละคร้ังจดัเป็นขั้นตอนท่ียุง่ยาก
และใช้เวลามาก งานวิจยัน้ีจึงได้พฒันากระบวนการส าหรับแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวระหว่าง
เส้นทางดว้ยกระบวนการตดัสินใจเชิงล าดบัชั้นแบบขยายขอบเขตความคลุมเครือ เพื่อสนบัสนุน
การตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้แต่ละราย การทดลองเบ้ืองตน้
พบวา่กระบวนการท่ีน าเสนอสามารถแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวไดส้อดคลอ้งกบัความสนใจของผูใ้ช ้
และผลการเปรียบเทียบกระบวนการท่ีน าเสนอกบักระบวนการท่ีพฒันาดว้ยกระบวนการตดัสินใจ
เชิงล าดบัชั้น พบวา่ผลการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวมีความคลา้ยคลึงกนัเพียง 36% 

ค าส าคัญ:  กระบวนการตดัสินใจเชิงล าดบัชั้นแบบขยายขอบเขตความคลุมเครือ, การแนะน าเฉพาะ
บุคคล,  การท่องเท่ียว 
 
Abstract: Selecting attractions/points of interest (POIs) for planning a trip is a complex and time-
consuming task. This paper presents a methodology for recommending POIs along a route using 
the extent analysis on fuzzy analytic hierarchy process (ex-FAHP). The initial result showed that 
the ex-FAHP model can recommend a list of POIs corresponding to user’s requirements. Besides, 
the method using ex-FAHP was compared with the method using analytic hierarchy process (AHP). 
The results showed that these two models are different with the similarity measure of 36%. 

Keywords: extent analysis on fuzzy analysis hierarchy process, personalization, tourism 
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1. บทน า 
การเดินทางแต่ละคร้ังมกัมีสถานท่ีท่องเท่ียวระหวา่งเส้นทางให้นกัท่องเท่ียวเลือกเยี่ยมชม

อยา่งหลากหลาย นกัท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งรวบรวมขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวจาก
หลายแหล่งขอ้มูล ซ่ึงปัจจุบนันกัท่องเท่ียวนิยมคน้หาขอ้มูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากการ
เขา้ถึงไดง่้ายและไดรั้บขอ้มูลท่ีทนัสมยั อยา่งไรก็ตามดว้ยปริมาณขอ้มูลจ านวนมากท าให้การเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียวให้ตรงตามความตอ้งการ และเหมาะสมกบัขอ้จ ากดัดา้นเวลาและดา้นพื้นท่ีตอ้งใช้
เวลาค่อนขา้งมาก อีกทั้งการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวและวางแผนการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง
จดัเป็นขั้นตอนท่ีซบัซ้อนและยุง่ยากต่อการตดัสินใจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบันกัท่องเท่ียวท่ีไม่คุน้เคย
กบัพื้นท่ี (ดวงเดือน  อศัวสุธีรกุล, 2558) 

เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบต่าง ๆ ไดถู้กน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อช่วยนกัท่องเท่ียวตดัสินใจ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลจากค่าความนิยมของสถานท่ีท่องเท่ียว ( 
Yoon et al., 2010) การประยุกต์เทคนิคออนโทโลจีร่วมกบัการท าเหมืองขอ้มูล (Cao & Nguyen, 
2012) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการอาศยัเฉพาะขอ้มูลพื้นฐานของสถานท่ีท่องเท่ียวหรือขอ้มูลทางสถิติ
จากนักท่องเท่ียวทั่วไปอาจไม่สามารถแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวได้ตรงตามความสนใจของ
นักท่องเท่ียวแต่ละราย กระบวนการตัดสินใจเชิงล าดับชั้ น (Analytic Hierarchy Process: AHP) 
(Saaty, 2008) เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีนิยมน ามาประยุกต์ใช้ในการแนะน าขอ้มูลเฉพาะบุคคล เช่น การ
วิเคราะห์ความพึงพอใจคุณภาพการบริการของโรงแรม (Gupta & Srivastava, 2011) เป็นตน้และได้
น ามาประยุกตใ์ชแ้นะน าสถานท่ีท่องเท่ียวระหวา่งเส้นทาง (ดวงเดือน  อศัวสุธีรกุล และญาณภทัร  
เรืองสกุล, 2557) แต่เน่ืองจาก AHP มีเกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยัท่ีตายตวั 
จึงอาจไม่สอดคลอ้งกบักระบวนการตดัสินใจของมนุษยท่ี์ส่วนใหญ่มีลกัษณะคลุมเครือไม่ชดัเจน 
กระบวนการตดัสินใจเชิงล าดบัชั้นแบบขยายขอบเขตความคลุมเครือ (extent Analysis on Fuzzy 
Analytic Hierarchy Process:  ex-FAHP) ไดน้ าตรรกะแบบคลุมเครือมาประยุกต์ร่วมกบั AHP เพื่อ
ลดช่องวา่งในการก าหนดค่าน ้าหนกัความส าคญัจากผูใ้ช ้(Vahidnia et al., 2008)  

งานวิจยัน้ีได้พฒันากระบวนการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวระหว่างเส้นทาง โดยน า ex-
FAHP มาประยุกตเ์พื่อใชก้ารก าหนดค่าน ้ าหนกัของแต่ละปัจจยัให้สอดคลอ้งกบัผูใ้ชแ้ต่ละรายมาก
ยิ่งข้ึน ผลลัพธ์ท่ีได้จาก ex-FAHP ถูกน ามาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ท่ีได้จาก AHP เพื่อหาความ
แตกต่างของการแนะน าสถานท่ี ประโยชน์ของงานวิจยัน้ีคือ นักท่องเท่ียวสามารถใช้รายการ
สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน าระหว่างเส้นทางในการสนับสนุนการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว
ส าหรับวางแผนการเดินทางแต่ละคร้ังไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
AHP เป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีน ามาใช้สนับสนุนการตัดสินใจท่ีพิจารณาจาก

หลายปัจจยั (Saaty, 2008) จดัเป็นกระบวนการท่ีมีความยืดหยุ่นสูงท่ีสามารถวิเคราะห์ไดท้ั้งขอ้มูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ AHP จึงถูกน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานต่าง ๆ เช่น การวเิคราะห์การแข่งขนั
ของอุตสาหกรรมโรงแรม (Ling, 2004) เป็นตน้ AHP ไดถู้กน ามาประยกุตใ์ชใ้นการแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีอยู่ตลอดเส้นทางการเดินทาง (ดวงเดือน อศัวสุธีรกุล และญาณภทัร เรืองสกุล, 2557) 
โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระยะทางจากสถานท่ีท่องเท่ียวถึงปลายทาง ระยะทางการกระจดั
จากสถานท่ีท่องเท่ียวถึงเส้นทางหลกั ความนิยมของสถานท่ี เทศกาลและฤดูกาล และค่าธรรมเนียม
ในการเยี่ยมชมสถานท่ี ทั้งน้ีผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งระบุค่าน ้ าหนกัส าหรับแต่ละปัจจยัเพื่อใช้ตดัสินใจดว้ย 
AHP อยา่งไรก็ตาม การก าหนดค่าน ้ าหนกัใน AHP จะถูกแปลงเป็นตวัเลขเพียงค่าเดียว ซ่ึงหากผูท่ี้
ท  าการตดัสินใจไม่มีความแน่นอนในการพิจารณาความช่ืนชอบหรือความสนใจของตนเอง อาจท า
ให้ก าหนดค่าน ้ าหนกัความส าคญัผิดพลาด มีผลท าให้ค  าตอบท่ีไดรั้บไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ช้อย่างแทจ้ริง ตรรกะแบบคลุมเครือ (Fuzzy logic) จึงถูกน ามาใช้ร่วมกบั AHP เพื่อขยาย
ขอบเขตการพิจารณาค่าน ้ าหนักความส าคญัใน AHP ซ่ึงกระบวนการน้ีถูกเรียกว่า กระบวนการ
ตดัสินใจเชิงล าดบัชั้นแบบคลุมเครือ (Fuzzy Analytic Hierarchy Process : FAHP) (Kwong & Bai, 
2002) FAHP จึงเป็นกระบวนการท่ีมีพื้นฐานการค านวณและวิธีการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
ค่าน ้าหนกัของปัจจยัเหมือน AHP ซ่ึง FAHP ไดถู้กน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานท่ีหลากหลาย เช่น Chou 
et al.  (2008) ไดน้ า FAHP มาประยุกต์ใช้ในการเลือกสถานท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก FAHP แทบไม่แตกต่างจากผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก AHP Chang (1996) ไดน้ าเสนอ extent 
analysis on FAHP (ex-FAHP) โดยปรับวิธีการวเิคราะห์ให้อยูบ่นพื้นฐานของตรรกะแบบคลุมเครือ
มากข้ึนโดยอาศัยตัวแบบสามเหล่ียม (Triangular Fuzzy Number)  ในการก าหนดค่าน ้ าหนัก
ความส าคญัระหว่างปัจจยั นอกจากน้ียงัมีอีกหลายงานวิจยัท่ีไดน้ าเสนอวิธีการขยายขอบเขตการ
พิจารณาค่าน ้ าหนกัความส าคญั โดยใช ้cut  เป็นตวัก าหนดขอบเขตการพิจารณาค่าน ้ าหนกัให้อยู่
ในรูปแบบของเลขทศนิยมได ้ซ่ึงช่วยให้ก าหนดค่าน ้ าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยัไดล้ะเอียด
ยิง่ข้ึน (Tang & Beynon, 2005) 

งานวิจยัน้ีไดพ้ฒันากระบวนการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวระหวา่งเส้นทางการเดินทาง โดย
ประยุกต์ใช้ AHP ในการหาค่าความสอดคลอ้งของระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีก าหนดโดยผูใ้ช้
ก่อน จากนั้นจึงน าค่าน ้ าหนักท่ีได้ไปวิเคราะห์ด้วย ex-FAHP ร่วมกับ cut เพื่อแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวระหวา่งเส้นทางใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนมากท่ีสุด  
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3. วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1 กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดของระบบแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวระหว่างเส้นทางด้วย ex-FAHP แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนติดต่อผูใ้ช้งาน กระบวนการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว และฐานขอ้มูล 
แสดงดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดของระบบแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวระหวา่งเส้นทางดว้ยแบบจ าลอง ex-FAHP 

 กระบวนการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การคน้หาเส้นทาง 
การคดัเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว และการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.1.1 การค้นหาเส้นทาง  

ระบบจะท าการค้นหาเส้นทางจากสถานท่ีต้นทางไปยงัสถานท่ีปลายทางตามท่ีผูใ้ช้ระบุ  ระบบ
ตน้แบบท่ีพฒันาอาศยั Google Maps API ในการคน้หาเส้นทาง 

3.1.2 การคัดเลือกสถานทีท่่องเทีย่ว 

ตลอดเส้นทางการเดินทางอาจมีสถานท่ีท่องเท่ียวกระจายอยูเ่ป็นจ านวนมาก ท าใหแ้บบจ าลองไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีตอ้งประมวลผลมากเกินไป ระบบจึงท าการคดักรองสถานท่ีท่องเท่ียวโดยการวิเคราะห์เชิง
พื้นท่ีดว้ยการหาระยะแนวกนัชน (Buffer) ร่วมกบักฏพื้นฐาน (Rule Based) โดยให้ d เป็นระยะทาง
ระหว่างตน้ทางไปยงัปลายทาง (หน่วยกิโลเมตร) และให้ r เป็นรัศมีของระยะแนวกนัชน (หน่วย
กิโลเมตร) กฎ 1 : d ≤ 50  r = d ; กฎ 2 : 50 < d ≤ 100  r = 0.75d ; กฎ 3 : 100 < d ≤ 150  r 

= 0.5d ; กฎ 4 : d > 150  r = 0.25d  สถานท่ีท่ีอยู่ภายในระยะแนวกนัชนจะถูกน ามาใช้ส าหรับ
การวเิคราะห์ในแบบจ าลองแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวต่อไป  

3.2.3 แบบจ าลองแนะน าสถานทีท่่องเทีย่วด้วย ex-FAHP 

การวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นของการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวระหวา่งเส้นทางดว้ย ex-FAHP พิจารณา
จาก 5 ปัจจยั ได้แก่ 1) ระยะทางถึงปลายทาง (Distance to Destination) เป็นระยะทางจากสถานท่ี
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ท่องเท่ียวท่ีถูกคดัเลือกจากหวัขอ้ 3.1.2 ไปยงัปลายทางซ่ึงเป็นเส้นทางรถยนต ์2) ระยะทางกระจดัถึง
เส้นทางหลัก (Distance to Main Path) เป็นระยะเส้นตรงท่ีลากจากสถานท่ีท่องเท่ียวไปตั้ งฉาก
เส้นทางหลกัในหวัขอ้ 3.1.1 3) ความนิยม (Popularity) งานวิจยัน้ีใช้จ  านวนการเช็คอิน (Check-in) 
ของแต่ละสถานท่ีท่ีได้รับจาก Foursquare 4) ประเภทสถานท่ีท่องเท่ียว (Category) แบ่งเป็น 6 
ประเภท ไดแ้ก่ ธรรมชาติ นนัทนาการ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เพื่อการเรียนรู้ และการท่องเท่ียว
โดยชุมชน 5) สถานท่ีท่ีผูใ้ช้สนใจ (Wish list) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีผูใ้ช้ช่ืนชอบหรือให้ความ
สนใจเป็นมากกวา่สถานท่ีอ่ืน  

กระบวนการวิเคราะห์ส าหรับการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวจะเร่ิมจากผู ้ใช้ประเมิน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่ของปัจจยัดว้ยตวัเลข 1-9 จากนั้นระบบท าการตรวจสอบค่าน ้ าหนกัของแต่
ละปัจจยัท่ีค านวณไดจ้ากค่าท่ีผูใ้ชร้ะบุ โดยใชค้่าอตัราส่วนความสอดคลอ้งของปัจจยั (Consistency 
Ratio : CR) ตามกระบวนการของ AHP (Saaty, 2008) ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ใ้ชก้  าหนดค่าน ้ าหนกั
ท่ีขดัแยง้กนัเน่ืองจากกระบวนการ ex-FAHP ไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบดงักล่าว  เม่ือค่า CR ไม่เกิน 
0.1 ค่าน ้าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยัจะถูกน าไปใชใ้นกระบวนการ ex-FAHP ซ่ึงกระบวนการ 
ex-FAHP แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน (Tang & Beynon, 2005) ดงัน้ี 

1) ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกรูปสามเหลี่ยมแบบคลุมเครือ 
ก าหนดให้ )(RFM  เป็นตัวเลขแบบคลุมเครือ (Fuzzy number) ถ้า RX 0 ท่ีท าให้ 

1)( 0 Xm ส าหรับ    axxA  )(,,1,0    ในการหา m เป็นฟังก์ชนัความเป็นสมาชิก 
(Membership Function) ของ  1,0: RM  ดังสมการ (1) โดยให้ l ,u เป็นค่าขอบเขตล่างและ
ขอบเขตบนตามล าดับ และ m เป็นค่ากลางของ M ซ่ึงเป็นค่าความคลุมเครือรูปสามเหล่ียม 
(Triangular Fuzzy Number) โดยแสดงดว้ย ),,( uml  
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 เน่ืองจากการพิจารณาระยะห่างของขอบเขตของฟังก์ชนัความเป็นสมาชิกรูปสามเหล่ียมจะ
มีระยะห่างเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น แนวคิด cut จึงถูกน ามาใชเ้พื่อขยายขอบเขตการพิจารณาท่ีอยูใ่น
รู ป แ บ บ ข อ ง ท ศ นิ ย ม  โ ด ย ใ ห้ ni ,...,2,1  แ ล ะ mj ,...,2,1   เ ม่ื อ 

 
cutijijcutijij mmmm   ,,1  ซ่ึงส่วนกลบัของค่าความเป็นสมาชิกรูปสามเหล่ียม คือ 

)/1,/1,/1( cutijijcutij mmm   และ )1,1,/1(1 cutcutijm   และในกรณีท่ีการก าหนด
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cut แล้วท าให้ l  มีค่าติดลบ เช่น ก าหนดให้ 5.3cut  โดย 3ijm  ท าให้ 5.0ijl ซ่ึงเป็น
ค่าท่ีไม่มีความหมายในทางตรรกะแบบคลุมเครือ ซ่ึงสามารถพิจารณาได้โดยก าหนดให้ kv เป็น
ตวัแทนของค่ากลาง )( ijm ท่ีพิจารณา ดงัสมการ (2)  
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2) การสังเคราะห์ความคลุมเครือ 
 ก าหนดให้ },...,,{ 21 ncccc   เป็นเซตของปัจจยั โดย n คือจ านวนของปัจจยั และให้

m

ccc iii
MMM ,...,, 21  เป็นค่าของขอบเขตการวิเคราะห์ของปัจจัยตัวท่ี thi ส าหรับทางเลือกการ

ตัดสินใจของ m โดย ni ,...,2,1 และ ),...,2,1( mjM j

ci
  และ Si เป็นตัวเลขคลุมเครือรูป

สามเหล่ียม (Triangular fuzzy numbers) ดงัสมการ (3) 
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3) การหา Degree of Possibility 

 ก าหนดให ้degree of possibility ของ 21 MM  ดงัสมการ (4) 
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ก าหนดให้ d เป็นจุดตัดกันระหว่างรูปสามเหล่ียม
1M และ

2M เม่ือ ),,( 1111 umlM  และ
),,( 2222 umlM  ดงัสมการ (5) 
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4) การหา Degree of Possibility ส าหรับ Convex Fuzzy Number 

การหา Degree of Possibility ส าหรับ Convex Fuzzy Number จ านวน k หาได ้ดงัน้ี 
 kiMVaverageMMMMV ik ,...,3,2,1),

~
(_)

~
,...,

~
,

~~
( 21            (6) 

สมมติใหว้า่ 
 )(_)( kii SSVaverageAd             (7) 
ส าหรับ iknk  ;,...,3,2,1  ท  าใหไ้ดค้่าน ้าหนกั ดงัน้ี 
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nAdAdAdW ))(),...,(),(( 21
            (8) 

และท าการ Normalization ค่าน ้าหนกัไดต้ามสมการ ดงัน้ี 

 
t

nAdAdAdW ))(),...,(),(( 21            (9) 
 จากนั้นน าค่าน ้าหนกัของแต่ละปัจจยัท่ีไดไ้ปคูณกบัค่าคะแนนของแต่ละสถานท่ีถูกคดัเลือก
ในหัวข้อ 3.1.2 ผลลัพธ์ท่ีได้จากกระบวนการ ex-FAHP จะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแนะน าท่ีอยู่
ระหวา่งเส้นทางการเดินทางท่ีมีค่าคะแนนรวมสูงสุดจะถูกน าเสนอเป็นอนัดบัแรก 
3.2 วธีิการทดลอง 
 การทดลองในงานวิจยัน้ีน าเสนอ 1) ตวัอย่างผลการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวระหว่าง
เส้นทางท่ีไดจ้าก ex-FAHP ( cut = 0.5) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 5 รายท่ีมี
ความสนใจแตกต่างกนั และ 2) การเปรียบเทียบผลการแนะน าท่ีไดจ้ากกระบวนการแนะน าดว้ย ex-
FAHP กบักระบวนการแนะน าดว้ย AHP (ใชปั้จจยัเหมือนกนัในการพิจารณาสถานท่ี) เพื่อหาความ
แตกต่างระหว่างแบบจ าลองทั้งสอง การเปรียบเทียบจะก าหนดให้ผูใ้ช้แต่ละคน (5 ราย) ก าหนด
เส้นทางการเดินทางท่ีสนใจ 2 เส้นทาง (ก าหนดสถานท่ีตน้ทางและปลายทางท่ีแตกต่างกนัในพื้นท่ี
กรณีศึกษา) และระบุสถานท่ีผูใ้ชส้นใจอยา่งนอ้ย 1 สถานท่ีระหวา่งแต่ละเส้นทางท่ีก าหนด ผลการ
แนะน าท่ีได้จากทั้งสองแบบจ าลองจะถูกเปรียบเทียบด้านความคล้ายกัน (Similarity = จ านวน
สถานท่ีแนะน าท่ีถูกน าเสนอในล าดบัเดียวกนั / จ  านวนสถานท่ีแนะน าทั้งหมด)  โดยพิจารณาเฉพาะ
สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า 10 อนัดบัแรก ทั้งน้ีขอบเขตพื้นท่ีกรณีศึกษาครอบคลุม 5 จงัหวดัภาคเหนือ 
ไดแ้ก่ พิษณุโลก, ตาก, สุโขทยั, เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ ์
 
4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลการแนะน าสถานที่ท่องเทีย่วระหว่างเส้นทางด้วย ex-FAHP 
 ลกัษณะเส้นทาง 10 เส้นทางท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชจ้  านวน 5 รายและขอ้มูลสรุปร้อยละ
การลดลงของจ านวนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ยแนวกนัชนสรุปไดด้งัตารางท่ี 1  
ตวัอย่างการวิเคราะห์ความสนใจของผูใ้ช้รายหน่ึง (U1) ดว้ยค่าน ้ าหนกัแต่ละปัจจยัใน ex-FAHP 
[ระยะทางถึงปลายทาง, ระยะกระจดัถึงเส้นทางหลกั, ความนิยม, ประเภทสถานท่ีท่องเท่ียว, สถานท่ี
ท่ีผู ้ใช้สนใจ] ได้เป็น [0.300, 0.212, 0.225, 0.090, 0.173] ผู ้ใช้ต้องการสถานท่ีแนะน าส าหรับ
เส้นทาง ลีลาวดีรีสอร์ท สุโขทยั (A) ถึง เขาคอ้การ์เดน้ฮิลล์ เพชรบูรณ์ (B)  และระบุสถานท่ีสนใจ
คือ พระบรมธาตุเจดียก์าญจนาภิเษก และอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั  ผลการแนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ี (แสดงดงัรูปท่ี 2) เป็นดงัน้ี Rex-FAHP = {พระบรมธาตุเจดียก์าญจนาภิเษก (a1), อุทยาน
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ประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั (a2), อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา) (a3), อนุสาวรียพ์่อ
ขุนผาเมือง (a4), น ้ าตกแก่งโสภา (a5), น ้ าตกแก่งซอง (a6), อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ (a7), เขา
คอ้ (a8), วดัชา้งเผือก (a9), น ้ าตกปอย (a10)} โดยสถานท่ีแนะน าอนัแรกจะใกลเ้คียงกบัความสนใจ
ผูใ้ชม้ากท่ีสุด  

ตาราง 1 สรุประยะทางของเส้นทางตวัอยา่ง 10 เส้นทางและจ านวนสถานท่ีในระยะแนวกนัชน  
 Min Max Average St. Dev. 
ระยะทาง (กม.) 13.60 385.00 175.03 108.96 
ร้อยละจ านวนสถานท่ีในระยะแนวกนัชน* 25.42 61.88 41.37 12.97 

* ค านวณจากจ านวนสถานท่ีในแนวกนัชน / จ านวนสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งหมดของจงัหวดัท่ีซอ้นทบัแนวกนัชน  
 

 
รูปที ่2 แผนท่ีแสดงต าแหน่งสถานท่ีท่องเท่ียวแนะน าท่ีไดจ้าก ex-FAHP 

4.2 ผลการเปรียบเทยีบระหว่าง ex-FAHP และ AHP 

ตวัอย่างผลการแนะน าสถานท่ีท่ีได้จาก ex-FAHP และ AHP ส าหรับกรณีศึกษาเส้นทาง 
ลีลาวดีรีสอร์ท สุโขทยั ถึง เขาคอ้การ์เดน้ฮิลล์ เพชรบูรณ์ (เปรียบเทียบกบัผลลพัธ์ในหวัขอ้ 4.1) ค่า
น ้าหนกัส าหรับแต่ละปัจจยัท่ีไดจ้าก AHP เป็น [0.4907, 0.1476, 0.1544, 0.0962, 0.1112] และไดผ้ล
การแนะน าเป็นดังน้ี RAHP = {พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก , อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
(หนองแม่นา), อนุสาวรียพ์่อขุนผาเมือง, วดัช้างเผือก, เขาคอ้, อ่างเก็บน ้ าชลประทานห้วยป่าแดง, 
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วนอุทยานน ้ าตกธารทิพย,์ ศาลหลกัเมืองนครบาลเพชรบูรณ์, ถ ้ าฤาษีสมบติั, น ้ าตกแก่งโสภา} ค่า 
Similarity ของล าดบัผลการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวแสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 ค่าความคลา้ยคลึงกนั (Similarity) ของล าดบัผลการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวระหวา่งดว้ย 
ex-FAHP และ AHP 

เส้นทาง p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 Avg. Std. 

Similarity (%) 10 50 40 40 20 20 50 70 50 10 36.0 20.11 

 
5. อภิปรายผลการศึกษา 

จากร้อยละจ านวนสถานท่ีในระยะแนวกนัชนในตารางท่ีจะเห็นว่าการประยุกต์ใช้ระยะ
แนวกนัชนร่วมกบักฎพื้นฐานสามารถช่วยลดปริมาณสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูร่ะหว่างเส้นทางลงได้
ประมาณร้อยละ 41.37 ซ่ึงสามารถลดการประมวลผลหาล าดบัสถานท่ีแนะน าไดอ้ยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึง 
จากตวัอยา่งความสนใจของผูใ้ช ้U1 พบวา่ผูใ้ชใ้ห้ความส าคญักบัระยะทางถึงปลายทางเป็นอนัดบั
แรก ตามดว้ยความนิยมของสถานท่ี ผลการแนะน าจึงเสนอสถานท่ีท่ีใกลป้ลายทางและไดรั้บความ
นิยมสูงเป็นอนัดบัตน้ และจากการเปรียบเทียบผลการแนะน าระหวา่ง ex-FAHP และ AHP จาก 10 
เส้นทางตัวอย่าง พบว่าผลลัพธ์ท่ีได้จากกระบวนการทั้ งสองมีค่าเฉล่ียความคล้ายคลึงกัน  
(Similarity) เพียง 36% กล่าวคือล าดบัการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดแ้ตกต่างกนั อย่างไรก็ตาม
ผลการแนะน าน้ียงัขาดการเปรียบเทียบกบัความสนใจผูใ้ชเ้พื่อประเมินความถูกตอ้งของผลลพัธ์ 
 
6. สรุปผลการวจัิย 

งานวิจยัน้ีน าเสนอกระบวนการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวระหว่างเส้นทางด้วย ex-FAHP 
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนการตดัสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในการวางแผนการเดินทางให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูใ้ชแ้ต่ละราย กระบวนการแนะน าดว้ย ex-FAHP เร่ิมจากการคดักรอง
สถานท่ีเบ้ืองตน้ดว้ยระยะแนวกนัชนร่วมกบักฎพื้นฐาน ค่าความสนใจของผูใ้ชจ้ะถูกตรวจสอบดว้ย
ค่าความสอดคลอ้งกนั ใน ex-FAHP พิจารณา 5 ปัจจยัของแต่ละสถานท่ี และขยายขอบเขตการปรับ
ค่าน ้ าหนักของปัจจยัด้วยแนวคิด cut จากการทดลองเบ้ืองต้นพบว่าสถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า
สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูใ้ช้กลุ่มตวัอย่าง ผลการเปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลอง ex-FAHP 
และ AHP ใหล้ าดบัผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั  
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ระบบการตรวจกระดาษค าตอบของโรงเรียนด้วยวธิีประมวลผลภาพ 
School Answer Sheets Correcting  System  Using Image Processing Method 
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บทคัดย่อ:  ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน จะมีการทดสอบเพื่อวดัและประเมินผล การท า
แบบทดสอบจะใชก้ระดาษค าตอบของโรงเรียน เน่ืองจากเคร่ืองตรวจขอ้สอบมกัมีราคาสูงหรือตอ้ง
ซ้ือโปรแกรมในการตรวจขอ้สอบ งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบตรวจกระดาษค าตอบของ
โรงเรียนดว้ยวธีิประมวลผลภาพ เพื่อช่วยในการตรวจขอ้สอบท่ีเป็นแบบปรนยัโดยอาศยัเคร่ืองพิมพ ์ 
ท่ีมีสแกนเนอร์เป็นเคร่ืองมือรับขอ้มูลภาพแบบดิจิตอล และใชห้ลกัการประมวลผลภาพร่วมในการ
พฒันาซอฟตแ์วร์ เร่ิมตั้งแต่การแปลงภาพสีเป็นโทนสีเทา การลดสัญญาณรบกวน และแปลงภาพโทน
สีเทาเป็นขาวด า เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา ไดแ้ก่เคร่ืองพิมพมี์สแกนเนอร์ท่ีความละเอียด 100 dpi 
ข้ึนไป ขนาดของภาพท่ีใช ้ 1104x119 พิกเซล กระดาษค าตอบของโรงเรียน ขนาด14.2x15.1 ซ.ม. 
พฒันาโดยใชภ้าษา  php ในการเขียนโปรแกรม สร้างเฉลยเก็บไวใ้นไฟล ์ .txt ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพระบบ พบวา่ ในการทดสอบใชข้อ้สอบจ านวน 840 ขอ้ และระบบสามารถตรวจขอ้สอบ
ถูกคิดเป็นร้อยละ 88.23 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑดี์มาก 
 
ค าส าคัญ:  กระดาษค าตอบ, การประมวลผลภาพ,  ขอ้สอบปรนยั 
 
Abstract: Generally, Paper test is measurement and evaluation in the teaching and learning. Most 

school would’ve answer sheets, answer sheets correcting machine themselves or would buy the 

expensive answer sheets correcting programs. The purposes of this research were 1) to develop the 

answer sheets correcting system by using image processing method 2) to support correcting of the 

multiple choices answer sheets by using scanner printer. The scanner printer in this research was as 

a digital image receiver. Moreover, the image processing method was use as a software 
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development. Orderly, translating colorful image to grey tone, reducing noises and translating grey 

image to black and white tone. The tools in this development were 1) the 100 dpi scanner printer 2) 

the images which have 1104*119 pixels 3) the answer sheets in size of 14.2*15.1 cm. Similarly, 

PHP was use in this processing method by creating keys in .txt files. 840 tests were used in this 

development. The results of efficiency system is excellent because it could be checking the correct 

answer in 88.23 %. 

Keywords: answer sheets, image processing, multiple choice. 
 
1. บทน า 

 การวดัและประเมินผลในการเรียนการสอนของโรงเรียนมีดว้ยกนัหลายวิธี แต่วิธีการหน่ึงท่ี
นิยมคือการสอบ โดยมีการสอบทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค และขอ้สอบท่ีใชใ้นการสอบส่วน
ใหญ่จะเป็นขอ้สอบแบบปรนัย ซ่ึงในการตรวจขอ้สอบแบบปรนัยจะใช้วิธีการตรวจขอ้สอบโดย
อาจารยผ์ูส้อนเป็นหลกั ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลานานกวา่จะตรวจขอ้สอบแลว้เสร็จ หรือการตรวจขอ้สอบ
โดยใชเ้คร่ืองตรวจขอ้สอบอตัโนมติั ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจขอ้สอบ แต่
โดยมากจะมีเฉพาะในโรงเรียนขนาดใหญ่ และเคร่ืองตรวจขอ้สอบอตัโนมติัมีราคาสูง ท าให้อาจารย์
ตอ้งใชเ้คร่ืองตรวจขอ้สอบอตัโนมติัร่วมกนั เป็นผลให้อาจารยไ์ดรั้บความยุง่ยากและล่าชา้ในกรณีมีผู ้
ตอ้งการใชเ้คร่ืองตรวจขอ้สอบอตัโนมติัร่วมกนัจ านวนมาก  
 การประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการสร้างภาพดิจิตอล แปลงขอ้มูลต าแหน่งและความสวา่ง
ของภาพ ปรับปรุงขอ้มูลภาพภาพใหช้ดัเจนและดีข้ึน การวเิคราะห์และเขา้ใจภาพน าไปสู่การวิเคราะห์
ภาพแบบอตัโนมติั  จึงได้มีการน าเทคนิคการประมวลผลภาพมาใช้ร่วมในการพฒันาระบบตรวจ
กระดาษค าตอบอตัโนมติั เพื่อช่วยในการตรวจขอ้สอบแบบปรนยั โดยการอาศยัเคร่ืองพิมพแ์บบมี
สแกนเนอร์ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส านักงานท่ีหาไดง่้ายและมีทุกโรงเรียน สแกนกระดาษค าตอบแลว้ได้
ขอ้มูลภาพเป็นภาพดิจิตอล และใช้เทคนิคการประมวผลภาพเขา้มาร่วมในการพฒันาระบบตรวจ
กระดาษค าตอบอตัโนมติั ท าให้เพิ่มความสะดวกในการตรวจขอ้สอบของอาจารย ์และไม่ตอ้งน า
ข้อสอบไปตรวจท่ีเคร่ืองตรวจข้อสอบอตัโนมติัท่ีเป็นเคร่ืองส่วนกลางท่ีใช้ร่วมกันในโรงเรียน 
สามารถค่าลดใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองตรวจขอ้สอบแบบปรนยั อีกทั้งยงัเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้
เกิดประโยชน์อีกดว้ย  
 งานวิจยัน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบตรวจกระดาษค าตอบของโรงเรียน
ดว้ยวิธีประมวลผลภาพเป็นวิธีการท่ีน าเคร่ืองพิมพ์แบบมีสแกนเนอร์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส านักงานมา
ประยุกตใ์ชง้านแทนเคร่ืองตรวจขอ้สอบปรนยัแบบอตัโนมติัท างานร่วมกบัการประมวลผลภาพ เพื่อ
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ช่วยลดต้นทุน ท าให้โรงเ รียนประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือเค ร่ืองตรวจข้อสอบและ
กระดาษค าตอบ โดยตรวจขอ้สอบดว้ยกระดาษค าตอบท่ีมีใชอ้ยูใ่นโรงเรียน 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 คร่ืองตรวจข้อสอบอตัโนมัติ 
 ปัจจุบนัการตรวจขอ้สอบแบบปรนยั เพื่อให้มีความรวดเร็วและมีความถูกตอ้งของค าตอบ
ขอ้สอบแบบปรนยัมกัใช้เคร่ืองตรวจขอ้สอบมาช่วยให้การตรวจ  เคร่ืองตรวจขอ้สอบอตัโนมติัแบบ
ปรนยัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ กล่าวคือ 1) เคร่ืองตรวจขอ้สอบอตัโนมติัแบบใชฮ้าร์ดแวร์ช่วย
ในการประมวลผล  และ 2) เคร่ืองตรวจขอ้สอบอตัโนมติัแบบใชซ้อฟตแ์วร์ช่วยในการประมวลผล ซ่ึง
ส่ิงท่ีเคร่ืองตรวจข้อสอบอัตโนมัติแบบใช้ฮาร์ดแวร์  และเคร่ืองตรวจข้อสอบอัตโนมัติแบบใช้
ซอฟต์แวร์มีความคล้ายคลึงกนัก็คือ กระดาษค าตอบท่ีใช้ในเคร่ืองตรวจขอ้สอบอตัโนมติัจะเป็น
กระดาษค าตอบแบบฝนซ่ึงจะมีราคาแพงกวา่กระดาษค าตอบแบบกากบาท ประมาณ 10 เท่าต่อหน่ึง
แผน่ (พุทธินนัท ์พดักระจ่างและ นุชนาฎ สัตยากว,ี2552) 
2.2 การประมวลผลภาพ 
 การประมวลผลภาพ หมายถึงการประมวลผลภาพดิจิทลัสองมิติ โดยใชเ้คร่ือง 
คอมพิวเตอร์ หรือหมายถึงการประมวลผลทางดิจิทลัของขอ้มูลสองมิติ ใด ๆ ขั้นตอนแรกของการ
ประมวลผลภาพคือการรับขอ้มูลภาพ หน่วยรับขอ้มูลภาพแบ่งออกเป็นสองหน่วยพื้นฐาน ส่วนแรก
เป็นอุปกรณ์ท่ีไวต่อสเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หน่วยท่ีสองเป็นหน่วยท่ีท าการเปล่ียนเอาทพ์ุท
ท่ีเป็นสัญญาณไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบดิจิทลัซ่ึงสามารถน าไปประมวลผลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้
ตวัอยา่งของอุปกรณ์ประเภทน้ีไดแ้ก่  Charge-Coupled Device(CCD) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าคญัในกลอ้ง
ดิจิทลัและเคร่ืองสแกนเนอร์  คุณสมบติัของภาพดิจิทลัในมุมมองของพิกเซล โดยให้ f(x,y) จะแทนค่า
ระดบัสีเทาของสมาชิกในต าแหน่ง (x,y)  ดงัสมการ (1) 
 

 
 เซตของพิกเซลท่ีในแนวตั้งและแนวนอนท่ีติดกนัของพิกเซล p ท่ีพิกดั (x,y) ประกอบดว้ย
พิกเซลท่ีพิกดั (x+1,y),(x-1,y),(x,y+1) และ (x,y-1) คือ 4-neighbor ของพิกเซล p หรือ N4(p) ส่วนเซต
ของพิกเซลท่ีอยู่ในแนวทแยงท่ีติดกันของพิกเซล p ท่ีพิกัด (x,y) ประกอบด้วยพิกเซลท่ีพิกัด 
(x+1,y+1),(x-1,y-1),(x+1,y-1),(x-1,y+1) คือ neighbor ในแนวทแยงของพิกเซล p หรือ ND(p) ส่วน
เซตของพิกเซลท่ีอยู่ในแนวทแยงท่ีติดกนัของพิกเซล p ท่ีพิกดั (x,y) ประกอบดว้ยพิกเซลใน N4(p) 
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และ ND(p) (N4(p) U ND(p)) คือ 8-neighbor หรือ N8(p) พิกเซลเพื่อนบา้น (neighboring pixel) 
(ศนัสนีย ์เอ้ือพนัธ์วริิยะกุล,2555) 
2.3 การแปลงภาพสีเป็นโทนสีเทา  
 ภาพท่ีเขา้สู่คอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 3 ระนาบ (RGB planes) ไดแ้ก่ระนาบสีแดง สีเขียว 
และสีน ้าเงิน ซ่ึงระดบัสีจะเป็นตวัก าหนดการแสดงผลของสีภาพซ่ึงเป็นส่วนยอ่ยของระบบบนระนาบ 
3 มิติ แต่ละสีจะแสดงโดยต าแหน่งแต่ละแกน การใชง้านท่ีหลากหลายจะใชจ้  านวนความแตกต่างของ
ระดบัสี ความสามารถของมนุษยส์ามารถแยกสีตามตวัแปรต่าง ๆ เช่น ความสวา่ง (Brightness) เฉดสี 
(Hue) และความเขม้ (Intensity) ในขณะท่ีคอมพิวเตอร์สามารถแยกสีเป็นการรวมกนัของแสงสีแดง สี
เขียว และสีน ้ าเงิน ส่วนในทางด้านการพิมพ์จะใช้สีเขียวปนสีน ้ าเงิน (Cyan) สีแดงจดัออกม่วง 
(Magenta) และสีเหลือง (Yellow) เป็นสีเฉพาะดา้น ซ่ึงสี RGB ส่วนใหญ่จะใชใ้นการประมวลผลภาพ
ทางคอมพิวเตอร์ (นรินทร์ จีระนนัตสิน,2550) 
2.4 การลดสัญญาณรบกวน 
 สัญญาณรบกวน(Noise) คือสัญญาณไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากสัญญาณท่ีไดอ้อกแบบ
ไว ้การลดสัญญาณรบกวนมีหลายวิธี ในการวิจยัน้ีใช้วิธีการลดสัญญาณรบกวนแบบ การกรอง
ฟิลเตอร์ค่ามธัยฐาน (median filter)  เป็นฟิลเตอร์แบบไม่เชิงเส้นของฟังก์ชัน kernel   เม่ือฟังก์ชัน
ดงักล่าวเคล่ือนผา่นภาพ จะท าให้ค่าเปล่ียนไปจากเดิมซ่ึงถูกแทนท่ีดว้ยค่ามธัยฐานของค่าในเซตของ
พิกเซลนั้น โดยค่าท่ีเกิดข้ึนใหม่ของแต่ละพิกเซลข้ึนอยู่กบัค่าในต าแหน่งพิกเซลนั้น และพิกเซล
ขา้งเคียง [8] ซ่ึงการน าเอาความเขม้แสงของจุดท่ีตรงกนัในภาพต่างๆ มาเรียงล าดบั (sort) จากนอ้ยไป
หามาก  เลือกค่าท่ีอยูต่รงกลางไปใช ้ หากจ านวนภาพทั้งหมดเป็นจ านวนคู่  ค่าทั้งสองท่ีอยู่ตรงกลาง
จะน ามาหาค่าเฉล่ียวิธีการน้ีจะตอ้งใชก้ารเรียงล าดบัซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีใช้เวลาในการค านวณสูง  
แต่ขอ้ดีคือไม่สูญเสียความคมชดัของภาพ (ชูชาติ ปิณฑวรุิจน์,2550) 
2.5 การแปลงภาพโทนสีเทาเป็นขาวด า 
 การแปลงภาพเกรยส์เกลจะช่วยให้สามารถแยกวตัถุท่ีสนใจออกจากพื้นหลงั ซ่ึงสามาถแยก
วตัถุไดโ้ดยน าค่าของแต่ละพิกเซล เปรียบเทียบกบัค่าเทรชโฮล (Threshold) หากค่าของพิกเซลนั้นมี
ค่านอ้ยกวา่เทรชโฮล จะก าหนดค่าใหม่ให้กบัพิกเซลนั้นมีค่าเท่ากบั 0 คือสีด า หากค่าของพิกเซลมีค่า
มากกวา่เทรชโฮล ค่าใหม่ของพิกเซลนั้นจะมีค่าเท่ากบั 255 คือสีขาว 
 เทคนิควธีิการประมวลผลภาพ ไดถู้กน ามาใชใ้นการวจิยัอยา่งแพร่หลาย อาทิเช่น  
  ธนพฒัน์ วฒันชยัธรรม (2552) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาโปรแกรมอ่านสัญลกัษณ์ดว้ยแสง
โดยกระบวนการประมวลผลภาพ เป็นระบบท่ีผูว้ิจยัน าอุปกรณ์ส านกังานมาประยุกต์ใชง้าน โดยใช้
โปรแกรม  Microsoft Word, Microsoft Excel หรือ โปรแกรมอ่ืนท่ีสามารถพิมพต์ารางได ้ออกแบบ
แผ่นชีตแลว้ใช้เคร่ืองพิมพ ์พิมพแ์ผ่นชีตตามจ านวนท่ีตอ้งการ จากนั้นเขา้สู่คอมพิวเตอร์ดว้ยเคร่ือง
สแกนเนอร์ในรูปแบบของรูปภาพ ต่อจากนั้นจะเขา้สู่กระบวนการประมวลผลภาพ ดว้ยโปรแกรมท่ี
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พฒันาข้ึน  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโปรแกรมอ่านสัญลกัษณ์ดว้ยแสดง โดยกระบวนการ 
ประมวลผลภาพ พบว่า โปรแกรมสามารถรับรู้ต าแหน่งท่ีมีเคร่ืองหมายบนแผ่นชีตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีความถูกตอ้งในการคน้หาต าแหน่งท่ีท าเคร่ืองหมายถึง   99.99 % แต่วิธีการน้ี
จะตอ้งออกแบบระบบแผน่ชีตข้ึนมาใหม่ 
  นรินทร์ จีระนนัตสิน (2550) ไดท้  าการตรวจสอบและการจ าแนกธนบตัรไทยโดยใช้วิธีการ
ประมวลผลภาพ โดยใชธ้นบตัรท่ีผา่นแสดง Ultraviolet light ท าให้เส้นใยเรืองแสงบนธนบตัรปรากฏ
และการรู้จ าชนิดธนบติัโดยใชว้ธีิ Rule Base  ใชก้ลอ้งดิจิทลัเป็นตวัเซนเซอร์จบัภาพธนบติัแต่ละชนิด
เขา้มาเพื่อประมวลผล ใชแ้สง Ultraviolet light ฉายไปบริเวณธนบตัรเพื่อให้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิสูจน์
ธนบตัรปรากฎ แต่วธีิการน้ีไม่เหมาะกบัธนบตัรฉบบัละ 1000 บาทแบบเก่า 
 วรากร คิดส าราญ (2550) ท าการวิจัยเก่ียวกับการคัดแยกต้นกล้ายางพาราโดยวิธีการ
ประมวลผลภาพ การคดัแยกตน้กลา้โดยดึงลกัษณะส าคญัของขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของล าตน้และสี
ของแผน่ตา หลงัจากนั้นน ามาท าการตดัสินโดยอาศยัมาตรฐานจากผูเ้ช่ียวชาญ ผลการทดลองดว้ยวิธี
ประมวลผลภาพน้ีสามารถคดัแยกตน้กลา้ยางพาราไดถู้กตอ้งถึงร้อยละ 95 

งานวิจัยระบบตรวจกระดาษค าตอบด้วยวิธีประมวลผลภาพน้ีพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้กับ
กระดาษค าตอบของโรงเรียนและใช้เคร่ืองสแกนเนอร์อ่านขอ้มูลจากสามารถตรวจค าตอบและน า
ค าตอบท่ีได้เก็บลงฐานขอ้มูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และหาคุณภาพขอ้สอบต่อไป ท าให้โรงเรียน
ประหยดังบประมาณในการซ้ือเคร่ืองตรวจขอ้สอบหรือกระดาษค าตอบในราคาท่ีแพงได ้
 
3. วธีิด าเนินการวจัิย 
 ระบบการตรวจกระดาษค าตอบของโรงเรียนดว้ยวธีิประมวลผลภาพ  มีขั้นตอนตรวจ 
กระดาษค าตอบ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 
 

รูปที ่1 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการ 
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 น ากระดาษค าตอบของโรงเรียนเขา้เคร่ืองพิมพท่ี์สามารถสแกนได้ ท าการสแกนภาพ น าภาพ
ท่ีได ้แปลงภาพสี RGB ใหเ้ป็นภาพโทนสีเทา (Grayscale)  ดงัสมการ (2) จากนั้น ลดสญัญาณรบกวน
ในภาพโดยการท าการกรองฟิลเตอร์ค่ามธัยฐาน ดงัสมการ (3)  
 

 
คน้หาค่าความเขม้สี (intensity) ท่ีมีจ  านวนพิกเซลท่ีสูงท่่ีสุด (peek) มา 2 อนัดบั 

 

 
 

รูปที ่2 ค  านวณหาค่าความเขม้สีสูงสุด 
 

น าค่าสีท่ีมีจ  านวนพิกเซลท่ีสูงท่่ีสุดมา 2 อนัดบัท่ีไดม้าเขา้สูตร เพื่อก าหนดค่า threshold ใน
การแปลงภาพเป็นภาพขาวด า (Binary) 

   

                    

โดยท่ี threshold คือ ค่าเส้นขีดแบ่งระหวา่งสีด า และสีขาว 
intensity1 คือ ความเขม้สีท่ีมีจ  านวนพิกเซลท่ีสูงท่่ีสุดอนัดบัท่ี 1 
intensity2 คือ ความเขม้สีท่ีมีจ  านวนพิกเซลท่ีสูงท่่ีสุดอนัดบัท่ี 2 

 

แปลงภาพโทนสีเทา (Gray Scale) ใหเ้ป็นภาพขาวด า (Binary) โดยท่ี ความเขม้สีของจุด

พิกเซล (intensity) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั threshold จุดพิกเซลนั้นจะเปล่ียนเป็นสีด า และความเขม้สีของ

จุดพิกเซล (intensity) มากกวา่ threshold จุดพิกเซลนั้นจะเปล่ียนเป็นสีขาว 
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ท าการ Mask ช่องค าตอบในแต่ละขอ้ ตามสัดส่วนความกวา้งและความสูงของภาพ
กระดาษค าตอบ กบั Mask ตน้แบบท่ีไดก้ าหนดไว ้

 

 
 

รูปที ่3 ตวัอยา่งกระดาษค าตอบท่ีเลือก 
 

ระบบจะท าการตรวจทีละขอ้ โดยการตรวจสอบการกากบาทใน 1 ขอ้ จะ ไปท่ีบล็อกแรกสุด
ของขอ้นั้นๆ  แบ่งบล็อกทางแนวนอน ใหเ้ป็น 5 ส่วนดงัรูปท่ี 4   
 

 
 

รูปที ่4 แบ่งส่วนตวัเลือก 1 ตวัเลือก 
 

ลากเส้นในจุดแบ่งแต่ละส่วน แลว้ตรวจสอบดูวา่ เส้นท่ีลากไปนั้นตดักบักากบาทไปก่ีจุดถา้ 3  
ใน 5 เส้นท่ีลากผา่น มีจุดตดั 2 จุด จะถือวา่กากบาทในช่องนั้น ดงัรูปท่ี 5. แลว้เก็บผลการตรวจบล็อก
น้ีไว ้ท าเช่นน้ีจนครบทุกบล็อกในขอ้นั้น น าผลการตรวจของทุกบล็อกในขอ้นั้นมาสรุปผล วา่มี
กากบาทในตวัเลือกใดบา้ง แลว้น าผลการสรุปไปเก็บไวท่ี้ฐานขอ้มูล  
 

 
 

รูปที ่5 เส้นตรวจสอบจุดตดักบักากบาท 
 

น าผลการตรวจกากบาทในกระดาษค าตอบท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล มาเปรียบเทียบกบัชุดเฉลย
ค าตอบ แลว้ตรวจสอบวา่มีขอ้ใดผดิ ขอ้ใดถูก รวมคะแนน และรายงานผล 
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4. ผลการศึกษา 
ผลการทดลองระบบตรวจขอ้สอบในกระดาษค าตอบ ของโรงเรียน แสดงไดด้งัตารางท่ี 1  

 
ตารางที ่1 ค่าความถูกตอ้งการตรวจกระดาษค าตอบ  
 

ตรวจกระดาษค าตอบ จ านวน 840 ขอ้ 
จ านวนขอ้ท่ีตรวจถูก 

% ตรวจ 
ขอ้สอบท่ีถูกตอ้ง 

ไม่มีการกากบาท 14 98.33 
กากบาทหน่ึงค าตอบในหน่ึงขอ้ 700 88.23 
กากบาทมากกวา่ 1 ตวัเลือก 30 96.42 
ค่าเฉล่ีย 94.36 

 
 สรุปไดว้า่ จากการทดสอบการตรวจขอ้สอบทั้งหมด 840 ขอ้ ระบบตรวจไดถู้กตอ้งเป็น
จ านวน  700 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 88.23  ขอ้ท่ีไม่มีกากบาทตรวจไดถู้กตอ้งคิดเป็นร้อยละ 98.33  และขอ้
ท่ีกากบาทมากกวา่ 1 ตวัเลือก ค่าความถูกตอ้งคิดเป็น 96.42 เปอร์เซ็นต ์ทั้งน้ีขอ้ท่ีไม่มีกากบาทและขอ้
ท่ีกามากกวา่ 1 ตวัเลือกสามารถตรวจไดถู้กตอ้งมากกวา่เน่ืองจากประสิทธิภาพการตรวจจบัภาพได้
ดีกวา่ จากกระดาษค าตอบท่ีมีการเลือกค าตอบโดยไม่มีการกากบาท กากบาทหน่ึงค าตอบในหน่ึงขอ้ 
และกากบาทมากกวา่ 1 ตวัเลือก มีค่าความถูกตอ้งคิดเป็นร้อยละ 94.36 
 
5. อภิปรายผล 
 ระบบตรวจกระดาษค าตอบของโรงเรียนดว้ยวธีิประมวลผลภาพ  สามารถช่วยลดภาระการ
ตรวจขอ้สอบของอาจารย ์และช่วยลดงบประมาณในการซ้ือกระดาษค าตอบท่ีตรวจดว้ยเคร่ืองตรวจ
กระดาษค าตอบ อยา่งไรก็ตามอลักอริทึมท่ีออกแบบไวส้ามารถใชไ้ดก้บักระดาษค าตอบเพียงขนาด
เดียวเท่านั้น ซ่ึงในโรงเรียนยงัมีกระดาษค าตอบอีกหลายขนาดจึงควรมีการพฒันาระบบใหส้ามารถ
ตรวจกระดาษค าตอบท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 
6. สรุปผลการวจัิย 
 ระบบตรวจกระดาษค าตอบของโรงเรียนดว้ยวธีิประมวลผลภาพ  ถูกพฒันาข้ึนเพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชง้านจริงกบัการตรวจขอ้สอบปรนยัดว้ยกระดาษค าตอบของโรงเรียน  โดยใชเ้คร่ืองสแกน
จากเคร่ืองพิมพแ์ละหลกัการประมวลผลภาพ จากการทดสอบความถูกตอ้งในการท างานโดย
ตรวจขอ้สอบจ านวน 840 ขอ้ พบวา่ระบบสามารถตรวจขอ้สอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จ านวน 700 ขอ้  คิด
เป็นร้อยละ 88.23    

363



7. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานีท่ีไดใ้หทุ้นอุดหนุนการวิจยัในคร้ังน้ี 

 
เอกสารอ้างองิ 

ชูชาติ ปิณฑวรุิจน์. (2552). การประมวลผลภาพดิจิตอลด้วย C++. กรุงเทพฯ : แผนกผลิตต าราและ  
 ส่ือการสอน คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั.  
ธนพฒัน์ วฒันชยัธรรม.(2552). โปรแกรมอ่านสัญลกัษณ์ด้วยแสง โดยกระบวนการประมวลผล 

ภาพ. นครสวรรค ์: มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค.์ 
นรินทร์ จีระนนัตสิน. (2550). การตรวจสอบและการจ าแนกธนบัตรไทยโดยใช้การประมวลผล 
 ภาพ. ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลา้ธนบุรี. 
พุทธินนัท ์พดักระจ่างและ นุชนาฎ สัตยากว.ี (2555).ระบบตรวจข้อสอบแบบปรนัยบน 
 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. นครปฐม:  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ 
 วศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน, 2555. 
วรากร คิดส าราญ. (2550). การคัดแยกต้นกล้ายางพาราโดยวธีิการประมวลผลภาพ. วศิวกรรม 

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ 
ธนบุรี. 

ศนัสนีย ์เอ้ือพนัธ์วริิยะกุล. (2555). การประมวลผลภาพดิจิตอล. เชียงใหม่ :ภาควชิาวศิวกรรม 
คอมพิวเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่.  

สุทธิกานต ์บ่อจกัรพนัธ์ ศราวฒิุ พนัสวสัด์ิ และ ถวลัย ์อุดมค า. (2557). ระบบรู้จ าป้ายทะเบียน 
 รถยนต์ด้วยวธีิการเข้าคู่รูปแบบ. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ  
“วทิยาศาสตร์วจิยั” คร้ั งท่ี 6 วนัท่ี 20-21 มีนาคม 2557 มหาวทิยาลยับูรพา. หนา้ 35-40. 
James Church, Yixin Chen, and Dr. Stephen Rice.(2010). A Spatial Median Filter for Noise  
 Removal in Digital Images. Computer Science and Information System, University of  

Mississippi. 
N.Bankman. (200). Hand book of Medical Imaging and processing and analysis.  
 

 
 

364



 
 

ระบบสนับสนุนการตดัสินใจสําหรับงานซ่อมบํารุงไฟฟ้าแสงสว่าง และ 

ไฟสัญญาณจราจรโดยใช้การให้เหตุผลตามกรณี 
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บทคัดย่อ : หน่วยงานปรับซ่อมเครื�องจกัร-ยานพาหนะมีหน้าที�ในการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และ

ไฟสญัญาณจราจรเพื�อให้อุปกรณ์พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ ในการวิเคราะห์ความเสียหายของอุปกรณ์

ต้องอาศัยประสบการณ์ของผูเ้ชี�ยวชาญในการตัดสินใจ ซึ� งในการพัฒนาระบบสนับสนุน            

การตัดสินใจสําหรับงานซ่อมบาํรุงไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรโดยใชก้ารให้เหตุผล  

ตามกรณีไดน้าํเอากระบวนการใหเ้หตุผลตามกรณีมาทาํการประยกุตใ์ชร่้วมกบักระบวนการทาํงาน 

โดยระบบจะช่วยแนะนาํอุปกรณ์ที�ใชใ้นการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที�ไดรั้บความเสียหายไดอ้ยา่ง

เหมาะสม และรวดเร็วยิ�งขึ�น โดยนาํเอากรณีที�เคยซ่อมในอดีตมาทาํการเปรียบเทียบกรณีการซ่อมใหม่ 

เพื�อดึงเอาขอ้มูลการซ่อมเดิมมาแสดงให้ผูใ้ชน้ําไปซ่อมแซมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์      

ที�เกิดขึ�น เพื�อช่วยสนับสนุนการตดัสินใจเลือกอุปกรณ์ที�ถูกตอ้งแม่นยาํมากขึ�น ดงันั�นระบบที�ได้

พฒันาขึ�นสามารถนําไปใชใ้นการช่วยเหลือในการตัดสินใจในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง    

ได้ใกล้เคียงกับคําตอบของผูเ้ชี�ยวชาญมากที� สุด โดยคิดเป็นร้อยละ ��% ซึ� งมีค่าใกล้เคียงกับ

ผูเ้ชี�ยวชาญในการประเมิน ใชเ้วลาในการแกไ้ขปัญหานอ้ยลง และทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ

มากยิ�งขึ�น 

 

คาํสําคัญ: การให้เหตุผลตามกรณี, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ , หน่วยงานปรับซ่อม

เครื� องจักร-ยานพาหนะ 

Abstract: The Machine-Vehicle maintenance Unit, is responsible for maintaining the lighting 

equipment and traffic equipment in order to be ready to use. The equipment analysis whether 

what equipment needed to be maintained is conducted by the experience of the expert officers. As 
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a consequence, for the new officer, the Decision Support System for Street Lights and Traffic 

Signal Maintenance using Case-based Reasoning (STMCBR) is proposed using the cased based 

reasoning technique. The system will suggest the equipment which will be used to maintain the 

broken equipment. The system used the cases which are analyzed by the experts to be the based 

case for the new maintenance request. The system is developed in order that it can help the officer 

to get the equipment more accurate as decided by the expert officers 80% using less time which 

will increase the overall performance of the work. 

 

Keyword: Case-based Reasoning, Decision Support System, Machine-Vehicle maintenance Unit 

1. บทนํา 

การเดินทางโดยใชถ้นนในปัจจุบนัถือเป็นทางเลือกที�ผูค้นใชเ้ดินทางกนัมากที�สุด “โดยมี

ขอ้มูลสถิติการเกิดอุบติัเหตุทั�วประเทศในช่วงปีพ.ศ. 2547 - 2552 อุบติัเหตุที�เกิดขึ�นกว่าร้อยละ 99 

เป็นอุบัติ เหตุที� เกิดขึ� นจากการขนส่งทางถนน” (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงาน

ปลดักระทรวงคมนาคม, 2556, น.��) รวมถึงไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสญัญาณจราจรก็เป็นสิ�งสาํคญั

ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เมื�อมีการติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรแลว้การ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้พร้อมใชง้านอยู่เสมอเป็นเรื� องที�สําคญั จึงมีหน่วยงานที�ทาํหน้าที�ซ่อมแซม

อุปกรณ์ที�ชาํรุดเพื�อให้ใชง้านไดเ้ป็นปกติ โดยในการซ่อมอุปกรณ์นั�นตอ้งอาศยัประสบการณ์ของ

ผูเ้ชี�ยวชาญในการตดัสินใจในการวิเคราะห์ความเสียหายของอุปกรณ์ 

ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาภายในหน่วยงานปรับซ่อมฯ มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการ      

แจง้ซ่อม และเบิกอุปกรณ์โดยใชโ้ปรแกรมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสญัญาณจราจรซึ�งถกูจดัเก็บ

อยู่ในรูปแบบเอกสาร และเก็บในฐานข้อมูลภายในเครื� องคอมพิวเตอร์ส่วนตวั ในส่วนของการ

ประเมินความเสียหายของอุปกรณ์ที�ชาํรุดตอ้งใชผู้เ้ชี�ยวชาญทาํการประเมินอุปกรณ์ที�จะนาํไปใชใ้น

การซ่อม จึงก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการในการทาํงาน 

จากการศึกษาปัญหาดงักล่าวแลว้ ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการนาํระบบ STMCBRโดยใชก้าร

ให้เหตุผลตามกรณีมาใช ้ในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานของหน่วยงานปรับซ่อมเพื�อให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น โดยระบบเก็บขอ้มูลแนวทางในการแกไ้ขปัญหาจากผูที้�มีความเชี�ยวชาญ 

และประสบการณ์ไวใ้นรูปแบบของฐานขอ้มูล โดยนําปัญหาที�เคยเกิดขึ�นมาแลว้นาํมาใชใ้นการ

แกปั้ญหากรณีใหม่ และทาํการปรับปรุงกรณีเดิม เมื�อมีปัจจยับางอย่างเปลี�ยนแปลงไป และจะถูก

จดัเก็บเป็นกรณีใหม่ เพื�อใหเ้กิดความรวดเร็วในการประเมินกบัสถานการณ์  
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ระบบ STMCBR จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในการซ่อมอุปกรณ์        

ที�ชาํรุดโดยใชว้ิธีการใหเ้หตุผลตามกรณีเป็นหลกัเพื�อช่วยให้ผูใ้ชง้านระบบสามารถสืบคน้แนวทาง

ในการแกไ้ขปัญหาไดเ้ร็วขึ�น และมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

�. ระบบผู้เชี�ยวชาญ (Expert System) และการให้เหตุผลตามกรณ ี(Case based Reasoning: CBR) 

 �.� ระบบผู้เชี�ยวชาญ 

ระบบผูเ้ชี�ยวชาญเป็นส่วนหนึ�งของปัญญาประดิษฐ(์Artificial Intelligence) หมายถึง ระบบ

ที�ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถจาํลององค์ความรู้ของมนุษยที์� เป็นเชิงเหตุ และผล โดยสามารถ

นาํเสนอองค์ความรู้ของผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อนาํไปสู่ผลสรุปของปัญหาและนาํไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา

ได ้(ณัฐพงษ ์วารีประเสริฐ และณรงค ์ล ํ�าดี, 2552) 

การนาํเอาระบบผูเ้ชี�ยวชาญมาประยกุต์ใชใ้นการพฒันาระบบผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อวินิจฉัยโรค

ขา้ว (พชัราภรณ์ ราชประดิษฐ์, 25��) นําเอาC Language Integrated Production System (CLIPS) 

ซึ�งเป็นเครื�องมือในการสร้างระบบผูเ้ชี�ยวชาญ มาใชใ้นการสร้างกฎ และอนุมาน เพื�อวินิจฉัยโรค

ขา้ว ประกอบไปดว้ยโรคขา้วที�เกิดจากเชื�อโรค � กลุ่ม ประกอบดว้ย เชื�อแบคทีเรีย เชื�อรา เชื�อไวรัส 

จาํนวน �� โรค เมื�อสร้างกฎเรียบร้อยทาํการตรวจสอบกฎ ด้วยการนําผูเ้ชี�ยวชาญ�� คน เป็นผู ้

ตรวจสอบทุกความเป็นไปได ้โดยใชก้รณีตวัอย่างโรคขา้ว �� ขอ้เทียบกบัการวินิจฉัยของระบบ

ผูเ้ชี�ยวชาญ พบว่าระบบสามารถวินิจฉยัโรคไดต้รงกบัผูเ้ชี�ยวชาญไดถ้ึง ��.� % 

�.� การให้เหตุผลตามกรณ ี

การใหเ้หตุผลตามกรณี (Aamodt & Plaza, 1994) หมายถึง การแกปั้ญหาใหม่โดยนาํเอาการ 

แก้ไขในก่อนหน้าที�มีความคลา้ยคลึงกับปัจจุบัน มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที�ความ

ใกล้เคียงกับปัญหาใหม่  โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของมนุษย์ ซึ� งในแต่ละกรณี เกิดจาก

ประสบการณ์ก่อนหน้าที� เคยเกิดขึ� นซึ� งเก็บรวบรวมปัญหา และแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ        

ที� เกิดขึ� นจะถูกจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ การให้เหตุผลตามกรณีนิยมนํามาใช้ในการแก้ปัญหา          

ทางการแพทย ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์ ซึ�งเห็นไดว้่าการนาํวิธีการแกปั้ญหาโดยใชก้ารใหเ้หตุผล

ตามกรณี เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที� เหมาะสมในการนํามาใช้งาน เนื�องจากมีกระบวนการคิด

เหมือนกบัมนุษยโ์ดยเรียนรู้จากประสบการณ์ที�เคยเกิดขึ�นในอดีตมาใชใ้นการแกปั้ญหา และเรียนรู้

สิ�งที�เกิดขึ�นได ้

การนาํเอาระบบผูเ้ชี�ยวชาญมาใชใ้นแกไ้ขปัญหาที�เคยเกิดขึ�นมาแลว้นั�น การใชว้ิธีการอา้ง

เหตุผลดว้ยฐานกรณีในการเลือกวตัถุการเรียนที�เหมาะสมกบันักเรียน (เรืองศกัดิ�  ตระกูลพุทธิรักษ์ และ

ภทัรชัย ลลิตโรจน์วงศ์, 2550) โดยใช้ระบบผูเ้ชี�ยวชาญแทนความรู้ด้วยกฎ ซึ� งนําเอาความรู้ของ
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ผูเ้ชี�ยวชาญมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรด้วยการใช้เหตุผลด้วยฐานกรณี โดยสามารถนํา

ประสบการณ์เก่ามาใชใ้นการแกปั้ญหาในกรณีใหม่ได ้

การนําเอาหลกัการใช้เหตุผลด้วยฐานกรณีมาใช้การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหารถยนต์

(ศิริพร หมั�นจิต, 2549) โดยนําคาํถามผ่านกระบวนการตดัคาํจากพจนานุกรมตดัคาํศพัท์จากนั�น     

ทาํการให้นํ� าหนักความถูกต้องจนสามารถแสดงคาํตอบที�มีค่านํ� าหนักที� สูงสุดขึ� นมาแสดงต่อ

ผูใ้ชง้าน 

ขั�นตอนการให้เหตุผลตามกรณี (เสกสรร ศิวิลยั และจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต, 2555) 

ประกอบด้วย การค้นคืนวิธีการแกปั้ญหาเดิมที�ใกลเ้คียงกับปัญหาใหม่ (Retrieve) จากนั�นจะนํา

วิธีการแก้ปัญหาเดิมมาแก้ปัญหาใหม่ (Reuse) ในบางครั� งเมื�อมีการเปลี�ยนสภาพแวดลอ้มอาจ

ตอ้งการปรับปรุงวิธีแกปั้ญหาเดิม (Revise) เมื�อแกปั้ญหาเรียบร้อยแลว้ิธีการแกปั้ญหาใหม่จะถกูเก็บ

ลงไปในฐานกรณี (Retain) ขั�นตอนการทาํงานของระบบ ประกอบดว้ย 4 ขั�นตอน ดงัแสดงในรูปที� 1  

 
รูปที� 1 ขั�นตอนการทาํงานของระบบการใหเ้หตุผลตามกรณี 

(วีณา จนัทร์แดง, 2549; เสกสรร ศิวิลยั และจกัรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต, 2555) 

1) การค้นคนืกรณ ี(Retrieve) วิธีการแกปั้ญหาเดิมที�ใกลเ้คียงกบัปัญหาใหม่ โดยการดึง 

เอาความรู้ในกรณีที�คลา้ยกนัมาใชง้านประกอบในการพิจารณาปัญหา โดยผูใ้ชร้ะบุสาเหตุของ

ปัญหาประกอบดว้ย ประเภทของไฟไฟฟ้าทางหลวง แบ่งเป็น ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณ

จราจร ไฟกระพริบ อาการดบัของไฟฟ้า แบ่งเป็น ดบัหมด ดบับางดวง (ระบุสี และจาํนวน) 

และติดตลอดเวลา โดยใชอ้ลักอริทึม K-Nearest Neighbor (K-NN) ซึ�งเป็นวิธีที�ไดรั้บความนิยม
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ที�นาํมาใชใ้นการประเมินความคลา้ยของกรณีเก่า และกรณีใหม่ โดยวดัจากคุณลกัษณะของ

กรณี  หากกรณีใดมีคุณลักษณะความแตกต่างกันน้อย กรณีนั� นจะถูกเลือกนํามาใช้ใน             

การใหเ้หตุผล  

sim	(A,B) = 
∑ ��×���(��,��)�

���

∑ ��
�
���

       (1) 
 

เมื�อ sim	(A,B)   คือ ค่าคะแนนความคลา้ยระหว่างของกรณีปัญหาเก่าในฐานกรณี และ 

กรณีปัญหาใหม่ โดยนาํมาใชค้าํนวณความคลา้ยคลึงกนั(Global 

Similarity) 

  ��       คือ  ค่าถ่วงนํ� าหนกัแต่ละคุณลกัษณะ ซึ�งสามารถประเมินไดจ้ากการ 

สอบถามจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

  N      คือ จาํนวนของคุณลกัษณะ 

  ���(��,��) คือ คะแนนความคลา้ยระหว่างแต่ละคุณลกัษณะของกรณีปัญหาใหม่  

กบัคุณลกัษณะของกรณีเก่าที�ไดม้าจากการคาํนวณความคลา้ยกนั 

(Local Similarity) ซึ�งสามารถพิจารณาจากการสอบถามจากผูเ้ชี�ยวชาญ

หรือจากสมการ 
 

���(��,��) = �
�	�������

�	�������
�          (2) 

 

2) การนํากรณกีลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) วิธีการแกปั้ญหาเดิมมาแกปั้ญหาใหม่โดยการนาํเอา 

ความรู้ในเรื�องของกรณีนั�นมาใชง้านในการแกปั้ญหาในปัจจุบนั โดยการปรับเปลี�ยนวิธีแกไ้ข

ปัญหาของกรณีที�ถกูเลือกขึ�นมาใหม้ีความเหมาะสมกบัปัญหาปัจจุบนั โดยระบบดึงกรณีที�เคย

นําไปใช้แก้ไขปัญหาประกอบไปด้วยชนิด และจาํนวนของอุปกรณ์ที�นําไปใช้ในการซ่อม      

มาแสดงใหแ้กผู้ใ้ช ้� อนัดบั จากค่าความคลา้ยแต่ละคุณลกัษณะ 

3) การแก้ไขปรับปรุง (Revise) วิธีการปรับปรุงวิธีแกปั้ญหาเดิม ใหม้ีความเหมาะสมมากขึ�น 

โดยผูใ้ชเ้ลือกกรณีที�ระบบประเมิน หรือสร้างกรณีใหม่ประกอบไปดว้ยชนิด และจาํนวนของ

อุปกรณ์ที�นําไปใช้ในการซ่อมที�ใกลเ้คียงกับปัญหาปัจจุบัน ซึ� งเป็นกระบวนการปรับปรุง        

ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาที�เกิดขึ�นใหม่เรื�อยๆ  

4) การจดัเกบ็กรณ ี(Retain) วิธีการแกปั้ญหาใหม่โดยการจดัเก็บความรู้ และประสบการณ์ 

ที�ไดจ้ากการแกปั้ญหาแต่ละกรณี โดยนาํกรณีที�ไดจ้ากการสร้างใหม่จากผูใ้ชง้าน นาํไปจดัเก็บ 

เพื�อใชง้านในภายหลงั  
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�. วธิีดําเนินงานวจิยั 

 ระบบ STMCBR ไดท้าํการศึกษาแนวคิด กระบวนการทาํงานของหน่วยงานปรับซ่อม ฯ 

ในปัจจุบนัในกระบวนการทาํงานปัจจุบนัมีการจดัการขอ้มูลทางดา้นการซ่อมโดยเก็บเป็นเอกสาร

การแจ้งซ่อม และใช้โปรแกรมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร เพื�อเก็บข้อมูลใน         

การซ่อมไวใ้นฐานขอ้มูลภายในเครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนตวั รวมไปถึงการประเมินสถานการณ์ใช้

ผูเ้ชี�ยวชาญและมีประสบการณ์มาวิเคราะห์ เพื�อประเมินสถานการณ์ที�เกิดขึ�นเพื�อนําอุปกรณ์ไป

ดาํเนินการซ่อม ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการติดตามงาน ระบบที�ไดพ้ฒันาขึ�นไดน้าํเอากระบวนการ

ให้เหตุผลตามกรณี มาใชใ้นกระบวนการแกไ้ขปัญหาในการประเมินสถานการณ์เพื�อแกไ้ข การ

ดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมายิ�งขึ�น โดยระบบจะนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการประเมินกรณี

การซ่อมของอุปกรณ์ที�ชาํรุดไปใชใ้นการเบิกอุปกรณ์เพื�อซ่อมแซมอุปกรณ์ที�ชาํรุดให้เป็นไปได้

อยา่งรวดเร็ว ซึ�งระบบสามารถจดัการดา้นขอ้มูลเอกสารในการสรุปอุปกรณ์ที�นาํไปใชซ่้อมแซม 

และสามารถติดตามความกา้วหน้าในการซ่อมแซม รวมถึงการแจง้เตือนงานแต่ละงานในรูปแบบ

อีเมล ์ดงัแสดงในรูปที� 2 

 

รูปที� 2 แผนผงัแสดงสถาปัตยกรรมของระบบ STMCBR 
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รูปที� � กระบวนการพฒันาระบบ STMCBR 

ในรูปที� � กระบวนการพฒันาระบบมีการทาํงานของระบบ STMCBR ซึ�งมีขั�นตอนการทาํงาน 

ดงันี�  เจา้หน้าที�หน่วยงานปรับซ่อม ฯ เข้าสู่ระบบ โดยกรอกยสูเซอร์เนม (Username) และพาสเวิร์ด 

(Password) กรอกขอ้มลูรับเรื�องแจง้อุปกรณ์เสียหายลงในแบบฟอร์มเขา้สู่ระบบ ระบบทาํการประเมิน

ความเสียหายของอุปกรณ์ เจา้หนา้ที�หน่วยงานปรับซ่อมฯ สามารถเลือกกรณีที�ไดจ้ากการประเมิน หรือ

เพิ�มการกรณีใหม่ได้หากไม่มีกรณีในระบบ หลงัจากนั�นระบบทาํการแจง้เตือนอีเมล์ไปยงัหัวหน้า

หน่วยงานปรับซ่อมฯ เมื�อมีการแจง้ซ่อมอุปกรณ์เสียหายเขา้สู่ระบบ  และเมื�อหวัหนา้หวัหนา้หน่วยงาน

ปรับซ่อมฯ อนุมัติการซ่อมในระบบจะมีการแจ้งเตือนไปยงัเจ้าหน้าที�หน่วยงานปรับซ่อมฯ ให้

ดาํเนินการซ่อมได ้โดยนาํอุปกรณ์ที�ระบบไดป้ระเมินไปทาํการซ่อมแซม เมื�อทาํการแกไ้ขอุปกรณ์ ที�ชุด

เรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าหน่วยงานปรับซ่อมฯ ทาํการกรอกข้อมูลที�ที�ไดท้าํการซ่อมแซมเรียบร้อยเขา้สู่

ระบบ ระบบแจง้เตือนไปยงัหวัหน้าหน่วยงานปรับซ่อมฯ ว่าไดท้าํการซ่อมแซมเรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ที�

หน่วยงานปรับซ่อมฯ สรุปผลขอ้มูล และจดัการรายงานการซ่อมในแต่ละเดือน โดยระบบ STMCBR 

แบ่งส่วนการทาํงานของระบบออกเป็น � ส่วน ดงันี�  
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1) ส่วนจัดการข้อมูลผู้ ใช้ เป็นส่วนการจดัการผูใ้ชใ้นระบบโดยแบ่งผูใ้ชง้านออกเป็น 3 

สถานะไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ เจา้หนา้ที�หน่วยงานปรับซ่อมฯ และหวัหนา้หน่วยงาน สามารถเป็นไดท้ั�ง 

ผูอ้าํนวยการ และหวัหน้าหน่วยงานปรับซ่อมฯซึ�งในแต่ละสถานะมีสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลที�แตกต่าง

กนั 

2) ส่วนกรอกข้อมูลแจ้งซ่อม และแจ้งเตือนอีเมล์ เป็นส่วนการรับขอ้มูลเขา้สู่ระบบลง

ในแบบฟอร์มที�กาํหนดเพื�อนาํไปใชใ้นการประเมินความเสียหาย โดยมีกระบวนการทาํงานในการ

ประเมินอุปกรณ์เพื�อนาํไปใชใ้นการซ่อม ดงัแสดงในรูปที� � 

 
รูปที� � กระบวนการทาํงานในการประเมนิอุปกรณ์เพื�อนาํไปใชใ้นการซ่อม 

จากรูปมีขั�นตอนการทาํงานดงัต่อไปนี� ผูใ้ชง้านทาํการป้อนขอ้มูลอาการของอุปกรณ์ที�ชาํรุด ลงใน

แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมประกอบด้วย สาเหตุของปัญหา (Description) คือ รายละเอียดของปัญหา เพื�อ

นาํไปใชใ้นการดึงกรณีการซ่อมที�เคยเกิดขึ�นก่อนหนา้นี�  คือ วิธีการแกไ้ขปัญหา (Solution) ระบบจะทาํการ

ดึงกรณีการซ่อมที�เคยเกิดขึ�นก่อนหน้านี�  โดยดึงไฟฟ้าชนิดเดียวกนักับอุปกรณ์ที�ชาํรุดใหม่เท่านั�น โดย
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ระบบจะทาํการวดัค่าความคลา้ยคลึงระหว่างกรณีใหม่กับกรณีการซ่อมเก่าก่อนหน้านี� โดยใช้

อลักอริทึม K-NN โดยทาํการวดัจากสาเหตุการเสีย และชนิดของไฟฟ้าที�เสียระบบตรวจสอบค่า

ความคลา้ยคลึง โดยเลือกผลลพัธ์ที�มีความคลา้ยคลึงจากค่ามากที�สุดลงไป หากกรณีมีค่าความ

คลา้ยคลึงน้อย จะให้ผูใ้ชท้าํการปรับปรุงกรณีการซ่อมที�เหมาะสมกบัสาเหตุการเสียของอุปกรณ์

ใหม่ และทาํการบนัทึกกรณีการซ่อมใหม่ไปยงัฐานกรณี เพื�อใชใ้นการแนะนาํการซ่อมอุปกรณ์ในครั� ง

ต่อไป ในส่วนการแจง้เตือนรายการ ระบบจะแจง้เตือนผา่นทางอีเมลไ์ปยงัหวัหน้าหน่วยงานปรับซ่อม

ฯ เมื�อมีการแจง้ซ่อมอุปกรณ์เขา้สู่ระบบ รวมไปถึงการแจง้เตือนเมื�อมีการปรับปรุงขอ้มลูแจง้ซ่อม 

และสถานะของการซ่อมในระบบ 

3) ส่วนจัดการกรณีการซ่อม เป็นส่วนเพิ�มกรณีการซ่อมเขา้สู่ระบบ โดยสร้างกรณี

การซ่อมใหม่ใชห้ลกัการของระบบผูเ้ชี�ยวชาญ โดยนําองค์ความรู้จากการเพิ�มกรณีของผูเ้ชี�ยวชาญ

จาํลองเป็นองคค์วามรู้ใหแ้ก่ระบบนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์เพื�อแกไ้ขปัญหา ดว้ยการสร้างกรณีโดยระบุ

สาเหตุอาการเสียของไฟฟ้าแต่ล่ะชนิด และระบุวิธีการแกไ้ขปัญหาดว้ยการ              เพิ�มอุปกรณ์ในการ

ซ่อมเก็บเป็นกรณีใหม่ลงในฐานขอ้มลู เพื�อนาํไปใชใ้นการประเมินครั� งต่อไป  

4) ส่วนสรุปผลข้อมูล และจัดการรายงาน เป็นส่วนที�ผูใ้ชส้ามารถเรียกดูรายงานผล

การการแจง้ซ่อมจากฐานขอ้มลู 

5) ส่วนจัดการเส้นทาง เป็นส่วนสาํหรับการจดัการเส้นทางที�รับผิดชอบประกอบดว้ย      

หมวดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข และบริเวณที�รับผดิชอบในระบบ 

6) ส่วนจัดการแผนที�โดยรวม เป็นส่วนให้ผูใ้ช้เรียกดูภาพรายละเอียดที�หน่วยงาน

รับผดิชอบ 

�. ผลการศึกษา 

จากการทาํงานงานของระบบ STMCBR เมื�อผูใ้ช้งานทาํการป้อนขอ้มูลชนิด ของไฟ และ

อาการของอุปกรณ์ที�ชาํรุดลงในแบบฟอร์มการแจง้ซ่อม ระบบแสดงแนวทางการแกไ้ขปัญหานั�น ๆ

ขึ�นมาใหผู้ใ้ชเ้ลือกตามลาํดบั � อนัดบัที�มีค่าความคลา้ยคลึงดว้ยการให้นํ� าหนักของระบบมากที�สุด 

หากผูใ้ช้เลือกปัญหาที�ระบบแสดงขึ� นมา ระบบจะบันทึกการแกไ้ขอตัโนมติัและนาํไปปรับปรุง    

ในการแสดงแนวทางการแกไ้ขในครั� งต่อไป หากผูใ้ชไ้ม่เลือกกรณีที�ระบบแสดงนั�น สามารถสร้าง

รายละเอียดกรณีการซ่อมใหม่เข้าสู่ระบบเพื�อให้ระบบบันทึกลงฐานกรณีเพื�อเก็บเป็นแนวทาง      

ในการนาํไปใชแ้กไ้ขในครั� งต่อไป ในการประเมินมีการแบ่งฐานกรณีการซ่อมที�ไดจ้ากการซ่อม   

ในอดีตซึ�งรวบรวมมาไดท้ั� งหมด ��� กรณี มาเป็นข้อมูลตั�งตน้ (Training Data Set) ให้กบัระบบ 

STMCBR โดยขอ้มูลที�นาํมาฝึกให้กบัระบบแบ่งเป็นขอ้มูลด้านไฟฟ้าแสงสว่าง จาํนวน 50 กรณี 

373



 
 

ไฟสญัญาณจราจรจาํนวน 30 กรณี และไฟกระพริบ 20 กรณี โดยนาํกรณีทดสอบ (Testing Data Set) 

มาทดสอบ 10 กรณี โดยให้ระบบ STBCBR นําเข้าข้อมูลและนําผลที�ได้จากระบบ STBCBR         

มาเปรียบเทียบกบัผลการประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ พบว่าระบบสามารถตอบคาํถามได้ใกลเ้คียง         

8 กรณี โดยคิดไดเ้ป็น 8�% ซึ�งมีค่าใกลเ้คียงกบัผูเ้ชี�ยวชาญ ดงัแสดงในตารางที� � 

 

ตารางที� � ผลการทดสอบระบบ STBCBR เพื�อนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์ผลในการซ่อม 

จากการทดสอบการทาํงานของระบบจะเห็นไดว้่า ผลการประเมินของระบบของไฟฟ้าแสงสว่าง 

ประเมินไดผ้ดิไป � กรณี และไฟสัญญาณจราจรประเมินไดผ้ดิไป � กรณี เนื�องจากเงื�อนไขในการเสีย

ของอาการในแต่ละชนิดไฟมีเงื�อนไขและจาํนวนของไฟที�ต่างกนัจึงทาํใหก้ารจาํแนกฐานกรณีมีมากตาม

ไปดว้ย กรณีที�ประเมินไดอ้าจใกลเ้คียงแต่ไม่ถกูตอ้งที�จะเลือกกรณีไปใชใ้นการซ่อมอุปกรณ์ รวมไปถึง

กรณีที�มีในฐานกรณีอาจมีไม่มากเพียงที�ระบบจะเรียนรู้แนวทางการให้เหตุผลตามกรณีได้ถูกตอ้ง        

ในส่วนของไฟสญัญาณกระพริบ ระบบสามารถประเมินไดถ้กูตอ้งตรงตามผูเ้ชี�ยวชาญทุกกรณีเนื�องจาก

เงื�อนไขในการระบุอาการเสียของไฟสัญญาณกระพริบมีไม่มาก รวมถึงอุปกรณ์ที�ประเมินมีไม่มาก

เท่ากบัไฟชนิดอื�น จึงทาํใหก้ารประเมินคาํตอบที�ไดจ้ากระบบมีความถกูตอ้งมากกว่าไฟชนิดอื�น 

5. งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

การแกปั้ญหาดว้ยฐานกรณีมีการนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาในดา้นต่าง ๆ  หลากหลายปัญหา อาทิเช่น 

กิตติพงษ์ จนัทนาภรณ์ และชยัวฒัน์ นุ่มทอ (2555) เสนอระบบผูเ้ชี�ยวชาญฐานกรณีสาํหรับการ

วิเคราะห์ความผดิพลาดของผลิตภณัฑข์องอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใชง้านในดา้นอุตสาหกรรม 

โดยนาํเอาขอ้มูลการวิเคราะห์ความผิดพลาดที�ไดส้รุปผลในอดีต มาจดัเก็บในรูปแบบของกฎ (Rule)  

เพื�อนาํไปใชอ้า้งอิงในการให้คาํแนะนาํโดยจดัเก็บกรณีเป็นแหล่งขอ้มลูระบบในรูปแบบของฐานกรณี

ชนิดของไฟ อาการไฟที�ชํารุด 
การประเมินอาการเสียของ

อุปกรณ์จากผู้เชี�ยวชาญ 

ระบบประเมินอาการเสีย

ของอุปกรณ์ใกล้เคียงกับ

ผู้เชี�ยวชาญ 

ไฟฟ้าแสงสว่าง 
ดบัหมด,ติดตลอดเวลา, 

ดบับางดวง 
� กรณี 3 กรณี 

ไฟสัญญาณจราจร 
ดบัหมด,ติดตลอดเวลา, 

ดบับางดวง 
� กรณี 3 กรณี 

ไฟสัญญาณกระพริบ 
ดบัหมด,ติดตลอดเวลา, 

ดบับางดวง 
2 กรณี 2 กรณี 
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โดยใหเ้หตุผลเชิงอนุมานแบบเชิงกรณีศึกษาเพื�อเปรียบเทียบความคลา้ยกนัของกรณีปัญหาในอดีต และ

ปัจจุบนัโดย ใชห้ลกัการ K-NN มาหาค่าคะแนนของแต่ละลกัษณะขอ้มูลระหว่างกรณีก่อนหนา้ และ

กรณีปัจจุบัน โดยระบบสามารถลดข้อมูลในการวิเคราะห์ และเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานของ

ผูป้ฏิบติังานได ้

Salem (2007) ใชน้าํการตอบคาํถามดว้ยวิธีการใหเ้หตุผลตามกรณีมาช่วยวินิจฉัยโรค โดยอาศยั

ปัจจยัในเรื�องของสุขภาพของผูป่้วย โดยนาํเอามาเปรียบเทียบกบัฐานกรณีเพื�อช่วยใหแ้พทยว์ินิจฉยัโรค

ไดอ้ยา่งรวดเร็วมากขึ�น 

นอกจากนี� ยงัมีการนาํการประยกุตใ์ชก้ารใหเ้หตุผลดว้ยฐานกรณีมาช่วยแนะนาํอาหาร              ที�

เหมาะสมสาํหรับผูป่้วยใน (เสกสรร ศิวิลยั และจกัรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต, 2555)  มาใชใ้นการแนะนาํ

อาหารของผูป่้วยที�เคยเขา้พกัรักษากบัทางโรงพยาบาลในอดีตมาเปรียบเทียบกบักรณีใหม่และดึงขอ้มูล

โดยทาํการวดัจากคุณลกัษณะของกรณีที�เคยเกิดขึ�น ระบบจะแนะนาํอาหารเพื�อใหผู้ป่้วยไดรั้บประทาน

อาหารที�ถกูตอ้งครบถว้นตามหลกัโภชนาการและเหมาะสมกบัสภาพร่างกายโดยระบบสามารถแนะนาํ

อาหารไดส้ะดวก และรวดเร็วยิ�งขึ�น 

นอกจากนี�  Herrera et al (2011) ไดน้ําเอากระบวนการให้เหตุผลตามกรณีมาใชใ้นการพฒันา

ระบบการแนะนําอาหารพร้อมสูตรโดยอาศยัปัจจัยความต้องการบริโภคของผูใ้ชป้ระกอบไปด้วย 

ประเภทของอาหาร และวตัถุดิบ นาํมาทาํการเปรียบเทียบอาหารที�อยู่ในฐานกรณีเพื�อแนะนาํรายการ

อาหารใหต้รงกบัความตอ้งการผูใ้ช ้

ทั�งนี�  อภิษฎา พึ�งเจริญ และพยงุ มีสัจ (2552) ไดน้าํเอาการให้เหตุผลตามกรณีมาใชพ้ฒันาระบบ

ปรึกษาปัญหาด้านการใช้งานโปรแกรมแอคแพคอีอาร์พี (Accpac ERP) โดยนําข้อดีของการนํา            

การให้เหตุผลตามกรณีมาใชป้ระโยชน์ในการใหค้าํปรึกษาแกไ้ขปัญหาในดา้นการใชง้านของผูใ้ชง้าน

โปรแกรมแอคแพคอีอาร์พีซึ�งให้คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาให้กบัผูใ้ช ้โดยใชพ้ฒันาระบบซึ�งผูใ้ช้

สามารถใช้งานผ่านเว็บไซด์จากที�ใดก็ได้เพื�อสืบค้นปัญหาที�ตอ้งการ โดยวิเคราะห์แนวทางแก้ไข           

ที�ถกูตอ้งที�สุดใหแ้ก่ผูใ้ชง้านที�ทาํการสืบคน้ 

�. สรุปผล 

ระบบ STMCBR ดว้ยเครื�องมือเจโคริบรี (jCOLIBRI�) เป็นโปรแกรมที�ใชส้ร้างระบบการ       ให้

เหตุผลตามกรณีมาช่วยในการแนะนําอุปกรณ์ที�นําไปใช้ในการซ่อม แทนการใชผู้เ้ชี�ยวชาญในการ

ตดัสินใจ ระบบสามารถช่วยแนะนาํแนวทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใกลเ้คียงกบัผูเ้ชี�ยวชาญ

ดว้ยการจดัลาํดบัการแสดงขอ้มูลจากมากไปหานอ้ยตามค่านํ� าหนักของแต่ละกรณีเพื�อให้ผูใ้ชง้านใช้

เวลาในการแกไ้ขปัญหาที�น้อยลง และในขั�นตอนการปรับปรุงกรณียงัช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการ

แสดงกรณีการซ่อมในการนาํมาใช้แกไ้ขปัญหาไดม้ากยิ�งขึ�น โดยการเพิ�มกรณีที�ถูกตอ้งใหม่เข้าไป
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เพื�อใหร้ะบบนาํไปใชใ้นการใหเ้หตุผลในครั� งต่อไปไดซึ้�งระบบสามารถแสดงแนวทางการแกไ้ขได้

ค่อนข้างครบถว้น จากการประเมินจากผูเ้ชี�ยวชาญ �� กรณี พบว่าระบบสามารถตอบคาํถามได้

ใกลเ้คียง 8 กรณี คิดได้เป็น 8�% ซึ� งมีค่าใกลเ้คียงกับผูเ้ชี�ยวชาญในการประเมินในการทดสอบ

ขอ้มลูอีกทั�งระบบยงัช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานในหน่วยงานใหส้ะดวก รวดเร็วมากยิ�งขึ�น 

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาครั� งต่อไป เพื�อให้ระบบมีฐานกรณีที�มากพอเพื�อตอบคาํถามตรง

และแม่นยาํมากขึ�นซึ�งกรณีที�เกิดขึ�นในระบบแต่ละช่วงเวลาในการทดสอบทาํให้มีขอ้มลูที�แตกต่าง

กนัในแต่ล่ะช่วงเวลา ดงันั�นในการปรับปรุงกระบวนการให้เหตุผลตามกรณีควรรวบรวมกรณีที�

เกี�ยวขอ้งกบักรณีการซ่อมใหม้ีมาก และครอบคลุมที�สุดเพื�อให้ระบบเรียนรู้แนวทางแกไ้ขไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งรวมถึงการสร้างเงื�อนไขในลกัษณะของรายละเอียดของปัญหาเพื�อลดค่าความเหมือนในการ

เลือกคาํตอบของวิธีการแกไ้ขใหม้ีความแม่นยาํมากยิ�งขึ�น 
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บทคัดย่อ:  ระบบจดัการฐานขอ้มูลสาํหรับสารสนเทศในปัจจุบนัมีความจาํเป็นและมีหลากหลาย

ชนิดให้เลือกใช้งานพร้อมกับเทคโนโลยีสําหรับศูนยข์้อมูลที�มีชื�อว่า เวอร์ชวลไลเซชั�น ที�มีการ

พฒันาอยา่งต่อเนื�องภายใตก้ารบริการ Cloud computing ในส่วนของโปรแกรมจดัการเครื�องเสมือน

จริงไดแ้ก่ VMware(ESXi) Xen และ KVM จึงนาํมาทดสอบกบัภาระงานจริงแบบ OLTP บนระบบ

จดัการฐานขอ้มูลโอเพนซอร์ส MariaDB ในรูปแบบของภาระงาน TPC-C(ร้านคา้ออนไลน์) และ 

Epinions(เครือข่ายสงัคมออนไลน์) ที�มีโครงสร้างของฐานขอ้มลูและการใชง้านที�แตกต่างกนั พบว่า

โปรแกรมจัดการเครื� องเสมือนจริง Xen มีค่าการให้บริการ Transection ต่อวินาทีสูงสุด และ

รองลงมาไดแ้ก่ VMware(ESXi) และ KVM   
 

คาํสําคญั:  เวอร์ชวลไลเซชั�น, ESXi, Xen, KVM, MariaDB, OLTP  
 

Abstract: Nowadays, database management system becomes an important part of the information 

systems. Many features were   added including the driver for virtualization technology which uses 

in data center called Cloud computing.  In this paper, we measured the performance of database 

using in virtualization platform: VMware (ESXi), Xen and Kernel-based Virtual Machine 

(KVM). We also analyzed the different types of OLTP workload on MariaDB open source 

database management system by using TPC-C on-line transaction processing benchmark and 
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Epinions social network. The result found that XEN can handle higher transaction per second rate 

than VMware(ESXi) and KVM. 

 

Keywords: Virtualization, ESXi, Xen, KVM, MariaDB, OLTP 

 

1. บทนํา 

ขอ้มูลสารสนเทศที�อยูใ่นชีวิตประจาํวนั มีปริมาณสูงขึ�นและมีความหลากหลายที�ส่งผลทาํ

ใหก้ารบริหารจดัการขอ้มลูตอ้งการใชท้รัพยากรมากกว่าในอดีตและตอ้งการเทคโนโลยใีหม่ เพื�อทาํ

ให้การเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั�นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงที�สุด แต่สําหรับระบบบริหาร

จดัการฐานข้อมูล หรือ database management system (DBMS) ถือว่าเป็นเครื�องมือในการรองรับ

ภารกิจนี�  และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง ไดแ้ก่ Oracle PostgreSQL DB� MySQL MariaDB และ 

SQLite โดยเฉพาะกลุ่มของโอเพนซอร์สคือ MySQL และMariaDB ที�มีการจดัลาํดบัความนิยมและ

ถกูจดัอนัดบัให้ MariaDB Enterprise อยูใ่นลาํดบัที� � (Forrest Stroud, ����) ซึ�งถือไดว้่าไวสู้งกว่า 

MySQL ซึ� งในส่วนของ Mariadb ทําการพัฒนาส่วนบันทึกข้อมูลที�มีชื�อว่า  XtraDB (MariaDB 

Corporation, ����) ท ดแท น InnoDB ที� มี อยู่ เดิม  เพื� อรองรับ อุปก รณ์ ในยุค ปั จจุบัน และมี

ความสามารถในการขยายการให้บริการที�มีประสิทธิภาพที�สูงขึ� น  ในงานวิจัยนี� จึงต้องการนํา

ฐานขอ้มูลมาติดตั�งร่วมกบัเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั�น โดยเทคโนโลยีดงักล่าวทาํให้มีการเปลี�ยน

รูปแบบของศูนยข์้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Cloud computing  จึงเป็นสมมติฐานหลักในการ

ทดสอบวดัประสิทธิภาพของฐานขอ้มลูที�มีความนิยมอย่าง MariaDB บนโครงสร้างของเวอร์ชวล

ไลเซชั�นที�มีโปรแกรมบริหารจดัการเครื�องเสมือนจริงไดแ้ก่ VMware(ESXi) KVM และ Xen เพราะ

โปรแกรมบริหารเครื�องเสมือนจริงทั�งหมดมีโครงสร้างที�แตกต่างกนั โดยสาํหรับ VMware(ESXi) 

เป็นโปรแกรมที�มีลิขสิทธิ�  แต่ในส่วนของ KVM และ Xen อยู่ในกลุ่มของโอเพนซอร์สที�มีการ

พฒันาอย่างต่อเนื�องตามสถาปัตยกรรมที�แตกต่างกัน โดยการนําเสนอขอ้แตกต่างของโปรแกรม

บริหารจดัการเครื�องเสมือนจริงเหล่านี� ถูกนาํเสนอมาตั�งแต่ช่วง พ.ศ. 2553 (Rathore, M.S. Hidell, 

M. & Sjodin, P. 2013, 88-96) เป็นตน้มา ซึ� งผลที�ได้จากวดัประสิทธิภาพมีการเปลี�ยนแปลงอย่าง

ต่อเนื�อง เพราะมีการพฒันาประสิทธิภาพของตวัโปรแกรม Xen และ KVM อีกทั�งการพฒันารุ่นของ

ระบบปฏิบัติการ ซึ� งส่วนนี� ไม่รวมถึงการพฒันาในส่วนของ VMware(ESXi) ที�  version 6.0 ใน

ปัจจุบนั จึงทาํให้มีการทดสอบและวดัประสิทธิภาพทั�งในส่วนของ การใชท้รัพยากร ประสิทธิภาพ

ของการประมวลผล เก็บขอ้มลู และการใชพ้ลงังาน โดยงานวิจยันี�ผูว้ิจยัใชฐ้านขอ้มลูโอเพนซอร์ส 
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MariaDB เพราะเป็นฐานข้อมูลที�ถูกพฒันาใหม่ต่อจาก Mysql และได้รับความนิยมดีกว่า มาวดั

ประสิท ธิภ าพ ด้วยภ าระงาน จริงอย่าง on-line transaction processing(OLTP) (Djellel Eddine 

Difallah et al, 2015) ที�ไดรั้บการพฒันาใหส้ามารถจาํลองภาระงานจาํนวนมากของ ร้านคา้ออนไลน์ 

และ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื�อนําเสนอประสิทธิภาพที�แตกต่างของแต่ละโปรแกรมบริหาร

จดัการเครื�องเสมือนจริง  

ส่วนถดัไปหัวขอ้ทบทวนวรรณกรรมกล่าวถึงพื�นฐานของโปรแกรมบริหารเครื�องเสมือน

จริง และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง สาํหรับการดาํเนินการวิจยัและผลการศึกษาไดอ้ธิบายแนวคิดและวิธีใน

การทาํการวดัประสิทธิภาพ เพื�อนาํเสนอผลการวิจยัพร้อมสรุปประเด็นในหวัขอ้สรุปผลการวิจยั 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

เนื�อหาในส่วนนี� กล่าวถึงงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งสาํหรับอา้งอิงงานวิจยั และแนะนาํโปรแกรม

บริหารเครื� องเสมือนจริง VMware(ESXi) Xen และ KVM พร้อมทั� งฐานข้อมูล MariaDB และ

เครื�องมือที�ใชใ้นการทดสอบ OLTP ดว้ยโปรแกรม Sysbench และ OLTPBenchmark  

2.1. งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง  

การวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมบริหารจัดการเครื� องเสมือนจริงถูกนําเสนอการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจาํหลกั หน่วยบนัทึกผล และ

เครือข่าย ระหว่างโปรแกรมบริหารเครื� องเสมือนจริงได้แก่ VMware(ESXi) KVM และ Xen 

สาํหรับการนําเสนอประสิทธิภาพเขียน-อ่านของฮาร์ดดิสก์ของโอเพนซอร์สเวอร์ชวลไลเซชั�น 

KVM และXen (อิลฮาม เจ๊ะเต๊ะ, สาเราะ บิลโต๊ะแหละ, สุรีรัตน์ แกว้ครี, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส, 

����, น.���-���)  พบว่า หน่วยบนัทึกขอ้มลู แบบ Thread บน KVM มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

เทียบเท่ากบั Xen  โดยค่าการอ่าน �� Mbytes/s ซึ�งนอ้ยกว่าแบบ Single Thread ��� Mbytes/s และมี

การวดัปริมาณพลงังาน การวดัประสิทธิภาพเครือข่าย และการอ่านขอ้มูลของ Harddisk (Soriga, 

S.G. & Barbulescu, M. ����, �-�) โดยสรุปว่าประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน แต่ผูว้ิจ ัยกล่าวว่ามี

ประสิทธิภาพแตกต่างกนัสําหรับ KVM รุ่นก่อน �.�� จึงเห็นว่าโปรแกรมทั�งคู่ มีการพฒันาอย่าง

ต่อเนื�อง และอีกงานวิจยัที�ศึกษาประสิทธิภาพของเครือข่าย (Rathore, M.S. Hidell, M. & Sjodin, P. 

2013, 88-96) ทาํการศึกษาเทคโนโลย ีSingle root I/O virtualization (SR-IOV) ของ KVM กบั LXC 

ในการใหบ้ริการเครือข่ายกบัเครื�องเสมือนจริงที�ติดตั�ง Virtual Routers พบว่า มีปริมาณ Throughput 

ใกลเ้คียงกนัที�  �,��� kpps ในงานวิจยันี� จึงต้องการนาํเสนอความแตกต่างของประสิทธิภาพของ

โปรแกรมจดัการเครื�องเสมือนจริงไดแ้ก่ VMware(ESXi 6.0) Xen 4.4 และ KVM(kernel 3.10) ดว้ย

ฐานขอ้มูล MariaDB 10.0.21 ดว้ยภาระงานตวัอย่างของระบบร้านคา้ออนไลน์ และเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์(Epinions) ในรูปแบบของปริมาณ Transection ต่อวินาที ซึ�งงานวิจยัในลกัษณะนี� เน้นการ

ใช้เครื� องมือวดัประสิทธิภาพเท่านั�น และการพฒันาของโปรแกรมจดัการเครื�องเสมือนจริงอย่าง

รวดเร็วจึงทาํใหผ้ลการทดสอบที�ถกูนาํเสนอไวก่้อนหนา้อาจมีความเปลี�ยนแปลง  

�.� โปรแกรมบริหารเครื�องเสมอืนจริง  

สาํหรับโปรแกรมจดัการเครื�องเสมือนจริงในปัจจุบนัมีหลากหลายทั�งแบบเชิงธุรกิจ และ

โอเพนซอร์ส โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื�องสําหรับแบบเชิงธุรกิจที�ได้รับความนิยมได้แก่ 

VMware(ESXi) และ Hyper-V สาํหรับแบบโอเพนซอร์สที�มีความนิยมในปัจจุบนัไดแ้ก่ Xen และ

KVM  โดย KVM รุ่นแรกเผยแพร่เมื�อวนัที� � กุมภาพนัธ ์���� จนถึงปัจจุบนัไดถ้กูพฒันาใหใ้ชง้าน

บน Kernel 3.10.0 บนระบบปฏิบัติการ CentOS 7.1 ที� ได้เผยแพร่ในวันที�  � สิงหาคม ���� 

(https://wiki.centos.org/Manuals/ReleaseNotes/CentOS�) ที� มีรหัส รุ่นคือ kvm-54 ใน ส่วนของ  

Xen ไดรั้บการพฒันาจากบริษทั Citrix Systems, Inc. ตั�งแต่ปี ���� และปัจจุบนัอยู่ในรุ่นที� �.�.� ที�

ผา่นการปรับปรุงล่าสุดในวนัที� � สิงหาคม ����  เช่นเดียวกบัทาง VMware ที�เผยแพร่ ESXi 6.0 ใน

วนัที� �� มีนาคม ���� ผูว้ิจยัจึงนาํโปรแกรมจดัการเครื�องเสมือนจริงทั�งหมดมาทาํการทดสอบใน

งานวิจยันี�  

�.� ตวัวดัประสิทธิภาพ OLTP  

สาํหรับ OLTP ถือเป็นกิจกรรมที�เกิดขึ�นในชีวิตประจาํวนั แต่เป็นกิจกรรมที�มีปริมาณสูง 

เพราะเป็นกิจกรรมที�ไดรั้บความนิยม อยา่งปีก่อนหนา้นี�การใชง้านหนา้เว็บประมลูสินคา้ที�นิยมกนั

ในปัจจุบนัมีการพฒันาตวัสร้างภาระงานสาํหรับฐานขอ้มูลชนิดนี� คือ OLTP-Bench (Djellel Eddine 

Difallah et al, 2015) ที�สามารถนาํมาใชง้านไดจ้าก github ที�มีรูปแบบภาระงานที�หลากหลาย 

3. การดําเนินการวจิยั 

ในขั�นตอนการวิจยัผูว้ิจยัทาํการวดัประสิทธิภาพพื�นฐานดว้ยโปรแกรม Sysbench 

 แบบ Simple ที�มีการใชง้านคาํสั�ง “SELECT” เพื�อการเรียกดูขอ้มลูหรือเฉพาะการอ่านขอ้มลูเท่านั�น 

และส่วนที� � เลือกภาระงานที�นาํมาทดสอบฐานขอ้มูลดว้ยกิจกรรม TPC-C (ร้านคา้ออนไลน์) ที�

เน้นฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ที�มีหลายตาราง  และ Epinions (เครือข่ายสังคมออนไลน์) ที� เน้นการ

เชื�อมโยงขอ้มูลแบบ many-to-many โดยทั�งสองภาระงานสาํหรับฐานขอ้มูลมีเอกลกัษณ์ที�แตกต่าง

กนั เพื�อนาํเสนอขอ้มลูของประสิทธิภาพจากภาระงานจริงที�ไดรั้บความนิยม  
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�.� การออกแบบการทดสอบ 

เพราะทาํให้เครื�องเสมือนจริงที�ใชใ้นการทดสอบดว้ย 2 vCPU RAM 2 GB บนเครื�องแม่

ข่ายรุ่น Dell PowerEdge R200 (Xeon X3360@ 2.83 GHz RAM 4GB) เพื�อใชว้ดัประสิทธิภาพของ

โปรแกรมจดัการเครื�องเสมือนจริง Xen KVM และ VMware(ESXi) ดว้ยการติดตั�งระบบจดัการ

ฐานข้อมูล MariaDB รุ่น 10.0.21 และทาํการทดสอบดว้ยภาระงาน OLTP-Simple จากโปรแกรม 

Sysbench   และภาระงาน OLTP-TPC-C กับ OLTP-Epinions จากโปรแกรม OLTP-Bench โดย

อธิบายในส่วนถดัไป 

�.� ภาระงาน TPC-C (ร้านค้าออนไลน์) 

เป็นภาระงานที�เนน้ในเรื�องของปริมาณ transaction ที�สูงโดยมีโครงสร้างของฐานขอ้มลูดงั

ตารางที� 1 และมีรายละเอียดตามรูปที� 1  

ตารางที� 1 ฐานขอ้มลูของภาระงาน TPC-C (ร้านคา้ออนไลน์) 
Tables Columns Primary Keys Indexes Foreign Kyes Trans. #Joins 

9 92  8  3  24  5  2 
 การกาํหนดให้ค่ากิจกรรมการสั�งซื�อ(��%)และการชาํระเงิน(��%) สถานการณ์สั�งซื�อ(�%) 

ตรวจสอบการจดัส่ง(�%) และการตรวจสอบคลงัสินคา้(�%) ซึ�งส่งผลกระทบกบัทุกตาราง 

 
รูปที� 1แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูของ TPC-C (ร้านคา้ออนไลน์) 

ฐานข้อมูลของ TPC-C (ร้านค้าออนไลน์) มีโครงสร้างที�ใหญ่เนื�องจากรวมถึงส่วนของ

สถานที�เก็บสินคา้ และขั�นตอนที�ครบถว้นเพราะอา้งอิงถึงการส่งสินคา้และประวติัการสั�งซื�อ โดยใน

การทดสอบผูว้ิจยั เลือกใชข้นาด (Scale Factor) ไวที้� �,��� พร้อมดว้ยจาํนวนผูใ้ชง้าน (Worker) ที� 

�,��� บนเครื�องเสมือนจริงทุกโปรแกรมบริหารจดัการเครื�องเสมือนจริง  
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�.� ภาระงาน Epinions (เครือข่ายสังคมออนไลน์) 

เป็นภาระงานที� เน้นในเรื� องของการ Joins แบบ many-to-many  ที�มี โครงสร้างของ

ฐานขอ้มลูดงัตารางที� 2 และมีรายละเอียดตามรูปที� 2  

 

ตารางที� 2 ฐานขอ้มลูของภาระงาน Epinions (เครือข่ายสงัคมออนไลน์) 
Tables Columns Primary Keys Indexes Foreign Kyes Trans. #Joins 

� �� � �� �  � � 
การกาํหนดกิจกรรมการเรียกดู Review เรียงตามรหสั ผูใ้ชแ้ละความนิยม และการปรับปรุง

ชื�อ Review หัวข้อ และค่าความสนใจ โดยกระจายนํ� าหนักแต่ละกิจกรรมที� ��% เพราะมีการใช้

ตารางขอ้มลูในทุกกิจกรรม และมีการเชื�อมขอ้มลูแบบ many-to-many   

 
รูปที� 2 แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูของ Epinions (เครือข่ายสงัคมออนไลน์) 

สําหรับฐานข้อมูล Epinions (เครือข่ายสังคมออนไลน์) มีจาํนวนตารางที�น้อยกว่าโดย

รูปแบบของกิจกรรมนี� คือมีผูใ้ชเ้ขา้มาโพสต์ขอ้มูลเนื�อหา เรื�องที�สนใจและมีผูใ้ชอ้ื�นที�เขา้มาแสดง

ความคิดเห็นและแสดงความรู้สึก ซึ� งสามารถดูไดจ้ากเว็บไซต์ http://www.epinions.com/ ซึ�งการ

ทดสอบเลือกใชข้นาด (Scale Factor) ไวที้� �,��� พร้อมดว้ยจาํนวนผูใ้ชง้าน (Worker) ที� �,��� บน

เครื�องเสมือนจริงทุกโปรแกรมบริหารจดัการเครื�องเสมือนจริง 

4. ผลการศึกษา 

จากการวดัประสิทธิภาพในขอ้ที� � ขอนาํเสนอผลไว ้� ส่วนคือ ผลของการวดัประสิทธิภาพ

ดว้ยโปรแกรม Sysbench ดว้ยภาระงาน OLTP-Simple ที�ทาํการสร้างตารางทดสอบที�มีชื�อว่า sbtest 

โดยตารางดงักล่าวไดถู้กสร้างขอ้มูลไวจ้าํนวน ��,���,��� ชุด และโปรแกรม OLTP-Bench ดว้ย

ภาระงาน OLTP-TPC-C  กบัภาระงาน OLTP-Epinions บนเครื�องเสมือนจริงของโปรแกรม Xen 

VMware(ESXi) และ KVM ตามลาํดับ โดยโปรแกรม OLTP-Bench ทําการสร้างตารางและชุด
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ขอ้มูล สาํหรับทดสอบที� �-� ลา้นชุดขอ้มูล ด้วยคาํสั�ง “--create=true --load=true” ในการเรียกใช้

งาน OLTP-Bench 

 

4.1 ผลการวดัประสิทธิภาพของภาระงาน OLTP-Simple 

ผลตามรูปที� 3 แสดงประสิทธิภาพของการวดัดว้ยคาํสั�งภาษา SQL “SELECT” ที�จาํนวน

ขอ้มลู ��,���,��� ชุด  พบว่า Xen สามารถใหบ้ริการเฉลี�ยสูงถึง �,���.�� transection ต่อวินาที โดย

มีค่าสูงกว่า VMware(ESXi) และ KVM ตามลาํดบั 

 
รูปที� 3 ผลการวดัประสิทธิภาพดว้ยโปรแกรม Sysbench แบบ OLTP-Simple 

4.� ผลการวดัประสิทธิภาพของภาพระงาน OLTP-TPC-C 

ผลการวดัประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม OLTP-Bench นําเสนอในรูปของความสัมพนัธ์

ระหว่างปริมาณ Transection per sec และค่าเวลาตอบสนองมิลลิวินาที เพื�อเปรียบเทียบโปรแกรม

จดัการเครื�องเสมือนจริงทั�งสามตามรูปที� � 

 
รูปที� �  ผลการวดัประสิทธิภาพดว้ยโปรแกรม OLTP-Bench แบบ OLTP-TPC-C 

ผลการวดัประสิทธิภาพพบว่าโปรแกรมจดัการเครื�องเสมือนจริง Xen สามารถใหบ้ริการได้

สูงกว่า VMware(ESXi) และ KVM โดยตลอดช่วงเวลา �� วินาที แต่ค่าเวลาการประมวลผล 

VMware(ESXi) มีค่าเวลาการตอบสนองที�ต ํ�าที�สุดตลอดเช่นกนั 

1,566.28 1,372.55 1,049.27 
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4.� ผลการวดัประสิทธิภาพของภาพระงาน OLTP-Epinions 

ภาระงานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Epinions มีการเชื�อมความสัมพนัธ์แบบ many-to-

many ซึ�งมีรูปแบบของผลการใหบ้ริการที�แตกต่างจากภาระงานก่อนหนา้ตามรูปที� 5 

 
รูปที� 5 ผลการวดัประสิทธิภาพดว้ยโปรแกรม OLTP-Bench แบบ OLTP-Epinions 

ผลการวดัประสิทธิภาพค่าการใหบ้ริการลดลงและเมื�อเปรียบเทียบทั�งสามโปรแกรมจดัการ

เครื� องเสมือนจริงพบว่า Xen มีปริมาณ Transection ต่อวินาทีสูงที�สุดและเวลาตอบสนองตํ�าสุด

เช่นกนัในกรณีนี�  และรองลงมาไดแ้ก่ VMware(ESXi) และ KVM ตามลาํดบั เนื�องจากภาระงานนี� มี

ลกัษณะเชื�อมโยงกนัเมื�อมีภาระงานเพิ�มขึ�นจึงส่งผลใหม้ีการเชื�อมโยงขอ้มลูมากขึ�นทาํใหภ้าระงานมี

ลกัษณะไม่คงที� 

5. สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิจยัดว้ยการทดสอบภาระงานของฐานขอ้มลูบนโปรแกรมจดัการเครื�องเสมือนจริง

ที�ได้รับความนิยมในปัจจุบัน พบว่าผลการทดสอบโดยภาพรวม Xen มีความสามารถในการ

ให้บริการด้วยการวดัในหน่วยของ Transection ต่อวินาทีสูงที�สุด เมื�อเทียบกบัโปรแกรมจดัการ

เครื�องเสมือนจริงเชิงธุรกิจ VMware(ESXi) และแบบโอเพนซอร์ส KVM จากภาระงานแต่ละแบบ

ผูว้ิจยักาํหนดให้สร้างฐานขอ้มูลดว้ยหน่วยประมวลผลกลางแบบหลายแกน เพื�อวดัความสามารถ

การทาํงานของระบบจดัการฐานขอ้มลู สามารถสรุปแยกตามภาระงานที�ใชท้ดสอบในแต่ละรูปแบบ

ของ OLTP ไวด้งันี�   

 OLTP-Simple สามารถให้บริการได้สูงสุดถึง�,��� Transection ต่อวินาที ด้วย

โปรแกรมจดัการเครื�องเสมือนจริง Xen ที�ถือว่ามีประสิทธิภาพดีที�สุด เมื�อทดสอบ

ดว้ยคาํสั�ง SQL แบบ “SELECT”  
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 OLTP-TPC-C ภาระงานของร้านค้าออนไลน์ที�มีขนาดใหญ่สําหรับปริมาณการ

ให้บริการอยู่ที�  ��� Transection ต่อวินาทีสาํหรับโปรแกรมจดัการเครื�องเสมือน

จริง  Xen แต่ พ บ ว่ า VMware(ESXi) มี ค่ าเวล าต อ บ สน อ งที� ดี ก ว่ าใน แต่ ล ะ 

Transection สาํหรับภาระงานที�มี Transection จาํนวนมาก 

 OLTP-Epinions ภ าร ะ ง าน ที� มี ก า ร เชื� อ ม ข้ อ มู ล  many-to-many จึ ง ทํ า ให้ มี

ประสิทธิภาพลดลงเมื�อเวลาผ่านไป โดยโปรแกรมจดัการเครื�องเสมือนจริง Xen 

สามารถใหบ้ริการไดสู้งสุดเช่นเดียวกนั จึงแสดงว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าโปรแกรม

จดัการเครื�องเสมือนจริงอื�นๆ อยา่งชดัเจน 

สาํหรับในงานวิจยันี� เพื�อนาํเสนอการวดัประสิทธิภาพภาระงานจริงสาํหรับฐานขอ้มลู โดย

วดัที�เครื�องเสมือนจริงขนาดใหญ่ แต่สาํหรับการออกแบบระบบจดัการฐานขอ้มลูที�นิยมในปัจจุบนั

มีการขยายด้วยวิธีการทาํคลสัเตอร์หรือกลุ่มบริการ ในส่วนดังกล่าวถือเป็นส่วนที�ควรทาํการ

ทดสอบต่อไป พร้อมโปรแกรมจดัการเครื�องเสมือนจริงที�ยงัคงพฒันาอยา่งต่อเนื�องควบคู่ไป 
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การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพฐานข้อมูล MySQL และ MariaDB ด้วยภาระงาน OLTP  
A Comparison of Database Performance of MySQL and MariaDB with OLTP Workload 
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บทคัดย่อ:  ขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีปริมาณสูงข้ึนในยุคปัจจุบนัท่ีมีคาํนิยามไวว้่า Big data ท่ีถือเป็น
หน้าท่ีหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล โดยฐานข้อมูลโอเพนซอร์สท่ีได้รับความนิยมอย่าง 
MariaDB และ MySQL ท่ีให้บริการบน Cloud computing หรือการใหบ้ริการเคร่ืองเสมือนจริงดว้ย 
Xen 4.4 สาํหรับศูนยข์อ้มูลทัว่ไป งานวิจยัน้ีจึงนาํเสนอการวดัประสิทธิภาพดว้ยภาระงาน OLTP-
Simple และ OLTP-Seats ด้วยค่า Transactions ต่อวินาที พบว่า MySQL มีประสิทธิภาพสูงกว่า 
MariaDB อย่างชัดเจน และสูงถึง 2 เท่าในกรณีของ OLTP-Simple(1,000 Thread) และ OLTP-
Seats(4 Worker) และสาํหรับผลการใชท้รัพยากรของหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจาํมี
รูปแบบและปริมาณการใชง้านใกลเ้คียงกนั จึงกล่าวไดว้่า MySQL รุ่น 5.6 มีประสิทธิภาพท่ีสูงกว่า 
MariaDB 10.0.21 บนทรัพยากรท่ีเท่ากนัในรูปแบบเคร่ืองเด่ียว  
 
คาํสําคญั:  การวดัประสิทธิภาพ, ฐานขอ้มูล, MySQL, MariaDB, OLTP 
 
Abstract:  Information and data are increasing and has rapid growth as we now are in big data era.  
Database management system becomes a major part of data centers. This paper compared the 
performance of an open source database management system between MySQL and MariaDB. The 
testing environment is Xen 4.4 virtual machine using OLTP-Simple and OLTP-Seats as the 
benchmark data. Our experiment results show that MySQL has significantly better performance 
than MariaDB. MySQL performance rate are doubled at 1,000 threads of OLTP-Simple with 4 
workers of OLTP-Seats while the resource consuming were similar in all cases. Therefore, MySQL 
version 5.6 has better performance than MariaDB version 10.0.21. 
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1. บทนํา 

การบริหารจดัการฐานขอ้มูลและสารสนเทศถือเป็นส่ิงท่ีสาํคญัและมีบทบาทเพ่ิมข้ึน เพราะ
มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัจากหลากหลายกิจกรรม เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคล
(เครือข่ายสังคมออนไลน์) ขอ้มูลทางการแพทย ์และขอ้มูลดา้นธุรกิจ เป็นตน้  ท่ีมีปริมาณขอ้มูล
จาํนวนมากจึงทาํใหมี้การพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการฐานขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองทั้งในเชิงธุรกิจและ

แบบโอเพนซอร์ส และท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายไดแ้ก่ Oracle PostgreSQL DB2 MySQL MariaDB 
และ SQLite งานวิจยัน้ีทาํการศึกษาเฉพาะแบบโอเพนซอร์สท่ีถือว่าไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ MySQL 
และ MariaDB โดยการวดัประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูลระหว่าง MySQL และ 
MariaDB แต่สําหรับ PostgresSQL ไม่ถูกกล่าวถึงในงานวิจยัน้ีเน่ืองจากทาํการทดสอบเบ้ืองตน้
พบว่ามีการทาํงานท่ีดอ้ยกว่าอย่างชัดเจนสําหรับรุ่นปัจจุบนัเม่ือทาํการทดสอบดว้ยเคร่ืองมือวดั 
Sysbench เพื่อนําเสนอการใช้ทรัพยากรพร้อมด้วยประสิทธิภาพสําหรับการนําไปใช้งานจริง 
เน่ืองจากในช่วงปีท่ีผ่านมา มีการแยกตวัของทีมพฒันา MySQL ท่ีถูกซ้ือไปโดย Oracle  Sphinx 
Technologies Inc. ( 2001-2015 ) ท่ีมีช่ือใหม่ว่า MariaDB และพัฒนาไปสู่รุ่นท่ีใหม่กว่า แต่ทาง 
MySQL ได้มีการพฒันาเช่นเดียวกัน จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจสําหรับนําเสนอข้อมูลการวดั
ประสิทธิภาพโดยทาํการวดัดว้ยเคร่ืองมือวดัพื้นฐานอยา่งโปรแกรม Sysbench และการวดัดว้ยภาระ
งานจริงอย่าง  on-line transaction processing(OLTP) Djellel Eddine Difallah et al. ( 2015 ) ซ่ึง มี
หลายรูปแบบไดแ้ก่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้านคา้ออนไลน์ การประมูลสินคา้ และการจองตัว๋
เคร่ืองบิน เป็นตน้ ซ่ึงการทดสอบดว้ยการสร้างภาระงานจริงในการใชง้านฐานขอ้มูล จึงสามารถทาํ
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพพร้อมผูว้ิจัยทาํการศึกษาการใช้ทรัพยากรหน่วยความจําและหน่วย

ประมวลผลกลาง เพราะการทดสอบบนโครงสร้างของเคร่ืองเสมือนจริงท่ีบริหารจัดการด้วย
โปรแกรม Xen 4.4 ในรูปแบบท่ีเรียกว่า Para-virtualization ท่ีถือว่าเป็นโครงสร้างสาํหรับท่ีรู้จกักนั
ในช่ือ Cloud computing หรือท่ีมีใหบ้ริการสาํหรับศูนยข์อ้มูลในยคุปัจจุบนั  

ดังนั้ นสําหรับผลการวิจัยถูกนําเสนอเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการให้บริการใน

รูปแบบ Multi-thread ท่ีมีจาํนวนแตกต่างกนั พร้อมทางเลือกใชภ้าระงานการจองตัว๋เคร่ืองบินท่ีถือ
ว่าเป็นบริการท่ีมีการใชง้านสูง เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัผูท่ี้ใชฐ้านขอ้มูลทั้งสองแบบในการเลือก
ปรับปรุงสาํหรับการจดัการฐานขอ้มูล ต่อไป 
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เน้ือหาการวิจยักล่าวไวท้ั้งหมด 5 หัวขอ้ โดยเน้ือหาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของ
ทบทวนวรรณกรรม และขั้นตอนวิธีพร้อมรูปแบบในการทดสอบในหัวขอ้ การดาํเนินการวิจยัและ
ผลการศึกษา 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

เน้ือหาส่วนน้ีกล่าวถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมขอ้มูลของโปรแกรมจดัการเคร่ืองเสมือน
จริง Xen ในดา้นภาระงานไดอ้ธิบายเคร่ืองมือสร้างภาระงานและวดัประสิทธิภาพอย่าง OLTP- 
Bench 
2.1. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากรายงานความแตกต่างของระบบจัดการฐานขอ้มูล MariaDB ได้ถูกอา้งไวว้่ามีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและขอ้บกพร่องของ MySQL Bobbie Johnson, San Francisco. ( 2009 ) 

ดังนั้นจึงเป็นสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัให้ความสนใจและผลการทดสอบโดย  Jan Lindstrom, 
(2014) พบว่า MariaDB มีประสิทธิภาพท่ีสูงกว่า แต่เน่ืองจากรุ่นท่ีสามารถติดตั้ งใช้งานจริง 
MariaDB 10.0.21 และ MySQL 5.6 เท่านั้นท่ีไดรั้บเผยแพร่ในปัจจุบนั โดยผลการทดสอบเพียง
เฉพาะโปรแกรม LinkBench  ซ่ึงไม่ถูกกล่าวถึงในส่วนของการใชท้รัพยากรของหน่วยประมวลผล
และหน่วยความจาํหลกัแต่อยา่งใด  
2.2. โปรแกรมบริหารเคร่ืองเสมือนจริง Xen 

Xen เป็นโปรแกรมแบบโอเพนซอร์สท่ีไดรั้บการพฒันาจากบริษทั Citrix Systems, Inc. 
ตั้งแต่ปี 2546 และปัจจุบนัอยูใ่นรุ่นท่ี 4.4.2 ท่ีผา่นการปรับปรุงล่าสุดในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558   
2.3. ตัววดัประสิทธิภาพ OLTP  

OLTP-Bench Djellel Eddine Difallah et al. ( 2015) ไดท้าํการพฒันาเคร่ืองมือสําหรับการ
วดัประสิทธิภาพของฐานขอ้มูลในมุมมองของการใหบ้ริการฐานขอ้มูลของระบบ Cloud computing 
โดยให้คาํนิยามไวว้่า database-as-a-service (DBaaS) และสามารถสร้างภาระงานไดห้ลายประเภท
เช่น Transactional Web-Oriented และFeature Testing ซ่ึงเป็นภาระงานท่ีนิยมใชใ้นชีวิตประจาํวนั
อย่าง  Twitter Epinions Online-Airline-Ticket และ  Wikipedia ท่ี ถือว่าเป็นการใช้บริการจริงท่ี
สามารถปรับปริมาณไดต้ามตอ้งการ งานวิจยัน้ีจึงเลือกใชใ้นการทดสอบฐานขอ้มูล MySQL และ
MariaDB 
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3. การดําเนินการวจัิย 
ขั้นตอนการทาํวิจยัผูว้ิจยัทาํการวดัประสิทธิภาพพร้อมดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีเกิดข้ึนดว้ย

โปรแกรม Sysbench  และ OLTP-Bench 
3.1 การออกแบบการทดสอบ 

เคร่ืองแม่ข่ายสําหรับทาํวิจัยคือ Dell PowerEdge R200 (Xeon X3360@ 2.83 GHz RAM 
4GB) โดยสร้างเคร่ืองเสมือนจริงบนโปรแกรม Xen 4.4 ดว้ยคุณสมบติัคือ 3 vCPU RAM 2.5 GB 
พร้อมติดตั้งระบบจดัการฐานขอ้มูล MariaDB 10.0.21 และ MySQL 5.6 เพื่อทาํการทดสอบดว้ย
ภาระงาน OLTP-Simple จากโปรแกรม Sysbench   และภาระงาน OLTP-Seats จากโปรแกรม 
OLTP-Bench ท่ีเป็นภาระงานของการจองตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ท่ีมีโครงสร้างของฐานขอ้มูลขนาด
ใหญ่ 
3.2ภาระงาน SEATS (การจองตั๋วเคร่ืองบินออนไลน์) 

ภาระงานท่ีสร้างข้ึนสําหรับการจองตัว๋เคร่ืองบินถูกกาํหนดขนาดของ Scale factor ท่ี 100 
เน่ืองจากทาํการทดสอบภาระงานเพ่ือให้เต็มประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการทดสอบ 
และกาํหนดค่านํ้ าหนกักิจกรรมประกอบดว้ย การเลือกท่ีนัง่ 35%  การจอง 20% ปรับปรุงขอ้มูลการ
จอง 15% ยกเลิกการจอ 10% ปรับปรุงขอ้มูลลูกคา้ 10% และคน้หาเท่ียวบิน 10% ในการทดสอบซ่ึง
มีโครงสร้างตาม ตารางท่ี 1 และรูปท่ี 1  เพื่อทาํการทดสอบเปรียบเทียบระหวา่ง 2 – 4 Worker 
ตารางที ่1 ฐานขอ้มูลของภาระงาน SEATS (การจองตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์) 

Tables Columns Primary Keys Indexes Foreign Kyes Trans. #Joins 
8 170 9 5 12 6 6 
ฐานขอ้มูลประกอบจาก 8 ตาราง และมีการเช่ือมต่อขอ้มูลสูงถึง 6 ตาราง โดยมีคียห์ลกั

จาํนวน 9 ชุดกระจายในแต่ละตาราง ดว้ยปริมาณฟิลด์ทั้งหมด 170 ฟิลด์ โดยใชค้าํสั่งในการสร้าง
ฐานขอ้มูลและจาํลองขอ้มูลดว้ยคาํสัง่ “--create=true --load=true” ในการเรียกใชง้าน OLTP-Bench 
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รูปที ่1 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 

การแสดงความสัมพนัธ์ของตารางจาํนวน 8 ตาราง มีความสัมพนัธ์ท่ีสําคญัของลูกคา้ 
ตารางการบิน เท่ียวบิน สนามบินและสายการบินท่ีให้บริการ โดยมีการเช่ือมต่อส่วนใหญ่ใน
รูปแบบ หน่ึงต่อกลุ่ม(one-to-many)เป็นหลกั  

4. ผลการศึกษา 
ผลการวดัประสิทธิภาพดว้ยการนาํเสนอตามโปรแกรมท่ีใชท้ดสอบดว้ยค่า Transactions 

ต่อวินาที ในตารางท่ี 1 และผลของการใชท้รัพยากรท่ีแตกต่างกนัระหว่าง MariaDB และ MySQL 
ดว้ยภาระงาน OLTP-Simple และ OLTP-Seats  
ตารางที ่1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวา่ง MariaDB และ MySQL 

ระบบจัดการฐานข้อมูล 
MariaDB 10.0.20 MySQL 5.6 

Transactions per sec Transactions per sec 
OLTP-Simple(100 Thread) 21,727.57 20,949.555 
OLTP-Simple(500 Thread) 23,014.81 23,386.365 
OLTP-Simple(1,000 Thread) 12,409.36 23,242.125 
OLTP-Seats(2 Worker) 148.02 162.97 
OLTP-Seats(3 Worker) 158.28 197.01 
OLTP-Seats(4 Worker) 116.44 248.67 

จากตารางท่ี 1 MariaDB มีประสิทธิภาพของการทดสอบดว้ยภาระงาน OLTP-Simple ท่ีสูง
กว่าในระดบั Thread 100 และ 500 แต่มีค่าลดลงท่ี 1,000 Thread ถึง 50% ของ MySQL แต่ในภาระ
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งาน  OLTP-Seats มีประสิทธิภาพตํ่ากว่าและชดัเจนมากในผลของ 4 Worker สําหรับดา้นการใช้
ทรัพยากรของฐานขอ้มูลแต่ละแบบจะนาํเสนอในส่วนต่อไป  
4.1 ผลการทดสอบด้วยภาระงาน OLTP-Simple ของโปรแกรม Sysbench 

ผลการวดัประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรหน่วยประมวลผลและหน่วยความจาํในรูปแบบ

กราฟความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูล MariaDB ในรูปท่ี 2 และ MySQL ในรูปท่ี 3 โดยกาํหนดใหแ้กน
ทางซา้ยระบุค่าการใชง้านหน่วยประมวลผลกลาง และแกนดา้นขวาระบุการใชค่้าหน่วยความจาํ 

 

 
รูปที ่2 ปริมาณการใช ้CPU และ RAM ของ MariaDB ท่ีทดสอบดว้ย OLTP-Simple 
ผลการใชห้น่วยประมวลผลกลางของฐานขอ้มูล MariaDB สาํหรับการทดสอบดว้ย OLTP-

Simple มีค่าสูงสุดท่ี 1,000 Thread แต่ค่าการใชห้น่วยความจาํมีรูปแบบท่ีใกลเ้คียงกนัอยูร่ะหวา่ง 98-
100%   

 
รูปที ่3 ปริมาณการใช ้CPU และ RAM ของ MySQL ท่ีทดสอบดว้ย OLTP-Simple 
ผลการใชห้น่วยประมวลผลกลางของฐานขอ้มูล MySQL สาํหรับการทดสอบดว้ย OLTP-

Simple มีค่าสูงสุดท่ี 1,000 Thread เช่นเดียวกบัฐานขอ้มูล MariaDB 
4.2 ผลการทดสอบด้วยภาระงาน OLTP-Seats ของโปรแกรม OLTP-Bench 
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ผลการวดัประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรหน่วยประมวลผลและหน่วยความจาํในรูปแบบ

กราฟความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูล MariaDB ในรูปท่ี 4 และ MySQL ในรูปท่ี 5 โดยกาํหนดแกน
แบบซา้ยคือค่าหน่วยประมวลผลกลางและขวาคือค่าหน่วยความจาํ  

 
รูปที ่4 ปริมาณการใช ้CPU และ RAM ของ MariaDB ท่ีทดสอบดว้ย OLTP-Seats 
ภาระงาน OLTP-Seats สําหรับฐานขอ้มูล MariaDB มีการใชห้น่วยประมวลผลกลางอยู่ท่ี 

50% แต่ใช้หน่วยความจาํเต็ม ซ่ึงผลของ MySQL มีรูปแบบการใช้ทรัพยากรแบบเดียวกัน จึง
สามารถกล่าวได้ว่ามีการจัดการทรัพยากรท่ีใกล้เ คียงกันทั้ งหน่วยประมวลผลกลางและ

หน่วยความจาํ 
 

 
รูปที ่5 ปริมาณการใช ้CPU และ RAM ของ MySQL ท่ีทดสอบดว้ย OLTP-Seats 

5. สรุปผลการวจัิย 
จากผลการวิจยัการทดสอบประสิทธิภาพของฐานขอ้มูล MariaDB และ MySQL ท่ีติดตั้ง

บนเคร่ืองเสมือนจริงของโปรแกรมจดัการเคร่ืองเสมือนจริง Xen 4.4 ดว้ยภาระงาน OLTP-Simple 
และ OLTP-Seats ในเบ้ืองตน้จากการทดสอบชุดแรกพบว่าค่า Transactions ต่อวินาที ไดผ้ลสรุปท่ี
ชดัเจนคือ MySQL มีประสิทธิภาพสูงกว่า MariaDB ในกรณีการใหบ้ริการท่ีมีเคร่ืองเสมือนจริงท่ีมี 
3 vCPU RAM 2.5 GB ในกรณีทาํการทดสอบในลกัษณะท่ีจาํลองผูใ้ชห้ดว้ยการกาํหนดค่า Thread 
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หรือ worker พบว่าเม่ือปรับค่าเพิ่มข้ึน MySQL มีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการท่ีสูงกว่า MariaDB 
อย่างชดัเจน และให้ประสิทธิภาพท่ีดีกว่าถึง 2 เท่าในกรณีของ OLTP-Simple(1,000 Thread) และ 
OLTP-Seats(4 Worker) ในมุมมองของผลการใช้ทรัพยากรของหน่วยประมวลผลกลางและ
หน่วยความจาํมีรูปแบบและปริมาณการใชง้านเท่ากนัจึงกล่าวไดว้า่ MySQL รุ่น 5.6 มีประสิทธิภาพ
ท่ีสูงกวา่ MariaDB 10.0.21 ดว้ยทรัพยากรท่ีเท่ากนัในรูปแบบเคร่ืองเด่ียว  

สําหรับงานท่ีมีโอกาสพฒันาต่อไดเ้น่ืองจาก MariaDB มีความสามารถในการให้บริการ
แบบกลุ่มหรือครัสเตอร์ ท่ีกล่าวไวใ้นเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์น้ีจึงเป็นแนวโน้มท่ีดีในการวัด

ประสิทธิภาพต่อเน่ืองต่อไป  

6. กติติกรรมประกาศ  
ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาในการสนบัสนุน

และใหโ้อกาสในการเผยแพร่ขอ้มูล และนาํเสนอบทความวิจยัฉบบัน้ี 
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การประยุกต์ใช้การท างานแบบปรับเหมาะส าหรับแบบทดสอบภาษาโปรแกรม 
Using Adaptive Framework for Programming Language Test 
ณฐัพงศ์ จันทวงษ์1 จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ2* และทิพรัตน์ สิทธิวงศ์3 

 
1,2 ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 

3 ภาควชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 

*Corresponding Author’s E-mail: janjirap@nu.ac.th 
 

บทคดัย่อ: งานวจิยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพือ่พฒันาโมเดลการท างานแบบปรับเหมาะส าหรับแบบทดสอบ
ภาษาโปรแกรม โดยเน้ือหาของค าถามนั้นสร้างตามการเรียนรู้ตาม ทฤษฎีของ Bloom’s taxonomy 
ซ่ึงเร่ิมจากขั้น เขา้ใจ ประยกุตใ์ช ้วเิคราะห์ ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค ์ในแต่ละระดบัการเรียนรู้
จะจ าแนกตามค่าความยากง่ายของแบบทดสอบเปน น 5 ระดับ ได้แก่ ง่าย ค่อนขา้งง่าย ปานกลาง 
ค่อนขา้งยาก และยาก การประเมินผลของแบบดสอบนั้นจะประยกุต์ใช้เทคนิคแบบแยกทางคงที่ 
(Fixed Branching Model) ชนิดรูปปิรามิดแบบมีหลายขอ้ในแต่ละขั้น (Multiple Item Pyramid) และ
มีการกระตุน้พฤติกรรมการท าแบบทดสอบโดยใชห้ลกัการเสริมแรงของสกินเนอร์ (Skinner) ใน
เชิงบวก เม่ือเร่ิมตน้ท าแบบทดสอบ แบบทดสอบ 3 ขอ้แรกจะมาจากระดบัการเรียนรู้แบบวเิคราะห์ 
ถา้ผูส้อบตอบถูกสะสมครบ 3 ขอ้ แบบทดสอบจะถูกเปล่ียนระดบัการเรียนรู้ไปยงัระดบัการเรียนรู้ที่
สูงกวา่ ในทางตรงกนัขา้มถา้ตอบผดิสะสมครบ 3 ขอ้ แบบทดสอบจะถูกเปล่ียนระดบัการเรียนรู้ไป
ยงัระดับการเรียนรู้ที่ต  ่ากว่า และในขณะเดียวกันการเร่ิมท าแบบทดสอบแต่ละระดับการเรียนรู้ 
โมเดลจะแสดงแบบทดสอบในระดบัความยากง่าย ปานกลาง โดยมีการเปล่ียนระดบัความยากง่าย
ในทุก ๆ ขอ้ ซ่ึงผูท้  าแบบทดสอบจะตอ้งท าทั้งหมด อย่างน้อยที่สุดจ านวน 9 ขอ้ หรือมากที่สุด
จ านวน 15 ขอ้ การท างานแบบปรับเหมาะจะวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบคะแนนให้ทราบถึง
ความรู้และรายละเอียดขอ้บกพร่องจากกระบวนการคิดของผูส้อบ นอกจากน้ีคะแนนที่ไดจ้ากการ
ทดสอบสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อตวัผูส้อบและผูส้อนในอนาคตต่อไป 
 
ค าส าคญั: การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใชค้อมพวิเตอร์, ทกัษะภาษาโปรแกรม, ทฤษฎีของบลูม, 
ทฤษฎีของเทเลอร์, ทฤษฎีของสกินเนอร์ 
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Abstract: The objective of this research is to develop an adaptive model for programming language 
tests. Questions in the test are generated based on the cognitive domains of Bloom's taxonomy: 
understanding, applying, analyzing, evaluating and creating. Questions in each cognitive domain 
are divided into five levels of difficulty: easy, relatively easy, medium, relatively difficult and 
difficult. A multiple item pyramid of a fixed branching model and positive reinforcement derived 
from Skinner’s theory are employed in this testing activity. The first three questions are from the 
analyzing domain with each question at a higher level of difficulty from the previous question. If 
the learner can answer all three questions correctly they can proceed to the questions in the next 
cognitive domain that is, evaluating. Where the learner cannot answer the first three questions 
correctly then the learner must retreat to the questions in the prior cognitive domain. This answering 
with subsequent progression or retreat between domains is repeated. As the learner attempts the 
questions in the current cognitive domain, the questions start at the medium level of difficulty. The 
difficulty level of the next question to be answered may change to easy or relatively difficult 
depending on whether the learner answered correctly or not. If the learner answers all question 
correctly, only nine questions will need to be answered. The number of question answered will 
depend on the learner answering correctly; an incorrect answer will require another question. In 
any case the maximum number of questions is fifteen. The result shows the performance of learner 
based on the cognitive domain of Bloom’s taxonomy. 
 
Keywords: Computer Adaptive Testing, Programming Language, Bloom’s taxonomy, Tailored 
Testing, Skinner’s Theory. 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบันความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านภาษาโปรแกรมมีความส าคญัต่อการ
น าไปใชพ้ฒันางานดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะหลกัสูตรการเรียนการสอนสาขาวชิาดา้นคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยแีต่ละสถาบนัการศึกษา ตอ้งการผลิตบณัฑิตออกมาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพือ่น า
ความรู้ที่ไดม้าพฒันาประเทศต่อไป ซ่ึงมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ไดมี้การทดสอบเพื่อก าหนดจ านวน 
ปริมาณ หรือคุณลักษณะของพฤติกรรมผู ้สอบในรูปแบบรายบุคคล โดยใช้แบบทดสอบเปน น
เคร่ืองมือประเมินผลและวัดผล (เกษม สาหร่ายทิพย,์ 2539) ซ่ึงการสอบมีองค์ประกอบ 4 
องคป์ระกอบ คือ (1) บุคคล วดัคุณลกัษณะความรู้ความสามารถของตวัผูส้อบ (2) ขอ้สอบ เคร่ืองมือ
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ที่ใชท้ดสอบวดัผล (3) การด าเนินการสอบ เปน นขั้นตอนที่ตอ้งกระท าให้เกิดความยติุธรรมแก่ผูส้อบ 
(4) ผลการสอบ ผลลพัธจ์ากความรู้ความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคล (มลิวลัย ์ผวิคราม, ม.ป.ป.) 
จากองคป์ระกอบของการสอบจะพบว่าการด าเนินการสอบเปน นองคป์ระกอบที่ส าคญัต่อการวดัผล
และประเมินผลอยา่งมาก เน่ืองจากการด าเนินการสอบเปน นขั้นตอนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลที่จ  าเปน นใน
การวดัผลและประเมินผลจากการแปลงระดบัคุณภาพของสมองและพฤติกรรมการคิดใหอ้อกมาใน
รูปแบบปริมาณค่าระดบัที่วดัไดจ้ริงจากผูส้อบ เพื่อให้ผลจากการทดสอบเปน นตวัแทนของความรู้
ความสามารถแต่ละบุคคลที่เช่ือถือได ้

จากงานวิจยัของ (Nuntawong, 2011; ณัฐภทัร ศิริคง, 2554) ไดพ้ฒันาระบบที่ใชป้ระเมิน
ทกัษะและองคค์วามรู้เพื่อจดัล าดับบทเรียนและวดัระดบัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัตวัผูเ้รียน ซ่ึง
ระบบมีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดทุ้กขั้นตอน พร้อมทั้งมีหลกัการและทฤษฎีที่
รองรับการท างานของระบบ จากงานวจิยัที่กล่าวขา้งตน้ ผูส้อบจะสามารถตรวจสอบขั้นตอนการคิด
คะแนนไดทุ้กขั้นตอนเพือ่ให้เกิดความยติุธรรมแก่ผูส้อบ การทดสอบแบบปรับเหมาะมีขอ้จ ากัดใน
การวดัลกัษณะพฤติกรรมของผูเ้รียนทางดา้นทกัษะพสิัย และจิตพสิยั เน่ืองจากลกัษณะทั้งสองดา้น
น้ีตอ้งวดัจากพฤติกรรมการลงมือปฏิบติัของผูเ้รียน โดยส่วนใหญ่จะเหมาะสมกับการทดสอบ
ประเภทปรนยั 

ดังนั้นผูว้ิจยัจึงน าการทดสอบแบบปรับเหมาะมาพฒันาการสอบให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตวัผูส้อบ โดยลกัษณะการทดสอบแบบน้ีมีหลกัการดงัน้ี ถา้ผูส้อบ
ตอบถูกการท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะจะท าการประมวลผลคดัเลือกแบบทดสอบขอ้
ถัดไปที่ยากขึ้ น ถ้าหากผูส้อบตอบผิดการท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะจะท าการ
ประมวลผลคัดเลือกแบบทดสอบข้อถัดไปที่ง่ายขึ้ น ผูส้อบจะไม่สามารถเกนงแบบทดสอบได้ 
เน่ืองจากการท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะจะประกอบขึ้นดว้ยแบบทดสอบจ านวนมากที่
ครอบคลุมเน้ือหาภาษาโปรแกรม และมีการจ าแนกค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ เพื่อให้
เหมาะสมกบัผูส้อบมากยิง่ขึ้น ซ่ึงการทดสอบแนวน้ีจะสามารถฝึกฝนให้ผูส้อบพฒันาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพต่อกระบวนการเรียนรู้มากยิง่ขึ้น  
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

การท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะเปน นการท างานตามหลกัการทดสอบแบบปรับ
เหมาะกบัความสามารถของผูส้อบ (Adaptive Test) โดยอาศยัหลกัที่ว่า “ถา้การท าขอ้สอบที่ผ่านมา
ถูก ขอ้ถดัไปจะยากขึ้น แต่ถา้ท าขอ้สอบที่ผา่นมาผดิ ขอ้ถดัไปจะง่ายขึ้น” (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2545, 
น. 117) กระบวนการน้ีจะด าเนินการต่อไปเร่ือยๆ จนสามารถประมาณระดับความสามารถของ
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ผูส้อบไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ (ความคลาดเคล่ือนต ่า) ตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไวก้ารทดสอบกนจะยติุลง การ
ทดสอบนั้นจะตอ้งอาศยัหลกัการการเรียนรู้เพื่อประเมินระดบัการเรียนรู้ของผูส้อบจึงน าทฤษฎี
ทางการศึกษามาใช้เปน นหลักในการประเมินระดับการเรียนรู้  และการทดสอบจะตอ้งมีความ
น่าเช่ือถือและแม่นย  า การด าเนินการสอบจึงตอ้งมีกระบวนการที่ชดัเจนและสามารถตรวจสอบการ
ท างานได ้โดยส่วนมาก (van der Linden & Pashley, 2010; Thompson & Weiss, 2011) การท างาน
ของการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Adaptive Testing: CAT) (ศิริชัย 
กาญจนวาสี, 2545, น. 180) เปน นการทดสอบจากการคดัเลือกแบบทดสอบโดยระบบประเมินผลบน
คอมพิวเตอร์ที่ใชก้ระบวนการตดัสินใจแบบตน้ไม ้(Decision Tree) เลือกระดบัแบบทดสอบใหก้บั
ผู ้สอบจากค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ การท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ไดข้อ้มูลที่เปน นจุดเด่น และขอ้บกพร่องของผูส้อบดา้นภาษาโปรแกรม โดยการ
จ าแนกตามระดบัการเรียนรู้ความสามารถของผูส้อบในแต่ละบุคคลที่แตกต่างกนั การจดัจ าแนก
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลตอ้งอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ Bloom’s 
Taxonomyในปัจจุบันที่มีการปรับปรุงทฤษฎีเดิมมาปรับเปล่ียนใช้ค  าศัพท์ให้เหมาะสมกับยุค
ปัจจุบนัโดยนักวิชาการทางด้านการศึกษา 2 ท่าน คือ Anderson, Krathwohl (ศกัด์ิชัย หิรัญรักษ์, 
2001) จาก (บรรดล สุขปิติ, 2548) ได้น ากลุ่มการเรียนรู้ มาเปรียบเทียบพฤติกรรมของสมองที่
เรียกว่า “สติปัญญา” จ าแนกเปน น 2 กลุ่มคือ กลุ่มวดัคุณภาพสมองดา้น “สติ” และกลุ่มวดัคุณภาพ
สมองดา้น “ปัญญา” ดงัตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบกระบวนการทางปัญญาที่ใชค้  าศพัทเ์ดิมและค าศพัทใ์หม่  
(วทิวฒัน์ ขตัติยะมาน และฉตัรศิริ ปิยะพมิลสิทธ์ิ, ม.ป.ป.) 

Bloom Anderson and Krathwohl คุณสมบัติ 
1. ความรู้ (Knowledge) 1. จ  า (Remembering) สติ 
2. ความเขา้ใจ (Comprehension) 2. เขา้ใจ (Understanding) 

ปัญญา 
3. การน าไปใช ้(Application) 3. ประยกุตใ์ช ้(Applying) 
4. การวเิคราะห์ (Analysis) 4. วิเคราะห์ (Analyzing) 
5. การสงัเคราะห์ (Synthesis) 5. การประเมินค่า (Evaluation) 
6. การประเมินค่า (Evaluation) 6. คิดสร้างสรรค ์(Creating) 

 
การทดสอบแบบปรับเหมาะนิยมใชก้ารทดสอบแบบเทเลอร์ (Tailored Testing) (ณัฐภทัร ศิ

ริคง, 2554; Larson & Madsen, 1985; Nuntawong, 2011) โดยวิธีทดสอบแบบแยกทางคงที่ (Fixed 
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Branching Model) เปน นรูปปิรามิดแบบมีหลายขอ้ในแต่ละขั้น (Multiple Item Pyramid) ซ่ึงจะมี
ความแม่นย  าสูง (ต่าย เซ่ียงฉี, ม.ป.ป.) 

ในการทดสอบการกระตุน้พฤติกรรมให้เกิดประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยัหลกัการเสริมแรง 
จากทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปอร์แรนต ์(Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ (Skinner) เปน น
การเสริมแรงที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมจากส่ิงเร้า โดยสามารถเสริมแรงไดท้ั้งทางบวกและ
ทางลบ (ทิศนา แขมมณี, 2553) จะท าใหผ้ลจากการทดสอบนั้นเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
3. การด าเนินการวิจัย 

การท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะดา้นภาษาโปรแกรมมีขั้นตอนการด าเนินการ
วจิยั โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 2 ส่วนหลกั ดงัรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 กระบวนการด าเนินการวจิยั 

 
ส่วนที่หน่ึงชุดแบบทดสอบ (Item) ผูเ้ช่ียวชาญไดท้  าการออกแบบทดสอบภาษาโปรแกรม 

ที่สอดคลอ้งตามทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy ที่จ  าแนกคุณภาพสมองดา้นปัญญาเปน น 5 ระดบัการ
เรียนรู้ แล้วน าไปทดสอบหาค่าความสอดคล้องเพื่อคดัเลือกแบบทดสอบแต่ละขอ้ จากนั้นน า
แบบทดสอบที่ไดม้าทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งที่ผูว้ิจยัไดจ้ดัเตรียมไว ้แลว้น าไปทดสอบหาค่าความ
ยากง่ายเพื่อแยกระดับเปน น 5 ระดับ ดังน้ี ง่าย ค่อนขา้งง่าย ปานกลาง ค่อนขา้งยาก และยาก ใน
ขั้นตอนสุดท้ายจะเปน นการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบก่อนน าไปจัดเกนบเข้าคลัง
แบบทดสอบ 

 1 

2 
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ส่วนที่สองการทดสอบแบบปรับเหมาะ (Adaptive Testing) ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการทดสอบที่
เรียกวา่ การแยกทางคงที่ (Fixed Branching Model) และใชท้ฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปอร์แรนต ์
(Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ (Skinner) เพื่อเสริมแรงทางบวกนั้นกนคือการเพิ่มคะแนน
พิเศษจากการตอบแบบทดสอบถูกตอ้งและเปล่ียนระดบัการเรียนรู้ไปยงัระดบัการเรียนรู้ที่สูงกวา่ 
ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนพฤติกรรมการท าแบบทดสอบใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

เม่ือด าเนินการทั้งสองส่วนเสรนจส้ินจึงน าแบบทดสอบและค าตอบที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ไป
จดัเกนบไวย้งัคลงัแบบทดสอบ จากนั้นน าทฤษฎีการทดสอบและการศึกษาที่ไดม้าพฒันาการท างาน
ของการทดสอบแบบปรับเหมาะส าหรับภาษาโปรแกรม การทดสอบแบบปรับเหมาะเปน นการ
ท างานที่ใชห้ลกัการที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ในหัวขอ้ที่ 2 ซ่ึงการทดสอบและการแสดงผลออกมาใน
รูปแบบคะแนนจะเปน นประโยชน์ต่อตวัผูส้อบในการคน้พบขอ้บกพร่องการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ 
ของภาษาโปรแกรม 

การวเิคราะห์เน้ือหาดา้นภาษาโปรแกรม การพฒันาและการออกแบบตอ้งค านึงถึงลกัษณะ
เน้ือหาในแต่ละภาษาโปรแกรม ในงานวจิยัน้ีไดท้  าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดา้นภาษาโปรแกรม
ได้แก่ ภาษา C ภาษา JAVA และVisual Basic (VB) เปน นต้น เพื่อสามารถออกแบบจ าลองให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาดา้นภาษาโปรแกรม ซ่ึงแต่ละรูปแบบภาษาอาจจะมีความคลา้ยคลึงกนัทั้งใน
ส่วนของเน้ือหา ดังน้ี โครงสร้างพื้นฐานภาษา ตวัแปร ชนิดขอ้มูล การรับค่า การแสดงค่า การ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ การสร้างเง่ือนไข และ การท าซ ้ า เปน นตน้ รวมถึงการน าไปใช ้หรือใน
บางภาษาอาจจะมีรูปแบบโครงสร้างที่แตกต่างกนั การน าไปประยกุตใ์ชง้านผูใ้ชจึ้งจ าเปน นจะตอ้ง
เขา้ใจโครงสร้างพื้นฐานของภาษาโปรแกรมในระดบัหน่ึง 

การพฒันาการท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะภาษาโปรแกรม จากการศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูล ผูท้  าวจิยัไดอ้อกแบบหลกัเกณฑก์ารคิดคะแนนที่สามารถปรับเปล่ียนตามทกัษะของ
ผูส้อบ (Nuntawong, 2011) โดยก าหนดให้แบบทดสอบมีจ านวนขอ้ทั้งหมดมากที่สุด 15 ขอ้ และมี
เวลาในการทดสอบ 30 นาที หลงัจากท าการทดสอบเสรนจส้ิน โมเดลจะแสดงรายละเอียดคะแนน
ใหก้บัตวัผูส้อบไดท้ราบ 
 
4. ผลการศึกษา 

จากการท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะ (Nuntawong, 2011) ผูว้ิจยัไดน้ าโมเดลมา
ปรับปรุงและออกแบบเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบปรับเปล่ียนตามทกัษะความสามารถของผูส้อบ ซ่ึง
แบบทดสอบมีการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้วดัคุณภาพสมองด้านปัญญาเปน น 5 กลุ่ม ดังได้กล่าวไวใ้น
หัวขอ้ที่ 2 และมีระดบัความยากง่าย 5 ระดบั ดงัไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้ที่ 3 ในแต่ละกลุ่มการเรียนรู้ 
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โดยลกัษณะของแบบทดสอบจะเปน นแบบ 4 ตวัเลือก (Multiple Choice) โดยโมเดลการท างานและ
การใหค้ะแนนระดบัการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ แสดงดงัรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 2 ขั้นตอนการท างานและการใหค้ะแนนระดบัการเรียนรู้ 

ที่ไดป้รับปรุงมาจาก (Nuntawong, 2011) 
 

ผูส้อบจะสามารถท าแบบทดสอบไดสู้งสุด 15 ขอ้ โดยขอ้แรกการท างานของการทดสอบ
แบบปรับเหมาะน้ีโมเดลจะท าการเลือกแบบทดสอบระดบัการเรียนรู้ วิเคราะห์ และความยากง่าย 
ปานกลาง หากผูส้อบท าแบบทดสอบในระดบัการเรียนรู้ วิเคราะห์ ถูกตอ้งสะสมครบ 3 ขอ้ จึงจะ
เล่ือนระดบัการเรียนรู้ของแบบทดสอบขึ้นไปเปน นระดบัการเรียนรู้ ประเมินค่า และหากผูส้อบท า
แบบทดสอบในระดบัการเรียนรู้ประเมินค่าถูกตอ้งสะสมครบ 3 ขอ้ การท างานของการทดสอบ
แบบปรับเหมาะจะเล่ือนระดบัการเรียนรู้ของแบบทดสอบขึ้นไปเปน น คิดสร้างสรรค ์และหากผูส้อบ
สามารถท าแบบทดสอบในระดบัการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค ์ไดถู้กตอ้งสะสมครบ 3 ขอ้ กนจะส้ินสุด

402



 

 

การท าแบบทดสอบ เพราะฉะนั้นผูส้อบที่ท  าแบบทดสอบถูกหมดทุกขอ้ต่อเน่ืองกนัจะหมายความวา่ 
ผูส้อบไดท้  าแบบทดสอบทั้งหมดเพียง 9 ขอ้ ในขณะเดียวกนัระหว่างการท าแบบทดสอบในแต่ละ
ขอ้ แต่ละระดบัการเรียนรู้ การตอบถูกหรือผดิมีผลไปยงัขอ้ถดัไปเสมอนัน่คือการเปล่ียนระดบัความ
ยากง่ายของแบบทดสอบโดยมีหลกัการดงัไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้ที่ 2 และในทางกลบักนั หากผูส้อบ
ท าแบบทดสอบในระดบัการเรียนรู้ปัจจุบนัผดิสะสมครบ 3 ขอ้ก่อน จะถูกลดระดบัการเรียนรู้ไปยงั
ระดบัการเรียนรู้ที่ต  ่ากว่า ในกรณีที่ระดบัปัจจุบนัอยูใ่นระดบัการเรียนรู้ เขา้ใจ แลว้ตอบผิดสะสม
ครบ 3 ขอ้ โมเดลจะยตุิการท าแบบทดสอบ และแสดงผลรายละเอียดคะแนน 
การส้ินสุดการท าแบบทดสอบเปน นไปไดใ้น 4 กรณีคือ  

1. ผูส้อบท าแบบทดสอบถูกหรือผดิครบ 3 ขอ้ ต่อเน่ืองในระดบัการเรียนรู้ทั้ง 3 ระดบั 
2. ผูส้อบท าแบบทดสอบครบ 15 ขอ้ 
3. ผู ้สอบท าแบบทดสอบถึงระดับการเรียนรู้ เข้าใจ และผิด  3 ข้อ  หรือ ผู ้สอบท า

แบบทดสอบถึงระดบัการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค ์และถูก 3 ขอ้ 
4. ท  าครบก าหนดเวลาสอบ 30 นาที หากท าเกินเวลาโดยยงัตอบไม่ครบตามจ านวนขอ้การ

ท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะจะไม่ประมวลผลรายละเอียดคะแนนใหก้บัผูส้อบ 
เกณฑก์ารคิดคะแนนเปน นดงัน้ี 

1. ในกรณีที่มีการเล่ือนระดับการเรียนรู้ไปยงัระดับการเรียนรู้ที่สูงกว่า จะมีการเพิ่มค่า
ระดบัให้ในระดบันั้น โดยในแต่ละระดบัการเรียนรู้จะมีค่าระดบัและค่าโบนัสที่น ามาคิดคะแนน
พเิศษแตกต่างกนั แสดงดงัตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ค่าระดบัและค่าโบนสัของแบบทดสอบแต่ละระดบัการเรียนรู้ 

ระดับการเรียนรู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วเิคราะห์ ประเมนิค่า คดิสร้างสรรค์ 

ค่าระดับ 1 2 3 4 5 
ค่าโบนัส 2 4 6 8 10 

 
2. หากมีการเล่ือนระดบัการเรียนรู้ลงไปยงัระดบัที่ต  ่ากวา่ จะไม่มีการเพิม่คะแนนพเิศษให ้
3. หากท าแบบทดสอบครบ 15 ขอ้ก่อนการตอบถูกให้ครบ 3 ขอ้ ในระดบัการเรียนรู้นั้นๆ 

การท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะจะไม่เพิ่มคะแนนพิเศษให้หรือคะแนนพิเศษนั้นเปน น 0 
เน่ืองจากไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขของค่าคะแนนพเิศษที่ก  าหนดไว ้

4. ในระดบัการเรียนรู้จะมีระดบัความยากง่ายของแบบทดสอบ 5 ระดบั เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการทดสอบแบบปรับเหมาะ ดงันั้นแบบทดสอบจึงไม่ก าหนดน ้ าหนกัคะแนนค่าความยากง่าย 
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5. ในขอ้น้ีผูว้จิยัขอใชค้  าว่า ระดบั แทนการเรียก ระดบัการเรียนรู้ ในสมการการคิดค านวณ
คะแนนสุทธิ ดงัน้ี  

คะแนนสุทธิ =
∑[(จ านวนข้อที่ตอบถูกในระดับ×ค่าระดับ)+(คะแนนพเิศษ)]

∑[(จ านวนข้อที่ตอบในระดับ×ค่าระดับ)+(คะแนนพิเศษ)]
               (1) 

ก าหนดให ้คะแนนพเิศษ = คะแนนโบนสัในระดบั × ค่าระดบั                    (2) 
คะแนนโบนสัในระดบั = ค่าโบนสัของระดบั – (จ านวนขอ้ที่ตอบผดิในระดบั × 2) 

คะแนนโบนสัในระดบั = 0 กนต่อเม่ือ (จ านวนขอ้ที่ตอบผดิในระดบั × 2) ≤ ค่าโบนสัของระดบั  (3) 
คะแนนแต่ละระดบัการเรียนรู้ = ∑[(จ านวนข้อที่ตอบถูกในระดบัน้ัน× ค่าระดับ) + (คะแนนพิเศษ)]         (4) 
 
5. อภิปรายผล 

ในรายวิชาดา้นภาษาโปรแกรมมีหลากหลายภาษาโปรแกรม และในแต่ละภาษาโปรแกรม
จะมีลักษณะเน้ือหาที่คล้ายคลึงกนัดังที่ได้กล่าวไวข้า้งตน้ในหัวขอ้ที่ 3 ซ่ึงลักษณะเน้ือหาต่าง ๆ 
เหล่าน้ีส่งผลใหผู้ส้อนตอ้งใชเ้วลามากในการถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียน และการประเมินผลหลงัการ
เรียนรู้อาจจะไม่ทราบระดบัการเรียนรู้ของตวัผูเ้รียนในแต่ละคนเน่ืองจากมีเวลาจ ากดัในการจดัการ
เรียนการสอน ส่วนตวัผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้เน้ือหาแต่ละภาษาโปรแกรมที่หลากหลายภาษา ส่งผลให้
ผูเ้รียนไม่ทราบถึงจุดเด่นและขอ้บกพร่องของตนเองอยา่งชดัเจนในแต่ละระดบัการเรียนรู้ ดงันั้น
การท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะจึงมีการรวบรวมแบบทดสอบที่ครอบคลุมทุกระดบัการ
เรียนรู้ของสมองทางปัญญา ที่วดัและแสดงผลออกมาในแบบของคะแนน 

จากแบบจ าลองขั้นตอนการท างานและการให้คะแนนระดบัการเรียนรู้ของการทดสอบ
แบบปรับเหมาะโดยใชรู้ปแบบการทดสอบแบบแยกทางคงที่ (Fixed Branching Model) ซ่ึงสามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้ในแต่ละขั้นของระดับการเรียนรู้ ส่งผลให้ค่าความถูกตอ้งหรือมีค่าความ
เช่ือมั่นสูงขึ้ นถือว่าเปน นการปรับปรุงการวดัผลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้ น โมเดลจะค านึงถึงการใช้
แบบทดสอบน้อยขอ้เพื่อลดความเครียดและความเหน่ือยล้าจากการท าแบบทดสอบ (เกียรติศกัด์ิ 
ส่องแสง, 2547) ในแต่ละขอ้ แต่ละระดบัการเรียนรู้ของแบบทดสอบ โมเดลสามารถปรับเปล่ียน
แบบทดสอบใหเ้หมาะกบัตวัผูส้อบโดยการจ าแนกความยากง่ายในแต่ละขอ้ของแบบทดสอบ ท าให้
โมเดลการทดสอบแบบปรับเหมาะใชแ้บบทดสอบในแต่ละขอ้อยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด และมี
ประสิทธิผลต่อตวัผูส้อบ 

การออกแบบโมเดลการทดสอบแบบปรับเหมาะมีการเพิ่มคะแนนพิเศษบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปอร์แรนต์ (Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ (Skinner) 
เน่ืองจากมีหลกัการในการกระตุน้การแสดงพฤติกรรมที่เปน นเหตุมาจากส่ิงเร้า (แบบทดสอบ) โดยใช้
วิธีการเสริมแรงซ่ึงมีทั้งเสริมแรงทางบวกและทางลบ จากงานวิจยัไดน้ าวิธีการเสริมแรงทางบวก
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โดยการเพิ่มคะแนนพิเศษส าหรับผูส้อบที่มีการตอบแบบทดสอบถูกสะสมครบ 3 ขอ้ หรือเล่ือน
ระดบัการเรียนรู้ไปยงัระดบัการเรียนรู้ที่สูงกวา่ เพือ่กระตุน้พฤติกรรมการแสดงออกทางปัญญาให้มี
ประสิทธิผลมากที่สุด  

การท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะที่ผูว้ิจยัได้ออกแบบมีการก าหนดระดับการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy ที่ไดป้รับปรุงจากลูกศิษยข์องบลูมและคณะเพื่อให้เขา้
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (วิทวฒัน์ ขตัติยะมาน และฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ, ม.ป.ป.) และ
สามารถจ าแนกตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของสมองดา้นปัญญาเปน น 5 ระดบั ดงัไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้
ที่ 2 ตารางที่ 1โดยในเน้ือหาภาษาโปรแกรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะการเรียนรู้ที่
เหมือนกับทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้ นงานวิจัยน้ีจึงน าทฤษฎีของ 
Bloom’s Taxonomy มาใชใ้นการจดัระดบัการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาภาษาโปรแกรม ส่งผล
ใหผู้ส้อบสามารถทราบถึงจุดเด่นและขอ้บกพร่องของตนเองตามระดบัการเรียนรู้นั้น ๆ ทั้งน้ีผลที่ได้
จากโมเดลการทดสอบแบบปรับเหมาะยงัสามารถสนบัสนุนผูส้อนไดท้ราบถึงคะแนนสุทธิในแต่ละ
การเรียนรู้เพือ่มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

การออกแบบการท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะใชว้ิธีทดสอบแบบแยกทางคงที่ 
(Fixed Branching Model)โดยพิจารณาเน้ือหาภาษาโปรแกรมให้สอดคลอ้งกบัระดบัการเรียนรู้โดย
ใชท้ฤษฎี Bloom’s Taxonomy ศตวรรษที่ 21 จ  าแนกเปน น 5 ระดบั โดยในแต่ละระดบัการเรียนรู้มี
ระดบัความยากง่ายของแบบทดสอบเปน น 5 ระดบั และออกแบบให้ใชก้บัการทดสอบแบบหลาย
ตัวเลือกโดยมีการเสริมแรงทางบวกโดยการเพิ่มคะแนนพิเศษเพื่อกระตุ ้นให้ตัวผู ้สอบแสดง
พฤติกรรมการทดสอบใหมี้ประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น ผลที่ไดจ้ะออกมาในรูปแบบของคะแนน  

การทดสอบพื้นฐานดา้นภาษาโปรแกรมสามารถน าไปต่อยอดในอนาคตเพื่อสอบแข่งขนั
การขอใบรับรองจากหลายบริษทั เช่น การทดสอบ Sun Certified Programmer for Java[tm] 2 
Platform, Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) และอ่ืนๆ เปน นตน้ หลังจากได้
วิธีการท างานของการทดสอบแบบปรับเหมาะจะน าไปทดสอบกบันิสิตระดบัปริญญาตรี ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  โดยการ
สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เปน นนิสิตที่ผ่านการเรียนภาษาโปรแกรมมาแลว้ 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจยัเอง ลกัษณะของกลุ่มที่เลือกเปน นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
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บทคัดย่อ:  การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมี

จาํนวนผูป้ระกอบการเพิ�มขึ�นตาม โดยส่วนมากจะเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ และมีขนาดเล็กที�มี

นักพฒันาอยู่ไม่เกิน �� คน (Very Small Entity: VSE) ในงานของการพฒันาซอฟต์แวร์มีขั�นตอน

และกระบวนการอยู่หลากหลายรูปแบบซึ�งมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั และในการพฒันาซอฟตแ์วร์ยงั

คาํนึงถึงการประกนัคุณภาพการผลิต ซึ�ง ISO/IEC ����� เป็นมาตรฐานของการพฒันาซอฟต์แวร์ที�

นิยมใชก้นัแพร่หลายในหน่วยการพฒันาขนาดเลก็ ดงันั�นเครื�องมือที�จะมาช่วยสนบัสนุนการทาํงาน

จึงมีความสาํคญัอย่างมากที�จะช่วยลดตน้ทุนในการผลิต และไดซ้อฟตแ์วร์ที�ตรงตามความตอ้งการ

ของลูกค้า ดงันั�นในงานนี� จึงเป็นการสาํรวจขอ้มูลจากหน่วยการพฒันาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก เพื�อ

ทราบถึงรูปแบบการพฒันาที�นิยมใชง้าน รวมถึงความตอ้งการในการใชง้านเครื�องมือที�จะสนบัสนุน

ในการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 

คาํสําคญั:  การพฒันาซอฟตแ์วร์,  เครื�องมือสนบัสนุน, หน่วยการพฒันาขนาดเลก็, ISO/IEC 29110 

 

Abstract: The growth of the software industry today is very fast and the number of entrepreneur 

increased accordingly. Mostly they are new entrepreneurs and the size of unit is not over 25 

people (Very Small Entity: VSE) In Software development there are many methodologies which 

are the pros and cons of different. Entrepreneurs consider quality assurance in software 

development and use ISO/IEC 29110 widely. ISO/IEC 29110 is a software development standard 

suitable for VSE. It help entrepreneurs to save budget and develop product with customer 

satisfaction. This research is a survey of VSE. in domain of software development supporting tool 

and the requirement to use tool of VSE. 
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Keywords: Software Development, Supporting tool, Very Small Entity, ISO/IEC 29110 

 

1. บทนํา 

ในงานของการพฒันาซอฟตแ์วร์เป็นงานที�มีความซบัซอ้นสูง และมีความยากในการพฒันา 

รวมทั�งความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ชที้�เพิ�มมากขึ�น ซึ�งหน่วยงานหรือบริษทัที�มีหนา้ที�ใน

การพัฒนาจะต้องมีการปรับตัวตามยุคสมัย และผูใ้ช้ที� ผ่านมาจึงมีการนําขั�นตอน รูปแบบ

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์(Software Development Model) และเครื� องมือสนับสนุนต่างๆ

รวมทั�งมาตรฐานการประกันคุณภาพการพฒันาซอฟต์แวร์มาทดลองใช้ซึ�งอาจจะได้ผลที�ดีบา้ง

หรือไม่ดีบ้าง เป็นผลทาํให้เกิดปัญหาในการพฒันาต่างๆอาทิเช่นโครงการไม่เสร็จตามเวลา เกิด

ขอ้ผิดพลาดสูง(Bug) หรือซอฟต์แวร์มีคุณภาพตํ�า เป็นตน้ ดงันั�นงานวิจยัชิ�นนี� จึงเป็นการรวบรวม

ขอ้มูล และสรุปรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 21 แห่งเป็นบริษทัพฒันาซอฟตแ์วร์โดยส่วนมาก

ไดรั้บการประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110  และวิเคราะห์ขอ้มูลของรูปแบบในการพฒันา

ซอฟตแ์วร์ของบริษทัต่างๆ เพื�อนาํขอ้มลูที�ไดม้าเชื�อมโยงหาแนวโนม้ของวิธีการพฒันาซอฟตแ์วร์ที�

ไดผ้ลดีที�สุด และนาํขอ้มลูมาประกอบสาํหรับการพฒันาหลกัสูตรวิศวกรรมซอฟตแ์วร์  

 

2. ทฤษฎีและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

�.� หน่วยการพฒันาซอฟต์แวร์ขนาดเลก็ (Very Small Entity) 

หน่วยการพฒันาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก (Very Small Entity: VSE) คือกลุ่มหน่วยงานขนาด

เล็กที�มีกิจกรรมในการพฒันาซอฟตแ์วร์ในองค์กรโดยมีจาํนวนของผูร่้วมในการพฒันาไม่เกิน �� 

คนในโครงการ รวมทั�งหน่วยงานที�ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นลกัษณะบริษทัพฒันาซอฟตแ์วร์ หรือ

กลุ่มคนที�พฒันาซอฟต์แวร์อยู่ในหน่วยงานที�พฒันาซอฟต์แวร์เพื�อนาํมาใชเ้องในหน่วยงาน หรือ

เพื�อการศึกษาวิจยัเป็นตน้ 

 

�.� มาตรฐาน ISO/IEC 29110 

 ISO/IEC 29110 (Claude Y. Laporte) เป็นมาตรฐานการประกนัคุณภาพในกระบวนการ

ผลิตซอฟตแ์วร์ระดบัสากล โดยมาแนวคิดจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ของโลก 

เป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มหรือหน่วยงานขนาดกลาง หรือเล็กได้มีโอกาสแข่งขันใน

อุตสาหกรรม โดยรูปแบบของ ISO/IEC29110 ให้ความสําคัญใน � กระบวนการในการพฒันา

ซอฟต์แวร์ คือ การวางแผนโครงการ (Project planning) และ การสร้างซอฟต์แวร์ (Software 

Implementation) ดงัรูปที� � 
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รูปที� � กระบวนการใน ISO/IEC 29110 

 

2.3 เครื�องมอืซอฟต์แวร์ช่วยสนับสนุนการพฒันา (Software Development Supporting Tool) 

 ในการพฒันาซอฟตแ์วร์ควบคู่กบัการใชร้ะบบประกนัคุณภาพการผลิตซอฟตแ์วร์นั�นมี

ความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งพฒันาซอฟตแ์วร์ควบคู่กบัการเขียนเอกสารประกอบ (Work product) 

ซึ�งมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ไดก้าํหนดเอกสารประกอบการพฒันาไวท้ั�งหมด �� ชนิด ตาม

มาตรฐาน และมีความจาํเป็นที�จะตอ้งสร้างขึ�นเพื�อใชส้าํหรับในการพฒันาและการประเมนิในการ

สร้างเอกสารนั�นจะสิ�นเปลืองทรัพยากรเป็นอยา่งมาก อาทิเช่น กระดาษ เวลา และทรัพยากรบุคคล 

เป็นตน้ ดงันั�นจึงไดม้กีารนาํเอาเครื�องมือสนบัสนุนที�เป็นซอฟตแ์วร์ (Software Development 

Supporting Tool)เขา้มาใชอ้ยา่งแพร่หลาย ตามรูปแบบของการพฒันา Javier Portillo-Rodríguez 

(Javier Portillo-Rodríguez, ����:13-22)ไดก้าํหนดคุณลกัษณะของเครื�องมือที�จะนาํมาช่วยในการ

สนบัสนุนในการพฒันาจะตอ้งมีดงัต่อไปนี�  สามารถทาํงานออนไลน์ได ้ (Online availability), 

สามารถสื�อสารได ้(Communication), สามารถแจง้เตือนได ้(Awareness), สามารถจดัการความรู้ได ้

(Knowledge Management and Control) และ สามารถประสานงานได ้(Coordination)  

 

2.4 แบบจาํลองกระบวนการผลติซอฟต์แวร์ 

แบบจาํลองการผลิตซอฟต์แวร์ (Software Process Model) หมายถึงการจาํลองภาพของ

กระบวนการผลิตซอฟแวร์ เพื�อให้เห็นถึงโครงสร้างการตดัลาํดับขั�นตอนของกระบวนการใน

รูปแบบที�แตกต่างกันออกไป โดย Software Process Model เป็นการนําเสนอกระบวนการผลิต

ซอฟแวร์ในแบบนามธรรม อาทิเช่น แบบนํ� าตก (Waterfall model) แบบก้นหอย ( Spiral model) 

หรือแบบเร่งด่วน ( Rapid Development Model) เป็นต้น Mohamed A. Ben-Zahia (Mohamed A. 
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Ben-Zahia, 2014) ไดแ้สดงเกณฑ์ในการเลือกรูปแบบการพฒันาซอฟต์แวร์ (Criteria for Selecting 

Software Development Models) โดยแบ่งกลุ่มของรูปแบบการพัฒนาเป็น � ประเภทคือ Heavy 

weight methodology และ Light methodology โดยในแต่ละกลุ่มมีรูปแบบในการพฒันาดงัต่อไปนี�  

1. Heavy weight methodology 

a. Waterfall model 

b. Spiral model 

c. Incremental model 

2. Light methodology 

a. Prototyping model 

b. Rapid Development Model (RAD) 

c. Agile model 

โดยมีการกาํหนดเกณฑข์องการเลือกใชรู้ปแบบในการพฒันาซอฟตแ์วร์ ไดด้งัต่อไปนี�  

- ความเสี�ยงของโครงการ (Risk) 

- ความสมบูรณ์ของความตอ้งการระบบ (Software Requirement) 

- ความถี�ในการเปลี�ยนแปลง (Frequency of change) 

- การจดัทาํเอกสาร(Documentation) 

- การมีส่วนร่วมของผูใ้ช ้(User involvement) 

- งบประมาณ (Cost) 

- ระยะเวลาในการส่งมอบ (Delivery Time) 

 

1. การดําเนินการวจิยั 

3.1 การสร้างแบบสอบถาม  

การสร้างแบบสอบถามประกอบไปดว้ยส่วนประกอบ � ส่วนดงันี�  

1. หนงัสือนาํหรือคาํชี�แจง จะแสดงคาํชี�แจงในการตอบแบบสอบถาม วตัถุประสงคข์อง

การเก็บขอ้มลู และ การนาํขอ้มลูไปใชโ้ดยไม่เปิดเผยสู่สาธารณะพร้อมคาํขอบคุณ 

2. คาํถามเกี�ยวกบัขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มลู เช่น ชื�อ นามสกุล ตาํแหน่ง สงักดั 

3. คาํถามเกี�ยวกบัคุณลกัษณะหรือประเดน็ที�จะวดั ซึ�งเป็นการสาํรวจขอ้มลูที�จะนาํไปใช้

ประกอบการวิเคราะห์ ประกอบไปดว้ยส่วนขอ้มลูทั�วไปขององคก์ร ส่วนขอ้มลูการ

พฒันาซอฟตแ์วร์ และส่วนความตอ้งการในการใชง้านซอฟตแ์วร์ 

 

411



 

 

 

3.2 การสํารวจและเกบ็ข้อมลู 

 การสาํรวจและเก็บขอ้มลูนั�นจะมีการดาํเนินการอยู ่2 ลกัษณะคือ การสมัภาษณ์ 

เป็นการเก็บขอ้มลูแบบสอบถามจาก VSE โดยตรง และซกัถามในประเด็นต่างๆ และการ

สาํรวจขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เพื�อความสะดวกในการเก็บและวิเคราะห์ขอ้มลู 

และลดปัญหาเรื�องของการเดินทาง 

 

3.3 สรุปและวเิคราะห์ผลที�ได้ 

  นาํผลที�ไดจ้ากการสาํรวจมาวิเคราะห์หาแนวโนม้ในการใชเ้ครื�องมือซอฟตแ์วร์

สนบัสนุน 

 

2. ผลการศึกษา 

จากการดําเนิ นก าร เก็บข้อมูลได้มี หน่ วยพัฒ น าซอฟ ต์แว ร์ข นาดเล็ก  VSE ต อบ

แบบสอบถามจาํนวน 21 รายโดยไดส้รุปผลจากแบบสอบถามดงันี�  

�.� จาํนวนของ VSE ที� เคยผ่านการประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ผลที�ไดคื้อมี

จาํนวน VSE ที� เคยผ่านการประเมินจาํนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.19 และไม่เคยผ่านการ

ประเมิน 5 รายคิดเป็นร้อยละ 23.81 

4.2 ลกัษณะของสินคา้และบริการ (Product/Service) ของหน่วยงาน เป็นการเก็บขอ้มลูเพื�อ

ทราบถึงลักษณะของสินค้าและบริการ ที� เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ เนื� องจากในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ในแต่ละประเภทมีวิธีการที�แตกต่างกัน จากผลที�ได้รับ VSE มกัจะผลิตซอฟต์แวร์

สําหรับอุปกรณ์เคลื�อน (Mobile application) ที�มากที�สุด รองลงมาคือเวปไซต์ และ ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ (PC application) ตามลาํดบั ดงัรูปที� � 

4.3 ค่าเฉลี�ยระยะเวลาของโครงการ ในโครงการซอฟต์แวร์ระยะเวลาของการดาํเนินการ

โครงการมีความสําคัญเนื�องจาก VSE จะต้องวางแผนการทาํงานให้สอดคลอ้งกับทรัพยากรที�

สามารถใชไ้ดใ้นองค์กร จากผลที�ได ้ช่วงของระยะเวลา ส่วนมากจะอยู่ในช่วง 3-6 เดือน (ร้อยละ 

35), 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน (ร้อยละ 30) และ มากกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 30) ตามลาํดบั จะพบว่าผลที�

ไดส้อดคลอ้งกบัขอ้ 4.2 เนื�องจาก VSE ส่วนมากจะผลิตซอฟต์แวร์ประเภท Mobile application ซึ�ง

สามารถผลิตไดร้วดเร็ว 
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รูปที� � ลกัษณะของสินคา้และบริการ (Product/Service) ของ VSE 

 

4.4 รูปแบบของ Software Process Model ที� ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ จากผลการสํารวจจะ

พบว่า VSE นิยมใช้รูปแบบการพัฒนาแบบ Agile/SCRUM (Ralph Maschotta, 2013) (ร้อยละ 

64.41) ดงัรูปที� � การพฒันาแบบนี� สามารถใชไ้ดดี้กบัซอฟต์แวร์ที�มีขนาดเล็กใชร้ะยะเวลาไม่มาก 

เช่น Mobile Application  

 
รูปที� � รูปแบบของ Software Process Model ที� VSE มกัจะใชใ้นการพฒันา 

 

4.5 เอกสารที�ใชค้วบคู่การพฒันา เป็นการสาํรวจเอกสารที� VSE ไดส้ร้างขึ�นในการพฒันา
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และยงัคงใชเ้ป็นลกัษณะของเอกสารที�เป็นกระดาษ (Paper based) จากผลการสาํรวจจะเห็นไดว้่า 

เอกสารประเภท Software design, Requirement specification และ User documentation มี VSE ที�

ยงัใชเ้ป็นลกัษณะของการเขียนกระดาษมากที�สุดและ Correction register มีจาํนวนนอ้ยที�สุด ดงัรูป

ที� � 

 
รูปที� � ลกัษณะของเอกสารที� VSE ยงัใชเ้ป็น Paper based 

 

4.6 เครื� องมือซอฟต์แวร์ช่วยสนับสนุนการพัฒนา (Software Development Supporting 

Tool) เป็นการเก็บขอ้มูลของซอฟต์แวร์สาํเร็จที�นาํมาใชใ้นการพฒันา โดยแบ่งประเภทตามหัวขอ้

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จากผลการสํารวจจะพบว่า VSE มีการใช้ซอฟต์แวร์หลากหลาย

ประเภทซึ�งไม่เหมือนกนัในทุกหัวข้อดังรูปที� � อาทิเช่น bittrix24, Line, Jenkin และ Git เป็นต้น 

JIRA คือซอฟต์แวร์ที�สามารถใช้ในทุกๆหัวข้อ แต่ยงัเป็นส่วนน้อย และในบางหัวข้อเช่น 

Requirement analysis, Validation, Verification ยงัมี VSE ส่วนหนึ�งที�ไม่ไดใ้ชซ้อฟตแ์วร์ช่วย  
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รูปที� � ผลสาํรวจเครื�องมือซอฟตแ์วร์ช่วยสนบัสนุนการพฒันา 

 

�.� ความตอ้งการใชง้านซอฟต์แวร์ช่วยสนับสนุน จากผลสาํรวจความตอ้งการเกือบทุกๆดา้น

ของการพฒันา VSE มีความตอ้งการที�จะใชซ้อฟตแ์วร์ช่วยสนับสนุนค่อนขา้งมาก มีเพียงดา้นการ

สร้าง (Software Construction) ที�มีความตอ้งการเพียงเลก็นอ้ยดงัรูปที� � 

 
 

รูปที� � ผลสาํรวจความตอ้งการใชง้านซอฟตแ์วร์ช่วยสนบัสนุน 
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5. อภิปรายผล 

�.� ลกัษณะการประกอบธุรกจิของ VSE  

 ในการประกอบกิจการของ VSE ส่วนมากไดใ้ห้ความสนใจที�จะใชม้าตรฐาน ISO/IEC 

29110 มาประยุกต์ใชใ้นการพฒันา เพื�อเป็นส่วนหนึ� งของการประกนัคุณภาพ ส่วนในดา้นของ

ลกัษณะของซอฟตแ์วร์ที�ไดผ้ลิตขึ�น ส่วนมากจะเป็นทางดา้น Mobile application และ เวปไซต ์โดย

ใชร้ะยะเวลาในการพฒันา �-� เดือนโดยประมาณ 

 

 �.� กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์และเครื�องมอืที�ใช้ 

 วิธีการพฒันาซอฟต์แวร์ที� VSE นิยมใช้คือแบบ Agile เนื�องจากเป็นรูปแบบการพฒันาที�

สามารถจดัการการเปลี�ยนแปลงไดดี้ และไดผ้ลดีกบัโครงการขนาดเล็กถึงปานกลาง ในการพฒันา

นั�นยงัมีการใช ้Work product ที�เป็นรูปแบบของเอกสารยงัค่อนขา้งมาก ทาํให้สิ�นเปลืองทรัพยากร

ในกรทาํงาน และเวลาสูงมีเพียงบางส่วนที�พฒันาควบคู่การใชเ้ครื�องมือที�ช่วยในการพฒันา อยา่งไร

ก็ตาม VSE ยงัมีความตอ้งการที�จะใช้เครื� องมือสนับสนุนในการพฒันาโดยเฉพาะทางด้านการ

วางแผนโครงการ และการวิเคราะห์ความตอ้งการ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน และคุณภาพ

ของซอฟตแ์วร์ 

 �.� แนวทางในการวจิยัในอนาคต(Future work) 

 จากผลของการวิจยัจะเห็นไดว้่า VSE ยงัมีความตอ้งการในดา้นเครื�องมือในการช่วยพฒันา

และการวิเคราะห์ความตอ้งการสูง ดงันั�นแนวทางในการวิจยัในอนาคตสามารถนาํขอ้มลูที�ไดจ้ากา

การสาํรวจมาวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างเครื�องมือที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใชง้าน 

เพื�อช่วยให ้VSE ไดพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และตรงกบัความตอ้งการใชง้าน 

 

6. สรุปผลการวจิยั 

จากผลการสาํรวจขอ้มลูสามารถเห็นไดว้่า VSE ให้ความสาํคญัดา้นการประกนัคุณภาพดว้ย

การใช้มาตรฐานประกันคุณภาพ ISO/IEC ����� และมีการดาํเนินงานตามหลกัของมาตรฐาน 

รูปแบบซอฟต์แวร์ที�ผลิต ส่วนมากจะเป็น Mobile application และเวปไซต ์ซึ�งใชร้ะยะเวลาในการ

พฒันาไม่มากประมาณ �-� เดือน และสามารถใชรู้ปแบบการพฒันาแบบ Agile ไดดี้ แต่อย่างไรก็

ตามการพฒันาแบบ Agile จะไม่มุ่นเนน้การทาํเอกสารในการพฒันาจึงทาํให ้VSE มีความตอ้งการที�

จะใช้เครื�องมือซอฟต์แวร์มาทดแทนในการสร้างเอกสารในการทาํงาน จากผลการสาํรวจขอ้ �.� 

แสดงผลยงัมีการสร้างเอกสารที�เป็นลกัษณะกระดาษมากพอสมควร โดยสามารถสังเกตชนิดของ

เอกสารในลาํดบัตน้ๆจะเห็นว่าเป็นเอกสารที�เกี�ยวข้องกบัทางลูกคา้ หรือลูกคา้มีส่วนร่วมในการ
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ตรวจสอบหรือให้ความเห็น เช่น เอกสารการออกแบบ และเอกสารด้านความต้องการของ

ซอฟตแ์วร์ ซึ�งมีความสาํคญัเป็นอย่างมากในการพฒันาซอฟตแ์วร์ประเภท Mobile application และ

อนัดบัทา้ยๆส่วนมากจะเป็นเอกสารภายในทีมพฒันาซึ�งไม่เกี�ยวขอ้งกบัทางลกูคา้ 
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บทคัดย่อ:  ในขั้ นตอนการค้นหาความต้องการจากผู้ใช้ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์นั้น ปัจจุบนันกัพฒันาโปรแกรมนิยมใชว้ิธีการน าเสนอส่วนต่อประสานโดยวิธีการสร้าง
ตน้แบบอยา่งแพร่หลาย เพราะช่วยให้นกัพฒันาสามารถน าเสนอตวัอยา่งหนา้ตาของโปรแกรมให้ผู ้
ใช้ได้เห็นในเวลารวดเร็ว และตรงตามความต้องการของผูใ้ช้มากข้ึน อย่างไรกต็ามในการสร้าง
ต้นแบบโดยทั่วไปยงัขาดแนวทาง และเคร่ืองมือสนับสนุนในการส่วนของการประเมินส่วนต่อ
ประสาน เพ่ือช้ีให้เห็นจุดบกพร่องของส่วนต่อประสานของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ท่ีได้ถูก
ออกแบบข้ึน รวมถึงช่วยในการท างานร่วมกนัภายในทีมของผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์เหล่านั้น จากปัญหาดังกล่าว งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวคิดและวิธีการ
พฒันาเคร่ืองมือในการประเมินส่วนต่อประสานของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี โดยใช้ส่วนต่อประสานของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ตัวอย่าง จ านวน 2 ระบบ เป็น
กรณีศึกษา และใชห้ลกัการประเมินแบบฮิวริสติกเป็นแนวทางและรายการตรวจสอบเบ้ืองตน้ เพ่ือผู ้
ประเมินส่วนต่อประสานสามารถท าการประเมินและระบุปัญหาเพ่ือส่งข้อเสนอแนะกลบัไปยงั
ผูอ้อกแบบไดร้วดเร็วข้ึน นอกจากน้ียงัใชแ้บบสอบถามเพ่ือแสดงถึงความพึงพอใจของผูใ้ชง้านดว้ย 
 
ค าส าคัญ:  การประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้ , การสร้างต้นแบบ , การประเมินแบบฮิวริสติก 
โปรแกรมประยกุต์, วิศวกรรมความตอ้งการ 
 
Abstract: In requirement gathering of the software development process, currently software 
developers is widely used user interface design by prototyping because it allows developers to 
design and present user interface to user and their own prefer user interface in quick time.  However, 
using of general prototyping tool lack guidance and support tool to evaluate user interface and to 
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serve the collaboration between designers and developers in team as well. In this paper, we present 
conceptual and development an example tool to evaluate the interface of prototype applications for 
mobile devices and used two user interface of system prototypes to be case study. Heuristic 
evaluation principles as guidelines and preliminary checklists are applied to help users evaluate the 
user interface of prototype applications and evaluator could evaluate the user interface of prototype 
applications, identify usability problems and send feedback to designer faster. Questionnaires were 
used to demonstrate the satisfaction of users. 
 
Keywords: User Interface Evaluation, Prototyping, Heuristics Evaluation, Mobile Applications, 
Requirements engineering.  
1. บทน า 

ในปัจจุบันอุปกรณ์ เคล่ือนท่ี  เช่น สมา ร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต  เข้ามา มีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนัของคนอยา่งแพร่หลาย จ านวนผูใ้ชง้านของอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเหล่าน้ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ดว้ยอตัราการเติบโตน้ีเองจึงท าให้นักพฒันาโปรแกรมประยุกต์จ านวนมากมีความสนใจท่ี
จะพฒันาโปรแกรมประยุกต์ (Application) ให้กบัอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเหล่าน้ี ซ่ึงในการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมเพ่ือใช้งานกบัอุปกรณ์เคล่ือนท่ีนั้น ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงและมีความส าคญัเป็นอยา่ง
มาก คือการออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ช้ (User Interface) เพ่ือให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมกบัอุปกรณ์นั้นๆ เช่น การกรอกข้อมูลบนหน้าจอขนาดเล็กท่ีมีพ้ืนท่ีจ ากดั, การระบุเวลา
และวนัท่ี, การแสดงผลหน้าจอท่ีมีเมนูเป็นจ านวนมาก เป็นต้น ซ่ึงวิธีท่ีนิยมส าหรับการออกแบบ
ส่วนต่อประสานคือ การใชเ้คร่ืองมือในการสร้างตน้แบบ (Prototyping Tool) เพราะเป็นวิธีท่ีช่วยให้
ผูพ้ฒันาสามารถออกแบบส่วนต่อประสานเพ่ือน าเสนอแกผู่ใ้ช ้ จากนั้นผูใ้ชง้านจะสามารถมองเห็น
ภาพจ าลองของโปรแกรมและเขา้ใจความต้องการได้อยา่งชดัเจนข้ึน ท าให้สามารถด าเนินขั้นตอน
การเกบ็ความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

อย่างไรกต็าม ในส่วนของการประเมินส่วนต่อประสานยงัขาดแนวทางและกรอบการ
ประเมินท่ีชัดเจน เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานให้แกผู่ป้ระเมินส่วนต่อประสาน ซ่ึง
เคร่ืองมือในการสร้างต้นแบบท่ีมีในปัจจุบันจ านวนมากยงัไม่มีส่วนของการท างานหรือฟังกช์ันใน
ส่วนน้ี โดยทัว่ไปนั้นผูป้ระเมินส่วนต่อประสานนิยมใชเ้คร่ืองมือหรือบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น การส่ง
อีเมลล ์ (E-Mail) หรือใชเ้ทคโนโลยแีบบกลุ่มเมฆ (Cloud Technology) ในการท าการประเมินส่วน
ต่อประสาน การออกแบบรายงาน รวมไปถึงต้องก  าหนดรูปแบบการประเมินดว้ยตนเอง ซ่ึงท าให้
เกดิความยากล าบากในการท างาน และขาดรูปแบบของการประเมินท่ีชดัเจนอีกดว้ย 
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ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีจุดประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวคิดและแนวทางการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วย
ให้ผูป้ระเมินส่วนต่อประสาน สามารถท าการประเมินตน้แบบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี โดยใช้หลกัการประเมินส่วนต่อประสานแบบฮิวริสติกเป็นรายการตรวจสอบเบ้ืองต้น 
เพ่ือให้ผูป้ระเมินมีความสะดวกและมีแนวทางในการประเมินท่ีดี  ท าให้ผูอ้อกแบบสามารถน าผล
การประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงส่วนต่อประสานให้ได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้งานมากข้ึน 
ระบบตน้แบบท่ีไดมี้คุณภาพและเป็นไปตามหลกัการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์อีกดว้ย 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

หัวขอ้น้ีกล่าวถึงทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก ีย่วข้องกบังานวิจัยน้ี โดยกล่าวถึงทฤษฏีท่ีเก ีย่วกบั
การสร้างตน้แบบ และทฤษฎีท่ีเก ีย่วกบัการประเมินแบบฮิวริสติก 

การสร้างต้นแบบ (Prototyping) [1] เป็นการพฒันาท่ีรวดเร็วโดยมีเป้าหมายเพ่ือน าเสนอ
แบบจ าลองหรือตน้แบบของระบบงานใหม่ ระหว่างนกัวิเคราะห์ระบบและผูใ้ชง้าน โดยใชต้น้แบบ 
ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ของระบบใหม่แต่จ าลองให้มีขนาดเลก็เพ่ือให้ผูใ้ชไ้ดท้ดลองใชก้อ่น การ
ท าตน้แบบสามารถท าให้กระบวนการพฒันาเร็วและง่ายข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในโครงการท่ีความ
ต้องการของผูใ้ชน้ั้นยากแกก่ารเขา้ใจอย่างชัดเจน โดยงานวิจยัของ Luqi และ Steigerwald [2] ได้
ระบุถึงการพฒันาซอฟต์แวร์ตน้แบบอย่างเร่งด่วน ซ่ึงเป็นกระบวนการหรือระเบียบวิธีท่ีช่วยให้มี
การวิเคราะห์ออกแบบและพฒันาระบบให้ไดผ้ลท่ีดีข้ึน ต่อมาเม่ือมีการใชง้านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีอย่าง
แพร่หลายข้ึน จึงได้มีการน าเสนอการสร้างตน้แบบอย่างเร่งด่วนของโปรแกรมประยุกต์ท่ีใชง้าน
ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี [3] ซ่ึงในงานวิจยัดงักล่าว ไดอ้ธิบายถึงการพิจารณาส่วนต่อประสานของ
อุปกรณ์ เค ล่ือนท่ี  ท่ี มีความหลากหลายและมีรูปแบบท่ีแตกต่างจากส่วนต่อประสานของ
คอมพิวเตอร์ เช่น รูปแบบการน าเข้าข้อมูลโดยใช้ซอฟต์คียบ์อร์ด  รูปแบบการระบุวนัท่ีและเวลา 
รูปแบบของการแสดงผลขอ้มูลของอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

 การประเมินแบบฮิวริสติก (Heuristic Evaluation) [4]  เป็นการประเมินส่วนต่อประสาน
กบัผูใ้ช ้ เพ่ือคน้หาและระบุปัญหาในดา้นการใชง้าน (Usability Problem) ซ่ึงการประเมินนั้นจะท า
การตดัสินจากข้อก  าหนดหรือคุณลกัษณะท่ีดีท่ีไดร้ับการยอมรับ ถูกพฒันาข้ึนโดย เจคอป เนลเซน 
(Jakob Nielsen) ซ่ึงได้สร้างหลกัการ 10 ข้อของเนลเซน (Nielsen’s 10 Principles) และได้รับการ
ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง โดยหลกัการประเมินแบบฮิวริสติกนั้นจะใช้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัฮิวริสติก
หรือนกัออกแบบส่วนประสานผูใ้ช้ ท่ีเขา้ใจหลกัการดงักล่าวจ านวนประมาณ 3 - 5 คนส าหรับทีม
ประเมิน โดนในขั้นตอนของการปฏิบติัระหว่างการประเมิน ผูป้ระเมินแต่ละคนจะต้องปฏิบติัเพียง
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ล าพงั และไม่ปรึกษาหารือกนั เพ่ือไม่ให้เกดิการโนม้นา้วหรือครอบง าความคิดของผูป้ระเมินกนัเอง 
ซ่ึงขั้นตอนในการประเมินผลแบบฮิวริสติกนั้นแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมกอ่นการประเมิน  
เจ้าของผลงานการออกแบบจะต้องบรรยายสรุปเบ้ืองต้นให้ผูป้ระเมินรับทราบข้อมูลท่ี

เก ีย่วขอ้งกบัโปรแกรมและส่วนประสานผูใ้ช ้ เพ่ือเป็นการให้ความรู้เบ้ืองตน้แกผู่ป้ระเมินเสียกอ่น 
2) ขั้นตอนการประเมิน 

ผูป้ระเมินควรจะปฏิบติัตามภาระงาน โดยมุ่งเนน้ตรวจสอบในส่วนท่ีติดขดั หรือสนใจเป็น
พิเศษ เพ่ือพุ่งเป้าไปยงัข้อบกพร่องนั้น ๆ โดยตรง เม่ือผูป้ระเมินตรวจพบข้อบกพร่องแลว้จะต้องท า
การจดรายละเอียดของข้อบกพร่องเหล่านั้น ส าหรับการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงวิธีการจด
ข้อบกพร่องท่ีดีควรจดทั้งรายละเอียดของข้อบกพร่องว่ามีลกัษณะอย่างไร เกดิข้ึนตอนไหน และ
เปรียบเทียบแลว้ไม่ตรงเกณฑข์องหลกัฮิวริสติกขอ้ใด 

3) ขั้นตอนการจดัระดบัปัญหา 
การจัดระดับปัญหา (Usability Problem)โดยผู้ประเมินอย่างอิสระตามความคิดของผู้

ประเมิน โดยระดบัความรุนแรงของปัญหา (Severity Rating) ท่ีจดัไวมี้ 5 ระดบั ไดแ้ก ่
ระดบั 0 ไม่คิดว่าส่ิงท่ีพบน้ีจะเป็นปัญหา 
ระดบั 1 เป็นปัญหาดา้นความสวยงาม ไม่จ าเป็นตอ้งแกไ้ข 
ระดบั 2 เป็นปัญหาเลก็นอ้ย ตอ้งไดร้ับการแกไ้ขแต่มีความส าคญันอ้ย 
ระดบั 3 เป็นปัญหามากตอ้งไดร้ับการแกไ้ข และมีความส าคญั 
ระดบั 4 เป็นปัญหาส าคญัมาก ตอ้งไดร้ับการแกไ้ขโดยทนัที 
4) ขั้นตอนการสรุป 

เป็นการรวบรวมปัญหาท่ีตรวจสอบพบจากผูป้ระเมินทุกคนมาอภิปรายร่วมกนัระหว่างผู ้
ประเมินและทีมนักออกแบบ ในลกัษณะการระดมสมอง ถึงคุณลกัษณะของส่วนประสานผู้ใช้  
แนะน าแนวทางการแกปั้ญหา และการจดัล าดบัความยากในการแกไ้ข 

 ต่อมาภายหลงั ได้มีการน าหลกัการประเมินแบบฮิวริสติกไปประยุกต์ใช้ในแนวทางท่ี
หลากหลาย เช่น งานวิจัยของ Mohamed Omar น าหลกัการประเมินมาวิเคราะห์หาศกัยภาพของ
บทเรียน [5] , วิเคราะห์หาความมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเกมในการศึกษา [6] ซ่ึงใน
งานวิจยัทั้งสองสามารถประยกุต์ใชห้ลกัการประเมินแบบฮิวริสติกในการทดลองและวิเคราะห์เพ่ือ
ระบุถึงปัญหาในดา้นการใช้งานได้เป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัมีบทความวิจัยท่ีเก ีย่วข้องกบังานวิจัยน้ี
โดยตรง คือ บทความวิจยัของ R Yáñez Gómez และคณะ ไดน้ าเสนอแนวทางในการก  าหนดรายการ
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ตรวจสอบ (Checklist) การประเมินแบบฮิวริสติกส าหรับส่วนต่อประสานของอุปกรณ์เคล่ือนท่ี [7] 
มาประยกุต์ใชเ้ป็นขอ้มูลช่วยเหลือผูท้ าการประเมินในขณะท าการระบุปัญหาดา้นการใช้งาน 

จากงานวิจัยท่ีเก ีย่วข้องข้างต้นท าให้ผูว้ิจัยได้แนวทางในการออกแบบการประเมินและ
แนวคิดในการพฒันาเคร่ืองมือเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานตามแนวคิดในการท าการประเมิน
ส่วนต่อประสานของตน้แบบโปรแกรมประยกุต์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีให้เหมาะสมต่อไป  

 
3. การด าเนินการวิจัย 
3.1. การศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเคร่ืองมือในการสร้างต้นแบบโปรแกรมประยุกต์  

ในปัจจุบนัเคร่ืองมือในการสร้างต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีนั้ นมี
ให้ผูพ้ฒันาใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น Balsamiq [8], Justinmind [9], Fluid UI [10] ซ่ึงเคร่ืองมือ
เหล่าน้ีนั้นมีองค์ประกอบหลกัของการออกแบบต้นแบบโปรแกรมประยุกต์อยู่ค่อนข้างครบถว้น
แลว้ แต่ในส่วนของการประเมินส่วนต่อประสานของตน้แบบนั้น เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้
รองรับการท างาน ดงันั้นการพฒันาเคร่ืองมือในการประเมิน โดยน าหลกัการประเมินแบบฮิวริสติก
มาเป็นกรอบในการประเมินนั้น จึงถือเป็นเป้าหมายส าคญัของงานวิจยัน้ี 
3.2. การวิเคราะห์และแสดงกิจกรรมในการออกแบบและประเมินส่วนต่อประสาน 

 
รูปที่ 1 แผนภาพกจิกรรมในการท างานร่วมกนัระหว่างผูอ้อกแบบและประเมินส่วนต่อประสาน 
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แนวคิดและขั้นตอนการประเมินส่วนต่อประสานนั้นแสดงไดด้งัรูปท่ี 1  ซ่ึงจะประกอบไป
ด้วยผูเ้ก ีย่วข้อง 2 บทบาท คือ ผูอ้อกแบบส่วนต่อประสาน (UI Designer) และผูป้ระเมินส่วนต่อ
ประสาน (UI Evaluator) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เร่ิมจากผูอ้อกแบบส่วนต่อประสาน ท าการ
น าต้นแบบท่ีถูกออกแบบโดยเคร่ืองมือสร้างต้นแบบ ท่ีกล่าวไว ้ในข้อ 3.1 ซ่ึงเคร่ืองมือเหล่าน้ี
สามารถท าการบนัทึกเป็นไฟลป์ระเภทรูปภาพ เช่น JPEG, PNG ได ้จากนั้นผูอ้อกแบบจะท าการน า
ต้นแบบเข้าสู่ระบบและส่งไปยงัผู ้ประเมินส่วนต่อประสาน เพ่ือท าการประเมินตามรายการ
ตรวจสอบ ซ่ึงอา้งอิงตามหลกัการประเมินแบบฮิวริสติก ซ่ึงจะมีการระบุได้ถึงปัญหาในดา้นการใช้
งาน,ระดับความรุนแรง และท าการตอบกลบั (Send Feedback) ให้ผูอ้อกแบบได้น าไปปรับปรุง
ตน้แบบของส่วนต่อประสานให้ดีข้ึน เพ่ือน าไปพฒันาเป็นระบบจริงในขั้นตอนต่อไป 
3.3. การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือตามแนวคิด  

ผูว้ิจัยได้ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือโดยมีเป้าหมายในทดลองท าการประเมินส่วนต่อ
ประสานของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เป็นกรณีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การทดลองประเมินส่วนต่อประสานนั้นเป็นเว็บแอพพลิเคชันโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบเอ็มวีซี  
(MVC Web Application) แสดงดงัรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2 แผนภาพรายละเอียดสถาปัตยกรรมท่ีใช้ในการพฒันาเคร่ืองมือในการทดลอง 
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ในส่วนการน าต้นแบบโปรแกรมประยุกต์เข้า สู่ระบบนั้ น ผูอ้อกแบบส่วนต่อประสาน
สามารถท าการน าตน้แบบโปรแกรมซ่ึงเป็นไฟล์รูปภาพ ท่ีไดจ้ากขั้นตอน 3.2 เขา้สู่ระบบ แลว้จึงท า
การบนัทึกและส่งไปยงัผูป้ระเมิน จากนั้นผูป้ระเมินสามารถท าการประเมินโดยเลือกจุดท่ีมีปัญหา
ด้านการใช้งาน แลว้ระบุปัญหาลงไปยงัจุดนั้นๆ ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3 แลว้จึงส่งผลการประเมิน
กลบัไปยงัผูอ้อกแบบ ซ่ึงหลกัการประเมินนั้นจะอา้งอิงกบัหลกัการประเมินแบบฮิวริสติก ท าให้ผู ้
ประเมินสามารถท าการประเมินไดง่้ายและรวดเร็ว  

 
รูปที่ 3 ตวัอยา่งการทดลองท าการประเมินโดยใช้เคร่ืองมือ 

 ในส่วนของเคร่ืองมือนั้นจะอา้งอิงกบัหลกัการประเมินแบบฮิวริสติก และน ารายการ
ตรวจสอบตามท่ี R Yáñez Gómez ไดน้ าเสนอไวใ้นบทความวิจยัมาประยุกต์ใช้เป็นขอ้มูลช่วยเหลือ
ผูป้ระเมินขณะท าการระบุปัญหา ช่วยให้ผูป้ระเมินสามารถท าการประเมินได้สะดวกข้ึน 
3.4. ทดลองใช้เคร่ืองมือเพ่ือท าการประเมนิตามแนวคิด  

ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัท าการทดลองโดยใช้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการประเมิน โดยผูร่้วมการทดลอง
คือ กลุ่มตวัอยา่งของนิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ท่ีมีประสบการณ์เคยประเมินส่วนต่อประสาน
ดว้ยหลกัการประเมินแบบฮิวริสติกมากอ่น จ านวน 6 คน แบ่งผูเ้ขา้ร่วมการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B โดยให้ผูท้ดลองท าการประเมินส่วนต่อประสานของต้นแบบโปรแกรม
ประยกุต์ตวัอยา่ง จ านวน 2 ตวัอยา่งไดแ้ก ่ 

(1) ระบบสัง่อาหารโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (iCafeteria) จ านวน 6 หนา้จอ 

(2) ระบบจองรถยนต์ (Car Reservation) จ านวน 6 หนา้จอ  
และมีขั้นตอนการทดลองคือ 1. ให้ผูท้ดลองกลุ่ม A ท าการประเมินตน้แบบโปรแกรมประยกุต์ (1) 
โดยใชเ้คร่ืองมือในการประเมินและผูท้ดลองกลุ่ม B ใชก้ารประเมินจากประสบการณ์โดยไม่ใช้
เคร่ืองมือ และ 2. ให้ผูท้ดลองกลุ่ม B ท าการประเมินตน้แบบโปรแกรมประยกุต์ (2) โดยใชเ้คร่ืองมือ
และผูท้ดลองกลุ่ม A ประเมินโดยไม่ใช้เคร่ืองมือ จากนั้นให้ผูเ้ขา้ร่วมทดลองร่วมท าแบบสอบถาม
และวดัผลการทดลอง 
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4. ผลการศึกษา 

งานวิจัยน้ีได้น าเสนอแนวคิดในการประเมินส่วนต่อประสานของต้นแบบโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ซ่ึงผลจากการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการประเมินโดยใช้
เคร่ืองมือท่ีพฒันาตามแนวท่ีน าเสนอกบัการประเมินโดยไม่ใช้เคร่ืองมือ แสดงได้ดัง ตารางท่ี 1 
และ 2 
ตารางที่ 1 ระยะเวลาเฉล่ียท่ีผูป้ระเมินท าการประเมินระบบสัง่อาหารโรงอาหารคณะวิศวกรรม 
 เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการประเมิน (นาที) 
กลุ่มผู้ทดลอง A (ใช้เคร่ืองมือ) 14.44 

กลุ่มผู้ทดลอง B (ไม่ใช้เคร่ืองมือ) 19.14 

ตารางที่ 2 ระยะเวลาเฉล่ียท่ีผูป้ระเมินท าการประเมินระบบจองรถยนต์  
 เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการประเมิน (นาที) 

กลุ่มผู้ทดลอง A (ไม่ใช้เคร่ืองมือ) 17.08 
กลุ่มผู้ทดลอง B (ใช้เคร่ืองมือ) 13.58 

จากตารางท่ี 1 และ 2 สามารถพิสูจน์ว่าระยะเวลาการประเมินส่วนต่อประสานลดลงหากท าการ
ใชเ้คร่ืองมือในการประเมิน โดยการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีตวัแปรท่ีเก ีย่วข้องคือ 1) ระยะเวลาเฉล่ียใน
การประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือตามแนวคิด 2) ระยะเวลาเฉล่ียในการประเมินจากประสบการณ์โดยไม่
ใชเ้คร่ืองมือ 
การตั้งสมมติฐาน H0: ระยะเวลาเฉล่ียของทั้ง 2 กลุ่มเท่ากนัหรือไม่มีความแตกต่างกนั 
   H1: ระยะเวลาเฉล่ียของกลุ่ม A นอ้ยกว่ากลุ่ม B คือ µ1 < µ2 
โดยท่ี µ1 คือ ระยะเวลาการประเมินของกลุ่มผูใ้ชท่ี้ใชเ้คร่ืองมือ 
 µ2 คือ ระยะเวลาการประเมินของกลุ่มผูใ้ชท่ี้ประเมินจากประสบการณ์โดยไม่ใช้เคร่ืองมือ 
สถิติท่ีจะใช้ในการทดสอบ คือ Pair T-Test เน่ืองจากขอ้มูลท่ีน ามาทดสอบมีจ านวน 2 กลุ่ม ซ่ึงมี
ความสมัพนัธ์กนั และขนาดกลุ่มของขอ้มูลนั้นมีจ านวนน้อยกว่า 30 
สูตรการค านวณ 
      โดยท่ี  
 
  
เม่ือค านวณดว้ยการใชค่้านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะไดค่้าดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3 การค านวณ Pair T-Test 
 เวลาประเมนิโดยใช้เคร่ืองมือ (นาท)ี เวลาการประเมนิโดยไม่ใช้เคร่ืองมือ (นาท)ี 

Mean 14.01 18.11 
Variance 10.6124 17.5248 
Observation 6 6 
Pearson Correlation 0.464710 
df 5 
t Stat -2.577892 
P(T <=t) one-tail 0.024779 
T Critical one-tail 2.015048 
P(T <=t) two-tail 0.049559 
T Critical two-tail 2.570582 

จากตารางท่ี 3 ค่า t Stat เท่ากบั  -2.577892 และ p one-tail เท่ากบั 0.024779 ซ่ึงมีค่านอ้ย
กว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีก  าหนดไวท่ี้ 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน 
H1 ซ่ึงหมายความว่า หากใช้เคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึนในการท าการประเมิน (กลุ่ม A) นั้น จะใชเ้วลา
นอ้ยลงกว่าการท าการประเมินโดยไม่ใชเ้คร่ืองมือ (กลุ่ม B) สอดคลอ้งกบัระยะเวลาเฉล่ียในการ
ประเมินโดยจะลดลงจาก 18.11 นาที เหลือ 14.01 นาที หรือลดลงประมาณ 22.64% ดว้ย 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านเคร่ืองมือ 

ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัการใช้งานเคร่ืองมือเพ่ือท าการประเมนิ ค่าเฉลีย่ 
1. เคร่ืองมือช่วยให้การประเมินส่วนต่อประสานง่ายขึ้น 4.50 
2. เคร่ืองมือสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว 4.00 
3. เคร่ืองมือมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งาน 4.50 
4. รายการตรวจสอบมีความเหมาะสม ครบถว้น 4.33 
5. คิดว่าเคร่ืองมือสามารถน าไปพฒันาต่อยอดได้ 5.00 

ค่าเฉล่ีย 4.47 
 

5. อภิปรายผล 

จากผลการประเมินได้ข้อสรุปว่า  ภาพรวมของเคร่ืองมือในการประเมินส่วนต่อประสาน
ของตน้แบบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ท่ีแสดงถึงแนวคิดในการประเมินส่วนต่อ
ประสาน มีระดับผลความพึงพอใจในระดับดี ผูร่้วมการทดลองค่อนข้างเห็นด้วยกบัแนวคิดท่ีได้
น าเสนอ มีประเด็นท่ีเป็นจุดเด่นท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก ่ผูป้ระเมินคิดว่าเคร่ืองมือสามารถน าไปพฒันาต่อ
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ยอดได ้ (เฉล่ีย 5.00), ผูป้ระเมินคิดว่าเคร่ืองมือมีประโยชน์ต่อการประเมินของผูใ้ชง้าน (เฉล่ีย 4.50) 
ซ่ึงจากผลการทดลองและผลการประเมินนั้น เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัท่ีตั้งไว ้
6. สรุปผลการวิจัย 

แนวคิดในการประเมินส่วนต่อประสานของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีนั้น ได้ถูกน าเสนอและทดลองโดยเคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึน จากผลการทดลองเห็นได้ว่า  
เคร่ืองมือท่ีพฒันาสามารถช่วยให้ผูป้ระเมินท าการประเมินส่วนต่อประสานได้รวดเร็วข้ึน ผูใ้ช้มี
ความพึงพอใจมากข้ึน อย่างไรกต็าม การทดลองยงัมีการใช้ผูร่้วมท าการทดลองเป็นจ านวนน้อย 
และยงัไม่มีการทดลองกบัผูใ้ช้หลากหลายประเภท นอกจากน้ี ยงัมีข้อจ ากดัในการน าเขา้ต้นแบบ
โปรแกรมประยุกต์ได้เพียงไฟล์ประเภทท่ีเป็นรูปภาพ ดังนั้นจึงควรน าเคร่ืองมือไปพฒันาต่อยอด 
เช่น การออกแบบส่วนต่อประสานของตน้แบบโปรแกรมประยุกต์แบบมีปฏิสัมพนัธ์ การน าปัญหา
ดา้นการใชง้านท่ีผูใ้ชร้ะบุมาจดักลุ่มและก  าหนดเป็นรายการตรวจสอบเพ่ิมเติม เป็นตน้ 
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เช่นเดียวกนักบัภาพยนตร์ทั�วไป บทความนี� จึงมวีตัถุประสงคเ์พื�อเสนอแนะแนวทางในการเขียนบท

ภาพยนตร์สาํหรับแอนิเมชนัขนาดสั�นที�ประยกุตม์าจากวิธีการเขียนบทภาพยนตร์บนัเทิงทั�วไป โดย

คาํนึงถึงการเล่าเรื�องเพื�อสื�อสารเนื�อหาทั�งหมดใหผู้ช้มเขา้ใจไดภ้ายในเวลาที�จาํกดั 

คาํสําคญั: การเขียนบทภาพยนตร์, แอนิเมชนัขนาดสั�น, ภาพยนตร์แอนิเมชนั 

 

Abstract:  

The objective of this article aims to suggest methods of writing a script for short animated film 

with applying from screenwriting. Scriptwriting plays an important role in feature films 

production as well as animated short films. The rules of storytelling in films can be applied with 

animated short films, but the difference from films is that animated short films have to convey the 

entire story to the audiences in the running time of less than 5 minutes while feature films have up 

to 120 minutes. Therefore, writing a good script for an animated short film should follow the 

feature films’ three-act structure in developing story from the beginning through the climax until 

the ending. The scriptwriters should also consider related  issues regarding the running time such 

as one simple and clear theme, a single conflict and using an arch plot or mini plot with one or 

two characters to allow the audiences to be aware of  the characters transformation.  

Keywords: Scriptwriting, Animated short film,  Animation 
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บทนํา 

 “ภาพยนตร์ที� ดีมักมาจากบทภาพยนตร์ที� ดี แต่ไม่มีภาพยนตร์ที� ดีเรื� องใดมาจากบท

ภาพยนตร์ที�ไม่ดี” รักศานต์ วิวฒัน์สินอุดม (����) ไดก้ล่าวเอาไวถ้ึงความสาํคญัของบทภาพยนตร์ 

และแสดงให้เห็นว่า การเขียนบทภาพยนตร์เป็นขั�นตอนที�มีความสาํคญัเป็นอย่างยิ�งขั�นตอนหนึ� ง

ของการผลิตภาพยนตร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ทั�วไปหรือภาพยนตร์ขนาดสั�น บท

ภาพยนตร์ที�ดีย่อมสามารถนาํเสนอเรื�องราวผ่านการเล่าเรื� องดว้ยภาพ ให้ผูช้มรับรู้และเขา้ใจไดต้รง

ตามประเด็นที�ผูส้ร้างต้องการสื�อสาร สื�อภาพเคลื�อนไหวหรือแอนิเมชันจัดเป็นภาพยนตร์อีก

ประเภทหนึ� งที�ใชว้ิธีการสื�อสารผา่นการเล่าเรื�องดว้ยภาพ จึงทาํให้การสร้างสรรคผ์ลงานแอนิเมชนั

ตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัของการเขียนบทภาพยนตร์เช่นเดียวกนั 

บทความนี�นาํเสนอเนื�อหาเกี�ยวกบัแนวทางการเขียนบทสาํหรับภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาด

สั�นที�มีการประยุกต์มาจากวิธีการเล่าเรื� องในรูปแบบของการเขียนบทภาพยนตร์ทั�วไป ด้วย

การศึกษาจากวิธีการเขียนบทภาพยนตร์ในแบบฮอลลีวูด้ (Hollywood Style) ที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อ

ความบนัเทิงเป็นเป้าหมายหลกั ซึ�งเป็นรูปแบบที�นิยมใชก้นัทั�วไปในปัจจุบนัตามที�รักศานต ์วิวฒัน์

สินอุดม (����) ได้แนะนําไว ้โดยแบ่งบทความออกเป็น � หัวข้อ ไดแ้ก่ รูปแบบของภาพยนตร์

แอนิเมชนั ปัจจยัสาํคญัในการเขียนบทสาํหรับภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�น และบทสรุป 

 

รูปแบบของภาพยนตร์แอนิเมชัน 

Wells (2007)   ไดจ้าํแนกรูปแบบของภาพยนตร์แอนิเมชนัในอุตสาหกรรมดา้นการผลิตสื�อ

และภาพเคลื�อนไหวตามความยาวของภาพยนตร์ออกเป็น � ประเภท ไดแ้ก่ ภาพยนตร์แอนิเมชนั

ขนาดยาว (Animated Featured Film) ที�ฉายในโรงภาพยนตร์ทั�วไปมีความยาวประมาณ ��� นาที 

หรือ � ชั�วโมง ภาพยนตร์แอนิเมชันแบบซีรี� ย ์(Animated TV Series) หรือภาพยนตร์แอนิเมชัน

ขนาดสั�นแบบหลายตอนจบที�ออกอากาศทางโทรทศัน์มีความยาวอยู่ระหว่าง �-�� นาทีขึ�นอยู่กบั

ระยะเวลาของโฆษณาแทรก และภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั�น (Animated Short Film) ซึ� งเป็น

ภาพยนตร์แอนิเมชนัที�เป็นผลงานส่วนตวัของนักศึกษาหรือบุคคลทั�วไปที�ไม่ไดม้ีวตัถุประสงค์ใน

เชิงพาณิชยม์กัจะมีความยาวไม่เกิน � นาที  

ในปัจจุบนัการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�นเป็นที�นิยมมากขึ�น เนื�องจากเครื�องมือ

และอุปกรณ์ที�มีราคาถูกลง รวมถึงซอฟต์แวร์ที�ใช้ในการผลิตแพร่หลายมากขึ� น นอกจากนี�

ภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�นยงัเป็นส่วนหนึ� งของโครงงานในหลกัสูตรที�มีการเรียนการสอนดา้น

การผลิตแอนิเมชนัอีกดว้ย และเมื�อพิจารณาจากคาํกล่าวของ รักศานต ์วิวฒัน์สินอุดม (����) ในบท

นําข้างต้นแลว้ ผลงานแอนิเมชันที� ดีย่อมต้องมาจากการเขียนบทที�ดีเช่นเดียวกันกับการสร้าง
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ภาพยนตร์ จึงนาํมาสู่ปัจจยัสาํคญัในการเขียนบทสาํหรับภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�นที�สามารถใช้

เป็นแนวทางการสร้างสรรคภ์าพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�นสาํหรับนกัศึกษาและบุคคลทั�วไป 

 

ปัจจยัสําคญัในการเขียนบทสําหรับภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั�น 

จากการศึกษาวิธีการเขียนบทภาพยนตร์พบว่า มีปัจจยัที�สาํคญัอยู่หลายประการ ซึ�งปัจจยั

สาํคญัในการเขียนบทสาํหรับภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�นที�สามารถจาํแนกตามแนวทางการเขียน

บทภาพยนตร์บันเทิงทั�วไป ได้แก่ แก่นเรื� อง (Theme)  เรื� องราว (Story) โครงเรื� อง (Plot) และ 

โครงสร้างบทแบบ � องก ์(Three-act Structure) 

�. แก่นเรื�อง (Theme)   

แก่นเรื�อง (Theme)  คือ ความคิดหลกัของเรื�องซึ�งแฝงไวด้ว้ยสาระสาํคญัหรือสาร 

(Message) ที�ผูเ้ขียนบทตอ้งการถ่ายทอดไปสู่ผูช้มผ่านทางภาพยนตร์ แก่นเรื�องจึงมกัจะถ่ายทอด

ความคิด ปรัชญา ความเชื�อ หรือความศรัทธาในบางสิ�งอนัแรงกลา้มากพอที�จะทาํใหผู้เ้ขียนบทเกิด

แรงบนัดาลใจที�ตอ้งการจะถ่ายทอดออกมาสู่ภาพยนตร์ เช่น ธรรมมะย่อมชนะอธรรม รักแทต้อ้ง

รู้จักการเสียสละ การทาํงานเป็นทีมย่อมดีกว่าทาํงานเพียงคนเดียว เป็นตน้ (นิวฒัน์ ศรีสัมมาชีพ, 

����) นอกจากนี� แนวความคิดสาํหรับแก่นเรื�องของภาพยนตร์ ควรเป็นไอเดียที�ชดัเจน เรียบง่าย 

และสามารถอธิบายไดใ้นประโยคเพียงประโยคเดียว (Hart, 2005) 

การหาไอเดียหรือแนวความคิดใหม่เพื�อสร้างสรรค์เป็นแก่นเรื�อง (Theme)  นั�น มี

อยู่หลากหลายวิธี หนึ� งในวิธีที� น่าสนใจของ Scott (����) คือ “Old idea + new time or place or 

characters = fresh idea” ซึ�งเป็นการนาํเรื� องเดิมที�มีอยู่แลว้มาเล่าเรื� องใหม่โดยเปลี�ยนเวลา สถานที� 

หรือ ตวัละคร เช่น ภาพยนตร์แอนิเมชนัเรื�อง Tangled (20��) ที�นาํเนื�อเรื�องจากนิทานเรื�องราพนัเซล 

(Rapunzel) มาตีความอีกครั� ง โดยมีการเพิ�มเติมตวัละครใหม่เขา้มาในเรื�องและเปลี�ยนวิธีการดาํเนิน

เรื�องไปจากเดิม 

เนื�องจากความยาวของภาพยนตร์ที�แตกต่างกนัส่งผลต่อวิธีการเล่าเรื� องและการ

เขียนบทภาพยนตร์ ความทา้ทายของภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�นจึงอยูที่�การเสาะหาไอเดียสาํหรับ

การเล่าเรื�องที�ดีที�สุดเพียงหนึ�งเดียว แลว้ถ่ายทอดเรื�องราวหรือสาร(Message) เหล่านั�นใหผู้ช้มไดรั้บ

รู้และเขา้ใจภายในเวลาไม่กี�นาที (Webber, 2000)  

ดงันั�นภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�นที�มีระยะเวลาในการเล่าเรื�องไม่เกิน � นาที จึง

ไม่มีเวลามากพอที�จะนําเสนอประเด็นอนัหลากหลายให้ผูช้มได้ถกเถียงกันเหมือนกบัภาพยนตร์

ทั�วไป แก่นเรื�อง (Theme) ของภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�น ควรมีการสรุปรวบยอดไอเดียทั�งหมด

แลว้เลือกให้เหลือแนวคิดหลกัที�ดีที�สุดและสาํคญัที�สุดเพียงประเด็นเดียวเพื�อให้สามารถถ่ายทอด
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เรื�องราว ที�ผูเ้ขียนบทตอ้งการสื�อถึงผูช้มใหรั้บรู้ไดอ้ยา่งชดัเจนภายในเวลาที�จาํกดั โดยแนะนาํใหใ้ช้

เทคนิคการคิดเรื� องแบบ “Old idea + new time or place or characters = fresh idea” ของ Scott 

(����) เพื�อสร้างสรรคเ์รื�องราวในรูปแบบใหม่ขึ�นมา 

 

�. เรื�องราว (Story)  

Karl Iglesias (2005) นักเขียนบทภาพยนตร์ ผู ้แต่งหนังสือเรื� อง “Writing for 

Emotional Impact” ไดใ้หนิ้ยามเอาไวอ้ยา่งเรียบง่ายว่า “เรื�องราว (Story) คือ เรื�องของใครคนหนึ�งที�

ตอ้งการบางสิ�งบางอยา่งเป็นอยา่งมากและกาํลงัมีปัญหาในการไขว่ควา้หาสิ�งนั�นมาครอบครอง”  

จากนิยามดงักล่าวจึงเป็นที�มาขององค์ประกอบหลกัของเรื�องราวที�เชื�อมโยงเนื�อ

เรื�องทั�งหมดเขา้ไวด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ ตวัละคร (Character)   เป้าหมาย (Goal)   ความขดัแยง้ (Conflict) 

จุดสูงสุดทางอารมณ์ (Climax) และจุดคลี�คลายเรื�อง  (Resolution)  

 ความขดัแยง้ (Conflict) ทาํใหเ้กิดปัญหา อุปสรรค และวิกฤต ที�ทาํใหต้วัละครตก

อยูใ่นสถานการณ์อนัตรายหรือเสี�ยงต่อการสูญเสีย ไม่ว่าในแง่ของร่างกาย จิตใจ หรือ จิตวิญญาณ ที�

อาจส่งผลใหต้วัละครพ่ายแพต่้ออุปสรรคได ้และพาเรื�องราวขึ�นไปสู่จุดสูงสุดทางอารมณ์(Climax)  

ก่อนจะนาํเขา้สู่จุดคลี�คลาย (Resolution)  ของเรื�องในตอนจบ (Hart, 2005) 

ผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่งภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�นของ Pixar เรื� อง Presto (2008) 

มาวิเคราะห์ ถึงองคป์ระกอบของเรื�องราว เพื�อช่วยใหเ้ขา้ใจถึงแนวทางในการสร้างเรื�องราว (Story) 

ของภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�นมากขึ�น โดยเรื�องยอ่ของ Presto (2008) มีดงันี�  

นักมายากลผูโ้ด่งดังจากกลหมวกวิเศษ กับกระต่ายผูช่้วยที�อยู่หลงัเวทีก่อนขึ� น

แสดงในโชวส์าํคญั นกัมายากลปล่อยให้กระต่ายหิวโซจนโกรธ กระต่ายจึงแกแ้คน้นักมายากลดว้ย

การไม่ยอมใหค้วามร่วมมือในการแสดงและแกลง้นกัมายากลจนโชวเ์กือบล่ม แต่ผูช้มยงัคงเขา้ใจว่า

เป็นส่วนหนึ�งของการแสดง ในที�สุดนกัมายากลกาํลงัจะถกูเปียโนหล่นทบั กระต่ายจึงเปลี�ยนใจยอม

ใชห้มวกวิเศษช่วยนักมายากลเอาไว ้นักมายากลซาบซึ� งในนํ� าใจกระต่ายและเสกแครอทคืนให้กิน 

การแสดงในคืนนั�นทาํใหผู้ช้มประทบัใจและส่งผลใหท้ั�งสองโด่งดงัในชั�วขา้มคืน 
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รูปที� �  ตวัอยา่งภาพนกัมายากลกบักระต่ายจากแอนิเมชนัขนาดสั�นเรื�อง Presto (����) ของ Pixar 

(ที�มา : http://blogs.disney.com/oh-my-disney/2013/08/29/stars-of-the-pixar-original-shorts-part-1/) 

 

เราสามารถระบุถึงองค์ประกอบสาํคญัของเรื�องราวในเรื�อง Presto (2008) ที�นาํมา

เป็นตวัอยา่ง ไดด้งันี�  

ตวัละคร (Character): นกัมายากลและกระต่าย 

เป้าหมาย (Goal): กระต่ายหิวมากจึงอยากกินแครอท 

ความขดัแยง้ (Conflict): นักมายากลไม่ยอมให้กระต่ายกินแครอท ทาํให้

กระต่ายโกรธและแกลง้นกัมายากลบนเวทีทุกวิถีทาง  

 จุดสูงสุดทางอารมณ์ (Climax): นกัมายากลตกอยูใ่นอนัตรายถึงชีวิต 

จุดคลี�คลายเรื�อง(Resolution): กระต่ายกลบัใจยอมช่วยเหลือทาํให้นักมายา

กลซาบซึ�งและเสกแครอทคืนให ้

จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้่าถึงแม ้Presto (2008) จะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�น 

แต่ยงัคงมีองค์ประกอบของการเล่าเรื� องราวครบถว้นตามแนวทางของการเขียนบทภาพยนตร์ จึง

ควรนาํแนวความคิดของแก่นเรื�อง (Theme)ไปใชก้บัการสร้างองค์ประกอบของเรื�องราว (Story)  

เช่น ตวัละคร (Character)   เป้าหมาย (Goal)   และความขดัแยง้ (Conflict) เป็นตน้ ก่อนที�จะพฒันา

องคป์ระกอบทั�งหมดขึ�นมาเป็นโครงเรื�อง (Plot) ที�สมบูรณ์ 

�. โครงเรื�อง (Plot) 

  นอกเหนือจากแก่นเรื�องและองค์ประกอบของเรื�องราวแลว้ อีกสิ�งหนึ� งที�สําคัญ

สาํหรับการเขียนบทภาพยนตร์ คือ โครงเรื�อง (Plot) ซึ�งเป็นการเล่าเรื�องที�เนน้ความสมัพนัธร์ะหว่าง

เหตุผลกบัการกระทาํของตวัละครที�ตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคเขา้สู่จุดสูงสุดทางอารมณ์ (Climax) และจุด

คลี�คลายเรื�อง (Resolution) (Wells, 2007) 
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ระยะเวลาของเหตุการณ์ ที�เกิดขึ�นในเรื�อง อาจจะยาวเพียงไม่กี�นาที หรืออาจจะ

ยาวนานเป็นปี บางครั� งเราจึงไม่สามารถนาํเรื�องราวทั�งหมดมาใส่ในบทภาพยนตร์ที�มีความยาวเพียง 

��� นาทีไดต้อ้งเลือกเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ�งจากเรื�องราวทั�งหมดมาเขียนเป็นโครงเรื�อง (Plot) ที�

มีความขัดแยง้ (Conflict) และจุดหักเห (Plot Point) เพื�อส่งให้เรื� องราวดาํเนินต่อไป (นิวฒัน์ ศรี

สมัมาชีพ, 2552) 

นิวฒัน์ ศรีสัมมาชีพ (2552) ไดแ้บ่งประเภทของโครงเรื�อง (Plot) ที�นิยมใชใ้นการ

ถ่ายทอดเรื� องราวสําหรับภาพยนตร์ ไวท้ั� งหมด � ประเภท ได้แก่ �) Arch Plot หรือ Classical 

Design  2) Mini Plot หรือ Minimalism �) Anti Plot หรือ Anti Structure 

�) Arch Plot หรือ Classical Design มีรูปแบบการดาํเนินเรื�องตามลาํดับ

เวลาตั�งแต่ตอนเริ� มต้นเรื� อง (Beginning) จนจบเรื� อง (Ending) เหตุการณ์ที�เกิดขึ� นในภาพยนตร์

ทั�งหมดสามารถอธิบายไดต้ามหลกัความเป็นจริงอยา่งเป็นเหตุเป็นผล สามารถทาํใหผู้ช้มเชื�อในสิ�ง

ภาพยนตร์ที�ตอ้งการนาํเสนอไดอ้ยา่งสนิทใจ นอกจากนี�มกัจะมีการปิดบงัตอนจบและไม่เปิดเผยถึง

บทสรุปของภาพยนตร์ ผูช้มจะรับทราบถึงผลที�ตามมาจากสถานการณ์ที�เกิดขึ� นในภาพยนตร์ก็

ต่อเมื�อเรื�องราวไดด้าํเนินมาจนถึงจุดสูงสุดทางอารมณ์ (Climax) ในตอนจบเรื�อง (Ending) เท่านั�น 

โครงเรื�องแบบ Arch Plot นี� ใชต้ัวละครนําเพียงคนเดียวในการนําเสนอเรื� องราว และตัวละครมี

ลกัษณะนิสัยที�ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา พยายามต่อสู้เพื�อเอาชนะอุปสรรคหรือเพื�อให้ได้สิ� งที�

ตอ้งการแมต้กอยูใ่นสถานการณ์ที�ยากลาํบาก ปัญหาหรืออุปสรรคที�เกิดขึ�นกบัตวัละครส่วนใหญ่จะ

เกิดจากบุคคลภายนอกหรือสิ�งที�ตนเองไม่ไดเ้ป็นผูก้ระทาํ และความขัดแย ้ ง (Conflict) มกัจะ

เกิดขึ�นโดยความบงัเอิญเพื�อกลั�นแกลง้ตวัละครอยูต่ลอดเวลา 

2) Mini Plot หรือ Minimalism นิยมใช้วิ ธีการเล่าเรื� องแบบยอ้นหลัง 

(Flash Back) เพื�อเปิดเผยตอนจบหรือบทสรุปของเรื�องราว ให้ผูช้มรับรู้ตั�งแต่องก์ � ทาํให้ผูช้มไม่

ตอ้งคาดเดาถึงผลลพัธ ์แต่มุ่งเน้นไปที�การติดตามหาสาเหตุที�เป็นที�มาของตอนจบ มีการใชต้วัละคร

เป็นกลุ่มคนที�มีลกัษณะนิสยัแตกต่างกนัมารวมอยูด่ว้ยกนัเพื�อกระจายความสาํคญัของบทบาท และ

เปิดโอกาสให้มีการดาํเนินเรื�องราวไดห้ลากหลายรูปแบบ ตวัละครส่วนใหญ่จะถูกกาํหนดใหเ้ป็น

ผูถู้กกระทาํที�ไม่สามารถต่อสู้ ขดัขืนได ้เนื�องจากสถานภาพทางสังคมหรือทศันคติของตวัละคร 

นอกจากนี� ความขดัแย ้ ง (Conflict) ที�เกิดขึ�นมกัจะมาจากสาเหตุภายในกลุ่มตวัละครเหล่านั�น ซึ�ง

อาจจะมีสาเหตุจากความขดัแยง้กนัเองระหว่างกลุ่มตวัละคร หรือความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวั

ละครเอง 

�) Anti Plot หรือ Anti Structure มีการดําเนินเรื� องราวที�มุ่งเน้นในการ

สร้างความสนุกสนานใหแ้ก่ผูช้ม ดว้ยการสร้างความประหลาดใจใหผู้ช้มอยูต่ลอดเวลา จึงมีการเล่า
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เรื�องที�ไม่เรียงตามลาํดบัเวลา และขาดความสมจริง สถานการณ์ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่เกิดขึ�นดว้ย

ความบงัเอิญหรือการที�ตวัละครอยูผ่ดิที�ผดิเวลา ทาํใหผู้ช้มไม่สามารถคาดเดาไดว้่าจะเกิดอะไรขึ�น  

เมื�อพิจารณาถึงลกัษณะของโครงเรื�อง (Plot) ทั� ง � แบบแลว้ โครงเรื�อง (Plot) ที�

เหมาะสมกบัการนาํมาเล่าเรื�องในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�นมากที�สุดจึงเป็น Arch Plot 

หรือ Classical Design  ที�มีตวัละครไม่เกิน �  ตวัละคร มีการจาํกดัฉากหรือสถานที� และสร้างความ

ขดัแยง้ให้เกิดขึ�นเพียงประเด็นเดียว สําหรับ Mini Plot หรือ Minimalism ไม่น่าจะเหมาะสําหรับ

ภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั�นเนื�องจากมีการเล่าเรื� องผ่านตัวละครหลายตัว ต้องใช้เวลาในการ

แนะนําตัวละครและแสดงให้ผูช้มเห็นถึงพฒันาการของตัวละครแต่ละตวัซึ� งเหมาะสําหรับการ

ดาํเนินเรื�องในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดยาวมากกว่า ในขณะที�โครงเรื�องแบบ Anti Plot 

หรือ Anti Structure มกัถูกใชเ้ป็นประจาํในภาพยนตร์แอนิเมชนัแบบซีรี� ยที์�ไม่มีโครงสร้างเรื� องที�

ชัดเจน มีการดาํเนินเรื� องแบบไม่สมจริงและเต็มไปด้วยมุกตลกอย่างต่อเนื�อง เช่น Tweety & 

Sylvester ของ Warner Bros.  เป็นตน้ 

�. โครงสร้างบทแบบ � องก์ (Three-act Structure)  

โครงสร้างบทแบบ � องก์ (Three-act Structure) นี�  จะแบ่งภาพยนตร์ออกเป็น � 

ช่วง คือ ช่วงเริ�มตน้ ช่วงเนื�อเรื� อง และช่วงสรุป เหมือนกบัการเขียนเรียงความ โดยช่วงเริ�มตน้จะมี

ความยาวประมาณ ��-��% ของความยาวเรื�อง ส่วนที�เหลือจะแบ่งเป็นช่วงเนื�อเรื� อง ��-�� % และ

ช่วงสรุป ��-��% ซึ�ง จุด X ที�ปรากฎอยูใ่นภาพ � จุด คือ จุดที�ทาํใหเ้กิดจุดหกัเหในเรื�อง (Plot Point) 

ซึ�งจะทาํใหเ้รื�องถกูแบ่งออกเป็น � ส่วน หรือ � องก ์(นิวฒัน์ ศรีสมัมาชีพ, 2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที� �  ภาพยนตร์ถูกจุดหกัเหในเรื�อง (Plot Point) แบ่งออกเป็น � ส่วนหรือ � องก ์ 

(ที�มา: นิวฒัน์ ศรีสัมมาชีพ. (����). คิดและเขียนให้เป็นบทภาพยนตร์. หนา้ ��) 

Emotional 

Time 

สรุป 

15-25% 

เนื �อเรื� อง 

��-��% 

เริ�มเรื�อง 

15-25% 

X X 
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จากการที�ภาพยนตร์ถกูแบ่งโดยจุดหกัเห (Plot Point) ทาํใหเ้กิดเป็นโครงสร้างแบบ 

� องก ์รักศานต ์วิวฒัน์สินอุดม (����) จึงไดน้าํเสนอโมเดลที�แสดงถึงองคป์ระกอบของโครงสร้าง

บทภาพยนตร์แบบ � องก ์(ตาราง �.�.)  

  

ตอนเริ�มต้นเรื�อง 

(Beginning) 

ตอนกลางเรื�อง 

(Middle) 

ตอนจบเรื�อง 

(Ending) 
 

องก์ � 

การเปิดเรื�อง 

(Set up) 
 

จุดหักเหหลกั � 

(Major Plot Point 1) 
 

 

องก์ � 

ความขดัแยง้หรือเผชิญหนา้

(Confrontation) 
 

จุดหักเหหลกั � 

(Major Plot Point 2) 

 

องก์ � 

การคลี�คลายปัญหา 

(Resolution) 

 

 

รูปที� 3  โมเดลขององคป์ระกอบของโครงสร้างบทภาพยนตร์แบบ � องก ์

 (ที�มา: รักศานต ์วิวฒัน์สินอุดม. (����). เสกฝัน ปั�นหนัง : บทภาพยนตร์. หนา้ ��) 
 

โครงสร้างบทภาพยนตร์แบบ � องก์ ประกอบด้วย � องก์หลกัดังนี�  (รักศานต ์

วิวฒัน์สินอุดม, ����)   

�) องก์  � การเปิด เรื� อง (Set up) เป็นส่วนแรกของการเริ� มต้น เรื� อง 

(Beginning) จนถึงจุดหักเหหลกัจุดแรกของเรื� อง (Major Plot Point 1) หน้าที�หลกัขององก์ � คือ 

การปูพื�นเรื� อง และการแนะนาํตวัละครให้ผูช้มทราบว่าเป็นเรื�องอะไร เกี�ยวกบัใคร เกี�ยวกบัอะไร 

ซึ�งตอ้งมีการดาํเนินเรื�องใหก้ระชบั เพื�อนาํผูช้มไปสู่จุดหกัเหหลกัจุดแรกของเรื�อง (Major Plot Point 

1) ส่งผลใหผู้ช้มเกิดความสนใจที�จะติดตามวิธีการคลี�คลายขอ้ขดัแยง้และเอาชนะอุปสรรคที�เกิดขึ�น

ต่อไป  

�) องก์ � ความขดัแยง้หรือเผชิญหน้า (Confrontation) เป็นส่วนของเนื�อ

เรื�องตอนกลางเรื�อง (Middle) ที�เริ�มตน้จากตอนทา้ยขององก์ � ไปจนถึงจุดหกัเหหลกัจุดที�สองของ

เรื�อง (Major Plot Point �) ในบทช่วงนี�ตวัละครหลกัตอ้งมีการเผชิญหนา้กบัอุปสรรคและขอ้ขดัแยง้ 

(Confrontation) ที�ตอ้งการการแกไ้ข ตวัละครอาจจะชนะหรืออาจพ่ายแพ ้ถา้ตวัละครของเรามีความ

ตอ้งการ (Need) บางสิ�งบางอย่างหรือตอ้งการเอาชนะ เราสามารถสร้างเรื� องพลิกผนัให้ตวัละครนี�

เอาชนะอุปสรรคและบรรลุถึงความตอ้งการได ้
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�) องก ์� การคลี�คลายปัญหา (Resolution) ในช่วงสุดทา้ยนี� เริ�มจากจุดหัก

เหหลกัจุดที�สองของเรื�อง (Major Plot Point �) ในตอนทา้ยขององก์ � ไปจนกระทั�งจบเรื�องในบท

ภาพยนตร์ โดยมีการคลี�คลายปัญหา (Resolution) ว่าไดรั้บการแกไ้ขหรือคลี�คลายดว้ยวธีิการใด และ

ทาํอยา่งไร ซึ�งเป็นประเด็นสาํคญัของการเล่าเรื�องในช่วงนี�  

ผูเ้ขียนขอใชแ้อนิเมชนัขนาดสั�นของ Pixar เรื�อง Presto (���8) จากขา้งตน้ เพื�อเป็น

ตวัอย่างแสดงการเขียนโครงสร้างของแอนิเมชนัขนาดสั�นตามรูป � โมเดลขององค์ประกอบของ

โครงสร้างบทภาพยนตร์แบบ � องก ์ไดด้งันี�  

 

องก์ � 

กระต่ายผูหิ้วโหย 

องก์ � 

การแกแ้คน้ของกระต่าย 

องก์ � 

นกัมายากลสาํนึกผดิ 
 

การเปิดเรื�อง 

นาทีที� �.��-�.�� 

 

จุดหักเหหลกั � 

นกัมายากลไม่ยอมให้

กระต่ายกินแครอท ซึ�งทาํ

ใหก้ระต่ายโกรธมาก 
 

 

ความขัดแย้งหรือเผชิญหน้า 

นาทีที� �.��-�.�� 

 

จุดหักเหหลกั � 

นกัมายากลตกอยูใ่นอนัตราย

ถึงชีวิต 

 

การคลี�คลายปัญหา 

นาทีที� �.��-�.�� 

 

กระต่ายใจอ่อนยอม

ช่วยเหลือ นกัมายากลซึ�ง

ใจเสกแครอทคืน ทาํให้

ผูช้มประทบัใจมาก 

 
รูปที� 4  องคป์ระกอบของโครงสร้างบทของแอนิเมชนัเรื�อง Presto (���8)  (ที�มา: รักศานต ์วิวฒัน์สินอุดม. (����). 

เสกฝัน ปั�นหนัง : บทภาพยนตร์. หนา้ ��, ดดัแปลงโดย วรากร ใชเ้ทียมวงศ)์ 

 

จากโมเดลองค์ประกอบของโครงสร้างบท � องกนี์�  สามารถสรุปไดว้่าภาพยนตร์

ทุกเรื� องจ ําเป็นต้องมีจุดหักเหหลกั (Major Plot Point) ที�ชัดเจนควบคู่ไปกับโครงสร้างเรื� องที�

แข็งแรง เนื�องจากจุดหักเหหลกั (Major Plot Point) จะทําหน้าที�ผลักดันเรื� องราวให้ด ําเนินไป

ขา้งหน้า ซึ�งอาจจะเป็นอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้ง อนันาํไปสู่การพลิกผนัเรื�องไปในทิศทาง

ใหม่ ถึงแมว้่าจะเป็นภาพยนตร์แนวตลก สนุกสนานก็ยงัคงต้องการจุดหักเหในการดาํเนินเรื�อง

เช่นเดียวกนั (รักศานต ์วิวฒัน์สินอุดม, ����)  

ในการเขียนบทภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�นจึงควรใชโ้ครงสร้างบทภาพยนตร์

แบบ � องก์ แล้วแบ่งสัดส่วนของเนื� อเรื� องออกเป็น � ส่วนตามรูปที�  � โดยกะประมาณจาก
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ระยะเวลาทั�งหมดของภาพยนตร์แอนิเมชนัให้นํ� าหนักของการดาํเนินเรื�องส่วนใหญ่อยู่ที�องก์  � 

ประมาณร้อยละ �� ของภาพยนตร์แอนิเมชนัทั�งเรื� อง ในเนื�อเรื�องควรมีจุดหักเหหลกัไม่เกิน �  จุด 

โดยใหพ้ิจารณาจากระยะเวลาของภาพยนตร์แอนิเมชนัทั�งเรื�องเป็นหลกั ถา้เรื�องสั�นมาก ควรลดจุด

หกัเหเหลือเพียงจุดเดียวเพราะอาจจะไม่มีเวลามากพอที�จะเล่าเรื� องให้ผูช้มทาํความเขา้ใจกบัจุดหัก

เหที� � ไดท้นัก่อนเขา้สู่ตอนจบของเรื�อง หรือแต่ถา้มีเวลามากพอก็อาจจะเพิ�มจุดหกัเหหลกัขึ�นเป็น �  

จุดไดต้ามความเหมาะสม 

 

บทสรุป 

จากปัจจยัสาํคญัในการเขียนบทสาํหรับภาพยนตร์แอนิเมชนัขนาดสั�นขา้งตน้ สามารถสรุป

ไดว้่าแนวทางในการเขียนบทสาํหรับแอนิเมชนัขนาดสั�นนั�นสามารถประยกุต์ใชห้ลกัการเดียวกนั

กบัการเขียนบทสําหรับภาพยนตร์ไดไ้ม่ว่าจะเป็น การคิดแก่นเรื�อง (Theme) การสร้างเรื� องราว 

(Story) การวางโครงเรื�อง (Plot) และโครงสร้างบทแบบ � องก ์(Three-Act Structure) แต่ตอ้งมีการ

คาํนึงถึงขอ้จาํกดัของการเล่าเรื�องทั�งหมดใหผู้ช้มเขา้ใจไดภ้ายในระยะเวลาไม่เกิน � นาที 

 แก่นเรื�อง (Theme) ควรมีเพียงประเด็นเดียวที�สาํคญัที�สุดและแนะนําให้ใชเ้ทคนิค “Old 

idea + new time or place or characters = fresh idea” ของ Scott (����) เพื�อสร้างสรรค์เรื� องราว 

(Story) ที�แปลกใหม่ประกอบกับการสร้างตัวละคร (Character)   เป้าหมาย (Goal)   และความ

ขดัแยง้ (Conflict) ที�สมเหตุสมผล แลว้จึงพฒันาองคป์ระกอบเหล่านี� ขึ�นมาเป็นโครงเรื�อง (Plot) ที�

สมบูรณ์ มีตวัละครไม่เกิน �  ตวัละคร มีการจาํกดัฉากหรือสถานที� และสร้างความขดัแยง้ใหเ้กิดขึ�น

เพียงประเด็นเดียว ตามลกัษณะของโครงสร้างบทภาพยนตร์แบบ � องก์ ที�มีการแบ่งสัดส่วนของ

เนื�อเรื�องออกเป็น � ส่วน ไดแ้ก่ เริ�มเรื�อง กลางเรื�อง และจบเรื�อง โดยใหน้ํ� าหนกัความสาํคญัของการ

ดาํเนินเรื�องส่วนใหญ่อยูที่�กลางเรื�องประมาณร้อยละ �� จากเนื�อเรื�องทั�งหมด 
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บทคัดย่อ:  วฒันธรรมไทยเป็นที�ยอมรับในระดับโลก ด้วยความแตกต่างและโดดเด่นด้านการ

แสดงออกถึงความเป็นอยู ่สภาพแวดลอ้ม และวิธีชีวิตของคนไทยตั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ประกอบกบั

ความละเอียด ประณีต ของคนไทยที�สร้างสรรคง์านศิลปะทุกแขนงไดอ้ยา่งอ่อนชอ้ยสวยงามจนเป็น

จุดสนใจของคนทั�วโลก ในขณะที�คนไทยให้ความสนใจกบัวฒันธรรมไทยนอ้ยลง อีกทั�งการเขา้ถึง

วฒันธรรมไทยมีความยากลาํบากและมีค่าใช้จ่ายสูง ทําให้ผูส้นใจวฒันธรรมไทยโดยเฉพาะ

นักท่องเที�ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจาํเป็นตอ้งมีระยะเวลาการท่องเที�ยวและงบประมาณที�มาก

เพียงพอ ซึ�งถือเป็นอุปสรรคของการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมไทยอยา่งหนึ�ง 

บทความนี� ไดน้าํเสนอผลการศึกษาการใชเ้ทคโนโลยโีลกเสมือนจริงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื�อ

ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมไทย โดยกําหนดกรณีศึกษา ว ัดสุทัศนเทพวรารามราช

วรมหาวิหาร โดยผูใ้ชบ้ริการหรือนักท่องเที�ยวสามารถเขา้ชมสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมไทยใน

รูปแบบ 3 มิติ โตต้อบและควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ไดเ้สมือนอยูใ่นบริเวณวดั เพื�อ

นําไปสู่การพัฒนาต่อยอดและเปิดโอกาสให้นักท่องเที�ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าถึง

วฒันธรรมไทยผา่นอินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างสมจริง สวยงาม ประหยดัเวลาและงบประมาณ ซึ�งจะเป็น

การเพิ�มโอกาสการเขา้ถึงวฒันธรรมไทยไดอ้ีกรูปแบบหนึ�ง 

 

คําสําคัญ :  ว ัฒนธรรมไทย, ท่องเที� ยวเชิงว ัฒ นธรรมไทย, เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง,  

วดัสุทศันเทพวรารามในโลกเสมือนจริง 
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Abstract: Thai cultures are widely known and accepted worldwide through the unique and 

outstanding display of the way of life, the surroundings and the life style of Thai people from the 

past to present including the very neat and exquisite character of Thai people who have created 

beautiful and elaborate artistic works that attracted people across the world. With Thai people pay 

less interest in Thai cultures and access to Thai culture is getting more difficult and more 

expensive. Those who are interested in Thai cultures including Thai and foreign tourists need to 

have sufficient time and budget which definitely caused some constraints in promoting Thai 

cultural tourism. 

This paper reveals the studies of the use of virtual world technology to promote Thai 

cultural tourism with the case study of Wat Suthat Thepwararam where visitors and tourists can 

experience the Thai way of life and cultures through the three dimension display. They can also 

interact and control the access to the useful information as if they are actually present at the real 

location. Hopefully, this will lead to the value-added and offer the opportunity for Thai and 

foreign visitors to appreciate the beauty of Thai cultures through internet not only with less time 

and money but also with great beauty and reality. 

 

Keywords: Thai Cultures, Thai Cultural Tourism, Virtual World Technology,  

Wat Suthat Thepwararam through Virtual World 

 

1. บทนํา 

ประเทศไทยมีศิลปะและวฒันธรรมที�โดดเด่น แต่ยงัขาดรูปแบบการนําเสนอเพื�อเข้าสู่

กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที�ยวที�มีความหลากหลาย เห็นได้จากประเทศต่างๆที�สามารถนําเสนอ

วฒันธรรมของชาติตนเองให้เป็นที�ยอมรับในวงกวา้ง เกิดกระแสการเรียนแบบทางวฒันธรรม

โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจากประเทศอื�นๆ ที�มีความตอ้งการจะเขา้ถึงและเรียนรู้วฒันธรรมที�ตนเอง

สนใจอย่างจริงจงั เกิดความตอ้งการบริโภคสินค้าและบริการเชิงวฒันธรรมที�สร้างรายได้ให้กับ

ประเทศเจา้ของวฒันธรรมไดอ้ย่างมหาศาล (คณาจารย ์มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

����) 

ด้วยประวัติท างวัฒ น ธรรมไท ยที� ยิ�งให ญ่ จากห ลายยุคสมัย เช่น  สุโขทัย อยุธยา 

รัตนโกสินทร์ ที�มีอยู่มากมายและกระจายตวัอยู่หลายจงัหวดั สร้างอุปสรรคในการบริหารจดัการ 

การตลาด การทาํนุบาํรุง รวมถึงขอ้จาํกดัในการสื�อสารภาษาต่างประเทศของบุคลากรในพื�นที�ของ
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แหล่งท่องเที� ยวเชิงว ัฒนธรรม ทําให้เกิดแนวคิดที�จะนําเอาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงผ่าน

อินเทอร์เน็ตมาใชเ้พื�อแกปั้ญหาเหล่านี�  นําไปสู่การพฒันาระบบโลกเสมือนจริงออนไลน์ โดยใช้

กรณีศึกษา วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นตน้แบบในการศึกษาวิจยัครั� งนี�  (ทศันีย ์ยาวะ

ประภาษ, ����) 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ตวัอย่างงานวิจยัด้านการศึกษาวฒันธรรมโบราณที�ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเพื�อให้

บุคคลทั�วไปสามารถทาํความเขา้ใจชีวิตความเป็นอยู่ ลกัษณะที�อยูอ่าศยั เครื�องมือ อุปกรณ์ในการ

ดาํเนินชีวิต ชุดแต่งกาย และอื�นๆ ซึ�งถือว่าเป็นงานวิจยัที�มีการจาํลองโลกในอดีตให้คนยคุปัจจุบนั

เขา้ถึงไดคื้อ Virtual Agents and 3D Virtual Worlds for Preserving and Simulating Cultures จัดทาํ

โดย School of Computing and Mathematics, University of Western Sydney, NSW, Australia ใน

งานนี�มีกรณีศึกษาในรูปแบบโลกเสมือนจริงของเมืองยรัูค (Uruk) ซึ�งเป็นเมืองโบราณเมื�อประมาณ 

3,000 ปีก่อนคริสตกาล เพื�อให้นักประวติัศาสตร์ไดม้ีประสบการณ์กบัสภาพแวดลอ้มและความ

เป็นอยูข่องคนสมยันั�น โดยนกัประวติัศาสตร์เชื�อว่าเมืองยรัูคเป็นเมืองแรกๆที�มนุษยส์ร้างขึ�นดว้ยภมูิ

ปัญญาของมนุษยซึ์�งแสดงถึงความมีวิวฒันาการอยา่งเด่นชดั ทั�งในดา้นการอยูร่่วมกนัแบบสังคม

เมือง จุดเริ�มต้นของการเขียน รวมถึงพฒันาการด้านคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ งานวิจัยโลก

เสมือนจริงเมืองยูรัคมีว ัตถุประสงค์เพื�อรักษาวัฒนธรรมโบราณและใช้เป็นสื�อการสอนเชิง

ศิลปวฒันธรรมแก่ผูใ้ชบ้ริการ (Bogdanovych, Rodriguez, Simoff, & Cohen, 2009) 

อีกตวัอย่างหนึ� งเป็นนวตักรรมโลกเสมือนจริงในสังคมออนไลน์คือ Second Life ซึ�งเป็น

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ที�พฒันาขึ�นโดยบริษทั Linden Lab เป็นโปรแกรมซึ�งทุกคนสามารถสมคัร

เขา้ร่วมใชง้านไดผ้่านอินเทอร์เน็ต หลงัจากลงทะเบียนสมคัรทุกคนจะไดค้วบคุมตวัละครเสมือน

หรืออวตาร (Avatar) โดยใชอ้วตารท่องเที�ยวไปยงัโลกของ Second Life พบปะเพื�อน ทาํธุรกิจขาย

สินคา้และบริการ เที�ยวเล่น ทาํกิจกรรมต่างๆได ้ผูใ้ชบ้ริการมีอิสระที�จะสร้างวตัถุหรือสิ�งของโดย

ทุกสิ�งที�สร้างขึ�นจะถูกปกป้องอยูภ่ายใตก้ฎหมายลิขสิทธิ�  (IP Rights) มีสกุลเงินคือ Linden Dollars 

(L$) ซึ�งสามารถแลกเปลี�ยนเป็นสกุลเงิน US Dollars ($USD) ไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย Second 

Life มีวตัถุประสงคเ์พื�อเป็นอีกช่องทางหนึ�งของ e-Commerce ไม่ต่างจาก ebay.com, amazon.com 

หรือ talad.com แต่สิ�งที�ทาํให้ Second Life โดดเด่นกว่าคือการสร้างประสบการณ์การซื�อขายที�

สมจริงมากขึ�นดว้ยการทาํร้านค้าเป็น 3 มิติ ลูกคา้สามารถเดินเลือกดูสินคา้ได้ สามารถพูดคุยกับ

ผูข้ายไดต้วัต่อตวัเพื�อสอบถามขอ้มูลสินคา้ แมก้ระทั�งต่อรองราคากบัผูข้ายผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ

เสมือนจริง (www.secondlife.com, 2015) 
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การศึกษาวิจัยเพื�อนําเสนอในบทความนี� ได้ทบทวนงานวิจัยด้านการศึกษาวฒันธรรม

โบราณและนวตักรรมโลกเสมือนจริงในสังคมออนไลน์ขา้งตน้ เพื�อเป็นพื�นฐานการศึกษาวิจยัทั�ง

ดา้นเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและดา้นพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการผ่านโลกออนไลน์ เห็นได้ว่ามีการ

นาํเอาเทคโนโลยนีี�มาใชไ้ดเ้ป็นผลสาํเร็จในวตัถุประสงคก์ารใชง้านที�แตกต่างกนัไป โดยเป้าหมาย

เพื�อการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมไทยในการศึกษาวิจยัครั� งนี�  จะเนน้ไปที�ความประทบัใจ

ในการเข้าถึงศิลปวฒันธรรม ความละเอียด ประณีต ของคนไทยที�สร้างสรรค์งานศิลปะและ

สถาปัตยกรรมที�สวยงาม ในขณะที�ผูใ้ชบ้ริการจะไดข้อ้มูลที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นต่อการท่องเที�ยว 

รวมถึงการนําเสนอรูปแบบการซื�อขายสินค้าและบริการที�สอดคลอ้งกับแหล่งท่องเที� ยวเชิง

วฒันธรรม 

 

3. การดําเนินการวจิยั 

การดาํเนินการวิจยัแบ่งเป็น 3 ส่วนโดยเริ�มจากการพฒันาเวบ็ไซต์เพื�อให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึง

โลกเสมือนจริงได้ การพฒันาเนื�อหา 3 มิติสําหรับระบบโลกเสมือนจริง (3D for Virtual World 

Engine) และการนาํเสนอขอ้มลูเพื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมในโลกเสมือนจริง 

 

3.1. การเข้าถึงโลกเสมอืนจริง 

ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงโลกเสมือนจริงนี� ไดโ้ดยผ่านเว็บไซต์ (Website) ซึ�งถูกออกแบบ

มาเพื�อเป็นศูนย์รวมข้อมูลของโครงการ รับสมคัรสมาชิกผูใ้ช้บริการ ให้บริการดาวน์โหลด

ซอฟตแ์วร์แก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีโครงสร้างของเวบ็ไซตด์งันี�  

  

 
 

รูปที� 1 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์
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หนา้หลกัของเว็บไซตจ์ะเป็นหนา้แรกที�ผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บขอ้มูลเบื�องตน้ของโลกเสมือน

จริง ทั�งในดา้นเทคโนโลยี การสมคัรเป็นผูใ้ชบ้ริการเขา้สู่ระบบ (log-in) การตรวจสอบคุณสมบติั

ของระบบและการแนะนาํคอมพิวเตอร์ที�เหมาะสมกบัการใชบ้ริการ (Carol and Head, ����) 

 

 
รูปที� 2 หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์

 

 
รูปที� 3 หนา้แสดงคุณสมบติัของระบบ 
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3.2. เนื�อหา 3 มติ ิ

เนื�องจากเป้าหมายของการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมไทยในการศึกษาวิจยันี� จะ

เน้นไปที�ความประทบัใจในศิลปวฒันธรรม ความละเอียด ประณีต สวยงาม ของงานสร้างสรรค ์

ศิลปะและสถาปัตยกรรม การพฒันาเนื�อหา 3 มิติที�สวยงามจึงมีความสําคญัเป็นอย่างยิ�ง (Cusson 

and Cardoso, ����)  

 

 
รูปที� 4 รูปแสดงเนื�อหา 3 มิติ พระอุโบสถ 

 

 
รูปที� 5 รูปแสดงเนื�อหา 3 มิติ บริเวณทางเขา้ 
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รูปที� 6 รูปแสดงเนื�อหา 3 มิติ เสาชิงชา้ 

 

3.3. ข้อมูลเพื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ในโลกเสมือนจริงนี�มีการแสดงขอ้มลูดา้นวฒันธรรมและการท่องเที�ยวแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

คือ รูปแบบการประกาศถาวร โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถอ่านรายละเอียดไดจ้ากการควบคุมอวตารเขา้

ใกลป้ระกาศหรือวตัถุที�ใช้แสดงข้อมูลเหล่านั�น (มูลนิธิสารานุกรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทย

พานิชย,์ 2542) 

 

 
รูปที� 7 รูปแสดงขอ้มลูประกาศถาวร 
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อีกรูปแบบหนึ�งของการแสดงขอ้มูลดา้นวฒันธรรมและการท่องเที�ยวในโลกเสมือนจริงนี�

คือการให้ผูใ้ชบ้ริการสอบถามข้อมูลได้จากตัวละครในโลกเสมือนจริง (Weber, Rufer-Bach, & 

Platel, ����) 

 

 
รูปที� 8 รูปแสดงการใหข้อ้มลูจากตวัละครในโลกเสมือนจริง 

 

ดว้ยเทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตทาํให้การซื�อขายสินคา้และบริการสามารถเกิดขึ�นไดผ้า่นโลก

เสมือนจริง ช่วยเพิ�มโอกาสทางการขายและการตลาดดว้ยตน้ทุนที�ไม่สูงเทียบกบัหน้าร้านคา้ปกติ 

(จกัรพงษ ์แกว้บุญเรือง, ����) 

 

 
รูปที� 9 รูปแสดงร้านคา้ในโลกเสมือนจริง 
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4. ผลการศึกษา 

ในขณะที�รายละเอียดและความสวยงามของเนื� อหา 3 มิ ติ มีความสําคัญมากต่อการ

ตดัสินใจเขา้สู่โลกเสมือนจริงของผูใ้ชบ้ริการ การใชง้านผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที�ผูใ้ชบ้ริการตอ้ง

ไดรั้บความรวดเร็วก็เป็นปัญหาสาํคญัของการดาํเนินงาน ยิ�งมีรายละเอียดใหก้บัเนื�อหามากเท่าไร

การประมวลผลเพื�อแสดงภาพให้ผูใ้ช้บริการโดยไม่ให้รอนานก็จะยากยิ�งขึ� น ดังนั�นระบบการ

ประมวลผลภาพที�ให้ความละเอียดสูงเฉพาะวตัถุที�อยู่ใกลผู้ใ้ชบ้ริการและให้ความละเอียดที�ต ํ�ากว่า

ในวตัถุที�อยูไ่กลออกไป จึงเป็นสิ�งที�จาํเป็นสาํหรับการขยายผลการศึกษาวิจยันี� สู่โครงการจริง 

 

5. อภิปรายผล 

สิ�งที�ไดจ้ากงานวิจยัชิ�นนี� คือช่องทางใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมไทยที�

สอดคลอ้งกบัวิธีชีวิตของคนในยคุปัจจุบนั นกัท่องเที�ยวทั�งชาวไทยและชาวต่างชาติจะไดเ้ขา้ถึงและ

รับรู้วฒันธรรมไทยในเบื�องตน้โดยไม่ตอ้งเดินทางและมีค่าใชจ่้ายที�น้อยมาก เมื�อเริ�มรู้จกัและไดรั้บ

ขอ้มลูที�เป็นประโยชน์แลว้ การตดัสินใจเขา้มาท่องเที�ยวในสถานที�จริงก็มีความเป็นไปไดม้ากยิ�งขึ�น 

 

6. สรุปผลการวจิยั 

ความสาํคญัของการวิจยัเรื� องการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมไทยดว้ยเทคโนโลยี

โลกเสมือนจริง กรณีศึกษา วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายโดย

มีเยาวชนไทยใช้โลกเสมือนจริงเพื�อพบปะเพื�อนและได้รับความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมไทย

สอดแทรกโดยทางออ้ม ในขณะที�ชาวต่างชาติใชโ้ลกเสมือนจริงนี� เพื�อการเรียนรู้วฒันธรรมไทยและ

ใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสินใจก่อนเดินทางท่องเที�ยวสู่สถานที�จริงเมื�อมีโอกาสต่อไป  

การพฒันาสู่โครงการจริงควรให้ความสาํคญักบัการเชื�อมโยงแหล่งวฒันธรรมที�สาํคญัใน

ประเทศไทยไวใ้หไ้ดห้ลายๆแห่ง และสร้างความต่อเนื�องจากโลกเสมือนจริงนี� สู่ธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบั

การท่องเที�ยวให้ไดม้ากที�สุด สังคมออนไลน์นี� จะเกิดขึ�นไดก้็ต่อเมื�อผูใ้ชบ้ริการเขา้มาแลว้ไม่ตอ้ง

ออกไปจากระบบนี�โดยสามารถดาํเนินกิจกรรมและธุรกรรมต่างๆที�จาํเป็นไดอ้ยา่งครบวงจร  
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การสร้างสรรค์อนิเทอร์แอคทีฟมเีดียจากแรงบนัดาลใจทางสังคมและวฒันธรรม  

กรณศึีกษา การทดลองเชิงปฏบิัตกิารของนักศึกษา 

Interactive Media Creating Based on the Inspiration from Social and Culture:  

Experiment Students Workshop 

ดร.อตเิทพ  แจ้ดนาลาว1* 
1อาจารยป์ระจาํสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม  

คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม  

*atithep.ch@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ:  บทความวิชาการนี� ได้อธิบายกระบวนการทดลองเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาด้าน

อินเตอร์แอคทีฟมี เดีย (Interactive Media) จากการนําแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ด้าน

วฒันธรรม สงัคม การเมือง และวิถีชีวิต โดยทดลองนาํประสบการณ์เหล่านี�มาเป็นแรงบนัดาลใจใน

การออกแบบการสื�อโตต้อบทางกายภาพและสามารถพฒันาไปสู่งานสื�อโตต้อบทางดิจิทลั การฝึก

ทดลองเชิงปฏิบติัการไดถ้กูจดัขึ�นสาํหรับนักศึกษาชั�นปีที� 2 สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ

และเกม คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม ดงันั�นบทความวิชาการนี� จึงมุ่งเนน้อธิบายถึงกลยทุธ์

กระบวนการฝึกทดลองเชิงปฏิบัติการ ผ่านกระบวนการพฒันาและขั�นตอนการออกแบบทั�งหมด

จากผลงานทดลองของนักศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อทดลองการสร้างสรรค์โตต้อบทางกายภาพ

และสื�อโตต้อบทางดิจิทลั ตามแนวทางฝึกทดลองเชิงปฏิบติัการตามรูปแบบแนวความคิดสาํหรับ

การสร้างสรรค์สื�ออินเตอร์แอคทีฟจากแรงบันดาลใจทางสังคมและวฒันธรรม ดงันั�นนักศึกษา

จะตอ้งออกแบบจาํลองตน้แบบ (Prototype) ของผลงานเพื�อนาํเสนอแนวความคิดในการออกแบบ

ของพวกเขาในชั�นเรียน นอกจากนี� ยงักล่าวถึงประเด็นสาํคญัที�เกิดจากการทดลองเชิงปฏิบติัการใน

กระบวนการพัฒนาในเรื� องเกี�ยวกับประสบการณ์ทางวฒันธรรมกับการพัฒนาแนวความคิด 

ประกอบดว้ย ภาพแสดง (Visualizing) ความคิด (Idea) และภาพขนาดเล็ก (Thumbnails) พร้อมทั�ง

การปรับแต่ง การแกปั้ญหา และการดาํเนินการ สุดทา้ยบทความนี�จะสรุปผลการคน้พบเบื�องตน้ที�ได้

จากการทดลองเชิงปฏิบติัการจากแรงบนัดาลใจของประสบการณ์ทางวฒันธรรม และขอ้เสนอแนะ

ในการออกแบบงานสร้างสรรค์ด้านอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย เพื�อให้เกิดประสบการณ์ร่วมระหว่าง

ผลงานและผูช้มต่อไป     
 

คาํสําคญั:  อินเทอร์แอคทีฟมีเดีย, แรงบนัดาลใจ, สงัคมและวฒันธรรม, การทดลองเชิงปฏิบติัการ 

449



 

 

 

 

Abstract: This academic article describes the methods in experimental student’s workshop of 

interactive media creating based on the inspiration from culture reactions with including social, 

political and way of life. The projects were including interactive physical communication and 

interactive digital media. The workshops have been held for the second year students from the 

Department of Interactive and Game Design of School of Digital Media at Sripatum University. 

This academic article will mainly focus on describe the workshop design strategies through a tour 

of the entire development cycle of student experimental project on the design process, the purpose 

of which is to guide students in articulating a design vision that can be implemented interactive 

experience. They were also provided the design mock-ups, prototypes of this environment that 

they must present their design idea to the class. This also discusses key issues stemming from 

workshop experiments in the development process on subject matter about cultural experiences to 

concept development (visualizing, ideas and thumbnails) refinements, execution and 

implementation. Finally, this academic article will concludes a review of the methodology 

employed and a summary of the preliminary findings will be provided on completion of this 

experiment culture reactions interactive experiences workshop and also experimental interactive 

media projects. 
 

Keywords: interactive media, inspiration, culture reactions, experiment workshop 
 

1. บทนํา 

ในปัจจุบันเราไม่อาจปฏิเสธเทคโนโลยีไปได้เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการ

ดาํรงชีวิตของมนุษยม์ากขึ�นโดยมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างขึ�นมาเพื�อประโยชน์ในดา้นต่างๆ รวมถึงการถูก

นาํไปพฒันาสู่งานศิลปะและการออกแบบ ซึ�งศิลปินหรือนักออกแบบสามารถใชเ้ทคโนโลยีเป็น

เครื� องมือสื�อสารที�มีประสิทธิภาพต่อผูช้มหรือผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี (อติเทพ แจ้ดนาลาว, ���� 

หนา้ ��-��) และในขณะเดียวกนัเทคโนโลยกี็สามารถนาํไปใชใ้นงานออกแบบโดยสร้างใหเ้กิดการ

มีส่วนร่วมหรือโตต้อบของผูช้มได ้ซึ�งนั�นคืออินเทอร์แอคทีฟมีเดีย (Interactive Media) ในบางครั� ง

นกัออกแบบและศิลปินก็มีความจาํเป็นที�จะตอ้งเรียนรู้การใชง้านเทคโนลยใีนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

(Federica Bressan, Sergio Canazza and Antonin Roda, 2013 p. 81-��) โดยการมีส่วนร่วมของคน

ในดา้นความรู้สึกและการรับรู้เขา้มาร่วมซึ�งงานประเภทนี� ก็คืออินเทอร์แอคทีฟอารต ์(Interactive 

Art), อินเทอร์แอคทีฟอินสตอลเลชั�น (Interactive Installation) และอินเทอร์แอคทีฟทางกายภาพ 
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(Interactive Physical) ดงันั�นการสร้างสรรค์งานจึงขึ�นอยูก่บัแนวความคิด ขบวนการคิด การถ่าย

ถอดที�จะสามารถเขา้ถึงความรู้สึกของผูช้มเป็นสาํคญั  

ประเด็นในการสร้างสรรค์ผลงานที�เกี�ยวขอ้งกบัความรู้สึกและการมีส่วนร่วมของคนใน

ดา้นวฒันธรรม สังคม การเมืองและวิถีชีวิต ซึ�งสิ�งเหล่านี� จึงมีความน่าสนใจในการนาํมาเป็นแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานเพื�อถ่ายทอดมุมมองที�เกิดขึ�นโดยใชก้ารมีส่วนร่วมของผูช้มเป็น

ตวัเชื�อมโยงกบัตวัผลงานเพื�อใหเ้กิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที�ศิลปินและนกัออกแบบตอ้งการนาํเสนอ

แนวความคิดของพวกเขา นอกจากนี� ยงัสามารถนาํหวัขอ้ดา้นสงัคมและวฒันธรรมนี� ไปเป็นโจทยใ์น

การฝึกปฏิบัติการในระดบัมหาวิทยาลยัได้ ดั� งนั�นบทความวิชาการนี� ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการ

ทดลองเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาทั�งหมด จากนั�นจะมีการเลือกผลงานบางส่วนมาอธิบายเป็น

กรณีศึกษา โดยจะมีการเปรียบเทียบตั�งแต่แรงบนัดาลใจและการออกแบบตน้แบบอินเทอร์แอคทีฟ

ทางกายภาพ (Interactive Physical) ตลอดจนการพฒันาไปสู่ผลงานรูปแบบดิจิทลั 
 

2. ความเป็นมาการฝึกทดลองเชิงปฏบิัตกิาร 

การสร้างการฝึกทดลองเชิงปฏิบติัการ (Experimental  Workshop) ครั� งนี� มีวตัถุประสงค์

เพื�อให้นักศึกษาได้นาํประสบกาณ์ของตัวเองในด้านสังคม วฒันธรรม การเมือง และวิถีชีวิต มา

ถ่ายทอดเรื�องราวผา่นอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย เพื�อใหเ้กิดการโตต้อบและมีส่วนร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย 

และยงัเป็นการฝึกสร้างผลงานจากแรงบนัดาลใจในดา้นสังคมและวฒันธรรม สู่เสน้ทางของศิลปะ

และการออกแบบดว้ยกระบวนการคิด การทดลอง และจาํลองผลงาน จนกระทั�งการพฒันาสู่ผลงาน

จริง ตลอดจนมีความเขา้ใจและให้ความสนใจเรื�องนี� มากขึ�น และผลงานที�สร้างยงัถือว่าเป็นส่วน

หนึ� งที�จะช่วยเผยแพร่เรื� องราว ดว้ยวิธีการให้ผูช้มหรือผูใ้ชง้านเขา้มามีส่วนร่วมในการชมผลงาน  

ซึ�งถือเป็นผูที้�กาํหนดการรับรู้เนื�อหาไดด้ว้ยตวัเองหรือบางครั� งอาจถือว่าเป็นส่วนหนึ� งของงานอีก

ดว้ย (Tricia Austin and Richard Doust, 2007 p.80-��) ในการฝึกทดลองเชิงปฏิบติัการนี� ยงัมีความ

ตอ้งการที�จะให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้กระบวนการคิดและการทาํงานที�นาํเรื� องไกลต้วัมาใชเ้ป็นแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนเกิดความตะหนักถึงความตอ้งการที�จะช่วยเหลือใน

การแกปั้ญหาใหก้บัสงัคมต่อไป 
 

3. กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์อนิเทอร์แอคทฟีมเีดียจากแรงบันดาลใจทางสังคมและวฒันธรรม 

สําหรับกลยุทธ์ในการฝึกทดลองเชิงปฏิบัติการได้นํารูปแบบแนวความคิดสําหรับการ

สร้างสรรค์อินเตอร์แอคทีฟมีเดียจากแรงบันดาลใจทางสังคมและวฒันธรรม (รูปภาพที� �) ซึ�งมี

ขั�นตอนกระบวนการพฒันาและกระบวนการสร้างสรรคด์งัต่อไปนี�  
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รูปภาพที� 1 รูปแบบแนวความคิดสาํหรับการสร้างสรรคสื์�ออินเตอร์แอคทีฟจากแรงบนัดาลใจทาง

สงัคมและวฒันธรรม (Chaetnalao  Atithep, 2014, pp. 227) 
 

�.�. ขั�นตอนการค้นหาแรงบันดาลใจ (Inspiration) จากความสนใจหรือความชอบตาม

ประสบการณ์ของผูอ้อกแบบ โดยเนื�อหาเนน้ถึงสงัคม วฒันธรรม การเมือง และวิถีชีวิตว่ามีปัญหา

หรือเกิดเหตุการณ์อะไรที�น่าสนใจแลว้นาํประเด็นนั�น มาศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื�อสรุปเป็น

แนวทางที�จะพฒันาต่อไป  

�.�. ขั�นตอนการออกแบบ (Design) เริ�มตน้จากแนวคิดในการออกแบบ (Concept) ซึ�งใน

ขณะเดียวกนัต้องออกแบบการโตต้อบหรือมีส่วนร่วมระหว่างผูช้มกบัเนื�อหา ในด้านการใชง้าน

หรือการมีส่วนร่วมของผูช้มว่าควรเป็นอย่างไร ควรจะโตต้อบอย่างไร และการนําเสนออย่างไร

ต่อจากนั� นก็ เริ� มมีการสเก๊ตช์แบบร่าง (Thumbnails/Visualizing) ของแนวคิดทั�งหมด ซึ� งควรมี

ทางเลือกในการพฒันาต่อยอดได ้

�.�. ขั�นตอนการพฒันา (Development) โดยเริ�มจากออกแบบเนื�อหา เช่น โครงสร้างเนื�อหา 

(Site Map) หรือลาํดบัภาพเรื�องราว (Story Board) และบท (Script) เพื�อใชใ้นการนาํเสนอและใชก้บั

เนื� อหาทั� งหมด ในขณ ะเดียวกันก็ต้องออกแบบอิน เทอร์แอคทีฟเทคโนโลยี (Interactive 

Technology) และโปรแกรม (Programming)  ที�จะใช้สร้างการเชื�อมต่อ จากนั�นสามารถทดลอง

เทคนิคและเขียนโปรแกรมที�จะใชใ้นการผลิตผลงานต่อไป 

�.�. ขั�นตอนการผลิต (Production) โดยเริ�มจากการสร้างแบบจาํลอง (Mob-Ups Model) 

และสร้างตน้แบบ (Prototype) เพื�อนาํเสนอภาพรวมของงานทั�งหมด รวมถึงเขียนแบบในส่วนของ

452



 

 

 

 

อุปกรณ์ต่างๆ ที�จะตอ้งผลิต หลงัจากนั�นตอ้งวิเคราะห์เพื�อปรับแกแ้ละหาขอ้สรุปในการผลิต และ

ขั�นตอนสุดทา้ยคือจดัการในส่วนของการจดัแสดงที�กาํหนดไวห้รือการนาํเสนอต่อไป 
 

   

รูปภาพที� � บรรยากาศการนาํเสนอและการใหค้าํแนะนาํกบันกัศกึษาในการทดลองเชิงปฏิบติัการ 
 

4. เนื�อหาในการฝึกทดลองเชิงปฏบิัตกิาร 

การทดลองเชิงปฏิบติัการนี� สอนเรื� องหลกัการออกแบบ ดว้ยวตัถุประสงค์ที�จะเป็นแนว

ทางการออกแบบเพื�อให้สามารถนําไปใช้งานได้ ซึ� งในการสร้างประสบการณ์ร่วมในงานสื�อ

โตต้อบทางกายภาพ และสื�อโตต้อบในรูปแบบดิจิทลั การฝึกปฏิบติัครั� งนี� เนน้การวิเคราะห์กลยทุธ์

การสื�อสารสาํหรับการนาํเสนอการออกแบบเพื�อที�จะพฒันาไปสู่ผลงานผลิตจริง โดยเนน้การมีส่วน

ร่วมโตต้อบของผูใ้ชง้านกบัเนื�อหา ซึ�งนกัศึกษาจะไดรั้บโจทยอ์อกแบบในหวัขอ้เกี�ยวกบัการใชแ้รง

บนัดาลใจทางสังคมและวฒันธรรมมาสร้างงานตามแนวคิดของแต่ละคน จากนั�นใหท้าํแบบจาํลอง 

(Mock-Ups) เพื�อที�จะนาํเสนอกบัผูส้อนและเพื�อนร่วมหอ้งฝึกปฏิบติัการ (รูปภาพที� �) และสุดทา้ยก็

สร้างเป็นตน้แบบ (Prototypes) เพื�อเสนอแนวคิดและการออกแบบต่อไป ตลอดการทดลองเชิง

ปฏิบัติการนี�  นักศึกษายงัต้องฝึกปฏิบัติวิธีการนําเสนอผลงานสรุปแบบมืออาชีพ รวมถึงการ

แลกเปลี�ยนแนวคิดและขอ้เสนอแนะ ตลอดจนหลกัการทั�งจากผูส้อนและเพื�อนร่วมห้องอีกดว้ย 

(Worcester Polytechnic Institute, ����) 
 

5. กรณศึีกษา: การทดลองสร้างสรรค์อนิเทอร์แอคทฟีมเีดียจากแรงบนัดาลใจทางสังคมและ

วฒันธรรม 

กรณีศึกษาที�นํามาครั� งนี� เป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั�นปีที�  � สาขาการ

ออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม โดยผูส้อนคือ อาจารย ์ดร.

อติเทพ แจด้นาลาว ผลงานที�ออกแบบจะแบ่งเป็น � ส่วน คือ ส่วนที� � ออกแบบผลงานใหส้ามารถ

สื�อสารโตต้อบทางกายภาพ โดยจดัทาํแบบจาํลอง (Mock-Ups)  และส่วนที� � คือผลงานต่อยอดจาก

สื�อโตต้อบทางกายภาพมาสู่ในรูปแบบดิจิทลั โดยผลงานทั�ง � ส่วนยงัคงใชแ้รงบนัดาลใจเดียวกนั 

เพียงแต่เนื�อหาและรูปแบบการนาํเสนอมีการพฒันาปรับเปลี�ยนไปตามความเหมาะสม 
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5.1  HELP ME PLEASE 

 �) แรงบนัดาลใจ โดยผลงานชุด HELP ME PLEASE เป็นผลงานของนายชาคริส  สิทธิ�

ศกัดิ�  ซึ�งไดรั้บแรงบนัดาลใจจากปัญหาดา้นคุณภาพชีวิตของคนไทยในกลุ่มบุคคลที�มีรายไดน้้อย

และขาดโอกาสต่างๆ  โดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ เพราะเป็นเมืองที�มีผูค้นอาศยัอย่าง

หนาแน่นมากที�สุด เรามกัจะพบปัญหาทางสงัคมต่างๆ ที�พบเจอในชีวิตประจาํวนั เช่น ขอทาน คน

จรจดั คนหาย หรือแมก้ระทั�งสุนขัจรจดั (รูปภาพที� �) เป็นตน้ เพื�อเป็นการรงณรงคแ์ละช่วยเหลือทั�ง

คนและสุนัขเหล่านี�  นายชาคริส  สิทธิ� ศกัดิ�  จึงออกแบบโปสเตอร์และเว็บไซต์ เพื�อเชิญชวนให้คน

ในสงัคมหนัมาสนใจปัญหาเหล่านี�  และร่วมกนัเป็นส่วนหนึ�งของการแกปั้ญหาอยา่งจริงจงัต่อไป 
 

   
รูปภาพที� 3   ปัญหาสงัคมในดา้นต่างๆ เช่น ขอทาน คนจรจดั และคนหาย 

ที�มา : มลูนิธิกระจกเงา, วนัที�คน้ขอ้มลู 31 มีนาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก www.mirror.or.th และ 

www.facebook.com/mirrorf 
 

 2) การออกแบบ เริ�มจากแนวคิดโดยการสเก๊ตชแ์บบร่างและกาํหนดการมีส่วนร่วมจากการ

ให้ผูช้มเขา้มาเป็นส่วนหนึ� งที�จะช่วยให้ภาพเกิดความสมบูรณ์ โดยการหยิบส่วนของภาพที�หายไป

ขึ�นไปแปะใวต้ามรอยที�ทาํเครื�องหมายไว ้

 3) การพฒันาเนื�อหา โดยการสร้างเรื�องราวจากแนวความคิดที�จะช่วยเหลือปัญหาสงัคม ซึ�ง

แบ่งเป็น 4 เรื�องคือ คนขอทาน คนหาย คนจรจดั และสุนขัจรจดั โดยการนาํภาพมาวางองคป์ระกอบ

โปสเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (รูปภาพที� 4)   
 

    
รูปภาพที� 4 กระบวนการออกแบบและการพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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 4) การสร้างแบบจาํลอง (Mob-Ups Model) โดยการปริ�นโปรเตอร์ที�ออกแบบไวเ้พื�อสร้าง

แบบจาํลองจากกระดาษ จากนั�นตดัส่วนที�เป็นภาพเนื�อหาสาํคญัที�สามารถสื�อถึงเนื�อหาที�กาํหนดไว ้

ดงัรูปภาพผลงานต่อไปนี�  (รูปภาพที� 5) 
 

   
รูปภาพที� 5 ตวัอยา่งการสร้างแบบจาํลอง (Mob-Ups Model)  โปสเตอร์ชุดขอทาน 

 

          จากภาพเมื�อนาํภาพที�หลุดหายไปขึ�นมาแปะไวเ้ช่นเดิมจะเห็นขอ้มูลที�เป็นขอ้ความเชิญชวน

ใหค้นทาํความดีและช่วยเหลือคนขอทาน โดยดา้นขา้งจะมี QR Code เพื�อให้แสกนแลว้ Link ไปยงั

อินเทอร์แอคทีฟเวบ็ไซตเ์พื�อนาํเสนอขอ้มลูใหก้ลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 

ผลงานรูปแบบอนิเทอร์แอคทีฟมเีดียชุด HELP ME PLEASE 

 ผลงาน HELP ME PLEASE ในรูปแบบงานดิจิทัลได้เริ� มจากแนวคิดในการออกแบบ

เนื�อหาและการออกแบบขอ้มูล (รูปภาพที� 6) การสร้างความน่าสนใจให้ภาพและขอ้ความ เพื�อให้

สามารถสร้างการมีส่วนร่วมโดยใชค้วามรู้สึกของผูช้มเป็นตวักาํหนด จากนั�นพฒันาเนื�อหาโดยการ

นาํขอ้มลูต่างๆ ที�เป็นจริงในปัจจุบนัและภาพสงัคมที�เกิดขึ�นจริงเพื�อนาํมาสร้างตน้แบบ (Prototype) 

ที�แสดงในรูปภาพที� 7 
 

 
รูปภาพที� 6 Flowchart แสดงขอ้มลูผลงานชุด HELP ME PLEASE ในรูปแบบสื�อดิจิทลั 
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รูปภาพที� 7 ตวัอยา่งผลงานงานออกแบบเวบ็ไซท ์HELP ME PLEASE ในรูปแบบสื�อดิจิทลั 

 

 ผลงาน HELP ME PLEASE ถกูสร้างสรรคด์ว้ยอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย นอกจากจะใหผู้ช้มมี

ส่วนร่วมโดยการหยิบจบัและสัมผสั แลว้ยงัเน้นการมีส่วนร่วมจากจิตสํานึกของคนไทย ดังนั�น

ผลสาํเร็จที�เกิดขึ�นจากผลงานจึงมาจากพื�นฐานหรือประสบการณ์ของผูช้มส่วนหนึ�ง ในส่วนของการ

ออกแบบถือไดว้่าสามารถนาํแรงบนัดาลใจ ถ่ายทอดเนื�อหาสู่การออกแบบเพื�อพฒันาตน้แบบและ

สร้างผลงานจากสื�อดิจิทลัมีเดียไดอ้ยา่งลงตวั 
 

 

ภาพที� 8  อาหารที�ทาํใหเ้กิดโรคอว้น 

ที�มา : วิชาการ.คอม, วนัที�คน้ขอ้มลู 3 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.vcharkarn.com/vnews/501758 
 

5.2 THINK-EAT-SAVE 

�) แรงบนัดาลใจ โดยผลงานชุด THINK-EAT-SAVE เป็นผลงานของนายอภิรัตน์ ดีชะ

โชติ ซึ�งได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหาทางสังคมและวฒันธรรมในด้านการรับประทานอาหาร 

เนื�องจากการทานอาหารที�ส่งผลใหเ้กิดโรคอว้น เช่น อาหารจาํพวกแป้ง ไขมนั และอาหารฟาส์ตฟู้ ด

ต่างๆ  (รูปภาพที� �) อาหารจาํพวกนี�กาํลงัเป็นที�นิยมและเขา้มามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยมาก

ขึ�น เนื�องดว้ยมีรสชาติที�อร่อยและสะดวกในการซื�อ ประกอบกบัคนไทยในปัจจุบันขาดการดูแล

สุขภาพร่างกายเพราะให้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการทาํงาน จึงส่งผลให้เกิดปัญหาโรคอว้นทั�งในเด็ก

และผูใ้หญ่ตามมาซึ�งนั�นเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรค
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ของระบบทางเดินหายใจ เป็นตน้ ดงันั�นนายอภิรัตน์ ดีชะโชติ จึงจดัทาํแผน่โปสเตอร์ และสื�อดิจิทลั

เพื�อเป็นการรณรงคใ์หค้นไทยดูแลสุขภาพการทานอาหารของตวัเอง 
 

   
ภาพที� � กระบวนการออกแบบและการพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

 �) การออกแบบโดยเริ�มออกแบบตามแนวคิดโดยการสเก๊ตช์แบบร่าง (รูปภาพที� �) และ

ออกแบบการมีส่วนร่วมของผูช้มโดยให้ผูช้มเป็นคนกาํหนดว่าตนเองจะอว้นหรือผอมขึ� นอยู่ก ับ

พฤติกรรมตนเอง ซึ�งการมีส่วนร่วมนั�นออกแบบใหม้ีการดึงลูกศร ถา้ดึงลูกศรขึ�นจะทาํให้ผอมลง 

เป็นการแสดงถึงว่าเรื�องผอมนั�นไม่ใช่เรื�องยาก  

 �) การพัฒนาเนื� อหาโดยการสร้างเรื� องราวจากแนวความคิด โดยการนําภาพมาวาง

องคป์ระกอบใหเ้ป็นหนา้ทอ้งของคนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
 

   

ภาพที� 10 การสร้างแบบจาํลอง (Mob-Ups Model) ผลงานชุด THINK-EAT-SAVE 
 

 �) การสร้างแบบจาํลอง (Mob-Ups Model) โดยการสร้างแบบจาํลองจากกระดาษ และพื�น

หลงัรองรับกระดาษเป็นกระดาษฟิวเจอร์บอร์ด การออกแบบเน้นที�ภาพหนา้ทอ้ง และใหก้ระดาษ

สามารถเคลื�อนไหวดึงขึ�นลงได ้(รูปภาพที� ��) 
 

สรุปผลงานรูปแบบอนิเทอร์แอคทีฟมเีดียชุด THINK-EAT-SAVE 

 ผลงาน THINK-EAT-SAVE ในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟเวบ็ไซตไ์ดเ้ริ�มจากแนวคิด เนื�อหา

และการออกแบบข้อมูล (รูปภาพที� 11) เพื�อให้เห็นว่าถา้เราเลือกทานอาหารที�ไม่ถูกตอ้งจะทาํให้

ส่งผลเกิดภาวะโรคอว้นได ้โดยออกแบบใหผู้ช้มเป็นคนกาํหนดการเลือกอาหาร และดูผลจากการ
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เลือกรับประทานอาหาร พร้อมกนัสามารถรับรู้ถึงขอ้มูลการดูแลสุขภาพของตนเองโดยนาํมาสร้าง

ตน้แบบ (Prototype) ที�แสดงในรูปภาพที� 12 

 
รูปภาพที� 11 Flowchart แสดงขอ้มลูผลงานชุด THINK-EAT-SAVE ในรูปแบบสื�อดิจิทลั 

 

   

  
รูปภาพที� 12 ตวัอยา่งการออกแบบเวบ็ไซตผ์ลงานชุด THINK-EAT-SAVE ในรูปแบบดิจิทลั 

 

 ผลงาน THINK-EAT-SAVE ถูกสร้างสรรคด์ว้ยอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย นอกจากจะใหค้นมี

ส่วนร่วมโดยการดึงแลว้ เมื�อออกแบบเป็นผลงานดิจิทลัแลว้ จะเนน้ถึงการมีส่วนร่วมในการเลือก

รับประทานอาหารจากความชอบส่วนตัว แลว้ประเมินถึงผลที�ออกมาเพื�อให้คนไทยรู้จักเลือก

รับประทานอาหารที�มีประโยชน์ รวมถึงเห็นโทษของอาหารบางประเภทที�จะทาํให้เกิดภาวะโรค

อว้น ดงันั�นผลสาํเร็จที�เกิดขึ�นจากผลงานจึงมาจากจิตสาํนึกและขอ้คิดที�จะเกิดขึ�นเพื�อนาํไปปรับใช้

กบัพฤติกรรมการทานอาหารในชีวิตประจาํวนั ในส่วนของการออกแบบแสดงใหเ้ห็นว่าสามารถนาํ

แรงบนัดาลใจ ถ่ายทอดเนื�อหาสู่การพฒันาตน้แบบและสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งดี 
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6. สรุปผลการทดลองสร้างสรรค์เชิงปฏบัตกิาร 

สรุปกระบวนการสร้างสรรค ์และผลการคน้พบเบื�องตน้ที�ไดจ้ากการทดลองเชิงปฏิบติัการ

จากแรงบนัดาลใจของประสบการณ์ทางสังคมและวฒันธรรม จากผลงานทั�ง � ชิ�นไดถู้กออกแบบ

การสื�อสารโตต้อบทางกายภาพและสื�อโตต้อบทางดิจิทลั ที�สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผูช้ม 

โดยใชก้ลยุทธ์ในการออกแบบที�ไดรั้บจากการเรียนการสอนและการทดลองเชิงปฏิบติัการในชั�น

เรียน ซึ�งผลสรุปครั� งนี�คน้พบว่า  

 �. นักศึกษาสามารถเขา้ใจถึงขั�นตอนการพฒันาแนวความคิดในการสร้างสรรค์อินเตอร์

แอคทีฟมีเดียจากแรงบนัดาลใจทางสงัคมและวฒันธรรม จนสามารถนาํปัญหาหรือสิ�งที�ตวัเองสนใจ

มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานได ้

 �. นักศึกษาสามารถฝึกการคน้ควา้หาขอ้มลู การสรุปขอ้มลู และการวิเคราะห์ขอ้มลูเพื�อใช้

สาํหรับการนาํเสนอและการออกแบบผลงานได ้

 �. นักศึกษาเกิดจิตสาํนึกที�ดี เกิดความตระหนัก และให้ความสนใจกบัปัญหาที�เกิดขึ�นใน

สงัคมและวฒันธรรม ตลอดจนสามารถกลายเป็นส่วนหนึ�งในการช่วยแกปั้ญหาไดใ้นอนาคต 
 

7. ข้อเสนอแนะการทดลองสร้างสรรค์เชิงปฏบตักิาร 

�. จากขั�นตอนการออกแบบตามรูปแบบแนวความคิดสาํหรับการสร้างสรรคอ์ินเตอร์แอค

ทีฟมีเดียจากแรงบนัดาลใจทางสังคมและวฒันธรรม เมื�อใชโ้มเดลนี� ในการเรียนการสอนและการ

ทดลองเชิงปฏิบติัการในชั�นเรียนนั�นควรเน้นให้นักศึกษาทาํตามขั�นตอนอย่างละเอียดและชดัเจน 

เพื�อใหผ้ลงานมีแนวทางที�ชดัเจนและเป็นไปตามเป้าหมายของผลงานที�วางแผนไว ้

 �. ในระหว่างการทดลองเชิงปฏิบติัการในชั�นเรียนควรเนน้ควรเนน้ขั�นตอนการฝึกความคิด

สร้างสรรค์ และการนาํแรงบนัดาลใจมาสร้างผลงานให้มากขึ� นเพราะขั�นตอนนี� มีความสาํคญัต่อ

ผลงานเป็นอยา่งมากและเป็นขั�นตอนที�ค่อนขา้งยากสาํหรับนกัศึกษา 

 �. ในระหว่างการทดลองเชิงปฏิบติัการในชั�นเรียนควรให้มีการฝึก Workshop ในชั�นเรียน

เพื� อระดมความคิดเห็นแลกเปลี�ยนประสบการณ์กันภายในห้องเรียน เพื� อเป็นการพัฒนา

แนวความคิดของนักศึกษาก่อนที�จะลงมือทาํผลิตผลงานของตนหรือโครงงานขนาดใหญ่ได ้และ

เนื�องจากการออกแบบอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย ตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ที�หลากหลาย ทั�งในดา้นความคิด

สร้างสรรค์ การออกแบบ กราฟิก โปรแกรม และดา้นเทคนิคต่างๆ ดงันั�นถา้ทดลองให้นักศึกษา

ทาํงานเป็นกลุ่ม (�-� คน) น่าจะช่วยใหผ้ลงานออกมาสมบูรณ์มากขึ�น 

 �. สําหรับผูส้อนนั�นถือว่ามีบทบาทสําคัญต่อนักศึกษาและผลงานที�เกิดขึ� นจากการฝึก

ปฏิบติั การให้คาํแนะนําหรือขอ้เสนอแนะต้องอาศยัประสบการณ์ของตวัผูส้อน ดั�งนั�นผูส้อนไม่
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ควรตีกรอบความคิดของนักศึกษาหรือโนว้นา้วใหน้ักศึกษาทาํตามความคิดของตนเองมากเกินไป 

ตอ้งใหน้กัศึกษาฝึกคิดฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 
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การทดสอบประสิทธิภาพของวสัดุที�ใช้ในการสร้างสรรค์งานประตมิากรรม 

 

ชญานิศ  ตน้เทียน1 

 

บทคัด ย่อ: งานวิจัยเรื� อง“ก ารทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุ ที� ใช้ในการสร้างสรรค์งาน

ประติมากรรม” เป็นการวิจยัเชิงพฒันา มีวตัถุประสงค์ คือ เพื�อพฒันาดา้นการออกแบบสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรมแบบลอยตวั (Round Relief) ดว้ยดินโพลิเมอร์ (POLYMER CLAY) และเพื�อ

นาํวสัดุดินโพลิเมอร์ (POLYMER CLAY) ที�มีอยูแ่ลว้แต่ต่างชนิดกนั มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของดิน สาํหรับใชใ้นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบลอยตวั (Round Relief) ผลการวิจยั

พบว่า ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P� เป็นดินที�มีประสิทธิภาพดีที�สุด เพราะมีการ

หดตวันอ้ย เมื�อชิ�นงานแห้งสนิท ดินที�แหง้จะแข็งแรง ทนทานมาก สามารถเก็บรายละเอียดชิ�นงาน

และพื�นผวิดินใหเ้รียบไดง่้าย มีนํ� าหนกัเบา ผวิมีความมนัวาว ลงสีไดง่้าย และไม่ลอกเมื�ออบแลว้ ดิน

สาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P� จึงมีความเหมาะสมสาํหรับใช้เป็นวสัดุเพื�อใชใ้นการ

เรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์ 2 ซึ� งจะทําให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการได้อย่าง

เหมาะสมและสวยงาม 

 

คาํสําคญั:  การทดสอบประสิทธิภาพ , วสัดุในงานประติมากรรม 

 

ABSTRACT: The objectives of this developmental testing  research were to develop a creating 

round relief sculpture with polymer clay, comparing to the efficiency of different types of existing 

polymer clay used for make the sculptures. The result found that both Japanese readymade clay 

P1 were the effective polymer clay to create round relief sculptures, because after it had been 

dried out it was hard, durable, and less shrinkage. In addition, it was easy to formed, had well 

surface, and slowly dried out. The Japanese readymade clay P1 was effective polymer clay to 

instruct in Visual Arts II, because it had light weight, gloss color, low shrinkage, and it could be 

formed as any imagination.  

 

Keywords: Efficiency Developmental Testing , Sculpture materials

                                                             
1 อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

   E-mail address : riderict@gmail.com 
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บทนํา   

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของ

มนุษยม์ากขึ�น โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมดา้นแอนิเมชนั(Animation)  ซึ�งเป็นธุรกิจเพื�อสร้าง

ความบนัเทิง และอาํนวยความสะดวกในการใชชี้วิตประจาํวนั จึงมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาบุคลากร

ให้มีความรู้กา้วตามทนัเทคโนโลยี พร้อมกบัสามารถประยกุต์ศาสตร์แขนงดงักล่าวไปใชง้านให้

เกิดประโยชน์สูงสุด  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร มหาวิทยาลยัศิลปากร มีการจดัการเรียนการ

สอนรายวิชา ������ VISUAL ART FOR INFORMATION TECHNOLOGY II ทัศนศิลป์เพื�อ

เทคโนโลยสีารสนเทศ � สาํหรับนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการออกแบบ ซึ�งเป็น

วิชาที�ศึกษาและปฏิบติัการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเกี�ยวกบังานประติมากรรมและกายวิภาคคน 

เพื�อให้สามารถถ่ายทอดจินตนาการ และสื�อความหมายของอารมณ์ความรู้สึกผา่นงาน � มิติ โดย

การออกแบบและสร้างตัวละคร Character Design ด้วยเทคนิคประติมากรรม (SCULPTURE) 

สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบนูนตํ�า (Bas Relief) และประติมากรรมแบบลอยตวั (Round 

Relief) ซึ�งวสัดุที�ใชส้าํหรับการเรียนการสอน คือ ดินนํ� ามนั 

 เพื�อเป็นการสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนสนใจเรียนในรายวิชานี�มากขึ�น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการที�จะ

พฒันาประสิทธิภาพของวสัดุที�ใชใ้นการสร้างสรรคง์านประติมากรรมในรายวิชาทศันศิลป์ 2 ให้มี

ความพร้อม ความสะดวก และมีประสิทธิภาพที�เหมาะสมกบัการเรียนการสอน เพื�อเป็นการสร้าง

แรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียนที�จะสร้างสรรคผ์ลงาน Character Model Animation มากขึ�น  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

              ในการสร้างสรรคต์วัละครโดยใชเ้ทคนิคทางประติมากรรมเพื�อต่อยอดไปสู่การใชส้าํหรับ

ภาพยนตร์ ละคร การ์ตูน หรือ แอนิเมชนัต่างๆ จะตอ้งมีความเขา้ใจเรื� องของการออกแบบบุคลิก 

ลกัษณะที�มีความชดัเจน สามารถสื�อสารกบัผูช้มในวงกวา้งได ้โดยสามารถรับรู้ไดท้นัทีว่าตวัละคร

ที�ออกแบบนั�นมีนิสัยใจคออย่างไร เป็นตวัดี ตัวร้าย ตวัอิจฉา โดยอาจมีลกัษณะที�เหมือนมนุษย ์

หรือเป็นการผสมกันระหว่างมนุษย์ – สัตว์ หรือกับพืช เครื� องจักร หรือสิ� งมีชีวิตอื�นๆกับ

สิ�งไม่มีชีวิตตามแต่ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยต้องใส่ทักษะทางฝีมือลงไปด้วย 

เพื�อใหก้ารออกแบบนั�นเกิดขึ�นเป็นรูปธรรม โดยยงัคงไวซึ้�งเอกลกัษณ์ของผูอ้อกแบบ อนัเป็นการ

กลั�นกรองจากประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึก แนวคิด ความเชื�อ และจินตนาการ 
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นอกจากนี� ยงัจะตอ้งพิจารณาสดัส่วน ขนาดของตวัละคร โดยอาจมีอวยัวะที�มีขนาดปกติ ใหญ่กว่า

ปกติ หรือเล็กกว่าปกติ รวมถึงลกัษณะทั�วไปเช่นผอม อว้น สูง เตี� ย แข็งแรง อ่อนแอ รวมถึงตอ้งบ่ง

บอกถึงยุคสมยั ช่วงวยั เชื�อชาติ อาชีพ ฐานะ โดยมีเครื�องแต่งกาย อาวุธ อุปกรณ์ประจาํกายเป็น

เครื�องบ่งบอก 

             จุดเริ�มต้นก่อนหน้านี� ในการสร้างภาพยนตร์ที�มีการใช้ตัวละครที�สร้างขึ� นเองจะใช้ดิน

นํ� ามนัเป็นวสัดุในการทาํ เพราะหาง่าย ใช้ง่าย แต่ก็มีข้อจาํกดัหลายอย่างทาํให้มีการคิดค้นวสัดุ

ต่างๆ ขึ�นมาทดแทนขอ้บกพร่องเหล่านั�น ไม่ว่าจะเป็นเรื�องของการมั�นคงแข็งแรง การสะทอ้นแสง 

การคงรูป การจดัแสง การเคลื�อนไหว ซึ�งแน่นอนว่าวสัดุชนิดเดียวไม่อาจตอบสนองคุณลกัษณะ

เหล่านั�นทั�งหมดได ้จึงตอ้งมีการทดสอบเพื�อใหไ้ดว้สัดุที�ตอบนองวตัถุประสงคแ์ละการนาํไปใช ้

 

การดําเนินการวจิยั 

แผนฝังสรุปขั�นตอนการทํางาน 
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 การศึกษาครั� งนี�  ผูว้จิยัไดส้ร้างสรรคผ์ลงานวิจยั ในรูปแบบงานประติมากรรมตวัละคร 

Character Design แบบลอยตวั จาํนวน � ชิ�น โดยแบ่งเป็น � ช่วงดงันี�  

ช่วงที� � การเกบ็ข้อมูลเอกสาร 

 เป็นการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

ช่วงที� � การดําเนินการวจิยั 

ในส่วนนี�  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชดิ้น Polymer Clay เพื�อที�จะทาํการทดสอบประสิทธิภาพของ

วสัดุ � ชนิด ไดแ้ก่ 

ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P1 

ดินสาํเร็จรูป Wonderful Clay คือ P� 

ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Bozz Art  คือ P3 

ดินสาํเร็จรูป Madam Clay คือ P4 

จากนั�นทดสอบประสิทธิภาพของวสัดุทั�ง � ชนิด ดว้ยการทดสอบก่อนและหลงัอบดว้ย

ไมโครเวฟ ที�อุณหภูมิ ��� องศาเซลเซียส เป็นเวลา � นาที � นาที และ � นาที แลว้จึงเลือกวสัดุที�ดี

ที�สุดมาทดสอบประสิทธิภาพของวสัดุ ดว้ยการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมแบบลอยตวัต่อไป 

 ซึ�งผลงานประติมากรรมแบบลอยตวัที�ผูว้ิจยัเลือกมาเป็นตน้แบบในการสร้างสรรคคื์อ ตวั

ละคร Character Design ออกแบบโดย อาจารยช์ยัพร พานิชรุทติวงศ ์มีรูปแบบที�เรียบง่าย ไม่ค่อยมี

รายละเอียดมากนัก และแบบที� � เป็นผลงานการออกแบบของ อาจารยม์านพ เอี�ยมสะอาด ซึ�งจะ

เนน้รายละเอียดที�มีค่อนขา้งมาก เพื�อใหเ้ห็นความแตกต่างที�ชดัเจนในเรื�องของคุณสมบติัของวสัดุ

ที�ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมแบบลอยตวั 

ช่วงที� � การเตรียมวตัถุดิบเพื�อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ผูว้ิจยัเตรียมวตัถุดิบที�ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพของวสัดุทั�งก่อนและหลงัอบด้วย

ไมโครเวฟ ในช่วงที� 2  โดยเลือกใชว้ตัถุดิบที�มีความเหมาะสมที�สุด � ชนิด มาสร้างสรรค์ผลงาน

ประติมากรรมเพื�อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดินที�มีความเหมาะสม ซึ�งผูว้ิจยัการเตรียมเนื�อดิน

ปั� น โดยเลือกใชเ้นื�อดิน � ชนิด คือ  

1. ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P� 

2. ดินสาํเร็จรูป Wonderful Clay คือ P� 

ผูว้ิจยัเลือกใชสี้อะคริลิก (Acrylic) ในการทดสอบเนื�องดว้ยเป็นสีที�ใชน้ํ� าในการทาํละลาย 

ใชง่้ายแห้งเร็ว เนื�อสีสามารถซึมผ่านเขา้ไปในเนื�อดินไดอ้ยา่งดี โดยยงัสามารถแสดงพื�นผวิของตวั

วสัดุได ้อีกทั�งไม่มนัวาวเกินไปเมื�อเทียบกบัสีนํ� ามนั ซึ�งจะมีปัญหาในขั�นตอนการจดัแสงเพื�อการ
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ถ่ายภาพยนตร์ นอกจากนี� สีอะคริลิกยงัสามารถระบายทบัดว้ยสีนํ� า สีพลาสติก สีชอลค์ไดใ้นกรณีที�

ตอ้งการใหเ้กิดความกลมกลืนกบัฉากหลงัโดยไม่แลดูโดดเกินไป 

 

ผลการศึกษา 

ตารางที� � การทดสอบประสิทธิภาพของวสัดุก่อนอบด้วยไมโครเวฟ 

คุณสมบัต ิ
Polymer Clay  

P1 

Polymer Clay  

P2 

Polymer Clay  

P3 

Polymer Clay 

P4 
หมายเหต ุ

ความเหนียว 
เหนียวกาํลงัดี 

เหมาะแก่การปั� น 

เหนียวกาํลงัดี 

เหมาะแก่การปั� น 

ค่อนขา้งเหนียว 

ติดมือเวลาปั� น 

เหนียวกาํลงัดี 

เหมาะแก่การปั� น 
 

สี ขาว ขาว ขาวอมเหลือง ขาวอมเหลือง  

การหดตวั �.� เซนติเมตร �.� เซนติเมตร �.� เซนติเมตร �.� เซนติเมตร 
จากความยาว 

�� เซนติเมตร 

การระบายสี 
สีติดกบัพื�นผิวดี

ไม่หลุดลอก 

สีติดกบัพื�นผิวดีไม่

หลุดลอก 

สีติดกบัพื�นผิวดี

ไม่หลุดลอก 

สีติดกบัพื�นผิวดี

ไม่หลุดลอก 
ใชสี้ Acrylic 

 

ตารางที� � การทดสอบประสิทธิภาพของวสัดุหลงัอบด้วยไมโครเวฟ 

การทดสอบ 
Polymer 

Clay  P1 

Polymer 

Clay  P2 

Polymer 

Clay  P3 

Polymer 

Clay  P4 
หมายเหต ุ

สีหลงัจากอบดว้ยไมโครเวฟ � นาท ี

อุณหภูมิ ��� องศาเซลเซียส 
ขาว ขาว 

ครีม ขาว

อมเหลือง 

ครีม ขาว

อมเหลือง 
 

สีหลงัจากอบดว้ยไมโครเวฟ � นาท ี

อุณหภูมิ ��� องศาเซลเซียส 
ขาว ขาว 

ครีม ขาว

อมเหลือง 

ครีม ขาว

อมเหลือง 
 

สีหลงัจากอบดว้ยไมโครเวฟ � นาท ี

อุณหภูมิ ��� องศาเซลเซียส 
ขาว ขาว 

ครีม ขาว

อมเหลือง 

ครีม ขาว

อมเหลือง 
 

การหดตวัของเนื�อดินหลงัจากอบดว้ย

ไมโครเวฟ � นาท ี

อุณหภูมิ ��� องศาเซลเซียส 

�.� ซ.ม. �.� ซ.ม. �.� ซ.ม. �.� ซ.ม. 

จากความ

ยาว �� 

เซนติเมตร 

การหดตวัของเนื�อดินหลงัจากอบดว้ย

ไมโครเวฟ � นาท ี

อุณหภูมิ ��� องศาเซลเซียส 

�.� ซ.ม. �.� ซ.ม. �.� ซ.ม. �.� ซ.ม. 

จากความ

ยาว �� 

เซนติเมตร 
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การหดตวัของเนื�อดินหลงัจากอบดว้ย

ไมโครเวฟ � นาท ี

อุณหภูมิ ��� องศาเซลเซียส 

�.� ซ.ม. �.� ซ.ม. �.� ซ.ม. �.� ซ.ม. 

จากความ

ยาว �� 

เซนติเมตร 

การลงสี 

สีติดกบั

พื�นผิวดีไม่

หลุดลอก 

มีความเงา

มากขึ�น 

สีติดกบั

พื�นผิวดีไม่

หลุดลอก 

มีความเงา

มากขึ�น 

สีติดกบั

พื�นผิวดีไม่

หลุดลอก 

มีความเงา

มากขึ�น 

สีติดกบั

พื�นผิวดีไม่

หลุดลอก 

มีความเงา

มากขึ�น 

ใชสี้ 

Acrylic 

 

อภิปรายผล 

จากการทดสอบทั�ง � ขั�นตอน จะเห็นไดว้่า ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P� 

เป็นดินที�มีประสิทธิภาพดีที�สุด เหมาะสมสาํหรับใชใ้นการเรียนการสอนวิชาทศันศิลป์ � เพราะมี

การหดตวันอ้ย เมื�อชิ�นงานแหง้สนิท ดินที�แหง้จะแข็งแรงและทนทานมาก สามารถเก็บรายละเอียด

ชิ�นงานและพื�นผิวดินใหเ้รียบไดง่้าย มีนํ� าหนกัเบา ผวิมีความมนัวาว ลงสีไดง่้าย เมื�ออบแลว้มีความ

สวยงาม สีไม่ลอกหรือล่อนทาํให้สามารถสร้างสรรคผ์ลงานตามจินตนาการไดเ้ป็นอย่างดี แต่ไม่

ควรใชง้านในลกัษณะที�มีขนาดใหญ่เกิน �� เซนติเมตร ดว้ยเนื�อดินมีนํ� าหนกัก่อนแหง้ค่อนขา้งมาก 

หากตอ้งการใชส้าํหรับชิ�นงานที�ใหญ่มากกว่านี�ควรขึ�นโครงลวด หรือเหลก็ใหแ้ข็งแรง และค่อยๆ

ปั� นเพิ�มทีละชั�น เพื�อใหดิ้นชั�นแรกๆ แข็งตวัก่อนเพื�อใหดิ้นชั�นต่อๆ มาไดเ้ป็นที�ยดึเกาะตวั 

 อยา่งไรก็ตาม เนื�อดินที�ผูว้ิจยัเลือกมาใชใ้นงานวิจยัเพื�อทดสอบประสิทธิภาพของวสัดุที�ใช้

ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบลอยตัว สําหรับเพื�อใช้ในการเรียนการสอนวิชา

ทศันศิลป์ � นั�น มีคุณสมบติัที�แตกต่างกนั ถา้ไดม้ีการพฒันาต่อยอดผลงานวิจยัต่อไป โดยการปรับ

หรือนาํส่วนผสมของดินแต่ละชนิดมาทดลองประสิทธิภาพอีกครั� ง ก็จะได้ส่วนผสมที�มีความ

เหมาะสมมากขึ�น เพื�อนาํไปใชส้าํหรับสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมและการเรียนวิชาทศันศิลป์ 

� ใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป 

 

สรุปผลการวจิยั 

สรุปผลการวิจยัแบ่งเป็นเป็น � ส่วน คือ 

1. การทดสอบประสิทธิภาพของวสัดุก่อนและหลงัอบดว้ยไมโครเวฟ 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของวสัดุดว้ยวิธีการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมแบบ

ลอยตวั 
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1. การทดสอบประสิทธิภาพของวสัดุก่อนและหลงัอบด้วยไมโครเวฟ 

ในส่วนของการทดสอบนี� ผูว้ิจ ัยได้ทาํชิ�นทดลองขนาดเล็กเพื�อความสะดวกและความ

รวดเร็วในการทดลอง 

 ผลสรุปการทดสอบเนื�อดินก่อนอบด้วยไมโครเวฟผลที�ได้ ดังนี� 

ความเหนียว จากการทดสอบความเหนียวของเนื�อดินทั�ง � ชนิด ความเหนียวของ  

ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P� ,ดินสาํเร็จรูป Wonderful Clay คือ 

P� ,ดินสาํเร็จรูป Madam Clay คือ P� มีความเหนียวกาํลงัดี เหมาะแก่การปั� น  

ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Bozz Art  คือ P3 ค่อนขา้งเหนียว ติดมือเวลาปั� น 

สีของเนื�อดิน  

ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P1 และดินสาํเร็จรูป Wonderful Clay 

คือ P2 สีของเนื�อดินที�ได ้คือสีขาว  

ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Bozz Art  คือ P3 และดินสาํเร็จรูป Madam Clay คือ P4  สี

ของเนื�อดินที�ได ้คือสีขาวอมเหลือง  

การหดตวัของเนื�อดนิ โดยปล่อยใหดิ้นแหง้เองที�อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา � สปัดาห์ ผลที�ได้

คือ  

ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P1 หดตวัที� �.� เซนติเมตร  

ดินสาํเร็จรูป Wonderful Clay คือ P2 หดตวัที� �.� เซนติเมตร  

ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Bozz Art  คือ P3 หดตวัที� �.� เซนติเมตร   

ดินสาํเร็จรูป Madam Clay คือ P4  หดตวัที� �.� เซนติเมตร 

การระบายสี โดยใช้สีอะคริลกิ (Acrylic) กบัเนื�อดินทั�ง � ชนิด ปรากฎว่า สีที�ระบายไว้

หลงัจากอบที�อุณหภูมิ ��� องศาเซลเซียส ที�เวลา � นาที � นาที และ � นาที แลว้ สีติดกบัพื�นผวิดี

ไม่หลุดลอก  

 

 ผลสรุปการทดสอบเนื�อดินหลงัอบด้วยไมโครเวฟผลที�ได้ ดังนี� 

 สีของเนื�อดิน  

ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P1 และดินสาํเร็จรูป Wonderful Clay 

คือ P2 สีของเนื�อดินที�ได ้คือสีขาว 

ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Bozz Art  คือ P3 และดินสาํเร็จรูป Madam Clay คือ P4  สี

ของเนื�อดินที�ได ้คือสีครีม ขาวอมเหลือง 
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 การหดตวัของเนื�อดินโดยการอบ อุณหภูมิที�ใชใ้นการอบที� ��� องศาเซลเซียส ใชเ้วลา � 

นาที � นาที และ � นาที ผลที�ได ้คือ ใชเ้วลา � นาที  � นาที และ � นาที ไม่มีความเปลี�ยนแปลงการ

หดตวั หดตวัเท่าเดิมทั�งก่อนและหลงัอบดว้ยไมโครเวฟ 

 ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P1 หดตวัที� �.� เซนติเมตร  

 ดินสาํเร็จรูป Wonderful Clay คือ P2 หดตวัที� �.� เซนติเมตร  

 ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Bozz Art  คือ P3 หดตวัที� �.� เซนติเมตร   

 ดินสาํเร็จรูป Madam Clay คือ P4  หดตวัที� �.� เซนติเมตร 

 

คุณสมบัตโิดยรวมเนื�อดินก่อนและหลงัการอบด้วยไมโครเวฟ  

 ความเหนียวของเนื�อดินมีความแตกต่างกนัไม่มาก แม ้ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Bozz Art  

คือ P3 จะค่อนขา้งเหนียวและติดมือเวลาปั� นแต่ก็ยงัสามารถปั� นชิ�นงานไดไ้ม่มีปัญหาสาํหรับการ

สร้างสรรคผ์ลงาน  

 สีของเนื�อดินทั�งก่อนและหลงัอบ ผลที�ได ้ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P1 

และดินสาํเร็จรูป Wonderful Clay คือ P2 สีของเนื�อดินที�ได ้คือ สีขาว ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Bozz 

Art  คือ P3 และดินสําเร็จรูป Madam Clay คือ P4 สีของเนื�อดินที�ได้ คือ สี ครีม ขาวอมเหลือง 

แตกต่างไม่มากกนัทั�งก่อนและหลงัอบ 

 การหดตวัของเนื�อดินทั�งก่อนและหลงัอบ ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P1  

ดินสําเร็จรูป Wonderful Clay คือ P2 และดินสําเร็จรูป Madam Clay คือ P4  การหดตัวเท่ากัน

ทั�งหมดคือ �.� เซนติเมตร ส่วน ดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Bozz Art  คือ P3 หดตวัที� 8.7 เซนติเมตร 

ถา้เรียงตามลาํดับความเหมาะสมเพื�อนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่มีการอบด้วย

ไมโครเวฟแลว้ เนื�อดิน ดินสําเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P1 ดินสาํเร็จรูป Wonderful 

Clay คือ P2 และดินสาํเร็จรูป Madam Clay คือ P4  จะเหมาะสมสาํหรับนาํไปใชส้ร้างสรรคผ์ลงาน

ได้ สามารถใช้ผสมหรือใช้ด้วยกันได้มากกว่า ดินสําเร็จรูปสูตรญี� ปุ่น Bozz Art  คือ P3 ที�ไม่

แตกต่างกนัทั�งก่อนและหลงัอบ 

 การระบายสีโดยใชสี้อะคริลิก (Acrylic) กบัเนื�อดินทั�ง � ชนิด ทั�งก่อนและหลงัการอบ ผล

ที�ไดคื้อ สีที�ระบายไวเ้มื�อแห้งแลว้ติดกบัพื�นผิวดี ไม่หลุดลอก ทั�งก่อนและหลงัอบ นอกจากนั�น

หลงัจากอบที�อุณหภูมิ ��� องศาเซลเซียส ที�เวลา � นาที � นาที และ � นาที นั�นจะมีความเงาของสี

เพิ�มขึ�นดว้ย  
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เมื�อทาํการทดสอบแลว้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชดิ้นสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P� 

และดินสาํเร็จรูป Wonderful Clay คือ P� ซึ�งเป็นวสัดุที�เหมาะสมที�สุดสาํหรับการนาํมาทดสอบการ

ขึ�นรูปประติมากรรมแบบลอยตวั เนื�องจากมีการหดตวันอ้ย ไม่ติดมือเวลาปั� น สามารถขึ�นรูปไดง่้าย 

ทั�งยงัมีสีที� เหมาะสมที�จะสามารถลงสีได้เมื�อขึ� นรูปลอยตัวสําเร็จแลว้ เมื�อลงสีอะคริลิกแลว้สี

สามารถยดึติดกบัพื�นผวิดินไดดี้ ไม่หลุดลอก ทั�งก่อนและหลงัอบ 

 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของวสัดุด้วยวธิีการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมแบบลอยตวั 

 ผลการวิจยัในครั� งนี�  เป็นการสร้างสรรค์และศึกษาผลการทดลองเบื�องต้นซึ�งไดท้าํการ

ทดสอบคุณสมบติัและประสิทธิภาพของวสัดุ ซึ�งจะมีบางส่วนที�จะทาํการพฒันาต่อยอดเพิ�มเติม

ต่อไป  ในส่วนของการสร้างสรรค์ชิ�นงานผูว้ิจยัได้นําส่วนผสมของวสัดุมาสร้างสรรค์ผลงาน

ประติมากรรมแบบลอยตวัจาํนวน 2 ชิ�น ดงัรายละเอียดต่อไปนี�   

ผลงานชิ�นที� 1 ดินที�ใชใ้นการขึ�นรูป คือดินสาํเร็จรูปสูตรญี�ปุ่น Wonderful Clay คือ P� 

คุณสมบติั เมื�อนาํมาใชขึ้�นรูปผลงานจริง 

ข้อด ี

1. เมื�อชิ�นงานแหง้สนิท ดินที�แหง้จะมีความแข็งแรง ทนทานเป็นอยา่งมาก จึงเหมาะสาํหรับ

การปั� นชิ�นงานที�ตอ้งการเก็บไวเ้ป็นเวลานานๆ 

2. ลกัษณะเนื�อดินมีความเหนียวมาก ทาํใหดิ้นเชื�อมติดกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. การปั� นชิ�นงานโดยการเพิ�มดินในแต่ละชั�น สามารถทาํไดง่้าย 

4. สามารถเก็บรายละเอียดชิ�นงานพื�นผวิดินมคีวามเรียบไดง่้าย 

5. เนื�อดินมีความสามารถในการยดึเกาะกบัโครงสร้างซึ�งเป็นเหลก็และลวดไดดี้  

6. เนื�อดินไม่แหง้เร็วจนเกินไป 

7. เนื�อดินมีนํ� าหนกัเบาเมื�อแหง้ 

8. เนื�อดินสามารถระบายสีไดโ้ดยไม่ตอ้งอบดินก่อน  

ข้อเสีย 

1. ไม่มีความเหมาะกบัการทาํงานที�ตอ้งการความละเอียดสูง 

2. การใชเ้ครื�องมือในการปั�น เช่น ไมปั้� น ไม่เหมาะสมกบัดินชนิดนี�  เนื�องจากเนื�อดินมคีวาม

เหนียวมาก ทาํใหเ้วลาใชเ้ครื�องมือ ไมปั้� น เนื�อดินจะติดไมปั้� นกลบัมา ทาํใหผ้ลงานเกิด

ความเสียหาย 
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3. การเก็บรายละเอียดหรือตกแต่งผลงาน ถา้ใชเ้ครื�องมือปั� นเพื�อเก็บรายละเอียดผลงาน ดิน

จะ ติดที�เครื�องมือปั� นมากกว่าที�ตอ้งการ จึงทาํใหส่้วนที�ปั�นไวดี้แลว้เสียหายได ้

4. ขณะปั� นชิ�นงานตอ้งตอ้งคอยใชน้ํ� าลบูที�ดินตลอดเวลา ซึ�งทาํใหส่้งผลเสียหายต่อชิ�นงาน ถา้

หากซบัออกชา้ก็จะทาํใหก้ลายเป็นส่วนที�เป็นตาํหนิที�ผลงานได ้ 

5. เนื�อดินไม่เหมาะกบัการปั� นชิ�นงานที�ตอ้งใชร้ะยะเวลานานหลายวนั เพราะนํ� าในดินจะ

ระเหยเร็วมาก ถึงแมจ้ะจะคลุมดินดว้ยพลาสติก ดินชั�นนอกกจ็ะมีการคงตวัและแข็งขึ�น ทาํ

ใหก้ารทาํงานและการแกไ้ขผลงานเป็นไปไดย้าก หากตอ้งการปั� นชิ�นงานเพิ�มเติมในส่วน

เดิมก็จะทาํไดย้าก  

6. ในขณะที�ปั� นชิ�นงานตอ้งคอยคลุมงานไวด้ว้ยพลาสติก เมื�อตอ้งการปั� นชิ�นงานต่อ ทาํให้

เกิดความยุง่ยากมากขึ�น 

 

 
 

ผลงานสําเร็จ ชิ�นที� � 
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ผลงานชิ�นที� 2 ดินที�ใชใ้นการขึ�นรูป คือดินสาํเร็จรูป Wonderful Clay คือ P� 

คุณสมบติั เมื�อนาํมาใชขึ้�นรูปผลงานจริง 

ข้อดี 

1. เนื�อดินมีความเหมาะสาํหรับงานปั� นงานที�ไม่ตอ้งการเก็บรายละเอียดมากนกั 

2. เนื�อดินเมื�อแหง้ จะมีความแข็งแรงทนทานอยา่งมาก เหมาะกบัการปั�นงานที�ตอ้งการเก็บไว้

เป็นเวลานาน 

3. สามารถเก็บรายละเอียดชิ�นงานพื�นผวิดินใหเ้รียบไดง่้าย 

4. เนื�อดินมีความสามารถในการยดึเกาะกบัโครงสร้างที�เป็นเหลก็และลวดไดดี้  

5. เนื�อดินมีนํ� าหนกัเบา 

6. เนื�อดินสามารถระบายสีที�ดินโดยไม่ตอ้งอบดินก่อน  

ข้อเสีย 

1. เนื�อดินขึ�นรูปค่อนขา้งยาก เนื�องจากมีความเหนียวมากเกินไป มีลกัษณะเหมือนแป้ง ทาํให้

ตอ้งลา้งมือบ่อยในขณะขึ�นรูปชิ�นงาน 

2. เนื�อดินแหง้เร็วเมื�อสมัผสัอากาศ 

3. ขณะปั� นชิ�นงานตอ้งใชถุ้งพลาสติกคลุมไว ้ 

4. เนื�อดินปั� นเก็บรายละเอียดผลงานไดน้้อย ทาํให้ไม่สามารถขึ�นรูปผลงานที�มีรายละเอียด

มากๆไดดี้เท่าที�ควร 

 เมื�อผูว้ิจ ัยทาํการทดสอบการอบชิ�นงานด้วยอุณหภูมิ ��� องศาเซลเซียส ใชเ้วลา 

�.�� นาที ผลปรากฏว่าทาํให้วสัดุเกิดความเสียหายจากการไหม ้เกิดความบิดเบี� ยวของรูปทรง 

ผูว้ิจ ัยจึงไดเ้ลือกทดสอบที�อุณหภูมิ ��� องศาเซลเซียส เพื�อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่

ผลงาน 
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ดิจทิัลอาร์ตเพื�อสังคมไทย 

DIGITAL ART FOR THAI SOCIETY 
 

สกนธ ์ภู่งามดี1 

บทคดัย่อ 

ศิลปะดิจิทัล หรือดิจิทัลอาร์ต (Digital art) คือ ผลงานศิลปะที�ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

เครื�องมือหลกัในกระบวนการสร้างสรรคแ์ละนาํเสนอผลงาน  โดยมนุษยริ์เริ�มนาํมาใชป้ระโยชน์ใน

งานด้านต่างๆ นับตั�งแต่ทศวรรษที� ���� ปัจจุบัน ศิลปะดิจิทัล หรือดิจิทัลอาร์ต (Digital art) มี

อิทธิพลต่อการสื�อสารข้อมูลผ่านสื�อหลายประเภทไปยงักลุ่มประชากรช่วงวยัต่างๆ  ทั� งนี�  ในยุค

ปัจจุบัน  ทั� งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็ให้ความสําคัญกับการนําศิลปะดิจิทัล หรือดิจิทัลอาร์ต 

(Digital art) มาเป็นปัจจยัหนึ� งในการสื�อสารข้อความสําคัญไปยงักลุ่มเป้าหมาย  โดยผลงานของ

รัฐบาลที�เห็นเป็นรูปธรรม และเป็นที�รู้จกัของคนไทยทั�งวยัเด็กและวยัผูใ้หญ่ คือ  ผลงานดิจิทลัอาร์ต

ในลกัษณะภาพการ์ตูน ทั�งภาพการ์ตูนเคลื�อนไหว และภาพนิ�ง ที�มุ่งสื�อสารเรื�องคุณธรรมและค่านิยม 

�� ประการสาํหรับสังคมไทย และเมื�อนาํผลงานดิจิทลัอาร์ตดงักล่าวมาพิจารณาเทียบเคียงกบัแนวคิด

การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) จะพบว่า การใช้ศิลปะดิจิทัล หรือดิจิทัลอาร์ต (Digital art) 

สามารถเป็นส่วนหนึ� งของกระบวนการขดัเกลาทางสังคม (Socialization)  ที�เป็นประโยชน์ในดา้น

การพฒันาสงัคมไดเ้ช่นกนั 
 
คาํสําคญั : ดิจิทลัอาร์ต   การสื�อสารผา่นสื�อ    ภาพการ์ตูน   กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม 

 
ABSTRACT 

Digital Art is an artistic work that uses digital technology as an essential part of the 

creative or presentation process. Since the 1970s, persons in a creative field have used “Digital 

Art” in making various types of media.  At present,  the Digital Art influences various media 

creation in order to communicate with several targeted persons including child and adult groups. 

Nowadays , both private and public sector  recognize the significance of Digital  Art  and uses the 

Art  to create the media for communicating key messages with the targeted persons. The concrete 

and well-known output  made from Digital  Art  directed by the Government  is “ CARTOON 

                                                             
1

  รองศาสตราจารย ์ดร. , คณะดิจิทลัมีเดีย  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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IMAGE OF �� ASPECTS OF THAI VALUES FOR THAI SOCIETY ”  The mentioned usefulness 

of Digital  Art, as a mean of communicating key messages with the targeted persons, is in line with 

the conceptual assumption of  Socialization Approach.  
 
KEYWORDS : Digital Art, Communication via the media, Cartoon, Socialization 
 
บทนํา 

คาํว่า ศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) หมายถึง ผลงานศิลปะที�ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั

เป็นเครื�องมือหลกัในกระบวนการสร้างสรรคแ์ละนาํเสนอผลงาน นอกจากนี�  ฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน 

(����, น. �) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีดิจิทัลว่า เทคโนโลยีดังกล่าวจัดอยู่ในขอบข่ายของสื�อดิจิทัล

สมยัใหม่ ที�มีความหมายครอบคลุมทั�งสื�อที�เป็นอุปกรณ์การสื�อสาร สื�อที�นาํเสนอในรูปแบบซอฟแวร์

หรือแอพพลิเคชั�น และเครือข่ายการสื�อสาร โดยมีรูปแบบการจดัเก็บขอ้มลู การจดัการขอ้มลู และการ

จดัส่งขอ้มูลในรูปแบบดิจิทัล ทั� งนี�  ศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทัลอาร์ต (Digital art) เป็นงานส่วนหนึ� งที�

ช่วยสร้างช่องทางในการสื�อสารกบักลุ่มเป้าหมายในแบบของสื�อสมยัใหม่ 

นับตั� งแต่ทศวรรษที�  ���� ศิลปะดิจิทัล มี ชื� อเรียกหลายอย่าง เช่น   เรียกทับศัพท์ว่ า 

คอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer art)  หรือศิลปะมลัติมีเดีย (Multimedia art) เป็นตน้ แต่ไม่ว่าจะเรียกว่า

อย่างไรก็ตาม ศิลปะดงักล่าว ถูกจดัอยู่ในกลุ่มศิลปะสื�อสมยัใหม่ (New media art)  ทั�งนี�  เทคโนโลยี

ดิจิทัลมี อิทธิพลทําให้รูปแบบของงานศิลปะแบบดั�งเดิมเปลี�ยนไป ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม 

(Painting) งานวาดเส้น (Drawing) งานประติมากรรม (Sculpture) หรืองานศิลปะโดยใชด้นตรีและ

เสียงต่างๆ  (Music/Sound art) ศิลปะเหล่านี� ถกูปรับเปลี�ยนไปเป็นศิลปะรูปแบบใหม่ เช่น เป็นศิลปะ

ที�เรียกว่า เน็ตอาร์ต  (Net art) ศิลปะจดัวางแบบดิจิทลั  (Digital installation art) ศิลปะเสมือนจริงผา่น

ระบบดิจิทลั (Virtual reality) เป็นตน้ นอกจากนี�   ศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) ยงัเป็น

ส่วนหนึ�งในการสร้างสรรคศ์ิลปะร่วมสมยัประเภทที�ใชก้ระบวนการสร้างสรรคแ์บบสื�อดิจิทลัดว้ย 

ปัจจุบนั ศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) มีอิทธิพลต่อการสื�อสารผา่นสื�อประเภท

ต่างๆ ในกลุ่มประชากรช่วงวยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวยัเด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 

รวมทั�งวยัผูสู้งอาย ุ โดยฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน (����, น. �, อา้งถึงใน Marsha Kinder, ����) ระบุ

ว่า  ศิลปะดิจิทัล หรือดิจิทัลอาร์ต (Digital art) เป็นสื�อดิจิทัลสมัยใหม่ในรูปแบบซอฟแวร์หรือ

แอพพลิเคชั�น โดยสื�อที�คนส่วนใหญ่รู้จักและเป็นผูใ้ช ้(Users) สื�อเหล่านั�นอย่างชดัเจน ไดแ้ก่ สื�อ

รูปแบบโซเชียลมีเดีย (Social  media) และเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game) ทั�งนี�  เด็กและเยาวชน

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของอุตสาหกรรมเกมคอมพิวเตอร์  ในขณะที�เกมคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็น

อาณาจกัรที�ยิ�งใหญ่ของยุคสังคมร่วมสมยัสําหรับเด็กและเยาวชนในโลกปัจจุบัน นอกจากนี�  เกม
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คอมพิวเตอร์ยงัเป็นสื�อดิจิทัลสมยัใหม่ที�สัมพนัธ์กับสื�ออื�นๆ เช่น สื�อภาพยนตร์ สื�อโทรทศัน์ สื�อ

การ์ตูน อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที�น่าสนใจ คือ เกมคอมพิวเตอร์ถูกพฒันาไปมากจนเกิดเป็นเกมที�

เรียกว่า เกมออนไลน์แบบสวมบทบาทและมีผูเ้ล่นหลายคน (Massively Multiplayer / Online Role-

laying Games : MMORGS) โดยเกมออนไลน์ดังกล่าวนี�  ผูเ้ล่นต้องสร้างตัวตนเสมือนจริงในโลก

ออนไลน์คลา้ยกบัการสร้าง “ร่างทรง” (Avatars) ของตวัผูเ้ล่นเองในลกัษณะตวัละครกราฟฟิก เพื�อ

แสดงบทบาทตามอตัลกัษณ์ของตนเองทั�งในดา้นเพศ อาย ุเชื�อชาติ และบทบาทหน้าที�  ตวัอย่างเช่น 

เกมชื�อ Second Life ทั�งนี�  การเล่นเกมออนไลน์ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทั�งในแง่บวก

และแง่ลบ โดยในแง่บวกนั�น การเล่นเกมออนไลน์มีส่วนทาํให้ผูเ้ล่นได้พฒันาทักษะการคิดเชิง

นามธรรม (Abstract Thought) ที� เป็นพื� นฐานส่วนหนึ� งของการเรียน รู้เกี� ยวกับสิ� งรอบตัวใน

ชีวิตประจาํวนั  ในแง่ลบนั�น การเล่นเกมออนไลน์มีส่วนทาํให้ผูเ้ล่นเกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคม 

(Anti-social behavior) เนื�องจากการเล่นเกมเป็นการตอบโต้กับสิ� งที�ไม่มีอยู่จริงในสังคมโดยใน

ช่วงเวลาที�เล่นเกมนั�นทาํใหผู้เ้ล่นขาดโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนการมีปฏิสมัพนัธก์บัมนุษย ์ดว้ย

เหตุนี�  ผูส้ร้างหรือผูอ้อกแบบเกมควรใหค้วามสาํคญักบัศกัยภาพของเกมที�ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก

และเยาวชนดว้ย 

อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบนัรัฐบาลกาํลงัให้ความสาํคญักบัการนาํศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทัล

อาร์ต (Digital art) มาเป็นปัจจยัหนึ�งในการพฒันาประเทศ โดยล่าสุด คณะรัฐมนตรีมีมติเมื�อวนัที� �� 

มิถุนายน ���� เห็นชอบกบัร่างพระราชบญัญติัการพฒันาดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจและสงัคม ซึ�งขณะนี�อยู่

ระหว่างการดาํเนินการตามขั�นตอนจึงยงัไม่มีการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติดังกล่าวในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรีที� เห็นชอบกบัร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั�น สะท้อนให้เห็นว่า 

ภาครัฐให้ความสําคัญกับการเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื� องมือหนึ� งในการพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมไทย ทั�งนี�   ศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) เป็นส่วนหนึ� งของเทคโนโลยีดิจิทลั ซึ�ง

ทั�งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็เลง็เห็นความสาํคญัและใชป้ระโยชน์จากศิลปะดงักล่าวเพื�อเป็นส่วน

หนึ�งในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไทยเช่นกนั 

 

นัยยะสําคญัของศิลปะดิจทิัล 

ดงัที�กล่าวขา้งตน้ว่า ในยคุปัจจุบนั รัฐบาลกาํลงัใหค้วามสาํคญักบัการนาํเทคโนโลยดิีจิทลัมา

เป็นเครื�องมือหนึ� งในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยที�ศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital 

art) ก็เป็นส่วนหนึ�งของเทคโนโลยีดิจิทลัที�ภาครัฐนาํมาใชป้ระโยชน์เพื�อเป็นส่วนหนึ� งในการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมไทยนั�น  ทั�งนี�   ผลงานรัฐบาลที�เห็นเป็นรูปธรรม และเป็นที�รู้จกัของคนไทยทั�งวยั

เด็กและวยัผูใ้หญ่ คือ  ผลงานดิจิทลัอาร์ตในลกัษณะภาพการ์ตูน ทั�งภาพการ์ตูนเคลื�อนไหว และ
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ภาพนิ� งตัวการ์ตูน ที�มุ่งสื�อสารเรื� องคุณธรรมและค่านิยม �� ประการสําหรับสังคมไทย ซึ� งหาก

พิจารณาในประเด็นของการสื�อสารนั�น สมพร สุทัศนีย ์(����, น. ���) ไดก้ล่าวว่า สื�อที�ใชใ้นการ

ติดต่อสื�อสารมีหลายประเภทซึ�งขึ�นอยู่กบัการเลือกใชใ้ห้เหมาะสม ซึ�งสื�อที�สาํคญัประเภทหนึ� ง คือ 

“รูปภาพ” โดยการสื�อดว้ยรูปภาพก็เป็นการติดต่อสื�อสารวิธีหนึ� งที�ทาํให้คนเขา้ใจไดก้วา้งขวางและ

รวดเร็ว   

“รูปภาพ”  ที�สร้างสรรค์จากศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) นั�นมีหลายลกัษณะ 

แต่ที�พบเห็นบ่อยครั� งทางสื�อโทรทศัน์ และสื�อเทคโนโลยีสมยัใหม่ ก็คือ รูปภาพการ์ตูนทั�งที�เป็น � 

มิติ และ � มิติ ทั� งนี�   “การ์ตูน” (Cartoon) จดัว่าเป็นรูปภาพประเภทหนึ� งที�ปัจจุบันมีการใชศ้ิลปะ

ดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) มาพฒันาเป็นสื�อต่างๆ มากขึ�น โดย ศรัณย ์สิงห์ทน ไดก้ล่าวถือ

ความสาํคญัของการเลือกใช ้“การ์ตูน” มาเป็นสื�อในการสื�อสารเรื�องราวกบักลุ่มเป้าหมาย สรุปไดว้่า 

การ์ตูน (Cartoon) ถือเป็นสื�อบนัเทิงที�มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผูค้นในสังคม ซึ�งศรัณย ์สิงห์ทน  ได้

ทาํการศึกษาวิจยัหัวขอ้ “การ์ตูนบอยเลิฟ (Boy Love) : โลกอิสระของผูห้ญิง” ซึ�งผลการวิจยั พบว่า 

ประการแรก กลุ่มตวัอยา่งจะเลือกบริโภคงานการ์ตูนที�มีคุณภาพเนื�องจากฝีมือการวาดการ์ตูนและ

การดาํเนินเรื�องเป็นตวัชี�วดัที�สาํคญัต่อความสาํเร็จของงานการ์ตูนเรื�องนั�น ประการที�สอง เหตุผลใน

การบริโภคจากปัจจยัภายในของบุคคล กลุ่มตวัอย่างเลือกบริโภคงานการ์ตูนประเภทนี� มิไดมุ้่งเน้น

เรื� องราวทางเพศแต่อย่างใด ซึ� งเหตุผลที�สําคัญ คือ ต้องการเปิดอิสระทางความคิดในการใช้

จินตนาการและถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ (ศรัณย ์สิงห์ทน, 2550 น. 231) 

ในแวดวงวิชาการ ไดม้องเห็นประโยชน์ของการใช ้“ภาพการ์ตูน” เพื�อเป็นสื�อในการเผยแพร่

และปลูกฝังค่านิยมไปสู่การเกิดพฤติกรรมที�พึงประสงค์สําหรับสังคมในหลายรูปแบบเช่นกัน 

พิจารณาไดจ้ากผลการวิจยั เช่น  การวิจยัหวัขอ้ การศึกษากระบวนการระบายสีในงานภาพประกอบ

เรื�องของรองศาสตราจารย ์ เกริก ยุน้พนัธ ์ตั�งแต่ปี พ.ศ. ����-���� ที�ศึกษาโดยสกนธ ์ภู่งามดี (����, 

น. ��) ซึ�งผลการวิจยัส่วนหนึ� ง พบว่า รองศาสตราจารยเ์กริก ยุน้พนัธ์ ให้ความสาํคญักบัการเลือก

วิธีการสร้างสรรค์ในกระบวนการระบายสีที�เหมาะสมกบัการสร้างงานภาพประกอบเรื�องในนิทาน

สาํหรับเด็ก เพื�อทาํให้“ภาพการ์ตูน”  ในนิทานเรื�องนั�นๆ สามารถสื�อสารให้เด็กเขา้ใจเนื�อเรื� องและ

บรรยากาศของเรื�องจนนาํไปสู่การรับรู้คติธรรมและความสนุกสนานที�แฝงในภาพประกอบเรื�อง 

ตามเจตนารมณ์ของรองศาสตราจารยเ์กริก ยุน้พนัธ ์  

นอกจากนี�  หากพิจารณางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการเรียนการสอน จะพบว่า  มี

ผูว้ิจยัสนใจศึกษาความสาํคญัของ “ภาพการ์ตูน” ที�มีต่อการสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื�อ

การเรียนการสอน ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ ดวงพร วิฆเนศ (����, น. ��) ซึ� งไดก้ล่าวถึงการ 

นาํการ์ตูนมาใชป้ระกอบการสอนจะโดยเนน้ว่า การนาํการ์ตูนมาใชป้ระกอบการสอนจะช่วยให้การ
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เรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น ซึ�งประโยชน์ของการ์ตูน มีหลายดา้น เช่น  สามารถ

กระตุ้นหรือเร้าความสนใจของผูเ้รียน  ช่วยสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที�ผ่อนคลายในชั�น

เรียน  สามารถนําไปประกอบการอธิบายความรู้ให้เห็นความจริงเชิงรูปธรรม  ช่วยสร้างความ

ประทบัใจและก่อให้เกิดความจดจาํไดน้านยิ�งขึ�น  ช่วยสร้างเสริมความสามารถในการอ่านภาพของ

ผูเ้รียน  ช่วยสร้างทศันคติ ค่านิยม และจิตสาํนึกที�ดีแก่ผูเ้รียน  ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และ

โลกทัศน์ที�กวา้งไกลแก่ผูเ้รียน  ดังนั�น การ์ตูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ� งที� เข้ามามีบทบาทในช่วย

ส่งเสริมการสอนของครูในการเสนอสาระความรู้ ทาํใหบ้ทเรียนน่าสนใจ กระตุน้และเร้าความสนใจ

ของผูเ้รียนโดยนําเสนอเนื� อหาด้วยภาพ และคาํบรรยายที�สามารถดึงดูดความสนใจ สร้างความ

สนุกสนานในการเรียน และถ่ายทอดเนื�อหาสาระไปยงัผูเ้รียนให้เขา้ใจเนื�อหาบทเรียนไดต้รงกบัที�

ผูส้อนตอ้งการ แมแ้ต่ผูเ้รียนที�ยงัอ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถลาํดับเรื� องได้จากภาพ โดยผูเ้รียน

สามารถพกพาบทเรียนติดตวัไปไดทุ้กหนทุกแห่งและหยบิมาอ่านในเวลาใดก็ไดต้ามความตอ้งการ 

 เมื�อไม่นานมานี�   คนไทยไดส้ร้างสรรคภ์าพยนตร์การ์ตูนที�มีเรื� องราวซาบซึ� งกินใจเรื�องหนึ� ง 

นั�นคือ ภาพยนตร์การ์ตูน เรื�อง “ยกัษ”์ ที�กาํหนดฉายในวนัที� � ตุลาคม ����    

 

 
 

ภาพประกอบ � ใบปิดโฆษณาภาพยนตร์การ์ตูนเรื�องยกัษ ์

ที�มา : http://movie.kapook.com/view43320.html 

  

ภาพยนตร์การ์ตูน เรื�อง ยกัษ์ เป็นเรื�องราวการผจญภยัของ “เจา้เผอืก” หุ่นกระป๋องตวัเลก็แต่

ใจใหญ่ และ “น้าเขียว” หุ่นยกัษต์วัใหญ่มองโลกแบบคิดบวก ที�ผ่านการหลบัใหลมานานกว่าหลาย

ลา้นวนั หลงัจากมหาศึกสงครามครั� งยิ�งใหญ่ระหว่าง หุ่นกระป๋องฝ่ายราม กบั หุ่นยกัษฝ่์ายทศกณัฐ ์ที�
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จบลงแบบลา้งเผา่พนัธุ์ โดยทั�งคู่ต่างตกอยู่ในสภาวะความจาํเสื�อม ที�ลืมอดีต ไม่รู้อนาคต มีเพียงโซ่

พิเศษที�ตดัเท่าไหร่ก็ตดัไม่ขาดผกูล่ามให้ทั�งคู่ตอ้งออกเดินทางและใชชี้วิตร่วมกนัตลอดเวลาจนเกิด

มิตรภาพและความผกูพนั จนกระทั�งวนัหนึ�ง เพื�อนสนิทคู่นี�  กลบัมีเหตุใหรู้้ถึงตน้กาํเนิดที�แทจ้ริงของ

กนัและกนั ซึ�งนาํไปสู่การตดัสินใจที�ตอ้งเลือกระหว่างมิตรภาพกบัหน้าที� และความเป็นมิตรหรือ 

ศตัรู ซึ� งเรื� องราวที� น่าประทับใจซึ� งเกิดขึ� นในการ์ตูนเรื� องนี�   ส่วนหนึ� งเป็นเพราะกระบวนการ

สร้างสรรค์แบบดิจิทลัอาร์ตที�สามารถทาํให้การ์ตูนธรรมดา กลายเป็นการ์ตูนที�มีความคิดความรู้สึก

ไดเ้หมือนคนจริง 

นอกจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื�องยกัษ ์ในสงัคมไทยในปัจจุบนั  คงมีผูค้นจาํนวนน้อยที�ไม่เคย

ไดย้นิหรือพบเห็น “การ์ตูน” ที�เป็นสื�อรณรงคค่์านิยม �� ประการของรัฐบาล โดยการ์ตูนดงักล่าวได้

นาํศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) มาใชเ้พื�อสื�อสารตวัละคร พร้อมกบันาํเสนอเนื�อหาใน

ทางบวกเพื�อปลูกฝังความคิดและค่านิยมสู่พฤติกรรมที�พึงประสงค์สําหรับคนในสังคมไทย  

ตวัอย่างเช่น ภาพการ์ตูนเคลื�อนไหวที�เป็นสติ�กเกอร์ในไลน์ (Line Sticker) เกี�ยวกบัค่านิยมหลกัของ

คนไทย �� ประการ 

ตวัอย่างภาพการ์ตูนเคลื�อนไหวที�เป็นสติ�กเกอร์ในไลน์ (Line Sticker) เกี�ยวกบัค่านิยมหลกั

ของคนไทย �� ประการของรัฐบาลยคุปัจจุบนั 

 

 
 

ภาพประกอบ � ภาพสติ�กเกอร์การ์ตูนในไลน์เพื�อสื�อสารขอ้มลู 

มารยาทการทกัทายแบบไทยซึ�งอยูใ่นค่านิยม �� ประการ 

ที�มา : https://www.google.co.th/search/thaivalues 
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ภาพประกอบ � ภาพสติ�กเกอร์การ์ตูนในไลน์เพื�อสื�อสารขอ้มลูเกี�ยวกบัมารยาทการทกัทายแบบไทย  

การใหก้าํลงัใจ  การไม่พดูปด  การรักและสามคัคี  การมีสติในการใชชี้วิต  

และความพอเพียงในชีวิต ซึ�งอยูใ่นค่านิยม  �� ประการ 

ที�มา : https://www.google.co.th/search/thaivalues 
 

นอกจากสติ�กเกอร์ในไลน์ (Line Sticker) แลว้ ยงัมีการผลิตเป็นภาพยนตร์นิทานค่านิยมไทย 

�� ประการ กับชีวิตประจาํวนั ซึ�งเผยแพร่ในยทููบ (You Tube) ตั�งแต่เมื�อวนัที� � พฤศจิกายน ���� 

เช่น นิทานค่านิยมไทย เรื�องความซื�อสตัย ์เสียสละ และความอดทน 
 

 
 

ภาพประกอบ � ภาพตวัอยา่งนิทานค่านิยมไทย เรื�องความซื�อสตัย ์เสียสละ และความอดทน 

ที�มา : https://www.google.co.th/searchค่านิยมไทย��ประการ 
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นอกจากนี�  กรมส่งเสริมวฒันธรรม (สวธ.) ไดจ้ดัทาํหนงัสือ นิทานคุณธรรม เพื�อตอบสนอง

ต่อนโยบายค่านิยมหลกั �� ประการ ซึ�งเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล มุ่งเนน้การรณรงค์ส่งเสริม

การรักการอ่านพร้อมไปกบัการเรียนรู้และยอมรับค่านิยมและจิตสาํนึกที�ดีงามผา่นการอ่านนิทาน เพื�อ

สร้างความตระหนกัใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในการรักษาวฒันธรรมประเพณีไทยสู่ความมั�นคงของชาติ 

และกระตุน้การใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ รวมทั�งการพฒันาทั�งดา้นร่างกายและจิตใจ เพื�อเติบโต

เป็นพลเมืองที�ดีของชาติในอนาคต 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 ภาพตวัอยา่งปกหนงัสือ นิทานคุณธรรม 

ที�มา : http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article 

 

 ทั�งนี�  ไม่เพียงแต่ภาครัฐที�นาํศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) มาพฒันาเป็นสื�อเพื�อ

เผยแพร่และปลกูฝังค่านิยมที�ดีสาํหรับคนในสงัคมไทยเท่านั�น  ในภาคเอกชน เช่นสาํนกัพิมพห์นงัสือ

ประเภทต่างๆ ก็ยงัผลิตผลงานเพื�อตอบสนองการทาํงานดา้นการส่งเสริมค่านิยม �� ประการ โดยใช้

ศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) เขา้มาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการผลิตผลงานเช่นกนั 
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ภาพประกอบ � ภาพตวัอยา่งปกหนงัสือ นิทานคุณธรรม ของบริษทัเอกชน 

ที�มา : http://www.nanmeebooks.com/reader/news_inside.php?newsid=1290 
 

จากที�กล่าวถึงการสร้างสรรค ์“การ์ตูน” ดว้ยการใชศ้ิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) 

มาพฒันาเป็นสื�อเพื�อเผยแพร่และปลกูฝังค่านิยมที�ดีสาํหรับคนในสงัคมไทยดงักล่าวนั�น  จะเห็นไดว้่า 

“การ์ตูน” ที�สร้างสรรค์ดว้ยการใชศ้ิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) ไม่ใช่เป็นเพียงรูปภาพ 

แต่เป็นสื�ออย่างหนึ� งที�สามารถนาํมาใชเ้ป็นเครื�องมือในการขดัเกลาค่านิยมของคนใหเ้กิดการรับรู้ว่า 

คนไทยควรมีค่านิยมและพฤติกรรมที�พึงประสงคส์าํหรับการอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยอยา่งไรบา้ง จาก

ประเด็นดงักล่าวนี�   เมื�อนาํมาพิจารณาเทียบเคียงกบัแนวคิดการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) จะ

พบว่า การใชศ้ิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) นั�น เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการขดัเกลา

ทางสังคม (Socialization) เช่นกัน  ทั� งนี�   มีนักวิชาการหลายท่านที�กล่าวถึงความหมายของการ 

ขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) เช่น  ปฬาณี  ฐิติวฒันา (����, น. ��) ระบุว่า การขดัเกลาทางสงัคม  

คือ กระบวนการ  (Process) ที�สังคมหรือกลุ่ม ทาํการสั�งสอนโดยตรงหรือโดยออ้มใหแ้ก่ผูที้�จะเป็น

สมาชิกของกลุ่มไดเ้รียนรู้และรับเอาระเบียบ วิธีการ กฎเกณฑ์ ความประพฤติ และค่านิยมต่างๆ ที�

กลุ่มหรือสงัคมไดก้าํหนดไวเ้ป็นระเบียบของความประพฤติและความสมัพนัธ์ของสมาชิกของกลุ่ม

หรือสังคมนั� น นอกจากนี�   ชาลอน (Charon. 1992, p. 78) กล่าวว่า การขัดเกลาทางสังคม คือ 

กระบวนการซึ�งมีตวัแทนทางสังคม อาทิ ผูป้กครอง ครู ผูน้าํทางการปกครอง ผูน้าํทางศาสนา  หรือ

แมก้ระทั�ง “สื�อต่างๆ”  ทาํหนา้ที�สั�งสอนแต่ละบุคคลในแนวทางที�ตอ้งการ ดว้ยเหตุนี�  การสร้างสรรค ์

“การ์ตูน” ดว้ยการใช้ศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทัลอาร์ต (Digital art) มาพฒันาเป็นสื�อเพื�อเผยแพร่และ

ปลูกฝังค่านิยมที�ดีสาํหรับคนในสังคมไทยดงักล่าวนั�น  จึงนบัว่าเป็นการใชศ้ิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลั

อาร์ต (Digital art) มาเป็นส่วนหนึ� งในกระบวนการขดัเกลาทางสังคมเช่นกนั โดยการสร้างสรรค ์
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“การ์ตูน” ดว้ยการใชศ้ิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) ดงักล่าว สามารถสร้างสรรค์ให้เป็น

ทั�งสื�อสองมิติ สื�อสามมิติ และสื�อสมยัใหม่ลกัษณะเกมออนไลน์แบบสวมบทบาทและมีผูเ้ล่นหลาย

คน (Massively Multiplayer / Online Role-laying Games : MMORGS) โดยผูส้ร้างสรรค์สื�อตอ้งทาํให้ผลงาน

สื�อเหล่านั� นส่งผลทางบวกต่อกลุ่มเป้าหมายวยัต่างๆ ให้เกิดการเรียนรู้ในสิ�งที� เหมาะสมสําหรับ

สงัคมไทยไดต่้อไป 
 

บทสรุป 

นบัตั�งแต่ทศวรรษที� ���� มนุษยเ์ริ�มนาํศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) มาใชป้ระโยชน์ใน

งานดา้นต่าง  ๆจนในปัจจุบัน ศิลปะดิจิทัล หรือดิจิทัลอาร์ต (Digital art) มีอิทธิพลต่อการสื�อสารผ่านสื�อ

หลายประเภทสู่กลุ่มประชากรวยัต่างๆ ทั� งนี�  ในยุคปัจจุบันทั�งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็ให้

ความสําคัญกับการนําศิลปะดิจิทัล หรือดิจิทัลอาร์ต (Digital art) มาเป็นปัจจัยหนึ� งในการสื�อสาร

ขอ้ความสาํคัญไปยงักลุ่มเป้าหมาย เช่น สื�อ “ภาพการ์ตูนคุณธรรมและค่านิยม �� ประการ” ซึ� งเป็นสื�อใน

รณรงคใ์หค้นไทยทั�งวยัเด็กและผูใ้หญ่เกิดการรับรู้ในพฤติกรรมที�พึงประสงคส์าํหรับสังคมไทย จะ

เห็นไดว้่า การใชสื้�อที�เกิดจากศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) นั�น ถือว่าเป็นการใชศ้ิลปะ

ในโลกสมยัใหม่ประเภทหนึ� งเพื�อเป็นเครื�องมือในการขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) ที�เรียกไดว้่า

เป็น “ดิจิทัลอาร์ตเพื�อสังคมไทย” อย่างชัดเจน ทั�งนี�  ในอนาคตอนัใกล ้เป็นที�น่าจับตามองว่า ทั� ง

ภาครัฐและภาคเอกชนจะยงัคงใหค้วามสาํคญัและนาํศิลปะดิจิทลั หรือดิจิทลัอาร์ต (Digital art) มาใช้

เป็นสื�อขัดเกลาทางสังคม (Socialization) หรือไม่ และหากนํามาใช้  ผลงานที�จะปรากฎนั� นจะมีลกัษณะใด  

ในฐานะคนไทยคนหนึ�ง ขอร่วมจบัตามอง “สื�อดิจิทลัอาร์ตเพื�อสงัคมไทย” ในอนาคตดว้ยเช่นกนั  
 

เอกสารอ้างองิ 

ฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน. ����. บทบาทของสื�อใหม่ในการสร้างค่านิยมทางสังคมและอัตลกัษณ์

ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

ดวงพร วิฆเนศ.  ����.  การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการ์ตนูวิชาสังคมศึกษาเรื�องทวีปออสเตรเลีย

สาํหรับนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �. ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

ปฬาณี ฐิติวฒันา. ����. สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

ศรัณย ์สิงห์ทน. ����. “การ์ตูนบอยเลิฟ (Boy Love) : โลกอิสระของผูห้ญิง”.วารสารร่มพฤกษ์. ปีที� ��(�). 

สกนธ ์ภู่งามดี. 2548. การศึกษากระบวนการระบายสีในงานภาพประกอบเรื�องของรองศาสตราจารย์  เกริก  

ยุ้นพันธ์ ตั�งแต่ปี พ.ศ. ����-����. ชลบุรี: มหาวิทยาลยัศรีปทุม.   

สมพร สุทศันีย,์ ม.ร.ว. ����.  มนุษยสัมพันธ์. พิมพค์รั� งที� ��. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

Charon, Joel M. 1992. Symbolic Interactionism, 4th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

483



ระบบบริหารจดัการธุรกจิลําไยอบแห้งเพื�อการส่งออก 
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บทคัดย่อ:ธุรกิจการผลิต และส่งออกลาํไยอบแหง้ ถือเป็นธุรกิจที�ทาํรายไดสู้งต่อปีใหก้บั ผูป้ระกอบการ 
ทางภาคเหนือ ของประเทศไทย เนื�องดว้ยผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูป โดยเฉพาะลาํไยอบแหง้ เป็นที�
ตอ้งการอยา่งมาก ของลุกคา้ในประเทศจีน อยา่งไรกต็าม โรงงานผลิตลาํไยอบแห้งใน ภาคเหนือส่วน
ใหญ่ ยงัขาดระบบการจดัเก็บขอ้มลูที�ดี ในกิจกรรมตา่งๆ อาทิ การรับซื�อลาํไยสด การขายลาํไยอบแหง้ 
และการคุมคนงานภายในโรงงาน เป็นผลให ้ ผูป้ระกอบการธุรกิจลาํไย อบแหง้ส่วนใหญ่ ไมส่ามารถ
บริหารจดัการธุรกิจ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และขาดขอ้มูลเชิงลึก มนการวิเคราะห์หาตน้ทุน และผล
กาํไรที�จะไดร้ับ งานวิจยันี�  จึงมีวตัถุประสงค ์ ในการวิเคราะห์ ระบบการบริหารจดัการแบบเดิม เพื�อ
ออกแบบ และพฒันา แอพพลิเคชั�นเพื�อใชใ้น การแกไ้ขปัญหาใน ระบบการบริหาร จดัการธุรกิจลาํไย
อบแหง้ เพื�อการส่งออก แบบบริหาร ตน้ทุนกิจกรรม สําหรับ บริษทัขนาดเล็ก จนไปถึงขนาดกลาง และ
มีการทดสอบความพึงพอใจ ของผูใ้ชร้ะบบ ผลที�ได ้ จากการศึกษาพบวา่ แตล่ะฟังก์ชั�นของระบบ
ตอบสนองตอ่ผูใ้ช ้คอ่นขา้งดี สามารถนาํไปแกไ้ขปัญหา ในโรงงานลาํไยอบแหง้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
คาํสําคญั:  ระบบบริหารจดัการธุรกิจลาํไยอบแหง้เพื�อการส่งออก, ระบบการบริหารตน้ทุนกิจกรรม, 
ระบบแบบเดียว 
 
Abstract: Manufacturing and exporting dried whole longan is a business that its entrepreneurs in 
Northern Thailand can make high revenues per year. Due to a high demand from china market, the 
amount of dried longan orders has been increased every year. However, most production of dried 
longan in the north, mainly lacks of a good data collection system to perform activities such as the 
purchase of fresh produce, sales of dried longan and factory workers control. As a result, dried longan 
entrepreneurs can not manage their business effectively. This research aims to study and analyze 
problems in the current system of dried whole longan business management for small to medium 
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sized businesses for designing and implementing the Dried Whole Longan Business Management 
System based on ABC costing. The result is shown that users satisfied with features of the system. 
 
Keyword:  Dried Whole Longan Business Management System, Activity Based Costing: ABC, 
Stand-alone system 

 
1. ที�มาและความสําคญั  

ประเทศไทย นบัว่าเป็นประเทศที�มีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรจาํนวนมากประเทศหนึ�ง 
(Narong Chomchalow, Songpol Somsri,  Prempree Na Songkhla, 2007) จากผลการรายงานของ
สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบวา่ผลไมน้บัเป็นผลผลิตที�สาํคญัของ
ประเทศไทย ซึ�งการส่งออกผลไมท้ี�สาํคญันั�น ประกอบไปดว้ย เงาะ, ทุเรียน, ลาํไย, ลิ�นจี�, ส้มและมงัคุด 
ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี�    
 
ตารางที� 1: ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลไมที้�สําคญัของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2557 (Office of Agricultural 
Economics, Ministry of Agriculture and Cooperatives Thailand, Agricultural export, 2015) 

 
จากตารางจะเห็นไดช้ดัว่า ลาํไยเป็นสินคา้ส่งออกที�ทาํรายไดม้ากที�สุดระหว่างปี 2555-2557 

เปรียบเทียบกบัผลไมส่้งออกชนิดอื�นๆ ทั�งนี�สินคา้ส่งออกประเภทลาํไย จะมีทั�งลาํไยสด และลาํไยแปร
รูปอาทิ ลาํไยแช่แขง็ และลาํไยอบแห้ง โดยภูมิภาคการผลิต และแปรรูปของลาํไยเพื�อการส่งออกจะอยู่
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ประเทศจีนเ ป็นประเทศ ที�มีการนาํเขา้ลาํไยอบแหง้จากไทยมากที�สุด 
ซึ�งประเทศไทยส่งออกลาํไย อบแหง้ไปยงัประเทศจีน ถึงร้อยละ 85.5 (วิไล เสือดี, 2541) ดงันั�นใน
ภาคเหนือของประเทศไทย จึงมจีาํนวนโรงงาน ลาํไยอบแห้งเป็นจาํนวนมาก ทั�งโรงงานขนาดเลก็จนไป 
ถึงโรงงานขนาดใหญ่ อยา่งไรกต็าม การดาํเนินธุรกิจของโรงงานลาํไยอบแหง้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ในปัจจุบนัยงัคงใชแ้รงานคนดว้ยมือในการบริหารและดาํเนินงาน นอกจากนี� เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ทุก
อยา่งไม่มี การเก็บลงในฐานขอ้มูล ทาํใหก้ารบริหารจดัการโรงานลาํไยอบแหง้ สามารถเกิดการ
ผดิพลาดไดง่้าย และตอ้งใชเ้วลา ในการจดัการเพราะจะตอ้งมีการทาํงานที�ซํ�าซ้อนและ ทกีารดาํเนินงาน
ที�ไม่ค่อย มีประสิทธิภาพอาทิ ขอ้มลูของโรงงานจะเกิดการศูนยห์ายได ้ ซึ�งขอ้มูลส่วนใหญ่ของโรงงาน 
เป็นขอ้มลูทางดา้นการเงิน และการบญัชี  
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ระบบการบริหารตน้ทุนกิจกรรม (Activity Based Costing: ABC) เป็นทฤษฎีหนึ�งที�ให้ขอ้มูล
สาํคญัแก่ผูป้ระกอบการ อนัจะเป็นประโยชน์ ต่อการคาํนวณตน้ทุนการผลิต  และช่วยในการตดัสินใจ
ของผูป้ระกอบการ (วรศกัดิ�  ทุมมานนท,์ 2544) อีกทั�งการใชเ้ครื�องมอื อาทิ โปรแกรม Excel ช่วยในการ
เก็บขอ้มูล แทนการจดกระดาษดว้ยปากกา จะสามารถลด การเกิดความผดิพลาด ลดระยะเวลา และ
สามารถ ขอ้มลูได้ง่ายขึ�น (Anaïs Le Jeannic at all, 2014) ดงันั�นทางทีมวิจยัจึงมีการวิเคราะห์และ
พฒันาระบบภายใตห้ลกัการของระบบการบริหารตน้ทุนกิจกรรมขึ�นมาเพื�อใชใ้นโรงงานในการแกไ้ข
ปัญหาการดาํเนินการของโรงงานลาํไยอบแหง้และช่วยใหผู้ป้ระกอบการทาํสามารถดาํเนินการใน
โรงงานง่ายขึ�นในรูปแบบของ ระบบแบบเดียว (Stand-alone system) ขึ�นมา เพื�อช่วยในการคาํนวณ
ตน้ทุน และกระบวนการดาํเนินการต่างๆในโรงงานลาํไยอบแหง้ ตามฟังกช์ั�นการทาํงานดงัต่อไปนี�  (1) 
กระบวนการรับซื�อลาํไยสด (2) กระบวนการขายลาํไยอบแห้ง (3) กระบวนการจดัการคงงาน (4) การ
คิดตน้ทนุ (5) การแสดงรายงานวิเคราะห์ตน้ทนุและกาํไรของโรงงาน  

ทั�งนี� เพื�อเป็นการวิเคราะห์การแกไ้ขปัญหาที�แทจ้ริงของระบบการบริหารจดัการโรงงานลาํไย
อบแหง้เพื�อการส่งออก ทางทีมวิจยัจึงมีการสาํรวจ และเกบ็ขอ้มลูความพึงพอใจการ  ใชง้านระบบ ของ
ผูใ้ชง้านอาทิ ผูป้ระกอบการ พนกังาน และผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นธุรกิจลาํไย ทดลองใชง้าน โดยทางทีม
วิจยัใชก้ารทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ช ้ (User Acceptance Test : UAT) ในการสาํรวจและประเมิน
ระบบว่าสามารถการแกไ้ขปัญหาในโรงงานลาํไยอบแหง้และสามารถแทนที�การดาํเนินการของระบบ
เก่าไดห้รือไม่ 
 
2. ปัญหางานวจิัย  

ในการบริหารจดัการ โรงงานลาํไยอบแห้ง ในปัจจุบนัยงันบัว่ายงัใชแ้รงงาน คนดว้ยมือ ซึ�ง ทาํ
ให้ ยุง่ยากต่อการจดัการ และเกิดความผดิพลาดไดง้า่ย ยกตวัอยา่งการรับซื�อนบัว่าเป็นกระบวนการ ที�
สาํคญัของโรงงาน ซึ�งโรงงานส่วนใหญ่ ยงัใชแ้รงงานคนดว้ยมือ ในการคิดคาํนวณราคาลาํไยที�รับซื�อ  
และมีการเขียนบลิ ทาํใหต้อ้งมีการบนัทึก รายจ่ายการ ซื�อลาํไยอีกรอบใหส้มุดบนัทกึรายรับรายจ่าย ซื�อ 
หากบลิเกิดการศูนยห์าย จะทาํให ้ ขอ้มลูเกิดการผดิพลาด ดงัขั�น ตอนการทาํงานดงัตารางที�2 
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ตารางที� 2: กระบวนการดาํเนินการรับซื�อลาํไยสด 

ขั�นตอนที� ลกัษณะกระบวนการรับซื�อลาํไยสด รายละเอียด ผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

1          ชาวสวนนําลาํไยสดมาขายใหก้บั

โรงงาน 

- พนักงาน 

- ผูป้ระกอบการ 

2           คดัแยกเกรดของลําไย 

ประกอบดว้ย AA, A, B, C 

- คนงาน 

3           คาํนวณราคาลาํไยสดโดยเกรด

และราคารายวนั 

- พนักงาน 

- ผูป้ระกอบการ 

4       ออกบิลเงินสดราคาลาํไยที�รับซื�อ - พนักงาน 

- ผูป้ระกอบการ 

5  บนัทึกรายการซื�อลาํไยประจาํวนั

โดยนําขอ้มูลจากบิลที�ออกแต่ละ

วนัมาบนัทึกในสมุดบญัชีการรับ

ซื�อลาํไย 

- พนักงาน 

- ผูป้ระกอบการ 

 
 3. แนวทางการวิจยั  

1) การวิเคราะห์ปัญหา: เพื�อสาํรวจสอบถามปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้ริงของ
ผูป้ระกอบการในโรงงานลาํไยอบแห้ง 

2) การออกแบบ: เพื�อออกแบบโครงสร้างระบบและฟังก์ชั�นการใชง้าน โดยใชห้ลกัการ
ของระบบการบริหารตน้ทุนกิจกรรม(Activity Based Costing: ABC). 

3) การพฒันาระบบ: เพื�อพฒันาระบบตามที�ออกแบบไว ้เพื�อใชใ้นโรงงานขนาดเลก็ถึง
ขนาดกลาง 
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4) ทดสอบระบบ: การทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ช ้(User Acceptance Test : UAT) ใน
การสาํรวจ โดยการทดลองใชร้ะบบและกรอกแบบสอบถาม 

 
 
4. ทบทวนวรรณกรรม  

การดาํเนินการธุรกิจลาํไยประกอบดว้ยการทาํงานหลายส่วน เริ�มตน้จากการรับซื�อ การผลิต 
การเก็บสินคา้ ตลอดจนการขายและการส่งออก (ดุลยวทิย ์ขุ่ยอาลยั, 2557) ซึ�งปัจจุบนัโรงงานขนาดเลก็ 
และขานดกลางหลายแห่งใชแ้รงงานคนดว้ยมือในการบริหารและดาํเนินการธุรกิจแต่ยงัมีบางโรงงานที�
มีการใชร้ะบบมาช่วยการบริหารและจดัการโรงงานบา้ง อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัมีบางโรงงาน ที�ใชร้ะบบ
มาช่วยในการบริหารจดัการโรงงาน อาทิ SAP Business One, Microsoft Dynamic NAV และ Microsoft 
Excel ซึ�งระบบดงักล่าวยงัไม่เป็นระบบสาํหรับโรงงานลาํไยอบแหง้ โดยเฉพาะ ทาํใหบ้างฟังกช์ั�นไม่
เหมาะ ตอ่บางกระบวนการในโรงงานลาํไยอบแหง้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที� 1: กิจกรรมของธุรกิจลาํไย 
 

จากรูปทางทีมวิจยัไดพ้ฒันาระบบเพื�อช่วยในการแกไ้ขปัญหาบางส่วนที�สาํคญัดงัที�แรเงาในรูป 
อนัไดแ้ก่ กระบวนการจดัซื�อ กระบวนการขาย และการส่งออก การจดัการคนงานและการบญัชี ซึ�งเป็น
กระบวนการที�สาํคญั และกระบวนการดงักล่าว สามารถช่วยใหธุ้รกิจลาํไยอบแห้ง ดาํเนินการ ไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 
5. วธีิดําเนินการวจิัย 

ทางทีมวจิยัไดเ้ลือกใช ้ Waterfall Model เป็นกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ สาํหรับระบบ 
บริหาร จดัการธุรกิจลาํไยอบแห้ง ซึ�ง Waterfall Model เป็นกระบวนการ ที�มีการทาํงาน ชดัเจน และเป็น
ลาํดบัขั�นตอน ประกอบไปดว้ย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ การพฒันาระบบ การทดสอบ ระบบ 
และการทดสอบความพึงพอใจ ของผูใ้ชร้ะบบ ซึ�งมีวธีิ การดาํเนินการวิจยัดงัรูปที� 2 
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รูปที� 2: Waterfall Model 
 

5.1 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 
 การวิเคราะห์ปัญหา เริ�มจากการศึกษาการบวนการทาํงานของธุรกิจลาํไยอบแห้ง(Dried Whole 
Longan Business Process) และการสาํรวจปัญหา และความตอ้งการของ ผูป้ระกอบการ และพนกังาน 
ในโรงงานลาํไยอบแห้ง โดยการทาํแบบสอบถาม และพดูคุยถึงปัญหาที�ผูป้ระกอบการ และพนกังาน 
กาํลงัประสบอยู ่และวิเคราะห์ฟังก์ชั�น ที�สามารถนาํมาแทนที�การทาํงานแบบ 
 

5.1.1 วเิคราะห์ปัญหาและความต้องการ (Problem and Requirement Analysis) การ
รวบรวมปัญหาที�เกิดขึ�นของโรงงานจากกระบวนการดาํเนินการของโรงงานและ
ปัญหาที�มาจากการทาํแบบสอบถามของผูป้ระกอบการและพนักงานในโรงงาน 
 

5.1.2 วเิคราะห์ฟังก์ชั�นของระบบ (Feature Analysis) จากปัญหาขา้งตน้ทาํใหไ้ดฟั้งกช์ั�น
การทาํงานของระบบการบริหารจดัการธุรกิจลาํไยอบแหง้เพื�อการส่งออกดงันี�  
กระบวนการรับซื�อลาํไยสด (Purchasing process) กระบวนการขายลาํไยอบแห้ง 
(Finished Goods process) การจดัการคนงาน (Labor Management) การคาํนวณตน้ทุน 
(Cost Calculation) การวิเคราะห์รายงาน (Report Analysis) 

  
5.2 การออกแบบระบบ (System Design) 
 การออกแบบการทาํงานของระบบการบริหารจดัการโรงงานลาํไยอบแหง้เพื�อการส่งออก
ประกอบดว้ย  
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5.2.1  สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) โครงสรา้งของระบบการบริหารจดัการ
จดัการโรงงานลาํไยอบแห้งเป็นระบบแบบเดี�ยว (Stand-alone System) โดยการทาํงาน
จะเริ�มจากผูใ้ช ้ (User) ร้องขอไปยงัระบบ ระบบจะทาํการประมวลผลคาํขอและตอบ
กลบัผูใ้ชง้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที� 3: สถาปัตยกรรมระบบของระบบบริหารจดัการธุรกิจลาํไยเพื�อการส่งออก 

 
5.2.2 การทาํงานของระบบ (System Performance) การออกแบบฟังก์ชั�นการทาํงานของ

ระบบจากปัญหาและความตอ้งการของระบบประกอบดว้ยการทาํงาน 5 ส่วนอนัไดแ้ก่ 
 

1) กระบวนการรับซื�อลาํไยสด (Purchasing process)  
เป็นการกระบวนการรับซื�อลาํไยสดร่วง จากชาวสวน โดยการคดัแยกเกรด 

ลาํไยสด (AA, A, B, C) ลงในตะกร้าขนาด 27 กิโลกรัม และคาํนวณราคาจาก จาํนวน
ตะกรา้ เศษและราคารายวนัของลาํไยสดแต่ละเกรดดงัสูตรคาํนวณในรูป 

    
 

 
รูปที� 4: สูตรคาํนวณราคาลาํไยสด 

 
เมื�อทาํการคาํนวณเป็นที�เรียบร้อยแลว้ ระบบจะสามารถออกบิลเงินสด ของ

ลาํไยอบสดได ้อีกทั�งยงัสามารถ แสดงรายงาน และคน้หาบิลเงินสดเก่าในระบบ ได้
อีกดว้ย 
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2) กระบวนการขายลาํไยอบแห้ง (Finished Goods process) 
กระบวนการขายลาํไยอบแห้งหลงัจากการผลิตเรียบรอยแลว้โดยการคดัแยก

เกรดของลาํไยอบแหง้(AA, A, B, C) และบรรจุลงในกล่องขนาด 10 กิโลกรัม และ
ขนาด 20 กิโลกรัม โดยราคาของลาํไยอบแหง้ คาํนวณจากจาํนวนกล่อง และราคาขาย 
ของแต่ละเกรด 

 
 

 
รูปที� 5: สูตรคาํนวณราคาลาํไยอบแหง้ 

 
ทั�งนี� ระบบสามารถออกบลิเงินสดของลาํไยอบแห้งได ้อีกทั�ง ยงัสามารถ 

แสดงรายงาน และคน้หาบลิเงินสดเก่าของลาํไยอบแหง้ในระบบไดอี้กดว้ย 
 

3) การจดัการคนงาน (Labor Management) 
การจดัการคนงาน มกีารทาํงานหลงัอยูส่ามส่วนไดแ้ก่ ส่วนแรกการเพิ�ม/

แกไ้ข คนงานในระบบ เป็นการจดัการขอ้มลูของคน ในโรงงานลาํไยอบแหง้ ซึ�งขอ้มลู 
ประกอบ ไปดว้ย ชื�อคนงาน ตาํแหน่งและคา่จา้งรายวนั เพื�อใชใ้นการคิดคาํนวณ
ค่าแรง แต่ละเดือนของคนงาน ส่วนที�สอง การเช็คเวลาการเขา้ทาํงาน ของคนงานซึ�ง
เป็น การเช็คคนงานที�มาทาํงาน และไม่มาทาํงานและส่วนสุดทา้ยส่วนที�สาม เป็นการ
คิด คาํนวณค่าแรงงานของแตล่ะเดือนให้คนงานโดยคาํนวณจากจาํนวนวนัในการเขา้
งานและคา่แรงรายวนั ระบบยงัสามารถออกใบเสร็จรับเงนิของค่าแรงพนกังานไดอ้ีก
ดว้ย 

 
4) การคาํนวณตน้ทุน (Cost Calculation) 

การคดิตน้ทนุของระบบยดืหลกัการของตน้ทนุการผลิต (Operational Cost) 
ซึ�งประกอบดว้ย 5 ส่วนไดแ้ก่ คา่วตัถุดิบ คา่แรง คา่พลงังาน คา่บาํรุงรกัษาและคา่
โสหุย้ 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 6: ตน้ทุนการผลิตลาํไยอบแหง้ 
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5) การวิเคราะห์รายงาน (Report Analysis) 
การแสดงรายงาน ของระบบประกอบไปดว้ย รายงานการรับซื�อลาํไยสด 

รายงานการขายลาํไยอบแหง้ รายงานการจ่าค่าแรงงาน รายงานตน้ทุน การผลิตลาํไย 
อบแหง้และรานงานวิเคราะห์ตน้ทุนกาํไรของการผลิตลาํไยอบแห้งในแต่ละเกรด โดย
การใชห้ลกัการ ของระบบการบริหารตน้ทุนกิจกรรม เพื�อช่วยในการตดั สินใจให ้กบั
เจา้ของโรงงานและผูป้ระกอบการ 

 
 

5.2.3 ฐานข้อมูล (Database) การออกแบบฐานขอ้งมลูของระบบเพื�อเก็บขอ้มลูที�จาํเป็นของ
ธุรกิจลาํไย ซึ�งประกอบ ดว้ยการออกแบบฐานขอ้มูล ของ (1) การรับซื�อลาํไยสด 
ไดแ้ก่ ราคารายวนั นํ�าหนกั และราคารวมของลาํไยที�รับซื�อ (2) การขายลาํไยอบแหง้
เป็นการเก็บขอ้มูล จาํนวนกล่อง และราคาขายของลาํไยอบแหง้แยกตามเกรด (3) การ
จดัการคนงาน เป็นการเก็บขอ้มูลของคนงาน การเช็คเขา้งานและขอ้งมลูการจ่าย
ค่าแรงงาน  (4) คาํนวณตน้ทุนการผลิต เป็นการเก็บขอ้มูลตน้ทุนทั�ง 5 ประการ (5) เก็บ
ขอ้มลู ที�ใชใ้นการวิเคราะห์ตน้ทุนกาํไรของโรงงาน 
 

5.3 การพฒันาระบบ (Implement)  
การพฒันาระบบบริหารจดัการธุรกิจลาํไยเพื�อการส่งออก เป็นการพฒันาระบบแบบเดียว 

(Stand-alone system) โดยใชห้ลกัการของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object Oriented Programming: 
OOP) เพื�อที�โปรแกรม  ทางทีมวจิยัไดใ้ช ้ ภาษา C# ซึ�งเป็นภาษาที�นิยมกนัในปัจจุบนับนโปรแกรม 
Visual Studio 2013 Ultimate ในการพฒันาระบบ  

 
5.4 การทดสอบระบบ (System Testing) 
 ทางทีมวจิยัทดสอบระบบ โดยการใช ้การทดสอบหน่วยยอ่ย (Unit Testing) และการทดสอบ 
การทาํงานของระบบ (System Testing) เพื�อใหร้ะบบมีประสิทธิภาพการทาํงานมากขึ�น 
 
5.5 การทดสอบความพงึพอใจของผู้ใช้ (User Acceptances Test) 
 ทางทีมวจิยัทาํการสํารวจ และเก็บขอ้มลูความพึงพอใจ ของผูใ้ชจ้ากการการใชง้านของ ระบบ
กบักลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ เจา้ของโรงงาน ผูป้ระกอบการ พนักงาน ผูเ้ชี�ยวชาญ ทางดา้นธุรกิจลาํไย และ
บุคคลทั�วไป ทดลองใชง้านและทาํแบบสอบถามเพื�อประเมินว่า ระบบดงักล่าว สามารถการแกไ้ข 
ปัญหาการบริหารจดัการในโรงงานลาํไยอบแหง้ไดอ้ยา่งแทจ้ริงและสามารถแทนที�การดาํเนินการของ
ระบบเก่าไดห้รือไม่ 
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6. ผลการศึกษาและอภิปรายผล  
จากการสาํรวจ และเก็บขอ้มลูความพึงพอใจ การใชง้านระบบของกลุ่มเป้าหมาย อนัไดแ้ก่ 

เจา้ของโรงงาน  ผูป้ระกอบการ พนกังาน ผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นธุรกิจลาํไย และบคุคลทั�วไป ที�ไดท้ดลอง 
ใชง้าน ระบบการบริหารจดัการธุรกิจลาํไยเพื�อการส่งออก โดยทางทีมวิจยัใช ้ การทดสอบ ความพึง
พอใจ ของผูใ้ช ้ (User Acceptance Test : UAT) ซึ�งจะการทาํแบบสอบถาม ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ�งแบบ
สอบ ถามแนบมาในภาคผนวกไดผ้ลดงัตารางต่อไปนี�  
 
 

ตารางที� 3: ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบบริหารจดัการธุรกิจลาํไยอบแหง้ * 
กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการรับซื�อ กระบวนการขาย การจดัการคนงาน คิดต้นทนุการผลิต การวเิคราะห์รายงาน 

ผู้เชี�ยวชาญ 3 2.75 3 2.5 2.8 

เจ้าของโรงงาน 3.2 3.25 2.93 3 3 

ผู้ประกอบการ 3 3 2.8 3.2 3.25 

พนักงาน 2.93 3.25 2.75 2.93 2.93 

บุคคลทั�วไป 3 3.5 2.93 2.8 3.25 

ค่าเฉลี�ย 3.02 3.15 2.88 2.88 3.04 

* หมายเหตุ: ระดบัคะแนน 4 = ดีเยี�ยม, 3 = ดี, 2 = พอใช้, 1 = ควรปรับปรุง 

 
จากตารางจะเห็นไดว้า่ ผลการสาํรวจระดบัความพึงพอใจ ของผูใ้ชง้านพบว่าในฟังกช์ั�นของ 

กระบวนการรับซื�อลาํไยสด การะบวนการขาย และการวิเคราะห์รายงาน อยูใ่นระดบัดี และฟังกช์ั�น การ
จดัการคนงานและการคิดตน้ทุนการผลิตความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบอยู่ในระดบัคอ่นขา้งดี 
ทั�งนี�  ผูเ้ชียวชาญยงัไดใ้ห ้ ความเห็นเพิ�มเติมมาดงัต่อไปนี�  ประการแรก ในกระบวนการขาย ผูพ้ฒันา 
ควรสร้างระบบ เพื�อรองรับการคน้หา้บิลเงินสดตามไอดีของชาวสวนได ้ ประการที�สอง การคิดตน้ทุน 
ควรมีหมวดหมู่ที�เพิ�มเติม คอืคา่โสหุย้ เพื�อเป็นการบนัทกึตน้ทนุอื�นๆของการผลิตลาํไยอบแหง้ และ 
ประการที�สาม การแสดงรายงานตน้ทนุควรเพิ�มหมวดหมู่ที�ช่วยใหผู้ป้ระกอบการตดัสินใจไดง้า่ยขึ�น 
 
 7. สรุปผลการวจิัย  

จากการศึกษาและพฒันาระบบบริหารจดัการธุรกิจลาํไยเพื�อการส่งออกตามหลกัการของระบบ
บริหารตน้ทุนกิจกรรม ซึ�งมีฟังกช์ั�นการทาํงานทั�งหมด 5 ส่วนไดแ้ก่ (1) กระบวนการรับซื�อลาํไยสด (2) 
กระบวนการขายลาํไยอบแห้ง (3) กระบวนการจดัการคงงาน (4) การคดิตน้ทนุ (5) การแสดงรายงาน 
วิเคราะห์ตน้ทุนและกาํไรของโรงงาน ซึ�งแตล่ะฟังกช์ั�น ของระบบตอบสนอง ตอ่ผูใ้ชค้่อนขา้งดี และ
จากผลการสํารวจ ความพึงพอใจของทดลองผูใ้ช้ระบบ อนัไดแ้ก่ เจา้ของโรงงาน ผูป้ระกอบการ 
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พนกังาน ผูเ้ชียวชาญดา้นธุรกิจลาํไยอบแหง้และบุคคลทั�วไป สามารถนํา ไปแกไ้ขปัญหา ในโรงงาน 
ลาํไยไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ในอนาคตทางทีมวจิยัจะทาํการศึกษาและพฒันาระบบในกระบวนการที�เหลือ อาทิ กระบวน 
การผลิต และโลจิสติกส์ ตลอดจนทุกกิจกรรมครอบคลุมกิจกรรมทั�งหมดของห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain). 

 
8. กติตกิรรมประกาศ   

การศึกษาวิจยัครั�งนี�  สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร. ภทัรหทยั ณ ลาํพูน อาจารย์
ที�ปรึกษางานวจิยันี�  ซึ� งใหค้วามรู้ คราํปรึกษา คาํแนะนาํและตรวจแกไ้ข จนงานวิจยันี�  เสร็จสมบรูณ ์ทาง
ทีมวิจยัขอกราบขอบพระคุณเป๋นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี�  

ขอกราบขอบพระคุณ อาํไพการคา้  หา้งหุน้ส่วน จาํกดั 888 cละหา้งหุน้ส่วน จงไทย ที�ใหข้อ้มูล 
ดา้นปัญหาและความตอ้งการของโรงงานลาํไยอบแหง้ ที�เป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานวิจยัครั�งนี�  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์กุทา่น ที�ไดป้ระสิทธิ� ประสาทวิชา ใหค้วามรู้ ใหโ้อกาส และ
กาํลงัใจในการทาํงานวิจยัครั� งนี�  สุดทา้ยนี�ทางทีมวิจยัหวงัว่าการทาํวจิยัครั� งนี�  จะเป็น ประโยชน ์ไม่มาก 
ก็นอ้ยสาํหรับผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนผูที้�สนใจ ในระบบการ บริการจดัการธุรกิจลาํไย เพื�อการส่งออก 
 
9. ภาคผนวก  
 
ตารางที� 4: แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบบริหารจดัการธุรกิจลาํไยอบแหง้ 
 

 
คําถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีเยี�ยม ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง 

1. กระบวนการรับซื�อลําไยสด 

1.1 ราคารายวนั สร้างและแกไ้ขได้รวดเร็วถูกตอ้ง     

1.2 การแสดงราคารายวนัครอบคลุมและถูกตอ้ง     

1.3 ราคาลาํไยสด คํานวณไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง     

1.4 ระยะเวลาในการออกบิลเงินสดในการรับซื�อลาํไยสด     

1.5 ระยะเวลาในการคน้หาบิลเงินสดของลาํไยสดโดยวนัที�และชื�อ
ของชาวสวน 

    

1.6 ประสิทธิภาพของระบบการรับซื�อลาํไยสด 
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2. การบวนการขายลําไยอบแห้ง 

2.1 ราคาลาํไยอบแหง้ คาํนวณไดร้วดเร็วและถูกต้อง     

2.2 ระยะเวลาในการออกบิลเงินสดในการขายลาํไยอบแหง้     

2.3 ระยะเวลาในการคน้หาใบเสร็จของลาํไยอบแหง้     

2.4 ประสิทธิภาพของระบบการขายลําไยอบแหง้     

3. ระบบจัดการคนงาน 

3.1 การเพิ�มแกไ้ขชื�อคนงานสะดวกและรวดเร็ว     

3.2 การเช็คการเข้างานไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง     

3.3 การคิดเงินและออกใบเสร็จค่าแรงงานรวดเร็วและถูกตอ้ง     

3.4 ประสิทธิภาพของระบบการจดัการคนงาน     

4. ระบบการคิดต้นทุน 

4.1 การคิดตน้ทุนสะดวก รวดเร็วและถูกตอ้ง     

16 ประสิทธิภาพของระบบคิดตน้ทุน     

ระบบการแสดงรายงาน 

17 การแสดงรายงานการรับซื�อลาํไยสดครอบคลุมและถูกตอ้ง     

18 การแสดงรายงานการขายลาํไยอบแหง้ครอบคลุมและถูกตอ้ง     

19 การแสดงรายงานค่าแรงงานครอบคลุมและถูกตอ้ง     

20 การแสดงรายงานตน้ทุนครอบคลุมและถูกตอ้ง     

21 ประสิทธิภาพของระบบแสดงรายงาน     

22 ระบบนี� เกิดประโยชน์กบัโรงงานและสามารถใชไ้ดจ้ริง     
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บทคดัย่อ 

  งานวิจยันี� ไดรั้บแรงบันดาลใจจากงานวิจยัของ Chen et al. (2011)  ซึ�งศึกษาวิธีตดัสินใจ

เลือกทาํเลที�ตั�งที�เหมาะสมของศนูยก์ระจายสินคา้ โดยคาํนึงถึงความเสี�ยงที�แต่ละศนูยก์ระจายสินคา้

อาจจะไม่สามารถเปิดให้บริการได ้เนื�องจากภยัธรรมชาติหรือภยัที�มนุษยส์ร้างขึ�น โดยเมื�อมีศูนย์

กระจายสินคา้ใดไม่สามารถเปิดให้บริการได ้จะตอ้งตดัสินใจเลือกศูนยก์ระจายสินคา้แห่งอื�นที�

สามารถให้บริการทดแทน  การตดัสินใจนี� จะมีพิจารณาตน้ทุน � ดา้นไดแ้ก่ ต้นทุนการถือครอง

สินคา้คงคลงั ตน้ทุนการสั�งซื�อสินคา้ ตน้ทุนการขนส่ง และตน้ทุนการก่อสร้างเริ�มแรกของศูนย์

กระจายสินคา้ เพื�อหลีกเลี�ยงบทลงโทษที�มีตน้ทุนที�สูง และส่งผลเสียต่อชื�อเสียงขององคก์ร 

 อยา่งไรก็ตาม วิธีการที�พฒันาโดย Chen et al. (2011) จาํเป็นตอ้งกาํหนดให ้ความน่าจะเป็น

ที�แต่ละศนูยก์ระจายสินคา้จะไม่สามารถเปิดให้บริการไดม้ีค่าเท่ากนัและเป็นค่าคงที� ซึ�งความเป็น

จริงแลว้ศูนยก์ระจายสินค้าแต่ละสถานที�ไม่ควรจะมีความน่าจะเป็นเท่ากัน และจริงๆ แลว้การ

ประมาณค่าความน่าจะเป็นที�แต่ละศูนยก์ระจายสินค้าจะเกิดความลม้เหลวเป็นสิ�งที�ทาํได้ยาก 

งานวิจยันี� จึงปรับแบบจาํลองคณิตศาสตร์ที�ไม่จาํเป็นตอ้งทราบความน่าจะเป็นที�แต่ละศนูยก์ระจาย

สินคา้ไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได ้แต่สามารถสร้างแผนรองรับในทุกกรณีที�จะอาจจะเกิดขึ�น คือไม่

ว่าจะเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ใดจะไม่สามารถเปิดให้บริการไดก้็ตาม แบบจาํลองคณิตศาสตร์ของ
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ผูว้ิจยัยงัสามารถระบุไดว้่าจะให้ศนูยก์ระจายสินคา้ใดให้บริการลูกคา้ของศนูยก์ระจายสินคา้ที�ปิด

บริการไป  ในงานวิจยันี� ยงัไดท้ดสอบแบบจาํลองคณิตศาตร์ดว้ยปัญหาทดสอบจาํนวน � ปัญหาดว้ย

โปรแกรม Lingo  

คาํสาํคญั : ปัญหาที�ตั�งสถานที�, การบริหารความเสี�ยง, แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

Abstract 

This paper has been inspired by the work of Chen et al. (2011) which studied how to select the 

appropriate locations for multiple distribution centers (DCs) considering the risk that any DC might 

not be able to operate due to natural disasters or man-made incidents. Once any DC cannot operate, 

it is required to select any other DC that can still operate to support the customers of the failing DC. 

In selecting these DCs, Chen et al. considers 4 types of costs: inventory holding cost, ordering cost, 

transport cost, and cost of construction and setting up any DC. Chen et al. also considers the penalty 

cost to reflect the bad reputation caused by the out of operation of any DC.  

However, the method developed by Chen et al. requires an assumption that the 

probabilities of out of operation in all DCs are known and equal. In reality, it is hard to approximate 

this probability value and it is less likely that the out-of-operation probabilities of all DCs are equal. 

This paper presents another method that does not require this assumption. The method can also 

generate all plans in case any DC is out of operation. A mathematical model is developed and tested 

by 2 test problems with Lingo. 

Keywords : Facility Location Problem, Risk Management, Mathematical Model 

�.บทนํา 

ศูนยก์ระจายสินค้า (Distribution Center, DC) นับได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญต่อธุระกิจของ

องค์กร เป็นทั�งคลงัสินคา้ และหน่วยเชื�อมโยงระหว่างผูผ้ลิต กบัผูข้ายปลีก ในพจนานุกรมโลจิ

สติกส์ ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวว้่า “ศนูยก์ระจายสินคา้ เป็นคลงัสินคา้ของผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป ซึ�งรวม

ไปถึงสถานที�ที�รวบรวมสินคา้ของการคา้ส่งและค้าปลีก” ประโยชน์ของศูนยก์ระจายสินคา้ คือ 

สถานที�รวบรวมคาํสั�งซื�อสินคา้หลายคาํสั�งซื�อของลูกคา้ เพื�อแยกประเภทของสินคา้แลว้รวมเป็น

คาํสั�งซื�อเดียวเพื�อส่งต่อไปยงัซพัพลายเออ ์ต่างๆ ให้นาํมาส่งยงัศูนยก์ระจายสินคา้ทาํการรวบรวม

สินคา้เพื�อคดัแยก บรรจุ และ ส่งมอบสินคา้ (ก่อเกียรติ วิริยะกิจพฒันา, 2549) 
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จากที�กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดถ้ึงความสาํคญัของศูนยก์ระจายสินคา้ที�เป็นศูนยก์ลางดา้น

ต่างๆ ของธุรกิจและส่งผลกระทบต่อต้นทุนในหลายๆด้าน จึงต้องมีการบริหารจัดการให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื�อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพราะ

ในทางกลบักนัถา้ศูนยก์ระจายสินคา้อยูภ่ายใตค้วามเสี�ยง ซึ�งเกิดจากศูนยก์ระจายสินคา้ไม่สามารถ

เปิดใหบ้ริการไดอ้งค์กรจะไดรั้บผลกระทบในดา้นทรัพยสิ์นและชื�อเสียงขององคก์ร เช่น ประเทศ

ไทยได้พบมหาอุทกภัยครั� งที� รุนแรงที�สุดเกิดขึ� นในปี พ.ศ. ���� ไม่ใช่ภัยพิบัติแรกที�ไทยต้อง

ประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติจากเหตุการณ์นี� ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อศูนยก์ระจายสินคา้หลายแห่ง

ขององคก์รไม่สามารถเปิดใหบ้ริการไดท้าํให ้ไม่สามารถส่งมอบสินคา้ใหลู้กไดต้ามความตอ้งการ

ลกูคา้ จึงตอ้งมีการวางแผนบริหารความเสี�ยงเพื�อลองรับต่อเหตุการณ์ต่างๆ  

การบริหารจดัการความเสี�ยง คือ การรับรู้ความสามารถที�จะดาํเนินการใหว้ตัถุประสงคข์อง

งานประสบความสาํเร็จ ภายใตก้ารตดัสินใจงบประมาณ กาํหนดเวลา และ ขอ้จาํกดัดา้นเทคนิคที�

เผชิญอยู่ เช่น ศูนยก์ระจายสินคา้แห่งหนึ�งไม่สามารถเปิดใหบ้ริการทาํให้ไม่สามารถส่งมอบสินคา้

ไดจึ้งตอ้งมีการวางแผนหาศูนยก์ระจายสินคา้อื�นมาทดแทนเพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้โดยใชท้รัพยากรและขอ้มูลที�มีอยู่อย่างจาํกดั เพื�อดาํเนินการให้ประสบความสําเร็จ เพราะ

ความเสี�ยงสามารถเกิดขึ�นไดต้ลอดเวลาจากความไม่แน่นอน ผูบ้ริหารองค์กรจึงตอ้งบริหารจดัการ

ความเสี�ยงขององค์กร เพื�อให้ปัญหาขององค์กรลดน้อยลง และสามารถดาํเนินการให้ประสบ

ความสาํเร็จ ตามเป้าหมายที�ตั�งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

งานวิจยั Chen et al. (2011) ไดศ้ึกษาปัญหาการเลือกทาํเลที�ตั�งเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพศูนย์

กระจายสินคา้ การจดัสรรลกูคา้ และการตดัสินใจการจดัการสินคา้คงคลงัเมื�อศนูยก์ระจายสินคา้อยู่

ภายใตค้วามเสี�ยง ซึ�งเกิดจากศนูยก์ระจายสินคา้ไม่สามารถเปิดให้บริการได ้โดยงานวิจยัของ Chen 

et al. (2011) มีวตัถุประสงค์ เพื�อการตดัสินใจเลือกที�ตั�งศนูยก์ระจายสินคา้จากทาํเลที�ตั�งทั�งหมดที�

เลือกไวใ้ห้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ภายใตค้วามเสี�ยงที�ศูนยก์ระจายสินคา้ไม่

สามารถเปิดให้บริการได ้ซึ�งจากความเสี�ยงดงักล่าวจึงทาํใหต้อ้งมีการวางแผน เพื�อหาศูนยก์ระจาย

สินคา้แห่งอื�นที�สามารถส่งสินคา้ทดแทนได ้เมื�อศนูยก์ระจายสินคา้ไม่สามารถเปิดใหบ้ริการได ้จึง

ทาํใหไ้ม่สามารถขนส่งสินคา้ไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ โดยมีการพิจารณาตน้ทุน � ดา้นไดแ้ก่ 

ตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงั ตน้ทุนการสั�งซื�อสินคา้ ตน้ทุนการขนส่ง และตน้ทุนการก่อสร้าง

เริ�มแรกของศูนยก์ระจายสินคา้ เพื�อลดตน้ทุนทั�งหมดที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (Minimize Expected Total 
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Cost) ทาํให้หลีกเลี�ยงบทลงโทษที�มีตน้ทุนที�สูง และส่งผลเสียต่อชื�อเสียงขององค์กร Chen et al. 

(2011) ยงัไดพ้ฒันาวิธี Lagrangian Relaxation สาํหรับการหาคาํตอบของปัญหาที�ทาํการศึกษา ผล

การทดลองพบว่า วิธีที�พฒันาสามารถหาผลลพัธที์�ใกลค่้าที�ดีที�สุด (Optimal Solution) ได ้

สาํหรับงานวิจยันี�  ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาการพิจารณาวางแผนรองรับต่อเหตุการณ์ความน่าจะ

เป็นของความเสี�ยงที�ศูนยก์ระจายสินคา้ไม่สามารถเปิดให้บริการในทุกกรณีที�จะเกิดขึ�นได ้(ศูนย์

กระจายสินคา้มีการก่อสร้างแลว้) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการของศนูยก์ระจายสินคา้ 

การจดัสรรลกูคา้ และ การตดัสินใจการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเมื�อศนูยก์ระจายสินคา้อยูภ่ายใต้

ความเสี�ยงที�ไม่สามารถเปิดให้บริการได ้ทาํให้ไม่สามารถขนส่งสินคา้ไดต้ามความตอ้งการของ

ลกูคา้ จึงตอ้งมีการบริหารจดัการหาศูนยก์ระจายสินคา้แห่งอื�นที�สามารถส่งสินคา้ทดแทนได ้โดยมี

การพิจารณาตน้ทุน � ดา้นไดแ้ก่ ตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงั ต้นทุนการสั�งซื�อสินค้า และ 

ตน้ทุนการขนส่งของศูนยก์ระจายสินคา้ เพื�อลดตน้ทุนทั�งหมดที�จะเกิดขึ�น (Minimize Total Cost)  

เพื�อหลีกเลี�ยงบทลงโทษที�มีต้นทุนที�สูง และส่งผลเสียต่อชื�อเสียงขององค์กร โดยทาํการสร้าง

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ ในการวิเคราะห์หาผลลพัธ์ที�เหมาะสมที�สุดดว้ยโปรแกรมแบบจาํลอง 

Lingo ทาํใหช่้วยลดความซบัซอ้นในการวิเคราะห์สมการแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

ตารางที� � ความแตกต่างงานวิจยั Chen et al. (2011) กบังานวิจยันี�  

หัวข้อที�แตกต่าง งานวจิยัของ Chen และคณะ (2011) งานวจิยันี� 

ศนูยก์ระจายสินคา้ ยงัไม่ไดท้าํการก่อสร้างแต่รู้ทาํเลที�ตั�ง

ทั�งหมดที�จะเลือกแน่นอนแลว้ 

มีการก่อสร้างอยูแ่ลว้ 

ค่า Probability ของ

ศนูยก์ระจายสินคา้ที�

ไม่สามารถเปิด

บริการได ้

ตอ้งรู้ และ มีค่าเท่ากนัทุกศนูยก์ระจาย

สินคา้ 

ไม่จาํเป็นตอ้งรู้ 

วิธีการหาผลลพัธ ์ มีการพฒันาเทคนิค 

 Lagrangian relaxation algorithm 

ไม่มีเทคนิคเพิ�มเติมเพียงแต่ใช้

หลกัการ LP ที�มีอยูใ่น

โปรแกรม Lingo 
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รูปอธิบายแนวคิดงานวิจยั 

 

 

 

 

 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในทฤษฏีการจดัการสินคา้คงคลงั มีพดูถึงวิธีหาปริมาณการสั�งซื�อสินคา้ไวอ้ยูห่ลายวิธี โดย

วิ ธีการหาปริมาณการสั�งซื� อแบบประหย ัด (Economic Order Quantity, EOQ) เป็นวิ ธีหนึ� ง ที�

เหมาะสมกบัคลงัสินคา้ที�มีปริมาณความตอ้งการการสั�งซื�อที�แน่นอน  ไม่มีเวลาการรอค่อยสินคา้ 

และ ไม่มีขอ้จาํกดัปริมาณการเติมเต็ม EOQ มีหลกัารเพื�อสร้างสมดุลระหว่างตน้ทุนในการสั�งซื�อ 

กบัตน้ทุนในการถือครองสินคา้คงคลงั เพราะจาํนวนในการสั�งซื�อจะมีผลกบัตน้ทุนต่อหน่วย และ

การถือครองสินคา้คงคลงัถา้มีสินคา้จาํนวนนอ้ยตน้ทุนจะตํ�าลง ดงันั�น EOQ จะเป็นการหาช่วงเวลา

การสั�งซื�อในแต่ละครั� งที�สมดุลกับต้นทุนในการถือครองสินค้า เพื�อให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยและ

ตน้ทุนการจดัเก็บที�เหมาะสมที�สุดในแต่ละรอบ เพื�อลดต้นทุนรวมโดยเฉลี�ย (พิภพ ลลิตาภรณ์, 

2556) 

ในงานวิจยัของ Azad and Davoudpour et al. (2008) ทาํการศึกษาปัญหาการออกแบบห่วง

โซ่อุปทาน ซึ�งรวมสถานที� จุดประสงคข์องงานวิจยันี�  คือ การตดัสินใจเลือกศนูยก์ระจายสินคา้เพื�อ

ใหบ้ริการลกูคา้ การจดัสรรมอบหมายลกูคา้ใหแ้ต่ละศนูยก์ระจายสินคา้รับผดิชอบ และ การกาํหนด

นโยบายการบริหารสินคา้คงคลงัในการสั�งซื�อ บนพื�นฐานขอ้มูลของความตอ้งการลูกคา้ เพื�อลด

ตน้ทุน  Azad and Davoudpour et al. (2008) ยงักล่าวอีกว่าศนูยก์ระจายสินคา้แต่ละที�มีระดบัความจุ

ที�แตกต่างกนั จึงมีการโอนลกูคา้ในกรณีที�ความจุของศนูยก์ระจายสินคา้ที�รับมอบหมายเกินกาํหนด

เพื�อความยดืหยุน่มากขึ�น และ ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพดา้นการผลิตมากขึ�น 

cC1 

cC2 

cC3 

cC4 

DC1 

DC2 

DC3 

cC1 

cC2 

cC3 

cC4 

DC1 

DC2 

DC3 

รูป � ลูกคา้ไดร้ับการจัดสรรไปยงั DC แต่ละสาขา รูป � DC2 ไม่สามารถเปิดใหบ้ริการจึงทําการวิเคราะห์

หา DC อื�นมาทดแทนตามความเหมาะสม 
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จากงานวิจยัของ Cui et al. (2010) กล่าวว่า ความเสี�ยง เป็นเหตุการณ์ที�ธรรมชาติและมนุษย์

สร้างขึ�นทาํให้เกิดการหยดุชะงกัของสถานที� ความล่าชา้ในการให้บริการทาํให้เกิดคิว และ ความ

สะดวกในการให้บริการฉุกเฉิน ในการศึกษาจึงรวมปัจจยัเหล่านี� ในกรอบการสร้างแบบจาํลอง 

ไดแ้ก่ การอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการที�มีความน่าเชื�อถือ กลยทุธส์ถานที� และ งบประมาณ

ค่าใชจ่้ายของระบบโดยรวมที�คาดว่าจะเกี�ยวขอ้งกบัการติดตั�งสิ�งอาํนวยความสะดวกและผลกระทบ

ของปัญหาการจราจร นอกจากนี� ยงัพบว่าการออกแบบสถานที�สิ�งอาํนวยความสะดวกที�ดีที�สุดมี

แนวโนม้ที�จะช่วยเหลือผูที้�ไดรั้บผลกระทบ และ ลดตน้ทุนดา้นต่างๆ 

จากงานวิจยัของ Li and Ouyang et al. (2010) ทาํการศึกษาปัญหาสถานที�ตั�งสิ�งอาํนวยความ

สะดวกมีการหยดุชะงกัมีความสมัพนัธก์บัพื�นที�ในแต่ละสถานที�ขึ�นอยูก่บัความน่าจะเป็น ที�มีปัจจยั

เนื�องจากเหตุการณ์ภยัธรรมชาติ หรือ มนุษยส์ร้างขึ�น หากสถานที�หยดุชะงกัลกูคา้จะหาสถานที�อื�น

ทดแทน ทาํใหต้อ้งเสียตน้ทุนในการขนส่งที�สูง ผูว้ิจยัไดพ้ฒันางานวิจยัเพื�อลดตน้ทุนรวมของการ

ก่อสร้างเริ�มตน้ และตน้ทุนการขนส่งของลูกคา้ภายใตส้ถานการปกติและและหยุดชะงกั โดยการ

ออกแบบการเลือกสถานที�ตั�งทั� งหมดก่อนมีการก่อสร้างโดยสัมพนัธ์กบัความน่าจะเป็นในการ

หยดุชะงกัในแต่ละพื�นที� 

จากงานวิจัยของ Owen and Daskin et al. (1998)  ระบุว่า การเลือกสถานที�ตั� งสิ�งอาํนวย

ความสะดวกเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นสิ�งก่อสร้างที�อยู่ไดย้าวนาน และส่งผลกระทบดา้น

ดาํเนินงาน และ โลจิสติกส์ จึงตอ้งมีการวางแผนตดัสินในก่อนการเช่าซื�อ และก่อสร้างเพราะการ

ก่อสร้างมีตน้ทุนที�สูง  

�. การดําเนินงาน 

งานวิจัยของ Chen et al. (2011) ที�มีพิจารณาด้านความน่าจะเป็นของความเสี� ยงที�ศูนย์

กระจายสินค้าไม่สามารถเปิดให้บริการในแต่ละสถานที�เป็นค่าคงที� ซึ�งความเป็นจริงแลว้ศูนย์

กระจายสินคา้แต่ละสถานที�จะมีความน่าจะเป็นที�ไม่เท่ากนัทาํใหไ้ม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ที�ศนูย ์

กระจายสินคา้ไม่สามารถเปิดให้บริการได ้ทาํให้งานวิจยัฉบบันี�  ลดบริบทค่าความน่าจะเป็นของ

ศูนยก์ระจายสินค้าและศูนยก์ระจายสินค้ามีการก่อสร้างแลว้ งานวิจัยฉบับนี� เพิ�มการพิจารณา

วางแผนรองรับต่อเหตุการณ์ความน่าจะเป็นของความเสี�ยงที�ศูนยก์ระจายสินคา้ไม่สามารถเปิด

ใหบ้ริการไดใ้นทุกกรณีที�จะเกิดขึ�นโดยวิธีการดงันี�  
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�.� แบบจาํลองทางคณติศาสตร์ 

�.�.� เซ็ตและดชันี (Set and Index) 

I  แทน  เซ็ตของของลกูคา้ทั�งหมด โดย  i  แทนดชันีของลกูคา้ซึ�ง  i∈I, J  แทน  เซ็ตของศนูย์

กระจายสินคา้ทั�งหมดโดย   j  แทนดชันีของศนูยก์ระจายสินคา้ เมื�อ  j∈J,  J*  แทน เซ็ตของ 

ศนูยก์ระจายสินคา้ที�ยงัมีเปิดใหบ้ริการ ณ กรณีใด เมื�อ  J*⊂J  

3.1.2 ตวัแปรที�ทราบค่า (Parameter) 

λi แทน ความตอ้งการของลกูคา้รายที�  i(มีหน่วยเป็น กิโลกรัม/ปี),  dij  แทน ตน้ทุนในการขนส่ง

จากศนูยก์ระจายสินคา้ j ไปที�ลกูคา้รายที� i (มีหน่วยเป็น บาท/กิโลเมตร),  Qj แทน ปริมาณการ

สั�งซื�อคงที�สาํหรับศนูยก์ระจายสินคา้รายที�  j(มีหน่วยเป็น ครั� ง),  bj แทน ตน้ทุนใบส่งซื�อสาํหรับ

ศนูยก์ระจายสินคา้รายที�  j(มีหน่วยเป็น บาท/ใบส่งซื�อ),  p
j
 แทน ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยของการ

สั�งซื�อสาํหรับศนูยก์ระจายสินคา้รายที�  j (มีหน่วยเป็น บาท/กิโลกรัม),  hj แทน ตน้ทุนการถือครอง

สินคา้สาํหรับศนูยก์ระจายสินคา้รายที�  j(มีหน่วยเป็น บาท) 

�.�.� ตวัแปรตดัสินใจ (Decision Variables) 

การตดัสินใจจดัสรรการขนส่งสินคา้ไปยงัลกูคา้สาํหรับศนูยก์ระจายสินคา้ต่าง  ๆ

ไบนารี�  X=�xij� เมื�อ i∈I และ j∈J, ถา้ xij=1 หมายถึงลกูคา้ i ไดรั้บการบริการศนูยก์ระจาย

สินคา้ j, ถา้ xij=0 หมายถึงลกูคา้ไม่ไดรั้บการจดัสรร 

�.�.� ฟังกช์นัวตัถุประสงค ์(Objective Function) 

วตัถุประสงคข์องการแกไ้ขปัญหา คือ การพิจารณาวางแผนรองรับต่อเหตุการณ์ความน่าจะ

เป็นของความเสี�ยงที�ศูนยก์ระจายสินคา้ไม่สามารถเปิดให้บริการในทุกกรณีที�จะเกิดขึ�นได ้(ศูนย์

กระจายสินคา้มีการก่อสร้างแลว้) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการของศนูยก์ระจายสินคา้ 

การจดัสรรลกูคา้ และ การตดัสินใจการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเมื�อศนูยก์ระจายสินคา้อยูภ่ายใต้

ความเสี�ยงที�ไม่สามารถเปิดให้บริการได ้ทาํให้ไม่สามารถขนส่งสินคา้ไดต้ามความตอ้งการของ

ลกูคา้ จึงตอ้งมีการบริหารจดัการหาศูนยก์ระจายสินคา้แห่งอื�นที�สามารถส่งสินคา้ทดแทนได ้โดยมี

การพิจารณาตน้ทุน � ดา้นไดแ้ก่ ตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงั ต้นทุนการสั�งซื�อสินค้า และ 

ตน้ทุนการขนส่งของศูนยก์ระจายสินคา้ เพื�อลดตน้ทุนทั�งหมดที�จะเกิดขึ�น (Minimize Total Cost)  

เพื�อหลีกเลี�ยงบทลงโทษที�มีตน้ทุนที�สูง และส่งผลเสียต่อชื�อเสียงขององคก์ร  
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�. ตน้ทุนการจดัส่งสินคา้จากทุกๆ ลกูคา้  i ไปยงัทุกศนูยก์ระจายสินคา้ j จะมีค่าเท่ากบั 

 �� λixijdij

i∈IjϵJ

                                    (1) 

�. ตน้ทุนสินคา้คงคลงัประกอบดว้ย มลูค่าสินคา้ต่อรอบการสั�งซื�อ คาํสั�งซื�อ การถือครอง

สินคา้สาํหรับศนูยก์ระจายสินคา้ j และความตอ้งการประจาํปีที�คาดว่าจะเป็น 

∑ bjλixiji∈I

Q
+� pjλixij+

hjQj

2
i∈I

             (2) 

�. กาํหนดศูนยก์ระจายสินคา้และการมอบหมายลูกคา้ในรูปแบบ EOQ และปริมาณ

การสั�งซื�อที�เหมาะสมที�สุดคือQj
*=(

2bj
hj
∑ λixiji∈I )

1
2 แลว้ตน้ทุนในสินคา้คงคลงั

รวมที�คาดว่าจะอยูภ่ายใตก้ารสั�งซื�อในปริมาณที�เหมาะสมจะเป็น 

    ���� 2bjhjλi
xij

i∈I

�

1
2

+� λixij

i∈I

�                 (3)

j∈J

 

สมการเป้าหมายไดน้าํตน้ทุนในสมการ (1) และ (3) รวมกนัซึ�งสามารถจดัรูปดงันี�  

	min
X

F(X )=����2bjhjλixij

i∈I

�

1
2

+� λi(pj
+dij)xij

i∈I

�

j∈J

								 (4) 

โดยฟังกช์นัของปัญหาจะไม่ไดร้วมตน้ทุนในการลงโทษซึ�งเป็นค่าคงที� 

�.�.� ขอ้จาํกดัฟังกช์นั 

Subject to 

1) ∑ xij=1,           ∀i∈I  j∈J                                                   (5)                                                                  

2) xij∈{0,1},              ∀i∈I,   j∈J       		                                 (6)                

ขอ้จาํกดั (1) ทาํใหล้กูคา้แต่ละรายเลือกศนูยก์ระจายสินคา้ไดเ้พียงหนึ�งที�เท่านั�น  

ขอ้จาํกดั (2) กาํหนดตวัแปรตดัสินใจใหม้ีค่าเป็นไบนารี�  (ไดแ้ค่ � หรือ �) เท่านั�น 
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สรุปการแจกแจงความน่าจะเป็นที�เกิดความลม้เหลวของศูนยก์ระจายสินคา้ � แห่ง J* ไดท้ั�งหมด � 

กรณี คือ{1,2,3},	{1,2},	{1,3},	{2,3},	{1},	{2},	{3},	{∅} ตามลาํดบั 

หมายเหตุ ในการหาผลลัพธ์ในกรณีที�มีศูนยก์ระจายสินค้าใดไม่สามารถเปิดให้บริการได้ให้

เปลี�ยนตวัแปร J เป็น J* ในแบบจาํลองคณิตศาสตร์ที�ประกอบดว้ยสมการ (�) (�) และ (�) 

โดยกรณีเหตุการณ์ความน่าจะเป็นของความเสี�ยงที�ศูนยก์ระจายสินค้าไม่สามารถเปิด

ใหบ้ริการไดใ้นทุกกรณี สามารถแจกแจงจาํนวนกรณีไดจ้ากสถานการณ์ที�เกิดกบัศนูยก์ระจายสินคา้

ที�มี � เหตุการณ์ คือ สามารถให้บริการ และไม่สามารถให้บริการ ยกกาํลงั จาํนวนสาขาของศูนย์

กระจายสินคา้ทั�งหมด ดงันั�นจาํนวนกรณีที�เป็นไปได ้คือ 2|J| เมื�อ  |J|  คือ จาํนวนสาขาของศนูย์

กระจายสินคา้ทั�งหมดที�มีการพิจารณา 

�. การทดสอบแบบจาํลองคณติศาสตร์ 

ผูว้ิจยัทาํการจาํลองสถานการณ์ดว้ยปัญหาการทดสอบจาํนวน � ปัญหา  

ปัญหาการทดสอบที� 1 กาํหนดให้มีศูนยก์ระจายสินคา้อยู่ � สาขา และ มีลูกคา้อยู่ � ราย 

กรณีที�เกิด 23=8  กรณี 

ปัญหาการทดสอบที� � กาํหนดให้มีศูนยก์ระจายสินคา้อยู ่� สาขา และ มีลูกคา้อยู่ �� ราย 

กรณีที�เกิด 25=32กรณี 

โดยปัญหาตวัอยา่งที�ทาํการจาํลองขึ�น ผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าต่างๆ ให้มีความหลากหลาย เพื�อ

ทดสอบความถกูตอ้ง และ ขีดความสามารถของแบบจาํลองคณิตศาสตร์ ดว้ยโปรแกรมที�ใชใ้นการ

หาคาํตอบ คือ โปรแกรม Lingo  

การแกปั้ญหาการรองรับเหตุการณ์ความน่าจะเป็นของความเสี�ยงที�ศนูยก์ระจายสินคา้ไม่

สามารถเปิดให้บริการไดใ้นทุกกรณีที�จะเกิดขึ�น เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการของศูนย์

กระจายสินคา้ การจดัสรรลกูคา้ และ การตดัสินใจการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเมื�อศูนยก์ระจาย

สินคา้อยูภ่ายใตค้วามเสี�ยงที�ไม่สามารถเปิดให้บริการ ดว้ยการพฒันาแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

และ ทดสอบบนโปรแกรม Lingo สามารถหาคาํตอบที�ดีที�สุดได ้(Global Optimal Solution) ในทั�ง

สองปัญหา ใชเ้วลาในการหาผลลพัธไ์ดภ้ายในเวลาไม่เกิน � นาที  
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ตารางที� � แสดงตน้ทุนโดยรวมของแต่ละกรณีที�สามารถเกิดขึ�น และ การจดัสรรการให้บริการ

ทดแทนเมื�อศูนยก์ระจายสินคา้ไม่สามารถใหบ้ริการได ้ ของปัญหาศนูยก์ระจายสินคา้ � สาขา และ 

มีลกูคา้ � ราย กรณีที�เกิด � กรณี โดยมีตวัแปรขอปัญหาดงันี�  

I C1  (i=1) C2  (i=2) C3  (i=3) C4  (i=4) C5  (i=5) 
λi 5 7 3 10 4 

 

DCj bj hj p
j
 dij 

DC1(j=1) 1 1 1 2.35 6.20 5.30 8.35 4.75 
DC2(j=2) 1 1 1 5.15 4.50 9.70 6.20 8.00 
DC3(j=3) 1 1 1 8.90 4.75 3.00 3.90 3.47 

 

ตาราง � ผลลพัธข์องปัญหาที� � 

เหตุการณ์ทั�งหมดที�สามารถเกดิ ศูนยก์ระจายสินคา้ที�ไดรั้บมอบหมายลูกคา้แต่ละรายใน ตน้ทุนรวม 
กรณี DC1 

(j=1) 
DC2 
(j=2) 

DC3 
(j=3) 

C1  
(i=1) 

C2  
(i=2) 

C3  
(i=3) 

C4  
(i=4) 

C5  
(i=5) 

Total (บาท) 

� √ √ √ DC1 DC 2 DC 3 DC 3 DC 2 146.704 
� √ √ X DC 1 DC 2 DC 1 DC 2 DC 2 176.604 
� √ X √ DC 1 DC 3 DC 3 DC 3 DC 1 157.654 
� √ X  X DC 1 DC 1 DC 1 DC 1 DC 1 219.204 
� X √ √ DC 2 DC 2 DC 3 DC 3 DC 2 160.704 
� X √ X DC 2 DC 2 DC 2 DC 2 DC 2 203.804 
� X X √ DC 3 DC 3 DC 3 DC 3 DC 3 203.404 
� X X X - - - - - - 

 

ตารางที� � แสดงตน้ทุนโดยรวมของแต่ละกรณีที�สามารถเกิดขึ�น และ การจดัสรรการให้บริการ

ทดแทนเมื�อศนูยก์ระจายสินคา้ไม่สามารถเปิดให้บริการได ้ ของปัญหาศนูยก์ระจายสินคา้ � สาขา 

และ มีลกูคา้ �� ราย กรณีที�เกิด �� กรณี โดยมีตวัแปรขอปัญหาดงันี�  

I C1(i=1) C2(i=2) C3(i=3) C4(i=4) ��(i=5) C6(i=6) C7(i=7) C8(i=8) C9(i=9) C10(i=10) 
λi  5 7 3 10 4 5 7 6 11 15 

 

J bj hj p
j
   dij 

DC1(j=1) 10 1 5 235 620 530 835 475 580 920 170 135 775 
DC2(j=2) 20 1 5 515 450 870 620 245 318 370 700 935 780 
DC3(j=3) 10 1 6 890 475 300 390 800 1090 725 570 860 130 
DC4(j=4) 20 1 5.5 240 800 970 1050 440 285 960 580 530 1080 
DC5(j=5) 10 1 5 430 115 425 310 310 590 455 285 615 335 
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ตารางที� � ผลลพัธข์องปัญหาที� � 

เหตุการณ์ทั�งหมดที�สามารถเกดิ ศูนยก์ระจายสินคา้ที�ไดรั้บมอบหมายลูกคา้แต่ละรายในแต่ละเหตุการณ์ ตน้ทุนรวม 
กรณี DC1  DC2  DC3  DC4 DC5  C1   C2   C3   C4   C5   C6   C7   C8   C9   C10  Total(บาท) 

� √ √ √ √ √ DC1 DC5 DC3 DC5 DC2 DC4 DC2 DC1 DC1 DC3 15945.85 
� √ √ √ √ X DC1 DC2 DC3 DC3 DC2 DC4 DC2 DC1 DC1 DC3 19105.75 
� √ √ √ X √ DC1 DC5 DC3 DC5 DC2 DC2 DC2 DC1 DC1 DC3 16093.35 
� √ √ X √ √ DC1 DC5 DC5 DC5 DC2 DC4 DC2 DC1 DC1 DC5 19377.85 
� √ X √ √ √ DC1 DC5 DC3 DC5 DC5 DC4 DC5 DC1 DC1 DC3 16792.25 
� X √ √ √ √ DC4 DC5 DC3 DC5 DC2 DC4 DC2 DC5 DC4 DC3 21024.14 
� √ √ √ X X DC1 DC2 DC3 DC3 DC2 DC2 DC2 DC1 DC1 DC3 19253.25 
� √ √ X √ X DC1 DC2 DC1 DC2 DC2 DC4 DC2 DC1 DC1 DC1 31748.61 
� √ √ X X √ DC1 DC5 DC5 DC5 DC2 DC2 DC2 DC1 DC1 DC5 19525.35 

�� √ X √ √ X DC1 DC3 DC3 DC3 DC4 DC4 DC3 DC1 DC1 DC3 22551.95 
�� √ X √ X √ DC1 DC5  DC3 DC5 DC5 DC1 DC5 DC1 DC1 DC3 18260.60 
�� √ X  X √ √ DC1 DC5 DC5 DC5 DC5 DC4 DC5 DC1 DC1 DC5 20224.25 
�� X √ √ √ X DC4 DC2 DC3 DC3 DC2 DC4 DC2 DC3 DC4 DC3 25900.04 
�� X √ √ X √ DC5 DC5 DC3 DC5 DC2 DC2 DC2 DC5 DC5 DC3 23038.35 
�� X √ X √ √ DC4 DC5 DC5 DC5 DC2 DC4 DC2 DC5 DC4 DC5 24456.14 
�� X X √ √ √ DC4 DC5 DC3 DC5 DC5 DC4 DC5 DC5 DC4 DC3 21870.53 
�� √ √ X X X DC1 DC2 DC1 DC2 DC2 DC2 DC2 DC1 DC1 DC1 31896.11 
�� √ X √ X X DC1 DC3 DC3 DC3 DC1 DC1  DC3 DC1 DC1 DC3 24154.60 
�� √ X X √ X DC1 DC1 DC1 DC1 DC4 DC4 DC1 DC1 DC1 DC1 39704.95 
�� √ X X X √ DC1 DC5 DC5 DC5 DC5 DC1 DC5 DC1 DC1 DC5 21692.60 
�� X √ √ X X DC2 DC2 DC3 DC3 DC2 DC2 DC2  DC3 DC3 DC3 31049.40 
�� X √ X √ X DC4 DC2 DC2 DC2 DC2 DC4 DC2 DC4 DC4 DC2 39709.82 
�� X √ X X √ DC5 DC5 DC5 DC5 DC2 DC2 DC2 DC5 DC5 DC5 26470.35 
�� X X √ √ X  DC4 DC3 DC3 DC3  DC4 DC4 DC3 DC3 DC4 DC3 29346.24 
�� X X √ X √ DC5 DC5 DC3 DC5 DC5 DC5 DC5 DC5 DC5 DC3 25255.60 
�� X X X √ √ DC4 DC5 DC5 DC5 DC5 DC4  DC5 DC5 DC4 DC5 25302.53 
�� √ X X X X DC1 DC1 DC1 DC1 DC1 DC1 DC1 DC1 DC1 DC1 41307.60 
�� X √ X X X DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 DC2 46396.32 
�� X X √ X X DC3 DC3 DC3 DC3 DC3 DC3 DC3 DC3 DC3 DC3 41685.60 
�� X X X √ X DC4 DC4 DC4  DC4 DC4 DC4 DC4 DC4 DC4 DC4 56192.80 
�� X X X X √ DC5 DC5 DC5 DC5 DC5 DC5 DC5 DC5 DC5 DC5 28687.60 
�� X X X X X - - - - - - - - - - - 

 

�.สรุปและข้อเสนอแนะ 

งานวิจยันี� เป็นการแกปั้ญหาการรองรับความเสี�ยงที�ศนูยก์ระจายสินคา้ใดๆ ไม่สามารถเปิด

ใหบ้ริการได ้โดยสามารถสร้างแผนรองรับในทุกกรณีที�จะเกิดขึ�น งานวิจยันี� ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการของศูนยก์ระจายสินคา้ การจดัสรรลูกคา้ และ การตดัสินใจการบริหารจดัการ

สินค้าคงคลังเมื�อศูนยก์ระจายสินค้าอยู่ภายใต้ความเสี�ยงที�ศูนย์กระจายสินค้าไม่สามารถเปิด
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ให้บริการได้ภายใตต้้นทุนโดยรวมที�ต ํ�าที�สุด จากการทดสอบโดยโปรแกรม Lingo ของทั�งสอง

ปัญหา พบว่าปัญหาทั�งสองสามารถหาคาํตอบที�ดีที�สุดได้ ภายในเวลาไม่เกิน � นาที จากการ

ประมวลผลโดยโปรแกรม Lingo ของปัญหาทั�งสองขนาดทาํให้ผูว้ิจยัเห็นว่าเวลาในการประมวล

ไม่ใช่อุปสรรคข์องขนาดของปัญหา แต่ปัญหาที�เกิดขึ�นเป็นการแจกแจงกรณีทั�งหมดของเหตุการณ์ 

เพราะถา้มีปริมาณศูนยก์ระจายสินค้าที�มากสาขาก็จะทาํให้เกิดเหตุการณ์ที�สามารถเกิดขึ� นได้

มากมายหลายกรณี ทาํใหต้อ้งใชเ้วลานานเพิ�มมากขึ�นในการหาคาํตอบ 

 ขอ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินงานวิจยัในอนาคต การพฒันาดา้นโปรแกรมให้มีระบบ

อตัโนมติัให้สามารถลองรับการแจกแจงกรณีเหตุการณ์ที�มีศูนยก์ระจายสินค้าที�มากสาขา และ 

สามารถพฒันาดา้นแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ เพราะในงานวิจยันี�มีการพิจารณาฝั�งของลกูคา้ที�มี

ผลกระทบต่อศนูยก์ระจายสินคา้ ยงัขาดฝั�งของซพัพลายเออร์ ดงัที�กล่าวไวว้่าศนูยก์ระจายสินคา้เป็น

จุดศนูยก์ลางระหว่างลกูคา้ และ ซพัพลายเออร์ เพื�อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ที�เกิดขึ�นจริง 
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บทคัดย่อ:  งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการนาํหลกัการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบลีนมา
ประยกุตใ์ชใ้นฝ่ายประกนัคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ รวมถึง
ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อประสิทธิภาพการทาํงานของแผนกประกนัคุณภาพ โดยการศึกษา
มุ่งเนน้ออกแบบและพฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มูลเพื่อรองรับกบัการควบคุมการผลิตเชิงสถิติ

สําหรับส่วนงานการผลิตส่ิงครอบคลุมผลิตภัณฑ์ งานวิจัยน้ีได้ออกแบบการประเมินเพื่อ
เปรียบเทียบผลการประยุกต์ใช้หลกัการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบลีนด้วยการวิเคราะห์ความ

แตกต่างของประสิทธิภาพด้านพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูล และการวิเคราะห์เชิงการปฏิบติังาน ผลการ
ประเมินพบวา่ฝ่ายประกนัคุณภาพสามารถลดพื้นท่ีการใชฐ้านขอ้มูลกลางขององคก์รไดถึ้ง 39.68 % 
เม่ือเทียบกบัระบบเดิม และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้งานไดดี้มาก เน่ืองจากขอ้มูลท่ี
จัดเก็บมีความถูกตอ้ง เป็นมาตรฐานเดียว สามารถช่วยลดขั้นตอนกระบวนการทาํงานในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ ทาํให้การประมวลผลและรายงานผลรวดเร็วยิ่งข้ึน แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล 
 
คําสําคัญ:  เทคโนโลยีสารสนเทศแบบลีน, ระบบการจดัการฐานขอ้มูล, การควบคุมกระบวนการ
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Abstract: The objective of this research is to study an application of lean Information Technology 
(Lean IT) for Quality Assurance (QA) division of an electronic manufacturing factory. The study 
included impacts of Lean IT on the QA department efficiency. The research mainly focused on the 
design and development of the Database Management System to support the control of statistical 
processes of product housing manufacturing data. The study was also designed to evaluate Lean IT 
application by comparing the organizational performance in term of memory space requirement by 
comparing the difference between before and after the practical application. It was found that the 
QA division could reduce the organizational database usage up to 39.68% comparing with the 
conventional system. In term of practical evaluations, the proposed system responds to the needs 
of users very well, because the production data is stored accurately and standardized. It could 
eliminate unnecessary statistical analysis procedures which resulted more rapid processing and 
reporting, while also keeping the accuracy of the data. 
 
Keywords: Lean Information Technology, Database Management System, Statistical Process 
Control 
 
1. บทนํา 

ระบบสารสนเทศและการจดัการสารสนเทศเป็นหัวใจหลกัสําหรับการดาํเนินงานของ

องค์กรในปัจจุบนัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทคโนโลยีสารสนเทศแบบลีน (Lean IT)
นบัว่าเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเนน้การเก็บขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณค่า การนาํขอ้มูลมาใชเ้พิ่มมูลค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินกิจกรรมไดมี้ประสิทธิภาพ เป็นระบบ ช่วยลดปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากรูปแบบการทาํงานแบบเดิมๆ เช่น ความซํ้ าซอ้นของขอ้มูล ปริมาณเอกสารกระดาษท่ีมี
จาํนวนมาก ขอ้มูลไม่สอดคลอ้งกนัทาํใหห้น่วยงานต่างๆ ในองคก์รไม่สามารถนาํขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมา
ใชง้านร่วมกนัได ้

อย่างไรกด็ ีสาํหรบัในองคก์รทีม่กีารนําหลกัการการจดัการขอ้มลูสารสนเทศแบบลนีมา
ใช้แล้วนัน้ บ่อยคร้ังระบบขอ้มูลสารสนเทศกลางก็อาจเก็บเฉพาะขอ้มูลหลกัๆ ของกระบวนการ
แกนธุรกิจ (Core business processes) ในรูปแบบเฉพาะตวั การแบ่งปันขอ้มูลไปสู่หน่วยงานในส่วน
สนบัสนุนอ่ืนๆ ภายในองคก์รจึงทาํไดย้าก การดึงขอ้มูลแต่ละคร้ังมีโอกาสผดิพลาดไดโ้ดยง่าย และ
เป็นขอ้จาํกดัท่ีตอ้งใชเ้ฉพาะพนักงานท่ีมีทกัษะสูงในการทาํงานดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
ระบบสารสนเทศส่วนกลางเป็นระบบลิขสิทธ์ิ (Licensed system) การขยายขอบเขตการทาํงานของ
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ระบบ เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองการใช้งานเพ่ิมเติมของหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ 
จาํเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายท่ีมีตน้ทุนสูงและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน ดว้ยเหตุน้ีทาํให้ลกัษณะการจดัการ
ขอ้มูลในแผนกสนับสนุนเหล่านั้น กลบัไปสู่การใชร้ะบบไฟลข์อ้มูล (File-based System) ในการ
จดัเก็บตามท่ีผูใ้ชง้านเคยถนัด ทาํให้ปัญหาความซํ้ าซ้อนในการจดัเก็บขอ้มูลยงัคงเป็นปัญหาใน
องคก์ร 

เช่นกนัสาํหรับกรณีศึกษา ซ่ึงองคก์รไดน้าํระบบขอ้มูลสารสนเทศมาใช ้เฉพาะในส่วนของ
กระบวนการแกนธุรกิจ (ฝ่ายผลิต) โดยขาดการวางแผนเชิงโครงสร้างพื้นฐานของระบบขอ้มูล
สารสนเทศในภาพรวมของทั้ งองค์กร ทาํให้ฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance; QA) ใน
กระบวนการผลิตส่ิงครอบคลุมผลิตภณัฑป์ระสบปัญหาอนัเกิดจากขอ้จาํกดัในการทาํงานท่ีเก่ียวกบั

การดึงขอ้มูลจากระบบสารสนเทศส่วนกลางเพื่อมาใชใ้นการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
ดังนั้ นแนวทางการแก้ปัญหาข้างต้นด้วยการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล 

(Database Management System; DBMS) ในระดบัแนวคิด (Conceptual level) และระดบัภายนอก
หรือมุมมองผูใ้ชง้าน (External level) ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัระบบสารสนเทศส่วนกลางขององคก์ร
ซ่ึงเป็นระบบลิขสิทธ์ิ เพื่อใหก้ารดึงขอ้มูลมาใชใ้นหน่วยงานสนบัสนุนไดส้ะดวก คล่องตวั และเพ่ือ
กาํจดัความสูญเปล่าหรือของเสียในกระบวนการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงพฒันาระบบการ
จดัการฐานขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ และสามารถรองรับการทาํงานของผูใ้ชใ้นดา้นการ
ควบคุมคุณภาพการผลิตเชิงสถิติของแผนก QA ในส่วนงานการผลิตส่ิงครอบคลุมผลิตภัณฑ์

ดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการนาํหลกัการ Lean IT มาใช้ในการแกปั้ญหาท่ีเกิด

ข้ึนกบัฝ่ายประกนัคุณภาพ งานวิจยัไดมุ่้งเนน้ปัญหาความสูญเปล่าอนัเกิดจากความยุง่ยากในการดึง
ข้อมูล การระบุถึงของเสียในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลซํ้ าซ้อนของฝ่ายประกันคุณภาพใน

กระบวนการผลิต และผลกระทบอนัเกิดจากระบบขอ้มูลสารสนเทศส่วนกลางต่อประสิทธิผลใน
การประมวลผลขอ้มูลและการออกรายงานของหน่วยงานสนบัสนุน ตลอดจนการศึกษาผลกระทบ
ของ Lean IT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

การผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) เป็นหลกัการในการผลิตท่ีเนน้ถึงการระบุความสูญ
เปล่าท่ีทาํให้เวลาท่ีใช้ในการผลิตยาวนานข้ึน และกาํจดัความสูญเปล่านั้นออกไป ประวติัของ
แนวคิดการผลิตแบบลีน Womack et al. (1990) ไดว้ิเคราะห์ระบบการผลิตของโรงงานประกอบ
รถยนตท์ัว่โลก และหนงัสือเล่มน้ีก็เป็นจุดกาํเนิดแรกของการใชค้าํว่า “Lean manufacturing” ต่อมา
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มีงานวิจยัจาํนวนมากกล่าวถึงความสําเร็จของการใชห้ลกัการของการผลิตแบบลีน ทั้งน้ีงานวิจยั
ส่วนใหญ่มุ่งเนน้ในเร่ืองของระบบและกระบวนการทาํงาน การผลิตแบบลีนไดมี้การขยายขอบเขต
จนครอบคลุมในส่วนของงานในแผนกจดัการทรัพยากรบุคคล โดยลีนในแผนกจดัการทรัพยากร
บุคคลไดเ้นน้หนกัไปในทางปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบซ่ึงส่งผลถึงสมรรถนะองคก์รใน

ภาพรวม นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการประยกุตใ์ชห้ลกัการการผลิตแบบลีนในระบบอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน (Power and Sohal, 2000)  

แนวคิดแบบลีน ถูกนํามาใช้ในการจดัการขอ้มูล ตั้งแต่ช่วงเร่ิมตน้ของการมีระบบการ
จดัการฐานขอ้มูล โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อลดความซํ้ าซ้อนของการจดัเก็บขอ้มูล โดยระบบ
ฐานขอ้มูลจะมุ่งเนน้ดา้นพื้นท่ีในการจดัเก็บเป็นหลกั ภายหลงัหลกัการแบบลีนท่ีเคยมุ่งเนน้เฉพาะ
ภาคการผลิตถูกนาํมาเป็นตวัช่วยในการจดัการขอ้มูลสารสนเทศและการจดัการระบบแบบเต็มตวั 
แต่ของเสียในบริบทของการจดัการขอ้มูลสารสนเทศมีความคลุมเครือมากกว่าและส่วนใหญ่ก็ไม่

สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ (ANSI/X3 /SPARC Study Group on Data Base Management 
Systems, 1975) 

Hicks (2007) ไดใ้ห้นิยามเพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัของเสีย โดยรวมในบริบทของระบบ
การจดัการขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของระบบจดัการขอ้มูลสารสนเทศตามหลกั
ของลีน ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณค่า (Value) การเพิ่มมูลค่าของข้อมูล
สารสนเทศ (Value added information) และการนาํขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นแกนหลกั (Hicks, 2007 : 233-249) จึงนับเป็นก้าวแรกของจดัการขอ้มูลสารสนเทศแบบลีน 
(Lean IT) อยา่งแทจ้ริง 

การกา้วไปสู่ระบบจดัการขอ้มูลสารสนเทศแบบลีน (Lean IT) ไดก้ลายมาเป็นท่ีนิยมและ
ถูกนาํมาใชใ้นภาคอุตสาหกรรมทั้งดา้นการผลิตและบริการเพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพส่ิงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัดา้นเทคโนโลยีซ่ึงในปัจจุบนัเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสําคญัในการขบัเคล่ือนการ

ดาํเนินงานภายในองคก์ร ความแต่ต่างท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ คุณลกัษณะการเปล่ียนแปลงดา้นการจดัการ 
Lean IT มีลกัษณะเหมือนส่ิงมีชีวิต ท่ีสามารถเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ อย่างต่อเน่ือง มีการทาํงานท่ีรวดเร็ว 
คล่องตวั ขณะท่ีโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมถูกออกแบบสร้าง และถูกวางแผนในลกัษณะงานขนาด
ใหญ่ การเปล่ียนแปลงใดๆ เป็นส่ิงท่ีทาํไดย้าก ระบบขอ้มูลสารสนเทศเดิมจะให้ความสําคญัต่อ
ความเสถียรเป็นหลกั (Liker and Meier, 2006)  

ทั้งน้ีการท่ีจะทาํให้การประยุกตใ์ชห้ลกัการแบบลีนในบริบทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรลุผลสาํเร็จต่อองคก์รไดน้ั้น ตอ้งอาศยัความพยายามและการประเมินศกัยภาพทรัพยากรทั้งหมด
ขององค์กร เพื่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินงานจากเดิม ซ่ึงจะตอ้งอาศยัทั้งการพฒันา 
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การบูรณาการ การฝึกฝนทกัษะของบุคคลากร รวมถึงจะตอ้งมีการปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใชส้นบัสนุน
อยา่งต่อเน่ือง (Bell, 2006) 
3. การดําเนินการวจัิย 

จากแนวคิดของการจัดการ Lean IT ท่ี เน้นการทํางานท่ีรวดเร็ว คล่องตัว  ในขณะท่ี

โครงสร้างระบบฐานขอ้มูลปัจจุบนัท่ีเป็นระบบลิขสิทธ์ ถูกออกแบบให้รองรับการทาํงานเฉพาะ
กระบวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแกนธุรกิจ  การเปล่ียนแปลงใดๆ เพื่อการรองรับการทาํงานของแผนก QA 
เป็นส่ิงท่ีทาํไดย้าก การท่ีจะประยุกตใ์ชห้ลกัการแบบ Lean IT ให้บรรลุผลสาํเร็จต่อแผนกประกนั
คุณภาพไดน้ั้น จึงตอ้งบูรณาระบบการจดัการฐานขอ้มูลในรูปของ Software Application เขา้กบั 
ระบบฐานขอ้มูลเดิม 

ในขั้นตน้จึงเป็นการศึกษาถึงกระบวนการทาํงานในภาพรวมเพ่ือให้เขา้ใจถึงระบบการ

ทาํงาน และปัญหาท่ีเกิดข้ึน หลงัจากนั้นระบบถูกพฒันาข้ึนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 
2010 เน่ืองจากง่ายต่อการพฒันา สะดวกในปรับเปล่ียน และการบาํรุงรักษา และไดป้ระยุกต์ใช้
วิธีการพฒันาระบบตามหลกัการวงจรพฒันาระบบรูปแบบ Incremental Model (Pressman, 2010) 
เน่ืองจากเม่ือไดท้าํการศึกษาสภาพแวดลอ้มของการทาํงานพบว่า ผูใ้ชง้านและผูว้ิจยัพฒันาระบบ
สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลา การสอบถามและติดตามการพฒันาระบบระหว่างสองฝ่าย
เป็นไปไดง่้าย โดยมีขั้นตอนซ่ึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช้ การออกแบบ
ระบบ โดยมีจุดประสงคใ์นการออกแบบเพ่ือลดจาํนวนไฟลใ์นฐานขอ้มูลกลาง อีกทั้งระบบจะตอ้ง
สามารถออกรายงานไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ดงันั้นจึงตอ้งออกแบบกระบวนการการ
ทาํงานใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน ลดขั้นตอนท่ีเกิดปัญหา เกิดความสะดวก ง่ายต่อการ
ใช้งาน มีความยืดหยุ่นในการทาํงานสูง รวมไปถึงการออกรายงานเพื่อประโยชน์ในการนาํไป
วิเคราะห์และติดตามผล จากนั้นเป็นขั้นตอนการพฒันาระบบ การทดสอบโดยนาํระบบท่ีพฒันาข้ึน
ไปใชง้านจริง และจดัทาํคู่มือการใชง้าน รวมทั้งนาํหลกัการและแนวคิด Lean IT มาวิเคราะห์ความ
สูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน และผลการเปล่ียนแปลงขององคก์รหลงัจากไดน้าํ Lean IT เขา้มาประยกุตใ์ชด้ว้ย 
4. ผลการศึกษา และการอภิปรายผล 

จากการศึกษาถึงกระบวนการทาํงานในภาพรวม ตั้งแต่ลกัษณะการทาํงาน จนถึงการไดม้า
ซ่ึงข้อมูล พบว่าพบว่า แผนก QA มีการดึงข้อมูลมาใช้งานไม่ได้ตามความต้องการ เน่ืองจาก
โครงสร้างของระบบกลางไม่มีความยืดหยุน่ในการกาํหนดช่วงเวลาของขอ้มูล มีการบนัทึกขอ้มูล
เป็นไฟลย์อ่ยๆ ในทุกๆ คร้ังท่ีดึงขอ้มูลมาวิเคราะห์ จึงเกิดขอ้มูลซํ้าซอ้นเป็นจาํนวนมาก โดยสามารถ
สรุปปัญหาท่ีพบในการทาํงานไดด้งัน้ี  
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1. การเขา้ถึงไฟลต่์างๆ ในระบบฐานขอ้มูลกลางมีความซบัซอ้นเป็นอยา่งมาก  
2. ไฟลข์องผลิตภณัฑเ์ดียวกนัถูกแบ่งช่วงขอ้มูลท่ีบนัทึกทาํใหข้อ้มูลมีการกระจดักระจายสูง 
3. เกิดไฟลป์ริมาณมาก แยกเก็บแบ่งตามชนิดผลิตภณัฑ ์และไฟลย์อ่ยของแต่ละผลิตภณัฑอี์ก

จาํนวนมาก จึงใชพ้ื้นท่ีในการเกบ็ขอ้มูลมาก 
4. การตรวจสอบและติดตามขอ้มูลในช่วงของขอ้มูลหน่ึงๆ ไม่สามารถทาํไดใ้นทนัที วิศวกร

ตอ้งเลือกขอ้มูลของช่วงท่ีตอ้งการ เพ่ือมาสร้างเป็นรายงานใหม่ทุกคร้ังท่ีตอ้งการขอ้มูลใน
ลกัษณะดงักล่าว 
จากการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชง้านจากฝ่าย QA โดยไดว้ิเคราะห์ความตอ้งการ

จําแนกเป็นหนา้ที่หลกั (Functional requirement) และหนา้ที่เสริมของระบบ (Non-Functional 
requirement) ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
ตารางที ่1 Functional Requirement และ Non-Functional Requirement 

Functional Requirement Non-Functional Requirement 

1. สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ ์ 1. ระบบสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
2. สามารถกรอกขอ้มูลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 2. รูปแบบง่ายต่อการใชง้าน 
3. ระบบสามารถคาํนวณขอ้มูลในบางส่วนได้

อตัโนมติั 
3. ลดพื้นท่ีการใชง้านในฐานขอ้มูลกลาง 

4. สามารถกาํหนดช่วงขอบเขตของขอ้มูลเพ่ือ

นาํมาใชใ้นการรายงานและสร้างกราฟ 
 

5. สามารถออกรายงานในรูปแบบกราฟได ้  
6. สามารถให้รายละเอียดและเข้าถึงข้อมูล

เฉพาะในแต่ละผลิตภณัฑ ์
 

 

และสามารถสรุปเป็นยสูเคสไดอาแกรมเพ่ือให้เขา้ใจการทาํงานของระบบไดอ้ยา่งชดัเจน

ดงัรูปท่ี 1 
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รูปที ่1 ยสูเคสไดอาแกรม 

 
การออกแบบและพฒันาระบบถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเน้นดา้นการจดัการ

โครงสร้างขอ้มูล และส่วนท่ี 2 เป็นการออกรายงานและนาํเสนอกราฟต่างๆ โดยมีเง่ือนไขตามความ
ตอ้งการผูใ้ชง้าน โดยรูปท่ี 2 แสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนภายในระบบฐานขอ้มูลดา้นการจดัการ
โครงสร้างขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึนจาก ER-Diagram ซ่ึงจะถูกนาํมาใชใ้นการสร้างตารางความสัมพนัธ์ 
(Relational database) โดยมีการนําข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบเง่ือนไข และความสัมพันธ์ในการ
เช่ือมโยงเพื่อใหก้ารเช่ือมโยงของขอ้มูลภายในตวัระบบมีความถูกตอ้ง  

 

 

รูปที ่2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลภายในระบบ 

 

เม่ือระบบท่ีถูกพฒันาไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ชง้านในขั้นตน้แลว้จากการทดสอบภาพรวม
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ทั้งหมดของระบบ หลงัจากนั้นก็ตอ้งหาสาเหตุเพิ่มเติมในกรณีท่ีระบบไม่สมบูรณ์ โดยมุ่งทดสอบที
ละระบบเพื่อหาขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบนั้นๆ แลว้บนัทึกผลการทดสอบแต่ละระบบดว้ย
วิธีการทดสอบแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมกบัแต่ละระบบ ในส่วนของการนาํเสนอรายงาน
และการแสดงกราฟ ไดก้าํหนดใหมี้เง่ือนการนาํเสนอและแสดงผลใหต้รงกบัตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน 

การจดัทาํคู่มือการใชง้านสาํหรับพนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เป็นการอธิบายส่วนๆ ต่าง
ของระบบให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน ทั้งน้ียงัสามารถทาํให้ผูใ้ช้งานสามารถดาํเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใชง้านระบบไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ  

สุดทา้ยเป็นการวิเคราะห์ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน และผลการเปล่ียนแปลงขององคก์รพบว่า 
จากการเปรียบเทียบขนาดไฟล์ระบบฐานขอ้มูลเดิม และระบบฐานข้อมูลใหม่ โดยใช้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ในการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลชุดเดียวกัน  มีความแตกต่างท่ี  11186 
KILOBYTE (KB) โดยระบบฐานข้อมูลใหม่ใช้พื้นท่ีน้อยกว่า และเม่ือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว
สามารถลดพื้นท่ีการใชฐ้านขอ้มูลกลางขององคก์รไดถึ้ง 39.68% เม่ือเทียบกบัระบบเดิม ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 ตามลาํดบั 

นอกจากน้ียงัสามารถสรุปความแตกต่างระหวา่งระบบงานเดิมและระบบงานใหม่ หลงัจาก
ประยกุตใ์ชง้านหลกัการแนวคิดแบบ Lean IT ดงัแสดงในตางรางท่ี 4 เพื่อใหเ้ห็นถึงขอ้แตกต่างจาก
การเปล่ียนแปลงการทาํงานจากระบบฐานขอ้มูลเดิมมาสู่การใชง้านระบบฐานขอ้มูลใหม่ พบว่า
ระบบฐานขอ้มูลท่ีพฒันาข้ึน สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี โดย
ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนมีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบเดียว อีกทั้งสามารถลดขั้นตอนในการ
ทาํงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ขณะท่ียงัคงไวซ่ึ้งความถูกตอ้งของขอ้มูล ตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพขององคก์ร 
ตารางที่  2  ขนาดไฟลท่ี์เกิดข้ึนจากระบบฐานขอ้มูลเดิม 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ จาํนวนไฟลต่์อปี ช่วงขนาดไฟลโ์ดยเฉล่ีย ขนาดไฟลร์วม 
Kilobyte (Kb)/ปี 

LFA301 4 1754 7016 
LFA302 4 1862 7448 
LFA303 4 1698 6792 
LFA304 4 1732 6928 

  รวม 28184  
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ตารางที ่3 ขนาดไฟลท่ี์เกิดข้ึนจากระบบฐานขอ้มูลใหม่ 
ช่ือระบบฐานขอ้มูล ช่ือผลิตภณัฑท่ี์จดัเกบ็ในระบบ ขนาดไฟลท์ั้งหมดของระบบ 

SPC Injection Molding 

- LFA301 
- LFA302 
- LFA303 
- LFA304 

16998 Kilobyte (Kb) 

  
ตารางที ่ 4 เปรียบเทียบระบบงานเดิม และระบบงานใหม่ 

หวัขอ้ ระบบเดิม ระบบใหม่ 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

ภาพรวมต่อระบบฐานขอ้มูล

กลางขององค ์ 

- ใชพ้ื้นท่ีในการจดัเกบ็สูง  
- ขอ้มูลมีความซํ้าซอ้น  
- ขอ้มูลกระจดักระจาย  

- ใชพ้ื้นท่ีในการจดัเกบ็ลดลง  
- ขอ้มูลเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั  
การเพิ่ม ปรับปรุง ลบขอ้มูล  - สามารถทาํไดเ้ฉพาะ

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ หากตอ้งการ

ปรับปรุงผลิตภณัฑต่์างชนิด

ตอ้งเขา้ไปยงัไฟลใ์หม่  

- สามารถทาํไดท้นัที จากหนา้

ฟอร์มกรอกขอ้มูล หรือจาก

การสืบคน้ในระบบ ไม่

จาํเป็นตอ้งเปิดไฟลใ์หม่  
ผลลพัธ์จากการคาํนวณดว้ย

ระบบ  
- ผลลพัธ์ตามช่วงขอ้มูลท่ี

ตอ้งการไม่มีความถูกตอ้ง

เน่ืองจากเป็นการคาํนวณ

ผลลพัธ์เป็นแบบกลุ่ม  
 

- ผลลพัธ์ตามช่วงขอ้มูลท่ี

ตอ้งการมีความถูกตอ้ง

เน่ืองจากการคาํนวณเป็นการ

คาํนวณเฉพาะเจาะจงตาม

เง่ือนไข 
การออกรายงาน และ การ

แสดงผลดว้ยกราฟ  
- สามารถแสดงผลได ้แต่เป็น

การแสดงผลในภาพรวมของ

ผลลพัธ์ ไม่สามารถระบุช่วง

ของการแสดงผล และเง่ือนไข

ได ้ 
 

- สามารถเลือกแสดงผลและ

ออกรายงาน ตามเง่ือนไขจาก

ผูใ้ชง้านได ้ 
- ไม่จาํเป็นตอ้งสร้างรายงาน

หรือกราฟใหม่เพื่อใหไ้ด้

ขอ้มูลท่ีตอ้งการ  
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5. สรุปผลการวจัิย 
จากการติดตั้งระบบท่ีพฒันาแลว้พบว่าระบบสามารถตอบสนองตรงความตอ้งการของ

ผูใ้ช้งาน แต่ก็ยงัไม่สามารถนาํมาใช้งานไดอ้ย่างสมบูรณ์ในช่วงแรก เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
กระบวนการทาํงานในทนัทีนั้นจะส่งผลกระทบต่อพนกังาน อาจเกิดการต่อตา้นจากพนกังานซ่ึงจะ
ส่งผลทาํให้ค่าท่ีไดรั้บจากกระบวนการผลิตไม่ตรงตามความเป็นจริง ดงันั้นจึงเลือกการติดตั้งแบบ
ขนาน (Parallel Conversion) เน่ืองจากการติดตั้งในรูปแบบน้ีมีการใชง้านระบบใหม่ไปพร้อมๆ กบั
ระบบเดิมท่ีเคยใช ้ทาํใหผู้ใ้ชง้านเป็นผูต้ดัสินใจถึงความพึงพอใจของระบบใหม่และเปรียบเทียบทั้ง
สองระบบ 
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ประสิทธิภาพ งานวิจยัน้ีจึงมีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลสาํหรับการจดัเกบ็ขอ้มูลสินคา้และ
ผลจากการดาํเนินการผลิต แผนกสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ บริษทั จอร์จ เจนเซ่น (ประเทศไทย)  จาํกดั 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต งานวิจยัช้ินน้ีไดน้าํการพฒันาระบบแบบรวดเร็ว (Rapid Application 
Development: RAD) เป็นระเบี ยบวิ ธีการพัฒนาระบบ  และใช้  Microsoft office access 2007 เป็น
เคร่ืองมือพฒันาระบบ โดยเร่ิมศึกษาถึงปัญหาจากกระบวนการดาํเนินงาน การสอบถามความตอ้งการ
ของระบบ ตลอดจนการพฒันาระบบฐานขอ้มูล 

ผลจากวิจยัพบว่า การนาํระบบประยุกต์ใชร่้วมกบัการดาํเนินงานของแผนกสลกัสินคา้ดว้ย
เลเซอร์ ช่วยลดความยุง่ยากและความซํ้ าซอ้นของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานและฝ่ายผลิตสามารถนาํ
ขอ้มูลรายงานท่ีไดจ้ากระบบประกอบการตดัสินใจในการวางแผนการผลิต ส่งผลให้ฝ่ายผลิตสามารถ
ควบคุมการผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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Abstract 

Nowadays, Information technology was important on operation of organization. It was applied 
to use in many businesses because it can support business operations efficiency. This research project 
attended to developing of a Laser Engraving database system for the laser engraving process for manage 
data and collection results of processing, Laser engraving department, Georg Jensen (Thailand) Ltd. 
According to increase the efficiency of the production and reduce the manufacturing operations. These 
researches select Rapid Application Development (RAD) methodology and use Microsoft Office Access 
2007 for the development of the database management system.   

The result of  researching the integrating between system and operation for production process 
was that found the operation of laser engraving department was slow causing delay. Production 
department use report from system to decision marking to planning production process. So, the 
production was not as efficient as it cloud be. 
 

Keywords: Information Technology; Database System; Rapid Application Development; Access 2007; 

Georg Jensen (Thailand) Ltd. 
 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศมีความกา้วหนา้และถูกพฒันาอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง เทคโนโลยี

สารสนเทศนั้น สามารถทาํให้องคก์รเกิดการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการทาํงานจากการ
ทาํงานดว้ยมือซ่ึงทาํให้เกิดความล่าชา้และมีความผิดพลาดสูง ไปสู่การทาํงานรูปแบบใหม่ท่ีรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง ดงันั้นเพื่อทาํให้องคก์รสามารถแข่งขนัในสภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาและการแข่งขนัท่ีรุนแรง การ
นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานองคก์รจึงเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นอยา่งยิง่ (กนิษฐ ์แสงบุญ, 2556)  
การนาํระบบสารสนเทศเขา้มาใชใ้นกระบวนการทาํงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัปฏิบติัการของ

องคก์รจะสามารถทาํให้การปฏิบติังานนั้นมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน โดยสามารถช่วยลดตน้ทุน ช่วยให้การ
ทาํงานและการประมวลผลขอ้มูลรวดเร็วทันต่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา อีกทั้ งขอ้มูลท่ีได้จากการ
ปฏิบติังานในแต่ละรายการจะถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถทาํการคน้หา คาํนวณ และนาํไปสร้าง
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รายงานได้สะดวกมากยิ่งข้ึน โดยสารสนเทศดังกล่าวจะสามารถส่งต่อไปยงัผูบ้ริหารได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการบริหารงานต่อไปได ้(David & Fitzgerald, 2551)  

บริษัท จอร์จ เจนเซ่น (ประเทศไทย) จาํกัด เป็นโรงงานผลิตเคร่ืองประดับเงิน ทองคาํ และ
แพลทินมั โดยมีช่ือทางการคา้คือ “Georg Jensen” ผลิตภณัฑข์ององคก์รมีตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมีมูลค่าสูงและมี
กระบวนการผลิตท่ีสลบัซับซ้อน โดยกระบวนการผลิตสินคา้หลกัๆนั้นถูกดาํเนินการผ่านกระบวนการ
หล่อและการป้ัมข้ึนรูป หากเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะเฉพาะไม่สามารถหล่อหรือป้ัมไดจ้ะตอ้งใหช่้างท่ีมี
ฝีมือข้ึนรูปงาน เม่ือดาํเนินงานในขั้นตอนแรกเสร็จผลิตภณัฑจ์ะถูกส่งต่อไปยงัแผนกต่อไป และหลงัจาก
ผลิตเสร็จผลิตภณัฑ์จะถูกทาํการประทบัตราผลิตภณัฑ์ดว้ยเคร่ืองมือ คือ การตอกผลิตภณัฑ์ดว้ยมือ แต่
เน่ืองดว้ยปัจจุบนัท่ีมีสภาวะการแข่งขนัท่ีสูง รวมถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจาก
อดีต ทาํให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ณ ปัจจุบันมีความสวยงาม ทันสมยั มีรูปลกัษณ์ท่ีแปลกตา และมี
กระบวนการในการผลิตท่ีสลบัซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน จากรูปแบบดงักล่าวส่งผลทาํให้การสลกัตราสินคา้ลง
บนผลิตภณัฑ์บางประเภทไม่สามารถทาํไดโ้ดยวิธีการดงัเช่นรูปแบบเดิมได ้จากปัญหาดงักล่าวทาํให ้
องคก์รตอ้งทาํการจดัจา้งหน่วยงานภายนอกเพ่ือทาํการสลกัตราสินคา้ดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม คือ การสลกั
ตราสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ทาํให้บริษทัมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน บริษทัจึงได้ทาํการจดัซ้ือเคร่ืองสลกั
สินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ และจดัตั้งแผนกสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ (Engraving Department) ข้ึน โดยบริษทั
มีความคาดหวงัว่าตน้ทุนการผลิตสินคา้ขององคก์รจะลดลงจากรูปแบบการดาํเนินงานเดิมท่ีใชว้ิธีการจดั

จา้งในการสลกัสินคา้ 
ทั้งน้ีการสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ของบริษทัถูกดาํเนินการโดยเคร่ืองจกัร Easy Jewel IV การ

ทาํงานนั้นถูกสั่งการผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุมท่ีติดตั้งโปรแกรม Easy GUI Version 1.2.9 โปรแกรมน้ี 
สามารถบอกระยะเวลาการยิงแสงเลเซอร์ช้ินงานต่อรอบและสามารถกรอกขอ้มูลค่าตวัแปรและบนัทึก

ขอ้มูลเป็นไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ได ้ในการผลิตสินคา้ของบริษทัจะมีเอกสารกาํกบัผลิตภณัฑท่ี์แสดงขอ้มูล
ของผลิตภณัฑ ์คือ จาํนวนผลิตภณัฑท่ี์สั่งผลิต เวลารับงาน เวลาส่งมอบงาน และผูรั้บงาน ขอ้มูลเหล่าน้ีจะ
แสดงในแต่ละขั้นตอนการผลิต แต่ละแผนกจะมีพนักงาน (Key Man) เป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลบนระบบเพ่ือ
อัพเดตข้อมูล การรับงาน (Open Job) และการส่งมอบงานต่อ (Close Job) ระบบดังกล่าวเป็นระบบ
สารสนเทศการผลิตท่ีบริษทัใชติ้ดตามและวิเคราะห์การผลิตสินคา้ แผนกสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์เป็น
แผนกงานใหม่ท่ีฝ่ายผลิตไม่สามารถติดตามการดาํเนินงานของแผนกน้ีได ้เพราะขาดขอ้มูลการดาํเนินงาน
ของแผนกสลกัสินคา้ด้วยแสงเลเซอร์ท่ีตอ้งนํามาวิเคราะห์และวางแผนการผลิต เพื่อเพิ่มขั้นตอนการ
ดาํเนินงานลงในระบบสารสนเทศการผลิต จากสาเหตุดงักล่าวส่งผลใหฝ่้ายผลิตไม่สามารถติดตามการผลิต
สินคา้ได ้และการผลิตโดยองคร์วมเกิดความล่าชา้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้อย่างไรก็ดีขอ้มูล
จากการดาํเนินในแผนกสลกัสินคา้ด้วยแสงเลเซอร์ไม่สามารถนํามาสรุปเป็นรายงานได้ หากองค์กร
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ตอ้งการผลการดาํเนินการของเคร่ืองจกัรเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการผลิตหรือวตัถุประสงค์อ่ืน  ๆ
พนักงานจะตอ้งทาํการจดบนัทึกขอ้มูลการทาํงานของเคร่ืองจกัรลงในสมุดจดบนัทึกดว้ยมือตามความ

เขา้ใจและส่งผลทาํให้ฝ่ายผลิตไม่สามารถวางแผนและวิเคราะห์การผลิตได ้การวางแผนการผลิตสินคา้มี
ความสาํคญัต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก เพราะการวางแผนการผลิตจะช่วยลดเวลาการดาํเนินงานและสินคา้ท่ี
ผลิตไดจ้ะเป็นสินคา้มีคุณภาพ (พิภพ เลา้ประจง, 2535) อยา่งไรก็ดีองคก์รควรนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้
มาจดัการขอ้มูลการดาํเนินงานของแผนกสลกัสินคา้ด้วยแสงเลเซอร์ เพื่อให้ผูบ้ริหารใช้ประกอบการ
ตดัสินใจในการวางแผนการผลิตต่อไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว (ลานนา ดวงสิงห์, 2543)  

ดงันั้นเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ งานวิจยัช้ินน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสนับสนุนกระบวนการทาํงานการสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ของ บริษทั 
จอร์จ เจนเซ่น (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงคาดว่าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบท่ีพฒันาข้ึนจะส่งต่อให้ฝ่าย
วางแผนการผลิตจะสามารถนาํขอ้มูลไปประกอบการตดัสินใจวางแผนการผลิตได ้ โดยกระบวนในการ
ดาํเนินงานวิจยัจะถูกกล่าวถึงในส่วนถดัไป 

2. การดําเนินการวจัิย 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจัยช้ินน้ี เป็นระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการ

ดาํเนินงานมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูล การบริหารขอ้มูลเพื่อการเช่ือมต่อระหว่างโปรแกรม
ประยุกตก์บัฐานขอ้มูล และโปรแกรมประยุกต ์(เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ,์ 2554) ในส่วนของโปรแกรม
ประยกุตมี์ตวัแบบการพฒันาระบบสารสนเทศเป็นจาํนวนมากการตดัสินใจเลือกใชต้วัแบบพฒันาระบบ จะ
ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายดา้น เช่น ขนาดโครงการ ระยะเวลาของโครงการ ความซับซ้อนของโครงการ ความ
เหมาะสมและความเส่ียงของโครงการ ตวัแบบท่ีนิยมพฒันาซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่ Built-and-Fix Model, Water Fall 
Model, Incremental Model, Spiral Model, Rapid Application Development (RAD) , Joint Application 
Development (JAD) , Unified Process (UP) และ Agile Methodologies (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555) เน่ืองจาก
งานวิจยัช้ินน้ีตอ้งพฒันาระบบภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีจาํกดั ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการพฒันาระบบงาน
แบบรวดเร็ว (Rapid Application Development: RAD) เป็นตัวแบบท่ีสามารถพัฒนาระบบภายใต้เง่ือนไข
ดงักล่าวไดก้ารพฒันาระบบงานแบบรวดเร็วเป็นตวัแบบพฒันาระบบ ท่ีรวบรัดขั้นตอนจากวงจรการพฒันา
ระบบ (Systems development life cycle: SDLC) ซ่ึงสามารถย่นระยะเวลาการพัฒนาระบบให้เหลือเพียง 4 
ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการ
พฒันาระบบระหวา่งการพฒันาระบบงานแบบรวดเร็วกบัวงจรการพฒันาระบบดงัรูปท่ี 1 

อยา่งไรก็ดีผูว้ิจยัไดเ้ลือกการพฒันาระบบงานแบบรวดเร็วเป็นตน้แบบการพฒันาระบบ เน่ืองจาก
ต้องทาํการพัฒนาระบบภายใต้ระยะเวลาท่ีจาํกัด และเพื่อให้ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถช่วยติดตาม
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ความสามารถการผลิตและเร่งรัดงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดได ้(อธิกร สงวนศรี, 2555) และ
สามารถสนบัสนุนการดาํเนินงานการผลิตของบริษทัได ้ถูกตอ้งและรวดเร็ว (สิรพงศ ์เทียนแกว้, 2556)  

 
รูปท่ี 1 การเปรียบเทียบขั้นตอนของวงจรพฒันาระบบและการพฒันาระบบงานประยกุตแ์บบรวดเร็ว 

 (ท่ีมา:ประยกุตจ์ากกิตติ ภกัดีวฒันะกลุ และพนิดา พานิชกลุ, 2546)  

3. ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 
การพฒันาระบบฐานขอ้มูลการสลกัสินคา้ดว้ยเลเซอร์ แผนกสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ บริษทั 

จอร์จ เจนเซ่น (ประเทศไทย) จาํกดัผูว้ิจยัไดน้าํแบบการพฒันาระบบงานแบบรวดเร็ว (Rapid Application 
Development: RAD) แบบ Phased Development-based Methodology เป็นตน้แบบการพฒันาระบบโดยมี
ขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนโครงการ สอบถามและวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช ้
ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ระบบ 
ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบและพฒันาระบบ  
ขั้นตอนท่ี 4 ติดตั้งและใชง้านระบบ  
การพฒันาระบบ Version ถดัไป ตอ้งเขา้สู่กระบวนการพฒันาระบบตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 2ถึงขั้นท่ี 4 

เร่ือยๆ จนได ้Version ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด (กิตติ ภกัดีวฒันะกลุ และจาํลอง ครูอุสาหะ, 2542) ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 แสดงการพฒันาระบบดว้ย RAD Methodology แบบ Phase Development 

 (ท่ีมา: กิตติ ภกัดีวฒันะกลุ และพนิดา พานิชกลุ, 2546)  
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4. ผลการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนโครงการ สอบถามและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ ใช้ : โครงการ

พฒันาระบบฐานขอ้มูล มีขอบเขตการดาํเนินการ โดยมีระยะเวลาดาํเนินโครงการจาํนวน 8 เดือน 
ทาํการศึกษาขอ้มูลจากผูใ้ช้ระบบ แผนกสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ และฝ่ายการผลิต จากการศึกษา
ขอ้มูลของระบบงานปัจจุบนั ความตอ้งการของผูใ้ช้งานตอ้งการให้ระบบสนับสนุนการดาํเนินงาน
ประจาํวนั ลดจาํนวนการใชเ้อกสาร โปรแกรมคาํนวณเพื่อวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ทั้งน้ีขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการคาํนวณสู่การวางแผนการผลิตต่อไป สามารถวิเคราะห์ความตอ้งการระบบและทาํการแบ่ง
ระบบเป็นสอง Version ตามลาํดบัความความสาํคญัระบบมากท่ีสุดก่อน ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ระบบฐานขอ้มูลสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์  
Version 1 Version 2 

1. ฐานขอ้มูลสินคา้ 
2. ฐานขอ้มูลช่วยแกะสลกัดว้ยเลเซอร์ 
3. ฐานขอ้มูลประเภทพารามิเตอร์ของเลเซอร์ 
4. โปรแกรมคาํนวณเวลาการดาํเนินงาน 

1. แผนภูมิแสดงปริมาณสินค้าท่ีมีในระบบ

ฐานขอ้มูล 
2. แผนภูมิแสดงปริมาณสินค้าท่ีเขา้มาสลัก

สินคา้ดว้ยเลเซอร์ 

จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายไดว้่าระบบฐานขอ้มูลประทบัตราสินคา้ดว้ยเลเซอร์ แบ่งการ
พฒันาระบบออกเป็น 2 Version การพฒันา Version 1 คือ การสร้างระบบฐานขอ้มูลและโปรแกรม
คาํนวณเวลาการดาํเนินงาน เพื่อสนบัสนุนกระบวนการทาํงานของแผนกก่อน ต่อมาจึงพฒันา Version 2 
เพิ่มเติมในส่วนของรายงานท่ีแสดงอยู่ในรูปแบบแผนภูมิท่ีตอ้งนาํไปประกอบรายงานการดาํเนินงาน

ของแผนก เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถมองเห็นภาพรวมของปริมาณงานประกอบตดัสินใจ และวางแผนการ
ผลิตได ้

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระบบ Version 1: การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั พบว่าระบบงานเดิม
เป็นระบบท่ีไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการดาํเนินงานจึงทาํให้การดาํเนินงานมีความ

ยุง่ยากและซํ้ าซอ้น การแกปั้ญหาน้ี คือการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุน
กระบวนการทาํงาน ความตอ้งการระบบ คือ พฒันาระบบฐานขอ้มูลและโปรแกรมคาํนวณเวลาการ
ดาํเนินงาน แลว้นาํมาแบ่งความตอ้งการระบบเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบระบบในขั้นตอนต่อไป 
ความตอ้งการระบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ Function Requirements ได้แก่ การเพ่ิม การลบ การ
แก้ไข ค้นหา การออกรายงาน และการคํานวณเวลา ส่วน Non-Function Requirement ได้แก่  การ
จดัรูปแบบจอแสดงผล และคู่มือการใชง้าน  
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ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนาระบบ Version 1: การออกแบบระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ไดแ้ก่การออกแบบระบบเชิงกายภาพ (Physical Design) โดยใชย้สูเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)  
E-R Diagram (Entity-Relationship Modeling) และ Normalization ในการปรับโครงสร้างของขอ้มูลให้
อยู่ในรูปปกติ (Normal Form) เพื่อลดการเกิดความซํ้ าซ้อนของขอ้มูล (นันทนี แขวงโสภา, 2553) และ
การออกแบบระบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็นส่วนหน้าจอแสดงผลหลกัของระบบฐานขอ้มูล 
เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว  

การพฒันาระบบโดยโปรแกรม MS Access 2007 เป็นระบบฐานขอ้มูลมีตารางในฐานขอ้มูล
จาํนวน 11 ตาราง 75 ฟิลด์ โดยประยุกตร์ะบบฐานขอ้มูลร่วมกบัโปรแกรม Easy GUI ver. 1.2.9 ผลจาก
การทดสอบ Version 1 โดยผูใ้ช ้พบวา่ ระบบทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถใชง้านไดจ้ริง 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้งและใช้งานระบบVersion 1: ผูว้ิจยัไดติ้ดตั้งระบบฐานขอ้มูลสลกัสินคา้ดว้ย
เลเซอร์ลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจาํแผนกสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ และจดัทาํคู่มือการใชง้าน  

อย่างไรก็ดี เม่ือพฒันา Version 1 และติดตั้งระบบเรียบร้อยแลว้ จะเขา้สู่ขั้นตอนพฒันาระบบ 
Version 2 ต่อไปโดยทาํตามวิธีการตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 2 ถึงขั้นท่ี 4  

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระบบ Version 2: จากการวิเคราะห์ความตอ้งการของระบบ Version ท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุดของระบบ คือ Version 2 ระบบ Version 2 น้ี จะพฒันาเพิ่มในส่วนของการออกรายงาน
สรุปขอ้มูลในระบบเป็นแผนภูมิแท่งและวงกลม  

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนาระบบ Version 2: ผูว้ิจยัไดแ้กไ้ขและเพ่ิมเติมการออกแบบ
ระบบในส่วนการออกแบบระบบเชิงตรรกะ ไดแ้ก่ แผนภูมิแสดงปริมาณสินคา้ท่ีมีในระบบแยกตาม
ประเภทงาน แผนภูมิแสดงผลการคาํนวณเวลาการดาํเนินงานของสินคา้แต่ละช้ินแยกตามประเภทงาน 
และปรับแต่งฟอร์มให้ดูสวยงามเพ่ิมข้ึน เม่ือพฒันาระบบเสร็จแลว้ผูใ้ชท้ดสอบระบบ ผลการทดสอบ 
ระบบสามารถออกรายงานแผนภูมิรูปภาพและสามารถใชง้านไดจ้ริง 

ขั้นตอนที่ 4  ติดตั้งและใช้งานระบบ Version 2 : ติดตั้งและจดัทาํคู่มือการใชง้านระบบเพื่อเป็น
แนวทางการใช้ระบบและการบาํรุงรักษาระบบต่อไป เม่ือผูใ้ชร้ะบบใชคู่้มือประกอบการดาํเนินงาน 
พบวา่ สามารถปฏิบติังานตามท่ีคู่มือแนะนาํได ้ 

แผนกสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ไดส่้งขอ้มูลรายงานการดาํเนินงานการสลกัสินคา้ดว้ยแสง

เลเซอร์ท่ีไดจ้ากระบบฐานขอ้มูลไปยงัฝ่ายวางแผนการผลิต ต่อมาฝ่ายวางแผนการผลิตไดน้าํขอ้มูลท่ีได้
วิเคราะห์เวลาการดาํเนินงานผลิตจนสามารถเพิ่มขั้นตอนการผลิตของแผนกประทบัตราสินคา้ดว้ยแสง

เลเซอร์บนระบบหลกัท่ีฝ่ายผลิตใชอ้ยูไ่ด ้จากผลการพฒันาระบบงานวิจยัช้ินน้ีสามารถช่วยให้ฝ่ายผลิต
สามารถติดตามการดาํเนินการผลิตสินคา้ของแผนกประทบัตราสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ได 
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5. อภิปรายผล 

ในงานวิจยั เร่ือง การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาระบบฐานขอ้มูล เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานและการวางแผนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท จอร์จ เจนเซ่น (ประเทศไทย) จํากัด มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบฐานขอ้มูลสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ โดยงานวิจยัช้ินน้ีคาดว่าการนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ชใ้นองคก์รจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้น

การผลิตสินคา้ของบริษทัได ้

การพฒันาระบบเร่ิมจากทาํการศึกษาการดาํเนินงานภายในแผนกสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์

พบว่าแผนกน้ีมีปัญหาการบันทึกข้อมูลจากการดําเนินงาน ผูว้ิจัยได้เสนอแนวทางให้นําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ไปสนบัสนุนการดาํเนินงาน เพ่ือช่วยจดัการขอ้มูลจากกระบวนการทาํงาน
ดงักล่าว เพื่อนํารายงานท่ีไดจ้ากระบบใช้ประกอบการตดัสินใจวางแผนการผลิต ท่ีสอดคลอ้งกับ
ทฤษฎีของ (ลานนา ดวงสิงห์, 2543) และไดน้าํความตอ้งการระบบมาวิเคราะห์เพ่ือจาํแนกปัญหาและ
ความตอ้งการออกเป็นกลุ่มๆ ในการกาํหนดขอบเขตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีของ (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และจาํลอง ครูอุสาหะ, 2542) โดยแบ่งระบบออกเป็น 2 Version คือ 
Version 1 พฒันาส่วนของระบบฐานขอ้มูลและโปรแกรมคาํนวณเวลาดาํเนินงาน ส่วน Version 2 
พฒันาส่วนแสดงผลรายงานในรูปแบบแผนภูมิแสดงปริมาณสินคา้ ระบบงานเดิมเป็นระบบงานท่ีมี
ความยุ่งยากและซับซ้อน ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลจากความตอ้งการระบบ คือ พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลและโปรแกรมคาํนวณเวลาการดาํเนินงาน โดยแบ่งความตอ้งการระบบออกเป็น Function 
Requirements  และ Non-Function Requirement เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาระบบ 
การวิเคราะห์ความตอ้งการระบบ ระบบแบ่งออกเป็น 2 Version ไดแ้ก่  Version 1 แบ่งการออกแบบ
ระบบเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การออกแบบระบบเชิงกายภาพ (Physical Design) โดยใช ้Use Case Diagram, 
E-R Diagram (Entity-Relationship Modeling) และ Normalization ในการปรับโครงสร้างของขอ้มูลให้
อยูใ่นรูปปกติ (Normal Form) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (นนัทนี แขวงโสภา, 2553) ท่ีกล่าวว่า การ
ทาํ Normalization สามารถช่วยลดการเกิดความซํ้ าซอ้นของขอ้มูล และการออกแบบระบบเชิงตรรกะ 
เป็นการออกแบบจอแสดงผลหลกัของระบบเพ่ือให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว ระบบ
สามารถจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานในแผนกไดอ้ยา่งเป็นระบบ การคน้หา การบนัทึกขอ้มูล 
และคาํนวณในระบบสามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยรายงานท่ีไดจ้ากระบบไดท้าํการส่งต่อใหฝ่้ายวาง
แผนการผลิตเพื่อทาํการวางแผนการผลิต ท่ีสอดคลอ้งกบั David & Fitzgerald, 2551 ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถช่วยส่งต่อขอ้มูลไปยงัผูบ้ริหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการบริหารงานต่อไปได ้ ผลจากการวางแผนการผลิต พบว่า ช่วยลดเวลา
การผลิตสินคา้ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  พิภพ เลา้ประจง (2535) กล่าวว่า การวางแผนการผลิต
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สินคา้มีความสาํคญัต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก เพราะการวางแผนการผลิตจะช่วยลดเวลาการดาํเนินงาน
และสินคา้ท่ีผลิตไดจ้ะเป็นสินคา้มีคุณภาพ จากการพยากรณ์การผลิตร่วมกบัการวางแผนการผลิต 
บริษทั จอร์จ เจนเซ่น (ประเทศไทย) จาํกดั สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ดงันั้น
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาประยุกต์ใช้ในบริษทัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ภายในบริษัทได้จริง ท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กนิษฐ์ แสงบุญ, 2556) ท่ีได้นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานองคก์รได ้

6. สรุปผลการวจัิย 
งานวิจัยเร่ืองการนําเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานและการวางแผนการผลิต กรณีศึกษา บริษัท จอร์จ เจนเซ่น (ประเทศไทย) จํากัด มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลการประทบัตราสินคา้ดว้ยเลเซอร์เพื่อใชส้าํหรับวิเคราะห์ วาง
แผนการผลิตและการจดัเก็บขอ้มูลสินคา้ท่ีสลกัสินคา้ด้วยแสงเลเซอร์ แผนกสลกัสินคา้ด้วยแสง
เลเซอร์ของบริษทั ระบบฐานขอ้มูลทาํหน้าท่ีจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการดาํเนินงานในแผนก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดาํเนินงานการผลิต 
 งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัมุ่งเน้นการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันาระบบฐานขอ้มูลสลกัสินคา้
ดว้ยแสงเลเซอร์ โครงการพฒันาระบบเร่ิมตน้ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.
2557 เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานและการจดัเกบ็ขอ้มูลสินคา้ท่ีนาํมาสลกัดว้ยแสงเลเซอร์ ดว้ยวิธีการ
พัฒนาระบบงานประยุกต์แบบรวดเร็ว  (Rapid Application Development ; RAD) แบบ  Phased 
Development-Based Methodology พัฒนาระบบฐานข้อมูลสลักสินค้าด้วยแสงเลเซอร์ เน่ืองจาก
ขอบเขตการทาํงานท่ีตอ้งพฒันาระบบภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีจาํกดั และเพื่อให้ไดร้ะบบท่ีตรงต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชอ้ย่างแทจ้ริง ระบบถูกพฒันาออกเป็น 2 Version ระบบ Version 1 พฒันาส่วน
ระบบฐานขอ้มูลและโปรแกรมคาํนวณเวลาการสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ และVersion 2 พฒันาส่วน
ของการออกรายงานท่ีเป็นกราฟิก  ระบบพฒันาระบบโดยโปรแกรม MS Access 2007  
 หลงัจากการติดตั้งระบบและใชง้านจริง แผนกสลกัสินคา้ดว้ยแสงเลเซอร์ไดป้รับรูปแบบการ
ดาํเนินงานใหม่ และใชร้ะบบในการดาํเนินงานทาํใหช่้วยลดความยุง่ยากและความซํ้าซอ้นของขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการดาํเนินงานได ้ซ่ึงระบบน้ีสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริงตามวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการท่ี
วางไว ้ฝ่ายวางแผนผลิตนาํขอ้มูลรายงานท่ีไดจ้ากระบบประกอบการตดัสินใจในการวางแผนการผลิต 
จนสามารถติดตามและควบคุมการผลิตสินคา้ของแผนกประทบัตราสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 
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