งานประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้อ“สังคมความรูแ้ ละดิจิตอล” ครัง้ ที่ 1
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมคันทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่
วิ ท ยาลั ย ศิ ล ปะ สื่ อ และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ หั ว ข้ อ “สั ง คมความรู้ แ ละดิ จิ ต อล” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ นั ก วิ จั ย
นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ได้นําเสนอผลงานวิจัยทางด้าน
การจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แอนนิเมชัน เกมส์ และดิจิตอลมีเดีย ที่มี
คุณภาพและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อขยายขอบเขตความรู้ด้วยการเผยแพร่
ผลงานศึ ก ษาวิ จั ย สู่ สั ง คมผ่ า นการประชุ ม ทางวิ ช าการ ซึ่ ง เป็ น บทบาทสํ า คั ญ อี ก ด้ า นหนึ่ ง ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีต่อภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และตลอดจนภาคชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เผยแพร่ทําคุณประโยชน์อย่างสูงสุดแก่สังคม เป็นการตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิตอลของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศชาติ
ขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ที่ได้เห็นความสําคัญและการบูรณาการร่วมกันขององค์ความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ทั้งศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิศวกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และศาสตร์สาขาที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยมี วิ ท ยาลั ย ศิ ล ปะ สื่ อ และเทคโนโลยี เ ป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ในการจั ด งานประชุ ม
และได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากคู่ความร่วมมือได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอบคุณคณะทํางาน ที่ได้ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย ในการดําเนินการจัดประชุม โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้เข้าร่วม
การประชุม สามารถพัฒนาต่อยอดนําไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการที่สร้างประโยชน์แก่สังคมทั้งปัจจุบัน
และในอนาคตต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ปริญญา หอมเอนก
วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ
"การจัดการความรู้ในองค์กรยุคเศรษฐกิจดิจิตอล"

ตําแหน่งงานปัจจุบัน
ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS)
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จํากัด เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ชั้น 21 ห้อง 2101
ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญระดับสากล
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. โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ Cybersecurity ที่ อุ ทิ ศ ตนช่ ว ยเหลื อ งานภาครั ฐ โดยท่ า น
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. โล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ" ในโครงการพิจารณา
คั ด เลื อ ก "บุ ค คลคุ ณ ภาพแห่ ง ปี 2012" จากมู ล นิ ธิ ส ภาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย (มสวท.)

3. รางวัลเกียรติยศ "Hall of Fame 2011" โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software
Park) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ทําคุณประโยชน์แก่วงการ 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 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในองค์ความรู้ด้านความ
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. พ็ อ กเก็ ต บุ๊ ค "360 IT Management" และ "Strategic Roadmap with International Standards
and Best Practices to GRC Implementation" พ.ศ. 2553 - 2554
4. สิ่ ง พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นสถานศึ ก ษา "Secure Using of Facebook and Twitter" พ.ศ. 2552 2554

สารบัญ

หน้า
หัวข้อ
1

KM for Learning Society

1

2

KM for Business Management

107

3

Games Media and Km for Education

184

4

ICT application

321

5

Software Engineering

378

6

Innovation for Arts and Media

428

7

Tools for SCM

484

KM for Learning Society
ลําดับ

รหัส

1

KM001

2

KM003

3

KM005

4

KM009

5

KM017

6

KM020

7

KM028

8

KM038

9

KM049

ชื่อบทความ
KM for Learning Society
การถอดบทเรียนการดําเนินงานหมู่บ้าน
ศีล5 ของจังหวัดนครปฐม
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบ
การจัดการความรู้ ภูมปิ ัญญาผ้าบาติก
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์
การสังเคราะห์ความรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
บนพื้นที่สงู ด้วย SECI Model
การถอดบทเรียนการดําเนินการพัฒนา
โรงเรียนการกุศลของวัดในพุทธศาสนา:
กรณีศึกษาโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ วัดชัย
มงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา
การสร้างชุดความรู้การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและศาสนาสําหรับนักท่องเทีย่ ว
ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
เครื่องมือทางวิศวกรรมความรู้
การใช้ SECI Model ในการสร้างแนว
ทางการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นศูนย์กลาง
การจัดการความรู้กบั ปัญหาโรคอ้วนใน
เด็กโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้
การพัฒนานวัตกรรมการสอนธรรมศึกษา
ในศูนย์ศึกษพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัด
โพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม
การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้เพื่อสร้าง
ตัวแบบความรู้ โภชนาการโคนม

ผู้รับผิดชอบ

หน้า

แพรภัทร ยอดแก้ว

1

จิตรลดา พรหมมากรณ์
และคนอื่นๆ

16

ผ่องศรี กติกาโชคสกุล
และ
เฉลิมพล คงจิตต์
วิชิต เอียดจงดี

25

36

พริม จินดางาม และ
จิราวิทย์ ญาณจินดา

48

มารุต แก้วอินทร์ และ
อารีรัตน์ จันต๊ะมา

59

รัศมิ์ลภัส สุตีคา และ
พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
ญาณภัทร ยอดแก้ว

72

ปิยชนน์ ศันสนีย์
เฉลิมพล คงจิตต์ และ
อัครพล นิมมลรัตน์

82

94

KM for Business Management
ลําดับ

รหัส

1

KM002

2

KM015

3

KM022

4

KM031

5

KM033

6

KM047

7

IT004

ชื่อบทความ
KM for Business Management
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.
การประยุกต์ใช้โอเพนซอร์ซเพื่อจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กรแบบยัง่ ยืน
กรณีศึกษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การจัดการความรู้เพื่อลดปัญหาการแก้ไข
อักษรลําดับขั้น
การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้เพื่อสร้าง
ต้นแบบการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
การสกัดและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
เทคโนโลยีเว็บไซต์เกี่ยวกับการวางแผน
ทรัพยากรขององค์กรด้วยอนุกรมวิทาน
กรอบความคิดการวิจัยในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับการ
ดําเนินการตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
วิศวกรรมความรู้
การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยใช้ตัวแบบทูน่า

ผู้รับผิดชอบ

หน้า

Hataikan Nikornpongsin

107

อุทัย วังชัยศรี

117

วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
เกศสุดา ใจคํา และ
ธณัฐพร จันทร์แสง
อรรณพ ภิรมย์ประเมศ
เฉลิมพล คงจิตต์ และ
อัครพล นิมมลรัตน์

130

ธิสินี สุรพันธ์
วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
รัฐพล วุฒิการณ์ และ
สมเกียรติ น่วมนา

153

ชยกร สัตย์ซอื่ และ
รัฐพล วุฒิการณ์

163

บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และ
พระมหาภาณุวัฒน์
ปฏิภาณเมธี

173

140

Games Media and Km for Education
ลําดับ

รหัส

1

KM006

2

KM007

3

KM008

4

KM011

5

KM016

6

KM018

7

KM019

8

KM021

ชื่อบทความ
Games Media and Km for Education
การพัฒนาบัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีความจริงเสริม
บทเรียนแบบเกม เรื่องการบวกลบเลข
ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้รับผิดชอบ

หน้า

ติณณภพ สาอุตม์
กิตติชัย จันทร์โพธิ์
คณิศร จี้กระโทก และ
ปณวรรต คงธนกุลบวร
โชติรส สุวรรณพรหม
ณธกร ภาโนมัย
นิพล สังสุทธิ และ
สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์

184

ปานตะวัน ชูคํา
การประยุกต์บทเรียนมัลติมีเดีย เพื่อเพิม่
กิตดารัตน์ หงษ์สระแก้ว
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคําศัพท์
ปิยสุดา ตันเลิศ และสุทธิ
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น
กานต์ บ่อจักรพันธ์
ประถมศึกษาปีที่ 3
สินจัย ชมภูประเภท
สื่อการเรียนการสอนมัลติมเี ดีย วิชา
ภาษาไทย เรือ่ งการพัฒนาทักษะการเขียน อรพินท์ โคตรคําหาญ
นิพล สังสุทธิ และ
คําที่มักเขียนผิด โดยใช้ทฤษฏีพฤติกรรม
ปิยสุดา ตันเลิศ
นิยม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ธรรมนูญ พวงกันยา
สื่อการเรียนการสอนมัลติมเี ดีย เรื่อง
อําพล โคตรพุ้ย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บน ระบบปฏิบตั ิการ
นิพล สังสุทธิ
แอนด์รอยด์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิรากร ภูมิพื้น
ตามแนวคิดของกาเย่ เรื่อง โปรแกรม
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ไพศาล ดาแร่
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สื่อเสริมการเรียนรู้ เรื่องข้อมูลสารสนเทศ
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การพัฒนาสือ่ มัลติมิเดีย เรื่องเรขาคณิต
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
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นิพล สังสุทธิ
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Early Recognition of Personal
Wisrut Kwankhoom
Identification Based on IDTW
and
via the FTTH network.
Paisarn Muneesawang
ญาณภัทร เรืองสกุล และ
การแนะนําสถานทีท่ ่องเทีย่ วระหว่าง
เส้นทางด้วยกระบวนการตัดสินใจเชิงลําดับ ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล
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ผู้รับผิดชอบ
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Software Engineering
ลําดับ

รหัส
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ชื่อบทความ
Software Engineering
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OLTP
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รหัส
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ชื่อบทความ
Software Engineering
การประยุกต์ใช้การทํางานแบบปรับเหมาะ
สําหรับแบบทดสอบภาษาโปรแกรม
การสํารวจเครื่องมือช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ในหน่วยงานขนาดเล็ก
เครื่องมือในการประเมินส่วนต่อประสาน
ของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์สําหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่

ผู้รับผิดชอบ
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ณัฐพงศ์ จันทวงษ์
จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ
และ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
กิตติธัช สุตคี า และ
รัศมิ์ลภัส สุตีคา
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ลําดับ

รหัส
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ชื่อบทความ
Innovation for Arts and Media
แนวทางการเขียนบทสําหรับภาพยนตร์
แอนิเมชันขนาดสั้น โดยประยุกต์มาจาก
วิธีการเขียนบทภาพยนตร์
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไทยด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง
กรณีศึกษาวัดสุทัศนเทพวราราม
การสร้างสรรค์อินเทอร์แอคทีฟมีเดียจาก
แรงบันดาลใจทางสังคมและวัฒนธรรม
กรณีศึกษา การทดลองเชิงปฏิบัติการของ
นักศึกษา
การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุที่ใช้ใน
การสร้างสรรค์งานประติมากรรม
ดิจิทัลอาร์ตเพื่อสังคมไทย

ผู้รับผิดชอบ

หน้า

วรากร ใช้เทียมวงศ์
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กมล จิราพงษ์
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อติเทพ แจ้ดนาลาว
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ชญานิศ ต้นเทียน
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สกนธ์ ภู่งามดี
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Tools for SCM
ลําดับ

รหัส

1

SE005

2

IT011

3

IT013

4

IT015

ชื่อบทความ
Tools for SCM
ระบบบริหารจัดการธุรกิจลําไยอบแห้ง
เพื่อการส่งออก

ผู้รับผิดชอบ

หน้า

Anawat Chokruay
Nirawit Chantapoon and
Patthathai Na Lumpoon
ฉัตรชัย พรไพบูลย์เด่น
สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย

484

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการวาง
กลยุทธ์ในการบริหารสินค้าคงคลังและ
การตอบสนองการให้บริการลูกค้า เมื่อ
ศูนย์กระจายสินค้าอยู่ภายใต้ความเสี่ยง
จรัสรัตน์ เทพประการ
การบูรณาการหลักการแบบลีนในบริบท
ภัทรพร คูวุฒยากร และ
ของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเพื่อ จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
การพัฒนาสมรรถนะของฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบ ฐาณียา ชัยวงค์บุตร และ
รัฐพล วุฒิการณ์
ฐานข้อมูล เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงาน
และ การวางแผนการผลิต กรณีศึกษา
บริษัท จอร์จ เจนเซ่น(ประเทศไทย) จํากัด
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การถอดบทเรียนการดาเนินงานหมู่บ้านศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม
The Lesson Learned about Five Precepts Village at Nakhon Pathom Province
แพรภัทร ยอดแก้ว1
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อ
ติดตามผลการดาเนิ นงานหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม และ 2)เพื่อถอดบทเรี ยนการ
ดาเนินงานหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการถอดบทเรี ยนการ
ดาเนินงานได้แนวปิิบตั ิที่ดี ด้าน ได้แก่ ด้านการเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูน้ าทั้งฝ่ ายสงฆ์และผูน้ า
ท้องถิน่ ด้านการประชาสัมพันธ์ที่ดี โดยใช้การประชาสัมพันธ์ทุกรู ปแบบ ด้านการจัดกิจกรรมที่ดี
ซึ่งอาศัยทุนเดิมของชุมชนที่มีอยู่ และการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ ในท้องถิ่น และ ด้านการ
ส่ งเสริ มสนับสนุ นที่ดี จากวัด ซึ่งนาโดยพระสงฆ์และจากหน่ วยงานภาครั ฐทั้งในส่ วนสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมและสานัก งานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 2) การดาเนิ น งาน
หมู่บา้ นรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐมมีรูปแบบการทางานแบบเน้นการร่ วมมือระหว่างคณะสงฆ์กบั
ผูน้ าท้องถิน่ ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับหมู่บา้ น มีแผนการดาเนินงาน ระยะตามแนวทางของ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แก่ ระยะเร่ งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว มีแนวทาง
การดาเนินงานในลักษณะคณะกรรมการทุกระดับและมีกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมหลัก ได้แก่
การสวดมนต์ปิิบตั ิธรรมและกิจกรรมเสริ ม ได้แก่ กิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริ มการปิิบตั ิศีล 5 และการ
รณรงค์การรักษาศีล 5 กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น โดยมีหมู่บา้ นที่มีผลการดาเนิ นงาน
โดดเด่นได้แก่ วัดวังตะกู อาเภอเมือง และวัดสาโรง อาเภอนครชัยศรี
คาสาคัญ: หมู่บา้ นรักษาศีล 5, ถอดบทเรี ยน, จังหวัดนครปฐม
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
1
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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
บทนา
จังหวัดนครปฐม เป็ นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานเกี่ยวกับการเข้ามาและเจริ ญงอก
งามของพุทธศาสนาในประเทศไทย อัต ลัก ษณ์เชิ งพื้น ที่ ที่สาคัญ อย่างหนึ่ งที่ สะท้อนความเป็ น
จังหวัดนครปฐมได้ชดั เจน คือ วัฒนธรรมวิถีพุทธ ซึ่งมีองค์พระปฐมเจดียเ์ ป็ นพุทธศาสนสถานที่
เป็ นศูน ย์ร วมจิ ต ใจอัน สาคัญ ที่ สุด ของชาวจัง หวัด นครปฐม การขับ เคลื่อ นการพัฒ นาจัง หวัด
นครปฐมจึงมิอาจละทิ้งมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็ นอัตลักษณ์ของจังหวัดไปได้ แต่รูปแบบ
หรื อแนวทางในการบูรณาการมิติดงั กล่าวเข้ากับกระแสการพัฒนาในยุคปัจจุบนั ยังเป็ นสิ่งที่ทา้ ทายผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็ นอย่างยิง่ การธารงอยูซ่ ่ึงสิ่งดีงามดั้งเดิมควบคู่กบั การดาเนิ นชีวิตตาม
ค่านิยมสมัยใหม่ รวมทั้งการฝ่ าฟันอุปสรรคและปั ญหาทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและมิติอื่นๆ
คือ ประเด็นที่ นัก วิจ ัย นัก วิชาการและนักพัฒนาทั้งหลายควรนามาเป็ นโจทย์ในการสร้ างสรรค์
ความคิดเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบนั อย่างมาก
ทั้งนี้ โลกยุคปั จจุบนั เป็ นโลกยุคสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ (Knowledge Based Society) ทุก
สังคมจะต้องมีความสามารถในการนาความรู้มาสร้างนวัตกรรม สาหรับใช้เป็ นพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาสังคม ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นนั้น จะต้องก่อประโยชน์ต่อสังคมในส่ วนต่างๆ ที่มี
ความแตกต่างหลากหลายอย่างทัว่ ถึง และจะต้องพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจาก
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ความรู้เพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และเป็ นการเปลี่ยนแปลงในระดับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์(Paradigm Shift or Mindset Change) ของสังคม สังคมจึงจะอยู่รอดได้จากสภาพบีบคั้นรอบ
ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพบีบคั้นจากกระแสโลกาภิวตั น์ (วิจารณ์ พานิ ช, 2546) รวมทั้งสภาพ
ปั ญหาทางสังคมที่ทวีความรุ นแรงขึ้นอย่างต่อเนื่ องในหลายๆ เรื่ อง โดยเฉพาะปั ญหาที่ เกี่ย วกับ
ศีลธรรมและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในสังคม
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผูป้ ิิบตั ิหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีดาริ ใน
การจัด ทาโครงการหมู่บ้า นรั ก ษาศีล 5 เพื่ อส่ ง เสริ ม สนับสนุ น และสร้ างความตระหนัก ให้
พุทธศาสนิ กชนชาวไทย นาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปิิบตั ิสู่วิถีชีวิตประจาวัน
ของคนทุกคน กับทั้งเพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง “หมู่บา้ นรักษาศีล 5” ให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ของทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุ ขร่ มเย็นเป็ นสุ ขของตนเอง ครอบครัวและ
ประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ที่ได้มีการเปิ ด
Road Map พร้อมนโยบายเร่ งด่วนที่สาคัญ ซึ่งใน Road Map ดังกล่าว ได้มีนโยบายเร่ งด่วนที่จะ
ดาเนินการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสิ่งที่จะดาเนิ นการควบคู่ไปกับนโยบายเร่ งด่วน
นั้น คือ การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม และการแก้ปัญหาการทุ จริ ต และเชื่อว่าจะสามารถน า
ความสุข และความสงบให้เกิดขึ้นกับประชาชนได้เร็ ววัน อีกทั้งเชื่อว่าแนวโน้มทางเศรษฐกิจของ
ไทยจะดีข้ ึนโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้เน้นย้าถึง
คุณ ธรรมจริ ยธรรมของสังคมไทยที่ ลดน้อยถอยลง จากเมื่อสังคมโลกเปิ ดกว้างขึ้ น ทั้งในด้าน
สื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมจึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่นาพาให้สังคมไทยก้าวเข้า
ไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวตั น์ ส่งผลให้สงั คมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลายๆ ด้าน วิกฤติ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนโยงใยถึงกันเป็ นลูกโซ่ เป็ นปั จจัยเกื้อหนุ นซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดวิกฤติข้ ึนใน
ด้านใดด้านหนึ่งของสังคมนั้นหมายถึงว่า ผลพวงจากวิกฤติน้ ันย่อมกระทบต่อระบบในสังคมนั้น
ด้วย จนทาให้ภาพลัก ษณ์ข องประเทศเกิ ดวิกฤติ ทางสังคมจึงจ าเป็ นจะต้องเสริ มสร้ างคุณธรรม
จริ ยธรรมในสังคมไทย สร้างความสุขให้กบั พี่นอ้ งประชาชน
ที่สาคัญ ในฐานะสังคมไทยได้ชื่อว่าเป็ นเมืองพุทธ จึงเป็ นโอกาสที่ สังคมไทยจะต้องน า
กระบวนทัศน์ทางพุทธศาสนามาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในขณะนี้ ซึ่ง
หลักธรรมของพุทธศาสนานั้นมีส่วนสาคัญ และศาสนายังเป็ นสื่ อกลางที่สามารถนามาเป็ นแกน
หลักในการสร้างเสริ มคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้เป็ นอย่างดีย่งิ สอดคล้องกับแนวคิดของ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมที่มีความมุ่งหวังที่จะดาเนิ นการส่ งเสริ ม ให้คนไทยได้รับการ
พัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตให้มีวิถีชีวิตที่ ดี งาม ภายใต้หลัก ธรรมทางศาสนาและปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อให้มีความสุ ขทั้งทางกายและจิตใจ เป็ น “สังคมคุณธรรม”อย่างสมดุลและยัง่ ยืนซึ่ง
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จาเป็ น ต้องมีการบูรณาการประสาน ความร่ วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมในระดับประเทศ ระดับ
จังหวัดและระดับพื้นที่ โดยมีรูปแบบการส่ งเสริ มที่มีเป้ าหมายชัดเจน (Focus & Prioritized) และ
ครอบคลุมเครื อข่ายในทุกพื้นที่ให้ร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนาบ่มเพาะ ปลูกจิตสานึ กให้มีศรัทธา
และยึดมัน่ ในศาสนาอย่างมัน่ คง กับทั้งใช้กลไกภาคีท้งั ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่ อมวลชนและภาค
เครื อข่ายทางศาสนา ดาเนิ นการตามบทบาทภาระหน้าที่ของแต่ละหน่ วยงานในการร่ วมรณรงค์
ส่งเสริ มให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่ท้ งั ประเทศให้ “รักษาศีล 5” โดยมีวดั ที่
เป็ นทุนทางสังคมที่มีศกั ยภาพเป็ นศูนย์พฒั นาจิตใจของคนทุกวัย เป็ นศูนย์สร้าง “ครอบครัวรักษาศีล
5” และ“หมู่บา้ นรักษาศีล 5” เพื่อนาพาประเทศไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ สามัคคี และเอื้อ
อาทรต่อกัน อันเป็ นการพัฒนาประเทศที่มนั่ คงและยัง่ ยืนตลอดไป (กรมศาสนา, 2557, น.2-4)
จังหวัดนครปฐม ได้มีการดาเนินนโยบายด้านการพัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนามาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 ภายใต้ชื่อโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้ นรักษาศีล 5” ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ (1) ถวายเป็ น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (2)
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปั ญหาความขัดแย้ง สร้างความมัน่ คง ความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย์สิ นเพื่ อ ประโยชน์ สุ ขของประชาชน ( ) ให้ ป ระชาชนได้น าหลัก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการดาเนิ นชีวิตอย่างมีความสุ ข และ ( ) ปลูกฝังจิตสานึ กและสร้างความ
ตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ประเทศชาติ เกิดความสงบสุขร่ มเย็น โดยมี
การจัด การประชุ ม มอบนโยบาย การแต่ ง ตั้ง คณะท างานในการด าเนิ น งานโครงการ การ
ประสานงานภาคี เ ครื อข่ า ยต่ า งๆ เพื่ อ ร่ ว มสนับ สนุ น การด าเนิ น งานและการวางแผนในการ
ดาเนิ นงานทุกขั้นตอนให้มีประสิ ทธิภาพมาอย่างต่อเนื่ อง โดยมีหมู่บา้ นนาร่ องในการดาเนิ นงาน
ระยะเร่ งด่วน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2557 จานวนอาเภอละ 1 หมู่บา้ น ทั้ง 7
อาเภอในจังหวัดนครปฐม และมีน โยบายขยายผลการดาเนิ นงานสู่ หมู่บา้ นทั่วทั้งจังหวัด ภายใต้
กรอบการดาเนิ นงานในระยะปานกลาง คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.
2558 และระยะยาวตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงเดื อนกันยายน พ.ศ.2560 ต่อไป (คณะสงฆ์
จังหวัดนครปฐม, 2557, น.1- )
การด าเนิ น งานที่ผ่านมา แม้เป็ นระยะเวลาอัน สั้น เพราะเป็ นระยะเร่ งด่ ว นที่ ด าเนิ นการ
สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาเถรสมาคม แต่ผลของการด าเนิ นงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะใน
หมู่บา้ นรักษาศีล 5 นาร่ องในแต่ละอาเภอของจังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 อาเภอก็เป็ นฐานข้อมูลเริ่ มต้นที่
สามารถนาไปสู่การขยายผลและการพัฒนาโครงการนี้ ให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นในระยะต่อๆ ไป
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ได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาติดตามผลการดาเนิ นงาน และถอดบทเรี ยนผลการ
ด าเนิ น งานของโครงการหมู่บ้า นรั ก ษาศีล 5 ของจัง หวัด นครปฐม เพื่อ เป็ นโอกาสแห่ งการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้โดยให้หมู่บา้ นนาร่ องทั้ง 7 หมู่บา้ น (7 อาเภอ) ในจังหวัดนครปฐม ได้มีโอกาส
นาประสบการณ์ ก ารด าเนิ น งานที่ ผ่านมาในระยะเร่ งด่ ว นมาบอกเล่า แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สู่ ก าร
แลกเปลี่ยนความคิ ด เห็ น เพื่อค้น หาแนวปิิบัติ ที่ดี สาหรั บเป็ นบทเรี ยน เพื่อการจัด การความรู้
สังเคราะห์ วิเคราะห์ และกาหนดเป็ นเป้ าหมายและแนวทางในการดาเนิ นงานในระยะต่ อไปให้
ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อถอดบทเรี ยนการดาเนินงานหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อติดตามผลการดาเนินงานหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจ ัย นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยในขั้น ต้น ผูว้ ิจ ัยเน้น ใช้
การศึกษาเอกสาร(Document Data) ที่เกี่ยวข้องและวิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม(Participant
Observation) ในการศึก ษาข้อมูลขั้น พื้น ฐาน ขั้นต่ อมาใช้วิธีก ารจัด กลุ่มสนทนา(Focus Group)
สาหรับการติดตามผลการดาเนิ นงาน และใช้กระบวนการถอดบทเรี ยนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
แนวปิิบัติที่ดีข องชุมชนที่มีผลงานโดดเด่ นในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บา้ นรั กษาศีล 5 ของ
จังหวัดนครปฐม รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากเรื่ องเล่า (Story Telling) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (InDepth Interview) กับผูใ้ ห้ข ้อมูล คนสาคัญ (Key Informant) หลังจากนั้น จึ งนาข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปและอภิปรายผล โดยได้ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมเป็ นระยะเวลา 6 เดือน
ผู้ให้ ข้อมูลคนสาคัญ (Key Informant)
การวิจยั ครั้ งนี้ มีผใู้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ (Key Informant) ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selective) ได้แก่ กรรมการดาเนินงานฝ่ ายสงฆ์ รู ป กรรมการดาเนินงานฝ่ ายฆราวาส
คน ผูน้ าหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ของหมู่บา้ นนาร่ องทั้ง 7 อาเภอ แบ่งเป็ นฝ่ ายสงฆ์แห่งละ 1 รู ป รวม 7 รู ป
ฝ่ ายฆราวาสแห่งละ 1 คน รวม 7 คน รวมจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ ทั้งสิ้ น 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสังเกตการณ์ แบบสรุ ปการสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์ที่ผวู้ ิจยั
ได้สร้าง และพัฒนาเครื่ องมือขึ้นเอง โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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และปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุ งพัฒนาเครื่ องมือให้มีความเหมาะสมที่สุด โดยแต่ละเครื่ องมือ
นาไปใช้ ดังนี้
1) แบบสังเกตการณ์ ใช้ในการเก็บข้อ มูลพื้ น ฐานเบื้ อ งต้น ในการประชุ มคณะท างาน
โครงการแต่ละครั้ง
2) แบบสรุ ปการสนทนากลุ่ม ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ ได้จ ากการสนทนาในการจัด กลุ่ม
สนทนา(Focus Group)
3) แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสาคัญ
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
จากการวิจยั ครั้งนี้ มีผลการวิจยั และอภิปรายผลได้ ดังนี้
1.ผลการถอดบทเรียนการดาเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม
จากการถอดบทเรี ยนการดาเนิ น งานหมู่บ้านรัก ษาศีล 5 ของจังหวัด นครปฐม โดย การ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เพิม่ เติม รวมทั้งการสังเกตจากการลงพื้นที่ของผูว้ ิจยั พบว่า มีขอ้ มูล
การดาเนิ น งานที่ สามารถวิเ คราะห์ สังเคราะห์และจัดประเด็ น เป็ นแนวปิิบัติ ที่ดี ที่เกิด จากการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของทั้ง 7 หมู่บา้ นนาร่ องได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็ น ประเด็น ดังนี้
1.1 การเป็ นแบบอย่ างที่ดีของผู้นา พบว่า นายจรู ญ ดาราสม กานันตาบลวังตะกู อาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม เป็ นผูน้ าที่มีบทบาทสาคัญในการสานต่อนโยบายหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ของ
จังหวัดนครปฐม โดยได้เข้าร่ วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่ มต้นด้วยความสนใจ และมีการจัดการสนับสนุนให้
ประชาชนในหมู่บา้ นเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ โดยมีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้
1) การเข้าร่ วมรับฟังและรับมอบนโยบายจากจังหวัด
2) การเข้าร่ วมประชุมรับฟังคาชี้แจงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
) การประชุมคณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อสานต่อนโยบาย
) การประสานวัดเพื่อบูรณาการกิจกรรมที่ทางวัดดาเนินการอยูก่ บั หมู่บา้ นรักษาศีล 5
5) การลงมือปิิบตั ิดว้ ยตนเอง โดยการเข้าร่ วมกิจกรรมหลัก คือ สวดมนต์และปิิบตั ิ
ธรรมสม่าเสมอ
6) การอานวยความสะดวกให้ประชาชนที่มีอุปสรรคในการเดินทางเข้าร่ วมโครงการ
โดยการจัดรถรับส่ง
7) การจัดทาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ร่ วมกับหน่วยงานในจังหวัด
8) การสร้างเครื อข่ายการทางานเพื่อความยัง่ ยืนของกิจกรรมหมู่บา้ นรักษาศีล 5 โดย
ร่ วมกับมหาวิทยาลัยราชภัินครปฐม และหน่วยงานอื่นๆ ในการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
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9) การปิิบตั ิต นเป็ นแบบอย่างที่ดี หมัน่ รักษาศีลปิิบตั ิธรรมและมีน้ าใจที่ดีงามต่ อ
ประชาชนในหมู่บา้ น
นอกจากนี้ พบว่า พระสงฆ์ใ นฐานะที่ เป็ นผูน้ าทางจิ ต ใจทั้ง เจ้าอาวาสวัด วัง ตะกูแ ละ
พระภิ กษุที่เจ้าอาวาสมอบหมายให้ปิิบัติหน้าที่สนองนโยบายหมู่บา้ นรัก ษาศีล 5 มีความมุ่งมัน่
จริ งจังและมีการปิิบตั ิ กิจ วัตรและกิจ กรรมต่ างๆ ตามรู ปแบบและแนวทางการดาเนิ น งานของ
หมู่บา้ นรักษาศีล 5 มาอย่างต่อเนื่ อง ด้วยเหตุน้ ี เมื่อผูน้ าของชุมชนท้องถิ่นทั้ง 2 ฝ่ าย มีความตั้งใจ
จริ ง เป็ นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งชักชวนประชาชนให้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง จึงเป็ นพลังที่สาคัญ
ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บา้ นรักษาศีล 5 อย่างเป็ นรู ปธรรม
1.2 การประชาสัมพันธ์ ที่ดี พบว่า หมู่บา้ นวัดมะเกลือและวัดสาโรง มีการประชาสัมพันธ์
ที่ดี โดยใช้การประชาสัมพันธ์หลากหลายรู ปแบบ ได้แก่
1) การประชุมผูน้ าในหมู่บา้ นเพื่อแจ้งข้อมูลโครงการและเชิญชวนร่ วมขับเคลื่อน
2) การใช้เสียงตามสายของหมู่บา้ นประชาสัมพันธ์กิจกรรม
) การใช้รถประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงหมู่บา้ นให้ทวั่ ถึง
) การใช้แผ่นพับประชาสัมพันธ์
5) การติดป้ ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บา้ น
6) การประชาสัมพันธ์ผา่ นเฟสบุ๊ค (Facebook)
7) การเชิญชวนเข้าร่ วมกิจกรรมโดยวัด
จากการศึกษา พบว่า วัดมะเกลือและวัดสาโรงมีการใช้ศกั ยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย มีคณะศิษย์และชาวบ้านที่มีความสามารถด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีต่ างๆ เข้ามาช่ว ย
พระภิกษุในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน แต่ก็เป็ นไปในลักษณะงานอาสาสมัคร ซึ่งในระยะยาวอาจ
มีผลต่อความยัง่ ยืนในอนาคตได้ ที่สาคัญการประชาสัมพันธ์ในทุกรู ปแบบอาจจะต้องกระทาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระแสความนิยมในการเข้าร่ วมกิจกรรมหมู่บา้ นรักษาศีล 5
1.3 การจัด กิจกรรมที่ดี พบว่า วัด สาโรงมีกิ จ กรรมที่ ดี ท้ งั ในแง่ ความต่ อเนื่ องและการ
ปิิบตั ิ ตามแบบแผนหรื อแนวทางการด าเนิ น งานของโครงการอย่างจริ งจัง โดยกิจกรรมที่ มีการ
ปิิบตั ิเป็ นประจาทุกวัน คือ การสวดมนต์ทาวัตรเย็นและการฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งมีประชาชนทุก
เพศและวัยเข้าร่ วมกิจกรรมแต่ละครั้ งประมาณ 50 คน ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการดาเนินกิจกรรม คือ เจ้าอาวาสเป็ นที่เคารพเลื่ อมใสของประชาชน เพราะความมีเมตตา
และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนมากมาย นอกจากนี้ วัดสาโรงยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็ นกิจกรรม
เสริ ม ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีการจัดการและดาเนิ นการมาอย่างต่อเนื่ องอยู่แล้ว เช่น เทศกาลปี ใหม่ เทศกาล
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สงกรานต์ การทอดผ้าป่ า การทอดกฐิน งานลอยกระทง งานเทศกาลสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็ นต้น
จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเพิ่มเติม พบว่า วัดสาโรงได้ใช้รูปแบบการบูร
ณาการการมีส่วนร่ วมของท้องถิ่นกับการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างจริ งจัง มีองค์การปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ชุมชนและโรงเรี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ เสมอ แสดงให้เห็นถึงพลังของการมี
ส่วนร่ วมที่มีความสาคัญมากในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บา้ นรักษาศีล 5
1.4 การส่ งเสริมสนับสนุนที่ดี พบว่า การส่งเสริ มสนับสนุนที่ดีมี 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การส่ งเสริ มสนับสนุ น โดยวัด โดยเฉพาะวัดที่ มีทุน เดิ มทางด้านการจัด กิจ กรรม
ปิิบตั ิธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี อยู่เดิมแล้ว เช่น วัดวังตะกู อาเภอเมือง วัดสาโรง
อาเภอนครชัยศรี วัดลาลูกบัว อาเภอดอนตูม และวัดมะเกลือ อาเภอพุทธมณฑล เป็ นต้น วัดเหล่านี้ มี
การส่งเสริ มการสวดมนต์ ปิิบตั ิธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง
เมื่อมีโครงการหมู่บา้ นรักษาศีล 5 เกิดขึ้น จึงสามารถปรับกิจกรรมการปิิบตั ิศีล 5 และรณรงค์การ
รั ก ษาศี ล 5 ให้มีค วามเข้ม ข้น มากยิ่งขึ้ น ความสาเร็ จ ในระยะเร่ งด่ ว นและระยะปานกลางของ
โครงการหมู่บา้ นรักษาศีล 5 จึงเห็นผลได้รวดเร็ ว เพราะการสนับสนุนส่งเสริ มของวัดที่มีทุนเดิมที่ดี
ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ สถานที่และการจัดกิจกรรมต่างๆ
2) การส่ งเสริ มสนับสนุ นโดยภาครัฐ โดยเฉพาะสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
และกรมการศาสนา ซึ่งทั้ง 2 หน่ วยงาน มีการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดผ่านหน่ วยงานของ
จังหวัด กล่าวคือ สานัก งานพระพุทธศาสนาจังหวัด นครปฐม และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐม จากการสังเกตการณ์ พบว่า ในจังหวัดนครปฐมมีการขับเคลื่อนโครงการทั้ง 2 หน่ วยงาน
ทั้งโดยลักษณะการบูรณาการร่ วมกันโดยเฉพาะในระยะเริ่ มต้นสร้างกระแสและสร้างเสริ มความ
เข้าใจเกี่ยวกับหมู่บา้ นรักษาศีล 5 และในลักษณะของการแบ่งภาคส่ วนกันทางาน โดยสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จะเน้นการทางานกับชุมชนทั้งถิ่น สนับสนุ นให้มีโครงสร้างการ
ทางานตั้งแต่ระดับหมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จนกระทัง่ ในระดับจังหวัดหรื อส่ วนกลาง มีการบูรณาการ
ทุ ก ภาคส่ ว นเข้า มามี ส่ ว นร่ วม ส่ ว นส านัก งานวัฒ นธรรมจัง หวัด นครปฐม เน้น การส่ ง เสริ ม
สถานศึก ษาโดยเฉพาะในระดับการศึก ษาขั้น พื้น ฐานให้เ ข้าใจแนวปิิบัติ แ ละมีกิ จ กรรมตาม
แนวทางของโครงการหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ในสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาหลายแห่ งสมัค รใจเข้า
ร่ วมโครงการนี้ ทั้งนี้ การสนับสนุนของทั้ง 2 หน่วยงานในระยะที่ 1 และ 2 นี้ ยังเน้นการทาความ
เข้าใจ เชิญชวนเข้าร่ วมโครงการ และร่ วมจัดกิจกรรมบางอย่างในบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งมีการวางแผน
งานระยะยาวไปจนถึงปี พ.ศ.2560 แล้ว
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จากผลการวิจยั ในประเด็นการมีผนู้ าที่ดี การใช้ทุนเดิมทางสังคมและการทางานแบบบูรณา
การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพัณณ์ชิตา โยคะนิ ตย์ (255 ) เรื่ อง ถอดบทเรี ยนการเรี ยนรู้สุขภาพ
ชุมชนตาบลหนองสาหร่ าย อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจยั พบว่า ยุทธศาสตร์การนา
สิ่งที่มีอยูม่ าพัฒนาต่อยอดจากรากฐานเดิมที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูน้ าของชุมชนนับเป็ นทุน
ทางสังคมที่สาคัญ รวมทั้งการพัฒนาแบบบูรณาการมิติอื่นๆ ด้วย จึงนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
หนองสาหร่ าย
2. ผลการดาเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม
2.1 แผนการด าเนิ น งาน พบว่า การด าเนิ น งานหมู่บ้า นรั ก ษาศีล 5 น าร่ องของจังหวัด
นครปฐม ได้มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานแบ่ ง เป็ น ระยะ ตามแนวทางของส านัก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แก่ (1) ระยะเร่ งด่วน คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิ งหาคม พ.ศ.
2557 เป็ นระยะที่ เน้น การประชาสัมพันธ์และการหาภาคี เครื อข่ ายในการทางานร่ ว มกัน โดยมี
จังหวัดนครปฐมเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการอานวยการและดาเนินงาน ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์
ทุกรู ปแบบและมีการจัดการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างคณะสงฆ์กบั หัวหน้า
ส่วนราชการและองค์กรภาคส่วนต่างๆ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ วัดพระปฐมเจดียร์ าช
วรมหาวิหาร และคัดสรรหมู่บา้ นนาร่ อง 7 หมู่บา้ น จากทั้ง 7 อาเภอ (2) ระยะปานกลาง คือ ตั้งแต่
เดือนตุ ลาคม พ.ศ.2557 – เดือนกันยายน พ.ศ.2558 เป็ นระยะที่ เน้นการรับสมัค รประชาชนและ
หมู่บ้านเข้าร่ ว มโครงการ โดยตั้งเป้ าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของหมู่บา้ นทั้งหมด และรั บสมัค ร
อาสาสมัค รปกป้ องพระพุท ธศาสนาไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 15 เพื่อ ท าหน้าที่ เ ป็ นแกนน าในการ
ขับเคลื่อนหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ในท้องถิ่น และ ( ) ระยะยาว คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 –
เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เป็ นระยะที่เน้น ขยายผลการดาเนิ น งานไปสู่หมู่บ้านต่ างๆ มุ่งให้มีการ
ดาเนิ นงานไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของหมู่บา้ นทั้งหมดและมีอาสาสมัค รปกป้ องพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้นทุกหมู่บา้ น รวมทั้งมีองค์กรเครื อข่ายปกป้ องพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นด้วย
ทั้งนี้ หมู่บา้ นนาร่ องทั้ง 7 หมู่บา้ นของทั้ง 7 อาเภอนั้น มีรูปแบบที่ใช้วดั เป็ นศูนย์กลางจึงมี
ผลการดาเนินงานในระยะที่ 1 และ 2 เป็ นหมู่บา้ นในพื้นที่วดั ต่างๆ จานวน 7 วัด (คาว่าหมู่บา้ นใน
ผลการวิจยั นี้ จึงหมายถึงหมู่บา้ นในพื้นที่วดั นั้นๆ) ได้แก่ (1) วัดวังตะกู อาเภอเมือง (2) วัดสาโรง
อาเภอนครชัยศรี ( ) วัดมะเกลือ อาเภอพุทธมณฑล ( ) วัดไร่ ขิงพระอารามหลวง อาเภอสามพราน
(5) วัดโพธิ์งาม อาเภอกาแพงแสน (6) วัดลาลูกบัว อาเภอดอนตูม และ (7) วัดชุมนุ มศรัทธา อาเภอ
บางเลน โดยแต่ละพื้นที่มีคณะทางานหลักได้แก่ คณะสงฆ์และผูน้ าท้องถิ่นควบคู่กนั

9

2.2 รูปแบบการดาเนินงาน พบว่า เป็ นการดาเนินงานแบบคู่ขนานเชิงนโยบายระหว่างคณะ
สงฆ์จ ัง หวัด นครปฐมและจัง หวัด นครปฐม โดยในส่ ว นคณะสงฆ์ไ ด้รั บ การสนับ สนุ น การ
ดาเนิ นงานจากวัดพระปฐมเจดียร์ าชวรมหาวิหารและวัดไร่ ขิงพระอารามหลวงเป็ นหลัก และได้
มอบหมายให้คณะพระวิปัสสนาจารย์จงั หวัดนครปฐมนาโดยพระศรี วิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะอาเภอบาง
เลน เป็ นคณะทางานหลัก ในการด าเนิ น งานขับเคลื่อนโครงการ ส่ ว นทางจังหวัดนครปฐมได้
มอบหมายให้สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมเป็ นแกนหลัก และมีหน่ วยงานราชการใน
จังหวัดนครปฐมที่ร่วมดาเนิ นงาน ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กองอานวยการรักษาความ
มัน่ คงภายในจังหวัดนครปฐม ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอและมหาวิทยาลัยราชภัินครปฐม
นอกจากนี้ ยังได้มอบเป็ นนโยบายให้ทุกหน่วยราชการส่งเสริ มสนับสนุนการดาเนินงานโครงการนี้
ด้วย
2.3 แนวทางการด าเนิ น งาน พบว่า คณะทางานในระดับจังหวัด มีก ารประชุ มกัน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อระดมความคิด หาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็ นรู ปธรรม โดยมี ข้ นั ตอนที่
สาคัญในการดาเนินงาน ได้แก่
1) การประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงานโครงการ
2) การจัดทาข้อตกลงระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
) การดาเนินโครงการในหมู่บา้ นนาร่ องทุกอาเภอ
) การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินงานโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่ วม
5) การประชุม ระดมความคิดเพื่อถอดบทเรี ยนการดาเนินงาน
6) การจัดประชุมใหญ่เพื่อรับฟังแนวนโยบายและรับมอบป้ ายหมู่บา้ นรักษาศีล 5
7) การจัดประชุมย่อยระดับอาเภอเพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานหมู่บา้ นรักษาศีล 5
8) การสารวจการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุ งพัฒนา
จากการประชุม ระดมความคิดต่างๆ ทาให้คณะทางานระดับจังหวัด ได้กาหนดลักษณะ
กิจกรรมของหมู่บา้ นรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
1) กิจกรรมหลัก คือ การสวดมนต์ปิิบตั ิธรรม โดยแต่ละหมู่บา้ นต้องมีกิจกรรมสวด
มนต์ปิิบตั ิธรรมอย่างน้อยทุกวันพระ และอาจจะกาหนดเป็ นแนวทางของแต่ละหมู่บา้ นเพิ่มเติมได้
เช่น ทุกวันอาทิตย์หรื อมีกิจกรรมทุกวัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมและศักยภาพของแต่ละหมู่บา้ น
2) กิจกรรมเสริ ม คือ กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องและส่ งเสริ มการปิิบตั ิศีล 5 ซึ่งทาง
หมู่บา้ นหรื อแต่ละพื้นที่ สามารถกาหนดวางแผนดาเนิ นการได้ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เช่น
กิ จ กรรมประเพณี บุญ ตามเทศกาลต่ า งๆ กิ จ กรรมปล่อ ยนกปล่ อยปลาและไถ่ชี วิต โคกระบื อ
(สอดคล้องศีลข้อ 1) กิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน (สอดคล้องศีลข้อ 2) กิจกรรมอบรมอาชีพ
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(สอดคล้องศีลข้อ 2) กิจกรรมอบรมการวางแผนครอบครัว (สอดคล้องศีลข้อ ) กิจกรรมรณรงค์
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ไม่คดโกง (สอดคล้องศีลข้อ 2 และ ) และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(สอดคล้องศีลข้อ 5) เป็ นต้น
ทั้งนี้ คณะทางานระดับจังหวัด ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการติดตามโครงการหมู่บา้ น
รักษาศีล 5 ขึ้น เพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละพื้นที่ดว้ ย
2.4 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน พบว่า จากข้อมูลการสนทนากลุ่มคณะทางานและผูน้ า
หมู่บา้ นรักษาศีล 5 นาร่ องทั้ง 7 แห่ง สามารถสรุ ปสภาพของการดาเนินงานโดยภาพรวม ซึ่งจาแนก
เป็ นประเด็นความสาเร็ จและปั ญหาของการดาเนินงานรายหมู่บา้ นได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงการสรุ ปผลความสาเร็ จและปัญหาของการดาเนินงานโดยจาแนกเป็ นรายหมู่บา้ น
หมู่บา้ น
ความสาเร็ จของการดาเนินงาน
ปัญหาของการดาเนินงาน
1.วัดวังตะกู มีผนู้ าชุมชนเข้มแข็ง ร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง ทา เยาวชนยัง ให้ค วามสนใจ
อาเภอเมือง
ให้ข ับเคลื่อนกิ จ กรรมต่ างๆ มี ประสิ ทธิ ภ าพเพราะ กิจกรรมน้อย
ผูน้ าเป็ นแบบอย่างที่ ดี /มีกิจ กรรมสวดมนต์ปิิบัติ
ธรรมทุกวัน โดยมีการสวดมนต์ ทาวัตรเย็นกันที่วดั
และการเจริ ญกรรมฐาน
2.วัดสาโรง
มีเด็กและเยาวชนร่ วมกิจกรรมกับครอบครัวต่อเนื่อง/ ประชาชนบางส่ ว นอยาก
อาเภอนครชัย มีกิจกรรมทุกวัน ต่อเนื่อง/มีการประชาสัมพันธ์ทวั่ ถึง มาร่ ว มกิ จ กรรมแต่ อยู่ไกล
ศรี
หลากหลายรู ป แบบ/ผูน้ ามี ส่ ว นร่ วมด้ว ยดี แ ละมี วั ด ไ ม่ สา ม า ร ถม า ร่ ว ม
เครื อข่ายชาวบ้านในตาบลข้างเคียงมาร่ วมด้วย
กิ จ ก ร ร ม ไ ด้ ทุ ก วั น
โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ
.วัดมะเกลือ ผูใ้ หญ่ บา้ นเข้มแข็ง มีส่วนร่ ว มตลอด/มีเยาวชนเข้า จ า น ว น ค น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
อาเภอพุทธ
มาร่ วมกิจกรรมด้วย/มีกิจกรรมทุกวัน /มีกิจกรรมจิต กิจ กรรมทุ กวันยังมีไ ม่มาก
มณฑล
อา สา พั ฒ น า วั ด โ ดย ร่ วม กั บ โ ร งเ รี ยน / มี ก า ร นัก
ประชาสัมพันธ์ทวั่ ถึง หลากหลายรู ปแบบ
.วัดไร่ ขิงฯ ยัง ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เพราะมี กิ จ กรรมที่ ปริ มาณลดลงเรื่ อย/ตอน
อาเภอสาม
ประชาชนมาร่ วมเพียงช่วงแรกๆ ของโครงการ แม้ แรกๆ มีกิ จ กรรมก็คึ ก คัก ดี
พราน
พระสงฆ์จะมีกิจกรรมหลักต่อเนื่อง
มีคนมาร่ วมมาก/ประชาชน
ในพื้ น ที่ ส่ ว นมากมีภ ารกิ จ
ไม่สามารถเข้าร่ วมได้
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5.วัดโพธิ์งาม
อาเภอ
กาแพงแสน

มีกิจกรรมต่อเนื่อง แต่วนั ธรรมดาจะมีคนมาร่ วมเพียง
5-10 คนเท่ านั้น ส่ ว นมากมากัน ในวัน พระ /มีผนู้ า
มาร่ ว มด้วย โดยเฉพาะผูใ้ หญ่บ้านหมู่ที่ 7 และ 8 ที่
เข้าร่ วมกิจกรรมต่อเนื่ อง /มีเยาวชนมาทากิจกรรมที่
วัดเสมอๆ วัดเน้นให้แสดงตนเป็ นพุทธมามกะและ
รับศีล 5

6.วัดลาลูกบัว เน้น จัดกิ จ กรรมทุ ก วัน พระ /ผูใ้ หญ่ บ้าน ก านัน ให้
อาเภอดอนตูม ความร่ วมมือดี โดยเฉพาะกานันเป็ นแกนน าปิิบัติ
ด้วย /วันพระมีกิจกรรมร่ วมกับโรงเรี ยน มีนกั เรี ยนมา
ทาบุ ญ วัน พระ ถวายอาหาร สวดมนต์แ ละบ าเพ็ญ
ประโยชน์
7.วัดชุมนุม
วัน แรกๆ มาน้ อ ย แต่ ต่ อ มามี ก ารบอกต่ อ กัน มา
ศรัทธา อาเภอ มากกว่า 20 คน ร่ วมกิจกรรมสวดมนต์ ปิิบตั ิธรรม
บางเลน
ตอนเย็น

ชาวบ้านยังไม่ค่อยรับทราบ
กัน โดยทั่ว ถึ ง /บริ เวณนี้
ส่ ว นมากชาวบ้า นเป็ นคน
ต่างถิ่น เข้ามาอยู่อาศัย จึ งมี
ลัก ษณะชุ มชนแบบใหม่ ที่
ขาดความสนิทผูกพันกับวัด
แ บ บ ทั่ ว ไ ป ช า ว บ้ า น
ส่วนมากมักเข้าวัดทาบุญใน
เทศกาลต่ า งๆ มากกว่ า จะ
มาร่ วมกิจกรรมประจาวัน
เนื่ องจากอยู่ ใ นพื้ นที่ ท า
การเกษตร ชาวบ้ า นไม่
สามารถมาร่ วมกิจกรรมทุก
วันได้ต่อเนื่อง และบางกลุ่ม
อยู่ในทีห่างไกล ไม่สะดวก
เดินทางมาวัดในตอนเย็น
กิจกรรมยังไม่ต่อเนื่อง

จากตารางที่ 1.1 พบว่า วัดที่มีผลความสาเร็ จโดดเด่น ได้แก่ วัดมะเกลือ วัดสาโรง วัดวัง
ตะกู และวัดลาลูกบัว ส่ วนวัดอื่นๆ ยังประสบปั ญหาหลายด้าน คือ บางพื้นที่มีประชาชนมาร่ วม
กิจกรรมน้อยและขาดความต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ที่กิจกรรมขาดความต่อเนื่องหรื อจานวนประชาชน
มาร่ วมกิจกรรมน้อย เนื่องจากประชาชนมีภารกิจเยอะ ไม่มีเวลามาเข้าร่ วมโครงการทุกวัน อีกทั้ง ยัง
มีปัจจัยด้านสภาพพื้นที่ การเดินทาง และอาชีพของประชาชนด้วยที่มีผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรม
ต่างๆ
นอกจากนี้ พบว่า หากหมู่บา้ นใดมีวดั ที่ ได้ดาเนิ นการกิจกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะการ
สวดมนต์และปิิบตั ิธรรมอย่างต่อเนื่องอยูแ่ ล้ว วัดนั้นจะสามารถต่อยอดและขับเคลื่อนกิจกรรมของ
โครงการหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพราะมีทุนเดิมที่ดี เช่น วัดวังตะกู วัดสาโรง
และวัดลาลูกบัว เป็ นต้น และปั จจัยที่สาคัญที่สุด คือ ผูน้ าทั้งฝ่ ายพระสงฆ์และฝ่ ายชุมชนท้องถิ่น
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ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ นและกานัน หาก มีภาวะผูน้ าที่ดีและมีความตั้งใจจริ งในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ก็
จะทาให้หมู่บา้ นนั้นหรื อพื้นที่น้ นั ประสบความสาเร็ จในการดาเนินงานเป็ นอย่างดี
สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ข้างต้น สามารถสรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ดงั นี้
1. ผลการถอดบทเรี ยนการดาเนินงานหมู่บา้ นรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม สรุ ปได้ว่า มีแนว
ปิิบตั ิที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของทั้ง 7 หมู่บา้ นนาร่ อง แบ่งออกเป็ น ประเด็น ได้แก่ (1)
การเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูน้ าของทั้งฝ่ ายสงฆ์และผูน้ าท้องถิ่น ซึ่งมีการดาเนิ นงานประสานความ
ร่ ว มมือกัน เป็ นอย่างดี (2) การประชาสัมพัน ธ์ที่ดี โดยใช้ศกั ยภาพด้านการประชาสัมพัน ธ์ทุก
รู ปแบบและมีความต่อเนื่ อง ( ) การจัดกิ จกรรมที่ดี ซึ่งอาศัยทุ นเดิมของชุมชนที่มีอยู่ และการมี
ส่ วนร่ ว มของภาคส่ ว นต่างๆ ในท้องถิ่น และ ( ) การส่ งเสริ มสนับสนุ นที่ดี ท้ งั โดยวัดซึ่งนาโดย
พระสงฆ์และโดยหน่ ว ยงานภาครั ฐทั้งในส่ ว นสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นครปฐมและ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ที่มีการดาเนินงานสนับสนุนร่ วมกันอย่างจริ งจังต่อเนื่อง
2. ผลการดาเนิ น งานหมู่บา้ นรัก ษาศีล 5 ของจังหวัด นครปฐม พบว่า จังหวัดนครปฐมมี
รู ปแบบการดาเนินงานแบบมีส่วนร่ วมทั้งในส่วนคณะสงฆ์จงั หวัดนครปฐมนาโดยเจ้าคณะจังหวัด
และจังหวัดนครปฐมนาโดยผูว้ ่าราชการจังหวัด มีการจัดตั้งคณะทางานทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด
จนกระทั้งถึงระดับหมู่บา้ น มีการด าเนิ นงานตามแผน ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะเร่ งด่วน (เดือน
มิถุน ายน – สิ งหาคม 2557) เน้น การประชาสัมพัน ธ์โครงการ ระยะที่ 2 ระยะปานกลาง (เดือน
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) เน้นการรับสมัค รเข้าร่ วมโครงการและการสร้างแกนน าในการ
ดาเนินงาน และระยะที่ ระยะยาว (เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2560) เน้นการขยายผลและสร้าง
ความยัง่ ยืน โดยในระยะเร่ งด่วน ได้มีการดาเนิ นงานในหมู่บา้ นนาร่ อง 7 แห่ ง (อาเภอละ 1 แห่ ง)
แนวทางการดาเนินงานในระยะที่ 1 และ 2 ที่ผา่ นมา มีการดาเนินงานโดยเน้นการประชุมหารื อและ
จัดทาแนวปิิบตั ิต่างๆ จากส่ วนกลางเพื่อสร้างความเข้าใจสู่ทอ้ งถิ่น รวมทั้งมีการจัด ทาแผนการ
ดาเนินงานในระดับอาเภอ เพื่อส่งเสริ มให้อาเภอร่ วมดาเนินการวางแผนการดาเนิ นงานในระยะยาว
กับตาบลและหมู่บา้ นต่อไป
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลความสาเร็ จและปัญหาการดาเนินงานที่ผา่ นมา สรุ ปได้ว่า หมู่บา้ น
หรื อชุมชนที่ประสบผลสาเร็ จในการดาเนินงานที่ผา่ นมา เพราะมีผนู้ าที่เข้มแข็งทั้งฝ่ ายสงฆ์และฝ่ าย
ผูน้ าท้องถิ่น ประกอบกับปั จจัยเชิงพื้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ นสังคมบ้านมากกว่าสังคมเมืองทุนเดิมทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เข้มแข็งอยูแ่ ล้ว
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ข้ อเสนอแนะและการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1) ข้อเสนอแนะ มีดงั นี้
1.1) ควรมีการพัฒนาหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ต้นแบบเพื่อสร้างแบบอย่างในการดาเนิ นงาน
หมู่บา้ นรักษาศีล 5 และนาไปสู่การขยายผลอย่างเป็ นรู ปธรรมในจังหวัดนครปฐมต่อไป โดยการ
คัดเลือกจากหมู่บา้ นนาร่ องที่มีผลการดาเนิ นงานระยะแรกที่มีความโดดเด่นและมีการสนับสนุ น
ส่ งเสริ ม ให้มีประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผลมากยิ่งขึ้ น แล้ว จัด ทาเป็ นคู่มือแนวทางการด าเนิ น
หมู่บา้ นรักษาศีล 5 ต่อไป
1.2) ควรจัด ทาการวิจยั เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพัฒนาหมู่บา้ นรัก ษาศีล 5 ให้มี
ความยัง่ ยืนต่อไป
1. ) ควรนาเสนอภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลให้มีการส่ งเสริ มหมู่บา้ นรัก ษาศีล 5 อย่าง
จริ งจัง โดยการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอต่อ
การดาเนินงาน
1. ) ควรจัด ระเบี ย บทางสังคมให้มีสิ่ งแวดล้อ มที่ เอื้ อต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลัก
ศีลธรรมอย่างจริ งจัง โดยมีมาตรการทางกฎหมายกับแหล่งอบายมุขและการปิิบตั ิที่ ผิดศีลธรรม
อย่างเข้มงวด
1.5) ควรเร่ งดาเนินการในการสร้างอาสาสมัครพุทธศาสนาเพื่อทางานในเชิงเครื อข่าย
ในการขับเคลื่อนหมู่บา้ นรักษาศีล 5 และกิจการทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นให้มีความแพร่ หลาย
มากยิง่ ขึ้น โดยการรับสมัครจากทุกหมู่บา้ นและมีการจัดการอบรมและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
การปิิบตั ิงานอย่างจริ งจัง
2) การนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ มีแนวทางดังนี้
2.1) การนาผลการวิจยั ในครั้งนี้ โดยเฉพาะผลการถอดบทเรี ยนไปเป็ นข้อมูลในการ
จัดทาแผนการพัฒนาหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ในระยะยาวได้ เช่น จากผลการวิจยั ที่พบว่า ผูน้ าที่ดีมีผลต่อ
ความสาเร็ จของการดาเนิ น งานหมู่บา้ นรัก ษาศีล 5 นั้น สามารถนาผลการวิจ ัยนี้ ไปเป็ นแผนการ
พัฒนาผูน้ าเพื่อขับเคลื่อนหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ได้
2.2) สามารถนาข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้ งนี้ ไปต่อยอดการดาเนิ นงานที่ผ่านมาเพื่อ
ส่งเสริ มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานได้
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณและขอบคุณผูม้ ีส่วนสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ ผวู้ ิจยั สามารถดาเนิ นการ
วิจยั ไปได้อย่างสาเร็ จลุล่วงด้วยดี ประกอบด้วย พระเดชพระคุณพระศรี วิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะอาเภอ
14

บางเลนและหัว หน้าพระวิปัสสนาจารย์จ ังหวัด นครปฐม นายวิโรจน์ อุ่น ทรั พย์ ผูอ้ านวยการ
สานัก งานพระพุ ทธศาสนาจังหวัด นครปฐม ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ส มเดช นิ ล พัน ธุ์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัินครปฐม ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม คณบดีคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัินครปฐมและกัลยาณมิตรทุกท่านที่มิได้กล่าวถึงในที่น้ ี แต่มีส่วน
ช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริ มให้ผวู้ ิจยั สามารถดาเนินการวิจยั จนบรรลุผลในครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
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เพื่อสังคม.
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ประสิ ทธิ ภาพของระบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาผ้าบาติก กลุ่มอาชี พสหกรณ์ ศิลปะประดิ ษฐ์
ดําเนิ นการวิจยั โดยใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เนื้ อหา ตามกระบวนการและเทคนิ คการ
วิจยั และพัฒนาระบบสารสนเทศ แหล่งข้อมูลในการศึกษาและผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้เลือกข้อมูลจากเอกสาร
และรายงานต่าง ๆ และศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการของระบบที่สอดคล้องกับปั ญหาคือ
เป็ นระบบการจัดการความรู ้ ที่ เป็ นความรู ้ ของผูเ้ ชี่ ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการทําผ้าบาติก
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่ายังไม่มีการจัดเก็บความรู ้ และการถ่ายทอดความรู ้อย่างเป็ นระบบ
โดยระบบการจัดการความรู ้ ที่พฒ
ั นาขึ้น นั้น ได้ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํานวน 15 ท่าน คือผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิคจํานวน 9 ท่าน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบจํานวน
6 ท่าน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ระบบจัดการความรู ้ ที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น และแบบประเมิน
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ประสิ ท ธิ ภ าพผูเ้ ชี่ ยวชาญ นําไปเก็บ ข้อ มู ล และรวบรวมข้อมู ลผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ด้ว ยสถิ ติ
พื้นฐาน ค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าระบบจัดการความรู ้ภูมิปัญญาผ้าบาติก
กลุ่มอาชี พสหกรณ์ ศิลปะประดิ ษฐ์ มีการตรวจสอบความถู กต้องของระบบโดยใช้ White Box
Testing ผลการตรวจสอบพบว่าระบบที่พฒั นาขึ้นมีความถูกต้องตรงตามระบบที่ได้ออกแบบไว้
และมีผลการประเมินประสิ ทธิภาพในภาพรวม อยูใ่ นระดับดี
คําสํ าคัญ : ระบบการจัดการความรู ้, ภูมิปัญญา, ผ้าบาติก
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
จังหวัดนนทบุรี เป็ นจังหวัดที่อยู่พ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย มีขนาดเนื้ อที่ ใหญ่ เป็ น
อั น ดั บ ที่ 75 ของประเทศ มี ป ระชากรอาศั ย อยู่ ห นาแน่ นเป็ นอั น ดั บ ที่ 2 รองจากจั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร และมี ส ภาพเป็ นที่ ร าบลุ่ ม มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ (สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุ มชน, 2556) มีชุมชนเกาะเกร็ ด ส่ วนใหญ่เป็ นชาวมอญ วิถีชีวิต
ของชุมชนไทยเชื้อสายมอญเกาะเกร็ ด มีความน่าสนใจสมควรแก่การศึกษาค้นคว้า เนื่องจากยังคงมี
วิถีชีวิตที่อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มเช่นเมื่อครั้งตั้งถิ่นฐานตั้งแต่แรกเริ่ ม และยังคงสามารถรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี ด้ งั เดิ มไว้ได้อย่างดี การทําอุตสาหกรรมที่เน้นเฉพาะอุตสาหกรรมในครัวเรื อน ที่สร้าง
ชื่ อเสี ยงให้เกาะเกร็ ดเป็ นที่รู้จกั คือ กลุ่มหัตถกรรมเครื่ องปั้ นดิ นเผา กลุ่มขนมมงคล กลุ่มส่ งเสริ ม
อาชีพสหกรณ์จกั สานพลาสติกเกาะเกร็ ด กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ การทําผ้าบาติก และ
ของที่ระลึกต่างๆ จากการศึกษางานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความตระหนักเรื่ องการ
จัดการกับความรู ้ และภูมิปัญญาที่มีอยูไ่ ปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น
ทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ส่ิ งที่ สัมพันธ์กนั สามารถเชื่ อมโยงความรู ้ไปสู่ การสร้างความรู ้ ใหม่ (Taylor,
2004) และเชื่อมโยงกับกระบวนการทางธุรกิจ ธุรกิจยุคใหม่จะกลายเป็ นองค์กรที่ใช้ความรู ้เป็ นฐาน
(Knowledge-based) (ณั ฐ ยา สิ น ตระการผล และ วี รวุธ มาฆะศิ ร านนท์, 2554) การประยุก ต์ใ ช้
ความรู ้ในธุรกิจประกอบด้วย การสร้างความรู ้ การประมวลความรู ้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการ
สร้างนวัตกรรม สําหรับในทางปฏิบตั ิน้ นั การจัดการความรู ้ เกิดจากการร่ วมกันของงานประจําและ
เทคโนโลยีควบคู่กนั ไป (Ruggles, Rudy อ้างใน ชัชวาล วงษ์ประเสริ ฐ, 2548)
มี งานวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพระบบจัด การความรู ้ ก ารทํา
เครื่ องปั้ นดินเผา (จิตรลดา พรหมมากรณ์ และคณะ, 2558) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาระบบ
การจัด การความรู ้ ก ารทําเครื่ อ งปั้ นดิ น เผา เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการวิจ ัย คื อ ระบบจัด การความรู ้ ที่
ผูว้ ิ จ ัย พัฒ นาขึ้ น และแบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพผูเ้ ชี่ ย วชาญ ผลการตรวจสอบพบว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นมี ความถูกต้องตรงตามระบบที่ ได้ออกแบบไว้ และมีผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
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ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําผ้าบาติก อาชี พสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ จาก
กลุ่มนั้นมีอยูด่ ว้ ยกันหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการถ่ายทอดภายในครอบครัว ซึ่ งเป็ นการถ่ายทอด
จากพ่อ แม่ สู่ ลูก หรื อการถ่ ายทอดระหว่างเครื อญาติ และการถ่ายทอดจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง แต่ยงั ไม่มีการจัดการกับความรู ้ภูมิปัญญาผ้าบาติก และยังไม่มีระบบที่สามารถ
รวบรวม แลกเปลี่ยน หรื อจัดเก็บความรู ้ภูมิปัญญาเหล่านั้น ให้สามารถนําความรู ้น้ นั มาใช้ซ้ าํ ได้อีก
(อลิสา รามโกมุท, 2542)
ในการศึกษาวิจยั ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ตอ้ งการเตรี ยมความพร้อมและสร้างภูมิคุม้ กันของประเทศไทยให้
เข้มแข็ง เป็ นการพัฒนาระบบตามหลักวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาระบบจัดการความรู ้ภูมิปัญญาผ้า
บาติก กลุ่มอาชี พสหกรณ์ ศิลปะประดิ ษฐ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการความรู ้ภูมิ
ปั ญ ญาผ้าบาติ ก กลุ่ มอาชี พ สหกรณ์ ศิลปะประดิ ษ ฐ์ และเพื่อหาประสิ ทธิ ภ าพของระบบจัดการ
ความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาผ้าบาติ ก กลุ่ ม อาชี พ สหกรณ์ ศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาหลัก การทฤษฎี
งานวิจยั และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องที่ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาระบบ ได้แก่
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรื อ IT) หมายถึง เครื่ องมือและเทคนิ คต่างๆ ที่
นําไปใช้ช่ ว ยในการออกแบบ การพัฒ นาระบบสารสนเทศ ซึ่ งรวมถึ ง ฮาร์ ด แวร์ (Hardware)
ซอฟต์แวร์ (Software) ระบบฐานข้อมูล (Database) การสื่ อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)
และระบบรับ-ให้บริ การ (Client-Server System) (Turban, 2001) วงจรการพัฒนาระบบ (System
Development Life Cycle : SDLC) เป็ นกระบวนการในการสร้ างระบบสารสนเทศขึ้ น มาเพื่ อ ใช้
สําหรับแก้ปัญหาหรื อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ธุรกิจ การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) การ
จัดการความรู ้เป็ นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กบั การระบุ การเลือก การจัดระบบ การเผยแพร่
และการถ่ ายโอนสารสนเทศและความเชี่ ยวชาญ (Turban et al., 2004) ระบบการจัด การความรู ้
(Knowledge Management System : KMS) เป็ นระบบสําหรั บการจัดการความรู ้ ในองค์กรในการ
สนับสนุ นการสร้างความรู ้ การจัดเก็บและแบ่งปั นความเชี่ ยวชาญในรู ปแบบของข้อมูล (Jennex
and Olfman, 2002)
2. การดําเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล
ระบบจัด การความรู ้ เพื่ อ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยกํา หนดขอบเขตการพัฒ นาและหา
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ประสิ ทธิ ภาพของระบบการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาผ้าบาติก กลุ่มอาชี พสหกรณ์ ศิลปะประดิ ษฐ์
โดย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการดําเนิ นงานในปั จจุบนั
และความต้องการของระบบจัดการความรู ้ภูมิปัญญาผ้าบาติก กลุ่มอาชี พสหกรณ์ ศิลปะประดิษฐ์
จากนั้นจึงทําการพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน
15ท่าน คือผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคนิ คจํานวน 9 ท่านและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการออกแบบจํานวน 6 ท่าน
เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ระบบจัดการความรู ้ภูมิปัญญาผ้า
บาติก
3. ผลการศึกษา
ผลการประเมินประสิ ทธิภาพผูเ้ ชี่ยวชาญ 15 ท่าน แบ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิคจํานวน
9 ท่าน และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านออกแบบจํานวน 6 ท่าน โดยการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
โดยใช้ White Box Testing เพื่อดูโครงสร้างของระบบที่พฒั นาขึ้น โดยมีการทดสอบความถูกต้อง
ของระบบที่พฒั นาขึ้น, ทดสอบการทํางานสู งสุ ด โดยทดสอบประสิ ทธิภาพในการประมวลผลของ
ระบบ และทดสอบการเก็บข้อมูล โดยทําการประเมินประสิ ทธิ ภาพและทดสอบการเก็บข้อมูล
โดยทําการประเมินประสิ ทธิ ภาพแบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถทํางานตรงตามความ
ต้อ งการของผูใ้ ช้งาน 2) ด้านหน้าที่ ข องโปรแกรม 3) ด้านการใช้งานของระบบ 4) ด้านความ
ปลอดภัย ในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 86.44% ด้านที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดตามลําดับคือด้าน
ความสามารถทํา งานตรงตามความต้อ งการของผู ้ใ ช้ง าน 88.14% รองลงมาด้า นหน้ า ที่ ข อง
โปรแกรม 87.33% รองลงมาคือด้านความปลอดภัย 87.11% โดยมี Username & Password ในการ
กําหนดสิ ทธิ์ในการเข้าใช้ระบบ และลําดับสุ ดท้ายคือด้านการใช้งานระบบ 86.53% ดังรู ปที่ 1
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88.50

88.14
1.ด้านความสามารถทํางานตรงตามความ
ต้องการผูใ้ ช้งาน

The system performance(Percent)

88.00
87.33

87.00

2. ด้านหน้าที่ของโปรแกรม

87.11

87.50

3. ด้านการใช้งานของระบบ
86.53

86.44

86.50

4. ด้านความปลอดภัย

86.00

5. โดยภาพรวม

Performance

85.50

รู ปที่ 1 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพผูเ้ ชี่ยวชาญ
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รูปที่ 2 หน้าหลักของระบบ

รูปที่ 3 หน้าแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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4. อภิปรายผล
การพัฒ นาและหาประสิ ทธิ ภาพของระบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญ ญาผ้าบาติ ก กลุ่ ม
อาชี พสหกรณ์ ศิลปะประดิ ษฐ์ พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุ นการทํางาน และการแบ่งปั นแลกเปลี่ยน
ความรู ้ระหว่างกลุ่มสมาชิ ก ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน
เพราะผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้จริ ง
5. สรุ ปผลการวิจยั
ผลการศึ กษาครั้งนี้ ได้ระบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาผ้าบาติก กลุ่มอาชี พ สหกรณ์
ศิ ลปะประดิ ษ ฐ์ประกอบด้วยระบบย่อย 5 ระบบ คื อ ระบบล็อกอิ น (Log in) ระบบผูด้ ู แลระบบ
(Admin) ระบบสมาชิ ก (Member) ระบบบุ ค คลทั่ ว ไป (User) และระบบแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้
(Knowledge Sharing) ซึ่ งภายในระบบจะมีการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลส่ วนตัว เพิ่มลบสมาชิก อัพเดท
ข้อมูลข่าวสารจากผูด้ ูแลระบบ การแบ่งปันความรู ้ภูมิปัญญาการทําผ้าบาติกจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ก่ อให้เกิ ดความยัง่ ยืน บนฐานเศรษฐกิ จพอเพียง และสามารถนํา
ระบบที่พฒั นาขึ้น เพื่อใช้เป็ นต้นแบบในการพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ที่ในการเข้าถึงข้อมูล
ความรู ้ แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ภายในกลุ่มผ้าบาติกในชุมชนอื่นๆ ในประเทศไทยได้
อีกด้วย
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะบริ หารธุ รกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ ที่สนับสนุนในการทําวิจยั จนสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุ ณ คุ ณ ลัด ดา วัน บาเล 53/1 หมู่ 3 ตําบลเกาะเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี 11120
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ื องบนพืนทีสู ง ด้ วยโมเดล SECI
การสังเคราะห์ ความรู้การเลียงไก่พนเมื
Knowledge Synthesis of Highland Native Chicken Raising Through SECI Model
ผ่องศรี กติกาโชคสกุล1 และเฉลิมพล คงจิตต์2
1

สถาบันพัฒนาและฝึ กอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
วิทยาลัยศิลปะ สือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัด ย่ อ : ชาวไทยภู เขาเผ่ากะเหรี ยง (โปว์) บ้านยองแหละ ตําบลอมก๋ อย อําเภออมก๋ อย จังหวัด
เชียงใหม่ ประสบปัญหาไก่พนเมื
ื องไม่เพียงต่อการนําไปใช้ประกอบพิธีกรรม เนืองจากขาดความรู้ใน
เรื องวิธีการเลียง การจัดการ และการคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์ไก่พืนเมืองทีเหมาะสม การศึกษาวิจยั นี มุ่ง
พัฒ นาองค์ค วามรู้ เรื องการเลียงไก่ พื นเมืองที เหมาะสมกับ ชุ มชนบนพื นที สู ง โดยศึก ษาร่ ว มกับ
ชาวบ้านยองแหละจํานวน คน ตามกระบวนการ SECI Model เพือพัฒนาบทเรี ยนต่าง ๆ และอาศัย
แบบบันทึกการสนทนากลุ่มสําหรับบันทึกประสบการณ์การเลียงไก่ของชาวบ้าน และแบบสัมภาษณ์
ผูเ้ ชียวชาญเพือจับประเด็นความรู้และประสบการณ์เกียวกับการเลียงไก่พนเมื
ื อง จากการศึกษาพบว่า
ชาวบ้านสามารถนําบทเรี ยนทีได้พฒั นาขึนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพบว่าการเลียง
ด้วยวิธีการทีได้จากการถอดความรู้และสังเคราะห์ความรู้ใหม่ สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่าการเลียง
แบบดังเดิม
คําสําคัญ : การสังเคราะห์ความรู้, การถอดบทเรี ยน, การเลียงไก่พนเมื
ื อง
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
ความเชือในการนําไก่พืนเมืองเพือประกอบพิธีกรรมของชาวกะเหรี ยง(โปว์) บ้านยองแหละ
ตําบลอมก๋ อย อําเภออมก๋ อย จังหวัด เชี ย งใหม่ มีก ารยึด ถือ ปฏิบัติ อย่างเคร่ งครั ด ทังนี เพือให้ก าร
ดํารงชีวิตประสบความสําเร็ จและมีความราบรื น จากการเก็บข้อมูล ปี 2555 พบว่า ชาวกะเหรี ยง(โปว์)
จํานวน 61 ครัวเรื อน มีความต้องการใช้ไก่พืนเมืองสี แดง 32 ตัว สี ขาว 5 ตัว และสี ดาํ 2 ตัว สําหรับ
ประกอบพิธีกรรม รวมอย่างน้อย ครัวเรื อนละ 39 ตัวต่อปี แต่สามารถผลิตได้เพียงครัวเรื อนละ 14 ตัว
ยังขาดไก่พนเมื
ื องอีก ครัวเรื อนละ 25 ตัว หรื อ 1,525 ตัวต่อชุมชน ในปี
การเกิดโรคระบาดมีผล
ทําให้ไก่พืนเมืองของชาวบ้านตายทังหมด ทําให้ชาวบ้านจําเป็ นต้องหาซื อไก่พืนเมืองจากหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ซึงหาซือได้ยากและขายกันในราคาทีสูงมาประกอบพิธีกรรมแทน (การสัมภาษณ์ชาวบ้าน
ยองแหละ, 2555) นอกจากคุ ณ ลัก ษณะเรื องสี ข นของไก่ พื นเมือ งแล้ว ไก่ พื นเมือ งเพื อประกอบ
พิธีกรรมจะต้องเป็ นไก่ทีไม่มีพฤติกรรมผิดธรรมชาติ และไม่มีความพิการ ซึงหลายครังจากการทีไก่มี
พฤติกรรมผิดธรรมชาติ เช่น จิกไข่ วางไข่ลงพืนดิน ฯลฯ ทําให้ตอ้ งกําจัดแม่พนั ธุ์ไก่ทิง ส่ งผลให้ขาด
ความต่อเนื องในการผลิตลูกไก่ ยิงกว่านันวิธีการเลียงแบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติแบบเดิม
โดยไม่จดั การเรื องนําและอาหารทีถูกสุ ขลักษณะ ทําให้ไก่พนเมื
ื องได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เสียง
ต่อการเกิดโรค และตายหรื อเติบโตช้า ทําให้มีผลต่ อการคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์ไก่พืนเมือง การนําไก่
พืนเมืองที มีข นาดโตมาใช้ประกอบพิธีก รรมจนหมด และเหลือไก่ พืนเมืองขนาดเล็กไว้ผสมพัน ธุ์
กันเอง ส่งผลเสี ยต่ออัตราการฟักออกทีลดลงอย่างต่อเนือง เพราะพ่อแม่พนั ธุ์มีขนาดเล็ก อายุมากและ
อัตราการผสมเลือดชิดสูงขึน (เกรี ยงไกร โชประการ และคณะ,
) การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหากระบวนการเลียงไก่พืนเมืองบนพืนทีสูงและพัฒนาบทเรี ยนทีเป็ นองค์ความรู้
เรื องการเลี ยงไก่ พื นเมื อ งที เหมาะสมกับ ชุ ม ชนบนพื นที สู ง โดยได้น ําหลัก การจัด การความรู้
“SECI- Knowledge Conversion Process” ของ Nonaka และ Takeuchi เกียวข้องกับการกําหนดความรู้
ของชุมชน การแสวงหาความรู้ การประมวลและกลันกรองความรู้ และการนําความรู้ทีได้ไปปฏิบตั ิ
(เฉลิมพล คงจิตต์ และคณะ, 2554: 8-9) มาเป็ นเครื องมือในการบ่งชีปัญหา การขยายผลจากความรู้ของ
ผูเ้ ชียวชาญ (Tacit Knowledge) กับความรู้ทีหาได้จากหนังสือ ผลงานวิจยั (Explicit Knowledge) และ
สังเคราะห์ความรู้ใหม่ เกียวกับวิธีการเลียงและการจัดการทีเหมาะสม ตลอดจนวิธีการคัดเลือกพันธุ์
เพือส่งเสริ มให้ชาวบ้านยองแหละ สามารถผลิตไก่พนเมื
ื องทีมีคุณลักษณะสอดคล้องต่อความเชือ ตาม
ความต้องการไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมได้
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2. ทบทวนวรรณกรรม
สุชน ตังทวีวิพฒั น์และคณะ อ้างถึง สมิต (2527) ว่า ข้อจํากัดของการเลียงไก่ของชาวบ้านเกิด
จากการขาดความรู้ความเข้าใจทังในเรื องโรคระบาด การปรับปรุ งหรื อการคัดเลือกพันธุ์ โดยกล่าว
แนะนําว่า ควรส่งเสริ มให้ผเู้ ลียงมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับวิธรการจัดการอย่างง่ายเพิมขึน เช่น การ
กกลูกไก่ การจับแม่ไก่จุ่มนําเพือลดการฟักไข่และเลียงลูก การให้อาหารเสริ มโปรตีนทีมีในท้องถิน
เป็ นต้น เพือเพิมปริ มาณไก่ทีควรจะได้รับต่อปี
สุชน ตังทวีวิพฒั น์และคณะ (2547) รายงานว่า การใช้เทคนิคการจับลูกไก่แยกออกจากแม่ไก่
ไปเลียงตังแต่แรกเกิด จากนันนําแม่ไก่ไปจุ่มนําเย็น มีผลทําให้แม่ไก่กลับมาไข่ในรอบใหม่ได้เร็ วขึน
จึงได้รอบการผลิตลูกไก่เพิมขึน ซึงเทียบแล้วจะได้ลกู ไก่มากกว่าการเลียงของเกษตรโดยทัวไป 2-3
เท่า (59-66 vs. 19-38 ตัว/แม่) จึงควรส่งเสริ มให้เกษตรกรนําไปปฏิบตั ิอย่าเป็ นรู ปธรรมต่อไป และถ้า
หากเกษตรกรสามารถดู แลตูฟ้ ั กเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จะยิงทําให้ได้ร อบการผลิต ไข่และได้
ลูกไก่เพิมมากขึ นกว่าการให้แม่ไก่ฟักเองตามธรรมชาติ ส่ วนกรณี ลกู ไก่เมือแยกออกจากแม่แล้ว ควร
นําไปเลียงแบบขังคอกรวม ทําการกกให้ความอบอุ่น และให้อาหารสําเร็ จรู ปของลูกไก่ไข่ทีเจือจาง
ด้วยปลายข้าวในอัตราส่ วน 25, 50 และ 75% ในช่วงลูกไก่อายุ 1-2, 3-4 และ 5-6 สัปดาห์ แม้ว่าจะทํา
ให้สมรรถภาพการผลิตด้อยกว่าการให้อาหารสําเร็ จรู ปล้วน ๆ ไปบ้าง แต่มีตน้ ทุนการผลิตตํากว่าอย่าง
มีนยั สําคัญ ซึงจะทําให้เกษตรกรจะได้กาํ ไรมากกว่า
อรอนงค์ เลียวธารากุลและคณะ (2547) รายงานว่า แม่ไก่พืนเมืองจะให้ไข่มากทีสุดในเดือน
มี น าคม และธัน วาคม โดยมี อ ัต ราการเลียงไก่ ร้ อ ยละ 16.22 และ 12.54 ของการให้ไ ข่ ร วมทังปี
ตามลําดับ สอดคล้องกับจํานวนลูกเกิดในแต่ละเดือน ทีพบว่า ลูกไก่จะเกิดสูงทีสุดในเดือนเมษายน
(ร้อยละ 12.81) รองลงมาได้แก่เดือนมกราคม (ร้อยละ 11.08) ขณะทีอัตราการตายของลูกไก่ จะสู ง
ทีสุ ดในเดือนเมษายน(ร้อยละ 26.96) รองลงมาได้แก่เดือนพฤษภาคม (ร้อยละ 19.18) มิถุนายน(ร้อย
ละ 16.45) และกรกฎาคม (ร้อยละ 15.09) ตามลําดับ อ้างถึงเกรี ยงไกร และคณะ (2531) พบว่า ลูกไก่
พืนเมืองของเกษตรกรทีเกิดระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมจะมีอตั ราการตายสูงกว่าเดือนอืน
มาโนช อมรมงคลและคณะ (2554) รายงานการวิจยั พัฒนาอาหารไก่จากวัตถุดิบในพืนทีและ
การควบคุมอุณ หภูมิในการอนุ บาลลูกไก่ สาํ หรับไก่พืนเมืองบนพืนทีสูง ว่า จากการทดลองเลียงไก่
พืนเมืองในสภาพการจัดการของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี ยงในพืนที โดยแบ่งการเลียงออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ 1) การเลียงแบบให้ขา้ วเปลือกเพียงอย่างเดียวและ 2) การเลียงแบบให้อาหารหมักทีใช้ตน้ กล้วย
เป็ นวัตถุดิบหลักในสูตรอาหาร และไก่ทดลองทัง 2 กลุ่ม จะได้รับอาหารตามกลุ่มทดลองในช่วงเช้า
และเย็น ร่ วมกับการปล่อยให้หาอาหารกิน เองตามธรรมชาติในช่วงกลางวันดังเช่ นที เคยปฏิบัติแต่
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ื องทีได้รับข้าวเปลือกเพียงอย่างเดียวมี
ดังเดิม พบว่า สมรรถภาพการผลิต/การสืบพันธุ์ของแม่ไก่พนเมื
เปอร์ เซ็นต์การฟักออกมากกว่าการให้อาหารหมักทีใช้ตน้ กล้วยเป็ นวัตถุดิบหลักในสูตรอาหาร ส่ งผล
ได้จาํ นวนลูกไก่ทีฟักออกเป็ นตัวต่อชุดมากกว่า แม้ว่าแม่ไก่จะจํานวนไข่ทีใกล้เคียงกันก็ตาม แต่เมือ
พิจารณาถึงการเปลียนแปลงของนําหนักตัว กลับพบว่า แม่ไก่ทีเลียงด้วยข้าวเปลือกเพียงอย่างเดียวมี
การสู ญ เสี ยนําหนัก ตัวมากกว่ า ซึ งอาจก่ อให้เกิ ด ความสู ญ เสี ย ด้านสมรรถภาพการผลิต ตามมาใน
อนาคต เช่น การกลับมาให้ไข่รอบใหม่ชา้ กว่าหรื อเปอร์เซ็นต์ไข่เชื อตาย/ตายโคมมากกว่า เนื องจาก
ความไม่สมบูรณ์พนั ธุข์ องแม่ไก่พนเมื
ื อง
นอกจากนี การให้ขา้ วเปลือกเพียงอย่างเดียวยังมีตน้ ทุนค่าอาหารทีสูงกว่าการให้อาหารหมัก
อย่างมีนัย สําคัญ ยิงทางสถิติ (P<0.01) ดังนัน จึ งควรส่ งเสริ ม ให้มีก ารเลียงด้ว ยข้าวเปลือกร่ วมกับ
อาหารหมักโดยเน้นพืชผักทีมีตามฤดูกาลในท้องถิน เพือลดต้นทุนค่าอาหาร และช่วยเพิมสมรรถภาพ
การผลิต/สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่พนั ธุไ์ ก่พืนเมือง ภายใต้สภาพการจัดการทีถูกจํากัดทังพืนที
ในการจัดเลียงดูและวัตถุดิบในการผลิตอาหาร และสามารถนําไปขยายผลในพืนทีอืนต่อไปได้
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การเลียงไก่พนเมื
ื องจําเป็ นให้มีเพียงพอต่อความต้องการ
จะต้องมีการจัดการอย่างเป็ นระบบเพือป้ องกันโรคระบาด ศัตรู สามารถควบคุมการให้นาํ ให้
อาหาร การคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์ รวมถึงการดูแลและอนุ บาลลูกไก่ได้ แต่ การเลียงไก่พืนเมือง
จะต้องพิจารณาถึงข้อจํากัดและปัจจัยต่าง ๆ ของชุมชน ไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายและภาระงาน
ทีเพิมขึน เพราะจะทําให้เกษตรกรล้มเลิกการเลียงไก่ในรู ปแบบใหม่ และหันไปเลียงไก่แบบเดิม
3. การดําเนินการวิจยั
เพือเป็ นสังเคราะห์บทเรี ยนเรื องการเลียงไก่พืนเมืองบนพืนทีสูง โดยอาศัยการแลกเปลียน
เรี ยนรู้ และการถ่ายทอดประสบการณ์ ร่วมกัน ระหว่าง ผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 3 คน ซึ งเป็ นปราชญ์ผมู้ ี
ประสบการณ์ในการเลียงไก่พนเมื
ื อง นักวิจยั และนักวิชาการด้านการถ่ายทอดและส่งเสริ มวิธีการและ
การจัด การการเลี ยงไก่ พื นเมือ งให้ก ับ ชุ ม ชนบนพื นที สู ง ตัว แทนชาวบ้านในพื นที อมก๋ อ ยซึ งมี
ประสบการณ์ตรงจากการส่งเสริ มวิธีการเลียงไก่พนเมื
ื องบนพืนทีสูง ไปสู่ชาวบ้านยองแหละจํานวน 4
คน เพือให้ชาวบ้านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยมีกระบวนการดังนี
1) การดําเนิ นการบ่งชี ปัญหา หรื อความรู้ทีสําคัญสําหรับการเลียงไก่ ผ่านกระบวนการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ ในระดับตัวบุคคล ภายในกลุ่มคนที ทํางานร่ วมกัน (Socialization) ซึงแต่ละคนมี
ความรู้ (Tacit Knowledge) ทีแตกต่างกัน มารวมเป็ นความรู้ในระดับทีสูงขึน นําไปสู่การมองปั ญหา
แบบองค์รวมได้มากขึน
2) การสร้ าง การแสวงหาความรู้ และการจัด ความรู้ให้เป็ นระบบ โดยอาศัย การนํา
ความรู้ทีมีอยู่ในตัวบุคคล มาสร้างและจัดระบบ เพือถ่ายทอดสู่ระดับกลุ่ม โดยได้กาํ หนดแบบบันทึก
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ความรู้เป็ นเครื องมือช่วยสําหรับบันทึก ความรู้ทีได้จากสมาชิ กทีเข้าร่ วม และรวมถึงแบบบันทึกคํา
สัมภาษณ์ความรู้เฉพาะจากผูเ้ ชียวชาญ ช่วยให้สมาชิกเกิดความเข้าใจร่ วม และสามารถนําไปปฏิบตั ิใน
แนวทางเดียวกันได้ (Externalization)
3) การประมวลและกลันกรองความรู้ การผนวกความรู้ เน้น การตรวจสอบ และ
กลันกรองความรู้ เพือสังเคราะห์เป็ นความรู้ใหม่ในแต่ละประเด็นปั ญหา เพือให้สามารถนําไปปฏิบตั ิ
ได้จริ ง (Combination)
4) การนําความรู้ทีได้ไปปฏิบตั ิ (Internalization) สมาชิกชุมสามารถนําความรู้ทีได้ไป
ปฏิ บัติ โดยยังคงเน้น การเรี ย นรู้ และพัฒ นาวิ ธี ก ารในการพัฒ นาให้ดี ยิงขึ น นําไปสู่ ก ารเพิ มพู น
ประสบการณ์อย่างต่อเนือง
ทังนี ในการดําเนิ น งานวิ จ ัย ได้ก าํ หนดขันตอนการดําเนิ น การวิ จ ัยออกเป็ น 3 ขัน (loop)
ด้วยกันคือ ขันการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากระบวนการเลียงไก่พืนเมืองบนพืนทีสูง ขันการศึกษา
เรี ยนรู้เกียวกับการเลียงไก่พืนเมืองจากผูเ้ ชียวชาญ และขันการพัฒนาบทเรี ยนทีเป็ นองค์ความรู้เรื อง
การเลียงไก่พนเมื
ื องทีเหมาะสมกับชุมชนบนพืนทีสูง
4. ผลการศึกษา
ขันการศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหากระบวนการเลียงไก่พนเมื
ื องบนพืนทีสู ง
จากการทํา Focus group ร่ วมกันระหว่างชาวบ้าน 4 ครัง และการแลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกับ
ผูเ้ ชียวชาญ โดยวิเคราะห์ตามวิธีการเลียงไก่พนเมื
ื องของชาวบ้าน พบว่า
1) สถานทีและ/หรื อโรงเรื อนเลียงไก่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีพนที
ื แคบ มืดและทึบ การถ่ายเท
อากาศไม่ดี ไม่มีการป้ องกันลมโกรกและละอองฝนอย่างเป็ นระบบ ทําให้ไม่สามารถจัดการกับโรค
ระบาด และศัตรู ต่าง ๆ ดังนันชาวบ้านควรทําโรงเรื อนเลียงไก่ทีถูกสุขลักษณะ
2) การให้อาหารด้วยข้าวเปลือกและรําหยาบ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของไก่ ควรมี
การเสริ มอาหารประเภทโปรตีนและแคลเซียม
3) การให้นาํ โดยการปล่อยให้ไก่ออกหากินเองตามใต้ถุนบ้าน แอ่งนําในหมู่บา้ น หรื อตาม
ลําห้วยใกล้หมู่บา้ น มีความเสียงต่อการเป็ นโรคระบาด
4) การป้ องกันและรักษาโรคตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน เป็ นวิธีการทีมีความเสี ยงต่อการ
แพร่ ระบาดของโรค ชาวบ้านควรหมันสังเกตอาการของไก่ เมือเห็นอาการผิดปกติควรแยกออกจากฝูง
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และกําจัดทิ งโดยการฝังหรื อกลบเท่านัน ส่ วนการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการของโรคภายนอก
สามารถใช้ได้ตามภูมิปัญญาเดิม
5) การกําจัดไก่ทีมีพฤติกรรมผิดธรรมชาติ ควรจะเข้าใจและคํานึงถึงคุณสมบัติทางวิชาการ
ว่า ไก่มีพฤติกรรมแบบนันเพราะสาเหตุอะไร ซึงจะช่วยรักษาไก่ให้มีปริ มาณมากขึนได้
6) การใช้ไก่ทีมีขนาดโตไปใช้ในพิธีกรรมก่อน และเหลือไก่ทีมีขนาดตัวเล็กไว้ทาํ พันธุ์ ซึง
ทําให้ได้ลกู ไก่ทีมีขนาดลําตัวเล็ก บ่อยครังพบว่าไก่ครอกเดียวผสมพันธุก์ นั เองทําให้เกิดการผสมพันธุ์
แบบเลือดชิด ส่งผลให้ลกู ไก่ทีเกิดจากการผสมพันธุด์ งั กล่าวมีการเจริ ญเติบโตช้า ไม่ทนต่อโรค และ/
หรื อมีความพิการ เป็ นต้น ดังนันควรมีการคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุท์ ีมีลกั ษณะดีไว้สาํ หรับผลิตลูกไก่ทีมี
ขนาดโตพอสําหรับการนําไปใช้ในพิธีกรรม
ขันการศึกษาและจับประเด็นความรู้เกียวกับการเลียงไก่พนเมื
ื องจากผู้เชียวชาญ
การศึกษาและจับประเด็นความรู้การเลียงไก่พนเมื
ื องจากผูเ้ ชียวชาญโดยการสัมภาษณ์ ได้
ข้อสรุ ปความรู้เกียวกับการเลียงไก่พนเมื
ื อง 2 เรื อง คือ การเลียงและการจัดการทีเหมาะสม และการ
คัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์
1) การเลียงและการจัดการทีเหมาะสม ได้แก่
1.1 การทําโรงเรื อนทีถูกสุขลักษณะ ได้แก่ พืนทีและขนาดทีเหมาะสมต่อจํานวนไก่ การ
ถ่ายเทอากาศดี ใช้วสั ดุหาง่ายในพืนที ป้ องกันฝนสาดและลมโกรกได้ มีอุปกรณ์ให้อาหาร ให้น ํา
และรังไข่เพียงพอต่อแม่ไก่
1.2 การให้อาหาร ได้แก่ การให้อาหารเสริ ม การแยกให้อาหารไก่เล็กและไก่โต
1.3 การให้นาํ คือ ทําทีให้นาํ ไม่ปล่อยให้ไก่ออกหานํากินเองตามแอ่งใต้ถุนบ้าน
1.4 โรคและการป้ องกันโรค ได้แก่ การสังเกตอาการ การใช้สมุนไพรกับโรคบางชนิ ด
และการกําจัดไก่ทีเป็ นโรคระบาด
1.5 การฟักและการอนุ บาลลูกไก่ ได้แก่ การเสริ มอาหารและนําขณะฟักไข่ การสังเกต
พฤติกรรมการฟัก การสังเกตโรคทีเกิดขณะฟักไข่ การอนุบาลลูกไก่
2) การคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์ ได้แก่
1.1 คัดเลือกตามลักษณะทางกายภาพไก่ ได้แก่ อายุ นําหนัก สีขน สีหน้า และสีหงอนไก่
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1.2 คัดเลือกตามพฤติกรรมของไก่ ได้แก่ พฤติกรรมการกกและฟักไข่ พฤติกรรมการ
เลียงลูกไก่ พฤติกรรในการจิกหรื อหาอาหาร และ พฤติกรรมในการตืนแลเข้านอน
ขันการพัฒนาบทเรียนทีเป็ นองค์ความรู้เรืองการเลียงไก่พนเมื
ื องทีเหมาะสมกับชุมชนบนพืนทีสูง
การพัฒนาบทเรียนทีชาวบ้ านแลกเปลียนความรู้ร่วมกับผู้เชียวชาญ สามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพ ซึง
แสดงในรู ปที 1 และมีผลการเรี ยนรู้ใน 4 ขันตอน ดังนี

S = การพบปะ พูดคุยกัน

ระหว่างผูเ้ ชียวชาญกับชาวบ้าน
I = การนําความรู ้ทีได้รับ

ไปประยุกต์ใช้และลงมือ

การพัฒนาบทเรี ยนที
ชาวบ้านได้มีส่วนร่ วมใน
การแลกเปลียนความรู้

E = ผูเ้ ชียวชาญและชาวบ้าน

แลกเปลียนประสบการณ์การเลียง

C = การศึกษาดูงานการเลียงไก่พนเมื
ื อง

บนพืนทีสูง เพือตรวจสอบความรู้ เพือ
สร้างข้อสรุ ปในประเด็นการเลียงไก่
พืนเมืองของชาวบ้าน
รู ปที 1 แสดงกระบวนการ SECI model Loop ที 1

31

การพัฒนาบทเรียนทีชาวบ้ านแลกเปลียนความรู้กนั เอง สามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพ ซึงแสดงในรู ปที 2
และมีผลการเรี ยนรู้ใน 4 ขันตอน ดังนี
S = ชาวบ้านการพบปะ

พูดคุยกันระหว่างชาวบ้าน
กับชาวบ้าน
การพัฒนาความรู้เรื องการเลียง
I = การนําความรู ้ทีได้รับไป
ไก่พนเมื
ื อง โดยพัฒนา
ประยุกต์ใช้และลงมือปฏิบตั ิต่อ
บทเรี ยนทีชาวบ้านแลกเปลียน
ยอดในขันตอนต่อไป

E = ชาวบ้านแลกเปลียน

ประสบการณ์การเลียงไก่

C = นําประเด็นความรู ้ทีให้

ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบ
รู ปที 2 แสดงกระบวนการ SECI model Loop ที 2
5. การอภิปรายผล
การนําหลักการ SECI Model มาประยุกต์ใช้ในการแลกเปลียนและสกัดเอาความรู้ไปถ่ายทอด
ให้ชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านเกิดการเรี ยนรู้และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดใน
การแก้ไขปั ญหาในการเลียงไก่พืนเมืองได้ โดยจะพบว่า กระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู้ทีเกิดขึนนัน
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักด้วยกันคือ
1. กระบวนการที เกิ ด จากการแลกเปลียนเรี ย นรู้ ร ะหว่ างชาวบ้านกับ ผูเ้ ชี ยวชาญ โดยใน
ขันตอนของ Socialization และExternalization นันเป็ นการพบปะแลกเปลียนประสบการณ์กนั เพือให้
เกิด ความเข้าใจตรงกัน ในบริ บท ข้อจํากัด และลัก ษณะของการเลี ยงไก่ ในพืนที ชาวบ้านมีค วามรู้
ความเข้าใจในการเลียงไก่พนเมื
ื อง ในขันตอน Combination เป็ นการศึกษาดูงานการเลียงไก่พนเมื
ื อง
ของชาวบ้าน เพือให้ชาวบ้านได้เห็นรู ปแบบและลักษณะของการเลียงไก่ในสภาพจริ ง และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้และลงมือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพืนทีของตนเองในขันตอน
Internalization แล้วชาวบ้านได้เยียมชมโรงเรื อนเลี ยงไก่ ของแต่ ละคน พร้ อมทังแลกเปลียนกัน ว่ า
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ลักษณะพืนที สภาพโรงเรื อนของแต่ละคนเป็ นอย่างไร ต้องปรับปรุ งอะไรบ้าง เพือไม่ให้เกิดปัญหาใน
อนาคต ซึงเป็ นขันตอน Socialization ในกระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู้หรื อเกลียวความรู้รอบต่อไป
2. กระบวนการทีเกิดจากการแลกเปลียนเรี ยนรู้ระหว่างชาวบ้าน ทังในส่วนทีเกียวข้องกับการ
สรุ ปสภาพการเลียงไก่แบบเดิมเพือบ่งชี ปั ญ หาต่าง ๆ ทีเกียวข้อง และที เกิดจากการแลกเปลียนและ
ลงมือปฏิบัติ ร่วมกัน เอง จนเกิ ดความชํานาญและแก้ไขปั ญ หาต่ าง ๆ ที เกิด ขึ นระหว่ างการเลียงไก่
พืนเมืองได้ โดยในขันตอนของ Socialization และExternalization นันเป็ นการนําความรู้ทีเกิดจากการ
ลงมือปฏิบตั ิ และการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ มาแลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกัน รวมถึงการไปเยียมดู
โรงเรื อนเลียงไก่ของเพือนบ้าน ขณะเดียวกันในขันตอน Combination จะนําประสบการณ์ทีได้ไปให้
ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและให้คาํ แนะนําเพิมเติม แล้วนําไปปฏิบตั ิต่อยอดการเลียงไก่ใน
ขันตอน Internalization จนเกิดทักษะความชํานาญ หลังจากการลงมือปฏิบตั ิ ชาวบ้านจะนัดหมายและ
เวียนกันไปดูการเลียงไก่ของแต่ละคน เพือช่วยเหลือและแลกเปลียนประสบการณ์ของตนเอง
6. สรุปผลการวิจยั
จากผลการพัฒนาความรู้การเลียงไก่พนเมื
ื อง หากชาวบ้านนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กบั
การเลียงไก่พืนเมืองของตนเองและแลกเปลียนความรู้กนั ตามกระบวนการ SECI model จนเกิดการ
สร้างความรู้ใหม่ ๆ เพิมขึนอย่างต่อเนื อง ชาวบ้านจะพบว่า แม่ไก่ 1 ตัว จะสามารถผลิตลูกปี ละ 3 - 4
รอบ คิดเป็ นไข่รอบละ 8 – 12 ฟอง หรื อจํานวนลูกไก่ทีฟักออก 30 – 40 ตัวต่อปี ซึงเปรี ยบเทียบข้อมูล
การเลียงไก่ทีเกิดจากการพัฒนาความรู้ของชาวบ้าน และข้อมูลการเลียงไก่แบบดังเดิม สามารถสรุ ปได้
ดังตารางที 1
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ตารางที 1 ข้อมูลการให้ผลผลิตและความรู้ของการเลียงไก่แบบดังเดิมกับแบบการสร้างความรู้
กิจกรรม
การเลียงไก่แบบเดิม
การเลียงไก่แบบการสร้างความรู้
ด้วยโมเดล SECI model
ผลผลิต
ความรู้เดิม
ผลผลิต
ความรู้ใหม่
การผลิตไข่
7 – 10 ฟ อง 1. ทํ า เล้ า ไก่ ติ ดกั บ 8 – 12 ฟ อง 1.ทําโรงเรื อ นเป็ นที
พั ก อ า ศั ย แ ล ะ มี
ต่อรอบ
บ้ า น ไม่ ให ญ่ ม าก ต่อรอบ
สําหรั บเป็ นที วางไข่ 8 – 10 ตัว บริ เวณให้ไก่เดินเล่น
ฟักออกลูกไก่
4 – 6 ตัว
เพือป้ องกันโรคและ
และทีนอน
3 – 5 ตัว
7 ตัว
อัตราการรอด
สัตว์ศตั รู ของไก่
จํานวนรอบการผลิต 2 – 3 รอบ/ปี 2. ปล่ อ ยให้ ไ ก่ อ อก 3 รอบ
2. ให้อาหารและนํา
หาอาหารเสริ มและ
ใน ถั ง ที ทํ า ค ว า ม
นํ า กิ น เอ ง ต า ม
สะอาดทุกวัน
ธรรมชาติ
3. มี เปลื อ กไข่ แ ละ
3. ไ ม่ มี ก า ร เส ริ ม
เปลือกถัวเป็ นอาหาร
อาหารโปรตีน
เสริ มโปรตีน
4. ใช้ ส มุ น ไพ รใน
4. สังเกตอาการป่ วย
การรักษาโรค
ของไก่ และกําจัดทิง
5. ใช้ไก่ทีมีข นาดโต
ทั น ที เพื อป้ องกั น
เห ลื อ ไก่ ที มี ข น าด
การแพร่ ระบาด
เล็กไว้ทาํ พันธุ์
5. ใช้ไก่ทีมีขนาดโต
ลักษณะดี เป็ นพ่อแม่
พันธุ์
ด้านความเชื อและพฤติ ก รรม ขณะการลงมือปฏิบัติ ก ารเลียงไก่ พืนเมืองนัน ชาวบ้านพบ
พฤติกรรมผิดธรรมชาติของไก่ ได้แก่ ไก่จิกไข่ ไก่ไซร้ปีก ไก่ไข่ลงพืนดิน ซึงแต่เดิมเมือชาวบ้านพบ
พฤติก รรมแบบนี จะต้องกําจัด ทิ งทัน ที เพราะเชื อว่ าจะเกิ ดภัยพิบัติขึ นกับตนเองและครอบครัว แต่
ชาวบ้านได้แก้ไขโดยการนําเอาขนไก่ไปใช้ในการขอขมาต่ อสิ งรี ลับแทน เพราะชาวบ้านเข้าใจถึง
สาเหตุทีไก่จิกไข่ และจิกปี กตนเอง รวมถึงชาวบ้านเกิดความรู้สึกหวงแหนและเสี ยดายแม่ไก่อีกด้วย
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นอกจากนันช่วงเปลียนฤดูกาล ไก่ของชาวบ้านกลุ่มเป้ าหมายจะถูกนําไปขังไว้ในโรงเรื อน ทําให้ไก่
รอดจากการเกิดโรคระบาดในปี 2557 ในขณะทีไก่ของชาวบ้านนอกกลุ่มเป้ าหมายทยอยตายทังหมด
กล่ า วโดยสรุ ปชาวบ้ า นสามารถนํ าบทเรี ยนที ได้พ ัฒ นาขึ นไปประยุก ต์ ใ ช้ไ ด้อ ย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และพบว่ าการเลี ยงด้วยวิ ธีก ารที ได้จ ากการถอดความรู้และสังเคราะห์ ค วามรู้ ใหม่
สามารถให้ผลผลิตได้มากกว่าการเลียงไก่แบบดังเดิม
7. กิตติกรรมประกาศ
นายซิมโอน ปั ญญา, นางแสงธิฌา ดวงประภา และนางหน่ อบุ ดีจู เป็ นกัลยาณมิตรทีดียงใน
ิ
ฐานะผูเ้ ชียวชาญ อาจารย์ทีปรึ กษา เจ้าหน้าที ประสานงาน คณะวิทยาลัยศิลปะ สื อ และเทคโนโลยี
เป็ นทีปรึ กษาและให้คาํ แนะนําในการศึกษาค้นคว้าวิจยั เป็ นอย่างดี
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การถอดบทเรียนการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา:
กรณีศึกษาโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา
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
บทคัดย่อ
การวิจ ัยนี เป็ นการวิจ ัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพือ
ถอดบทเรี ยนการดําเนิ น งานโรงเรี ยนชัย มงคลวิทย์โรงเรี ยนการกุ ศลของวัด ในพระพุทธศาสนา
จังหวัดสงขลา และ ) เพือติดตามผลการพัฒนาโรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ โรงเรี ยนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลคนสําคัญ ได้แก่ พระสงฆ์ จํานวน รู ป คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น จํานวน คน
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน จํานวน คน ผูป้ กครอง จํานวน 5 คน นักเรี ยน จํานวน คน รวมจํานวน
ทังสิน 5 คน
ผลการวิ จยั พบว่ า 1.การดําเนิ น งานของโรงเรี ย นมีแนวปฏิบัติ ทีดี ด้าน ได้แก่ ) การ
บริ หารงานวิชาการ ) การบริ หารงบประมาณ ) ด้านบุคลากร ) ด้านธุรการและบริ หารทัวไป 2.
การดําเนินการโรงเรี ยนได้พฒั นาการบริ หาร ทัง 4 ด้านโดยใช้ “นวัตกรรม 5 อิม เพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูเ้ รี ยน : อิมท้อง อิมกาย อิมใจ อิมความรู้ อิมคุณธรรม” ทําให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิในทุก
ด้านพัฒนาในทางทีดีขึน
คําสําคัญ: ถอดบทเรี ยน,นวัตกรรม,คุณภาพชีวิต,แนวปฏิบตั ิทีดี,โรงเรี ยนการกุศล
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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
โรงเรี ยนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เดิมใช้ชือว่า โรงเรี ยนราษฎร์ ของวัด เกิดขึ น
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรี ยนราษฎร์ ของวัด พุทธศักราช 2488 โรงเรี ยน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้ประสบปั ญ หาในการดาเนิ นงานมาโดยตลอด เนื องจากใน
ช่วงแรกๆ ได้รับอุดหนุนเหมือนโรงเรี ยนเอกชนทัวไป และไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนี ยมการเรี ยน
จากผูป้ กครองนักเรี ยนได้ สาเหตุจากผูป้ กครองนักเรี ยนร้อยละ มีฐานะยากจน จึงทําให้โรงเรี ยน
บางแห่ งต้องเลิกกิ จการและบางแห่ งก็ได้โอนกิ จการให้รัฐบาล (พระไพศาล,
,น.1) ในระยะ
ต่อมา สังคมไทยมีการเปลียนแปลงรัฐได้ดาํ เนิ นการจัดการศึกมากยิงขึนแม้กระนันวัดก็ยงั เป็ นส่วน
สําคัญ ในการจัดการศึก ษาให้แก่ เยาวชนตลอดมาโดยจัดในรู ปแบบโรงเรี ยนการกุ ศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาและรู ปแบบอืนๆ ตามทีพระเถระผูจ้ ดั จะพิจารณาเห็นสมควรในการจัดการศึกษา
วิ ชาสามัญ ควบคู่ ไปกับ วิ ชาพระพุ ท ธศาสนาในวัด เด็ ก ที ยากจนได้มี โ อกาสศึก ษาเล่าเรี ย นใน
โรงเรี ยน อีก ทังพระภิกษุ สามเณรได้มีโอกาสศึกษาวิชาสามัญ ทีไม่ขดั ต่ อสมณะวิสัยควบคู่ไปกับ
การศึก ษาพระปริ ยตั ิ ธรรม โรงเรี ย นการกุ ศลของวัด ในพระพุ ทธศาสนาเหล่านัน มีว ดั เป็ นผูร้ ั บ
ใบอนุ ญ าตจัด การเรี ยนการสอนตามหลัก สูตรที กระทรวงศึกษากําหนด และพัฒ นาการเรี ยนการ
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สอนโดยเน้นแนวปฏิบตั ิทีชัดเจน(ประยุทธ สมวงษา, ,น. ) สําหรับโรงเรี ยนทียังคงดําเนิ น
กิ จ การอยู่ในปั จ จุ บัน ก็ พ ยายามปรั บ ปรุ งพัฒ นาเพื อให้โ รงเรี ยนสามารถดําเนิ น การได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพโดยอาศัยรู ปแบบหรื อกระบวนการการพัฒนาทีหลากหลายกันไปตามศักยภาพของ
โรงเรี ยนนัน
โรงเรี ยนชัย มงคลวิ ท ย์ เป็ นโรงเรี ย นการกุ ศลของวัด ในพระพุ ท ธศาสนา ก่ อตังเมื อปี
พุ ท ธศัก ราช 2551 ตามระเบี ย บการทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ว ยโรงเรี ยนการกุ ศ ลของวัด ใน
พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2532 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เมือวันที 26 มีนาคม พ.ศ.2551
โดยมีพ ระราชวรธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัด ชัย มงคล พระอารามหลวง (ในขณะนั น) ปั จ จุ บัน
พระเทพสุธรรมญาณ เป็ นผูร้ ับใบอนุ ญาต จัดตังโรงเรี ยน การดําเนิ นการบริ หารจัดการโรงเรี ยน
ตลอดระยะเวลา 7 ปี ทีผ่านมา แม้ว่าจะเป็ นอยูใ่ นช่วงทศวรรษ ของการพัฒนา แต่เห็นได้จดั เจนว่ามี
การเปลียนแปลงในทางทีดี และเห็ น ผลการความมุ่งมันได้เป็ นอย่างดี โดยโรงเรี ยนมีน โยบายที
ชัดเจนมาตังแต่เริ มตังโรงเรี ยนในการบริ หารโรงเรี ยนแบบการกุศล ซึงผูป้ กครองนักเรี ยนทุกคน
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเกียวกับการศึก ษาแต่อย่างใด เพราะเห็ นความยากลําบากของผูป้ กครองของ
นักเรี ยนทีแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเกียวกับการเรี ยนของบุตรหลาน ประกอบกับนโยบายเชิงรุ กในการ
สร้างจุดสนใจให้กบั นักเรี ยน ผ่านเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมขององค์กรต่างๆ ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงสนใจที
จะศึกษาติดตามผลการดําเนินการบริ หารจัดการโรงเรี ยน และถอดบทเรี ยนผลการดําเนินการบริ หาร
ของโรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ จังหวัดสงขลา เพือเป็ นโอกาสแห่งการแลกเปลียนเรี ยนรู้ของโรงเรี ยน
กลุ่มการกุศล ในจังหวัดสงขลา ได้มีโอกาสนําประสบการณ์การดําเนิ นงานทีผ่านมาในระยะเวลา
ตังแต่ก่อตังโรงเรี ยนจนถึงปัจจุบนั มาแลกเปลียนเรี ยนรู้ เพือค้นหาแนวทางกรบริ หารโรงเรี ยนเพือ
เป็ นแม่แบบ สู่การจัดการความรู้ สังเคราะห์ วิเคราะห์ และกําหนดเป็ นเป้ าหมายในการบริ หารให้
ประสบความสําเร็ จอย่างยังยืน
โรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ เป็ นโรงเรี ยนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตังอยู่ ณ วัดชัย
มงคล พระอารามหลวง ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพระเทพสุ ธรรมญาณ เป็ นผูร้ ับ
ใบอนุ ญาตและผูจ้ ดั การโรงเรี ยน นายชอบ บุญ ช่ว ย เป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน มีสุภ าษิต ประจํา
โรงเรี ยนว่า “ทนฺ โต เสฏฺโฐ มนุ สฺเสสุ แปลว่า มนุ ษย์ทีฝึ กดีแล้ว เป็ นผูป้ ระเสริ ฐ” มีปรัชญาประจํา
โรงเรี ยนว่า ศีลเคร่ ง เก่งงาน ชํานาญวิชชา หมายถึง นักเรี ยนทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตนตามแนวศีล
เป็ นกิจวัตร มีจิตสาธารณะเป็ นทีตัง มีคุณธรรมนําความรู้ รู้ผดิ รู้ถกู รู้ชวั รู้ดี ควรรู้ ไม่ควรรู้ ตลอดทัง
ปฏิบตั ิตาม วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายของโรงเรี ยนได้ (ชอบ, )
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โรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ เป็ นโรงเรี ยนทีตังอยู่ในชุมขนแออัด (สลัม) เขตเทศบาลนครสงขลา
นักเรี ยน เปอร์ เซ็นต์ เป็ นคนมีฐานะ ยากจน ครอบครัวแตกแยก กําพร้า พ่อ-แม่ อาศัยอยูก่ บั คน
อืน มีสภาพแวดล้อมทีเต็มไปด้วยแหล่งอบายมุข ทังแหล่งยาเสพติด การพนัน โสเภณี สุราของมึน
เมาทุกชนิ ด การสุ ขาภิบาลและสุ ขอนามัยในชุมชนทีไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐ ผูป้ กครองขาด
ความรู้ทีจะอบรมสังสอนหรื อเสริ มสร้างประสบการณ์ให้แก่บุตรหลาน ทังต้องทํางานหาเช้ากินคํา
ไม่มีวนั หยุด จึงไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานได้อย่างเต็มที เด็กๆ ต้องอดอาหารในวันหยุดเรี ยน เพราะ
ผูป้ กครองไม่มีเวลาเตรี ยมอาหารไว้ไห้ ล้วนเป็ นปัญญาทีหนักหน่ วงสําหรับโรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์
(พระราชวรธรรมโกศล, ,น. )
จากสภาพแวดล้อมดังกล่าว ส่ งผลต่อสุขภาพของนักเรี ยน ทําให้โรงเรี ยนต้องตระหนักถึง
ความจําเป็ นทีจะต้องระดมสรรพกําลัง และประสานงานกับผูม้ ีจิตศรัทธาทีหลากหลาย เพือร่ วมด้วย
ช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรี ยน ให้มีคุณภาพความเป็ นอยูท่ ีมีความพร้อมมากขึน อันทีจะ
ส่งผลให้การเรี ยนการสอนมีความก้าวหน้า มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทีน่าพึงพอใจมากขึน โดยใน
ปี การศึกษา
โรงเรี ยนได้เข้าร่ วมเครื อข่ายโรงเรี ยนสุขภาวะ ซึงโรงเรี ยนกลับเพชรศึกษา เป็ น
โรงเรี ยนแม่ข่าย ทําให้โรงเรี ยนไม่โดดเดียว มีพีเลียง ทําให้บุคลากรของโรงเรี ยนมีขวัญและกําลังใจ
ทีจะมุ่งมันพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเต็มศักยภาพมากขึน และจะส่งผลต่อพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในทุก
ด้านด้วย
จากการทบทวนงานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับการถอดบทเรี ยน พบว่า มีงานวิจยั ทีเกียวข้องอย่าง
น้อย จํานวน เรื อง คือ งานวิจยั ของ พระครู นิวิฐวิริยคุณ (2549) พระครู สุตกิจวิมล (2549) ศรี นวล
ศรี สวัสดิยาภรณ์ (2549) มยุรี ศรี ทอง (2540) วิมล ปิ งเมืองเหล็กและคณะ (2542) พระวิบูลโพธาภิ
รัต (2554) เอกชัย ริ ปุฤทธิชัย(2555) ซึงงานวิจ ัยเหล่านี นันศึกษาการบริ หารจัด การโรงเรี ยนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เพือพัฒ นาคุณ ภาพการเรี ยนการสอนและพัฒ นาทัก ษะชีวิต ของ
นักเรี ยน
ดังนั น ผูว้ ิ จ ัย จึ งสนใจศึก ษา “ถอดบทเรี ยน” การบริ ห ารจัด การของโรงเรี ย น ซึ งเป็ น
โรงเรี ยนการกุศลทีจัดบริ หารการเรี ยนการสอนโดยใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์
มากทีสุ ด จากการได้รับงบประมาณสนับสนุ นจากรัฐเพียงเงินอุดหนุนอย่างเดียว คงไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายที เพิมมากขึ น การศึกษาแนวทางการพัฒ นาโรงเรี ยนเพือเป็ นแม่แบบหรื อต้น แม้ให้ก ับ
โรงเรี ยนอืน จึงเป็ นแนวทางทีดี ทีสุ ด สําหรับการพัฒ นาการศึกษาให้โรงเรี ย นได้มาตรฐานสร้าง
ความเจริ ญ ความมังคงทีถาวร และยังยืนก้าวหน้าตลอดไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือถอดบทเรี ยนการบริ หารโรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ โรงเรี ยนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา
2. เพือติดตามผลการบริ หารจัดการโรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ โรงเรี ยนการกุศลของวัดใน
จังหวัดสงขลา
วิธีการดําเนินการวิจยั
การวิ จ ัย นี เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยในขันต้น ผูว้ ิ จ ัย เน้ น ใช้
การศึกษาเอกสาร(Document Data) ทีเกียวข้อง และวิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม(Participant
Observation) ในการศึก ษาข้อมูลขันพืนฐาน ขันต่ อมาใช้วิ ธีก ารจัด กลุ่มสนทนา(Focus Group)
สําหรับการติดตามผลการดําเนิ นงาน และใช้กระบวนการถอดบทเรี ยนเพือการแลกเปลียนเรี ยนรู้
แนวปฏิบตั ิทีดีของโรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ ซึงมีการพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนทีโดดเด่นมีคุณภาพ
เชิงประจักษ์ โรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ ของจังหวัดสงขลา โดยผูว้ ิจยั ได้ร่วมรวมเก็บข้อมูลจากเรื องเล่า
(Story Telling) การสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับ ผูใ้ ห้ข ้อ มูลคนสําคัญ (Key
Informant) หลังจากนั น จึ งนําข้อมูลที ได้ไปวิ เคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปและอภิ ปรายผล โดยได้
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตังแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 7 รวมเป็ นระยะเวลา
12 เดือน
ผู้ให้ ข้อมูลคนสําคัญ (Key Informant)
การวิ จ ัยครั งนี มี ผใู้ ห้ข ้อมูลคนสําคัญ (Key Informant) ซึ งผูว้ ิ จยั ใช้วิ ธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selective) ได้แก่ กรรมการดําเนิ นงานฝ่ ายสงฆ์ จํานวน รู ป คณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยน จํานวน คน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน จํานวน คน ผูป้ กครอง จํานวน 5 คน นัก เรี ย น
จํานวน คน รวมจํานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสําคัญ ทังสิน 5 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครังนี ใช้แบบสังเกตการณ์ แบบสรุ ปการสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์ทีผูว้ ิจยั
ได้สร้าง และพัฒนาเครื องมือขึนเอง โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตํารา งานวิจยั ทีเกียวข้อง
และปรึ กษาผูเ้ ชียวชาญเพือปรับปรุ งพัฒนาเครื องมือให้มีความเหมาะสมทีสุ ด โดยแต่ละเครื องมือ
นําไปใช้ ดังนี
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) แบบสังเกตการณ์ ใช้ในการเก็ บ ข้อ มูล พื นฐานเบื องต้น ในการประชุ ม คณะทํางาน
โครงการแต่ละครัง
) แบบสรุ ปการสนทนากลุ่ม ใช้ในการเก็บ ข้อมูลที ได้จากการสนทนาในการจัด กลุ่ม
สนทนา(Focus Group)
3) แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสําคัญ
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
จากการวิจยั ครังนี มีผลการวิจยั และอภิปรายผลได้ ดังนี
.ผลการถอดบทเรี ยนการบริ หารจัดการโรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ โดยการสนทนากลุ่มและ
การสัมภาษณ์เพิมเติม รวมทังการสังเกตจากการลงพืนทีของผูว้ ิจยั พบว่า มีขอ้ มูลการดําเนินงานที
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดประเด็นเป็ นแนวปฏิบตั ิทีดีทีเกิดจากการแลกเปลียนเรี ยนรู้ โดย
สามารถแบ่งออกเป็ น ประเด็น ดังนี
. การเป็ นแบบอย่างทีดีของผูน้ าํ ในองค์กร จากการสัมภาษณ์พบว่า นายชอบ บุญช่วย
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ เป็ นผูน้ าํ ทีมีบทบาทสําคัญ ต่อการพัฒนาโรงเรี ยนเป็ นอย่างยิง
เนื องจากประวัติอดีต ท่านเป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ย นที มีเชือเสี ยงของจังหวัดสงขลา มาก่ อน เช่ น
โรงเรี ยนอนุบาลสงขลา โรงเรี ยนวิเชียรชม ซึงเป็ นโรงเรี ยนทีมีชือเสียง ในด้านวิชาการและกิจกรรม
และท่านเป็ นผูบ้ ริ หารดีเด่นระดับประเทศ เมือปี พ.ศ.
มีความเชียวชาญในการบริ หารโรงเรี ยน
แบบเชิ งรุ ก ทัง ด้านตามโครงสร้ างขององค์ก ร ติ ด ตามงาน สานต่ องานอย่างต่ อเนื อง เน้น
นโยบายเข้าถึงผูป้ กครองของนักเรี ยน และมีแนวทางในการสนองนโยบาย ของผูร้ ับใบอนุญาต คือ
ท่านพระเดชพระคุณพระเทพสุธรรมญาณ โรงเรี ยนได้ยดึ หลักในการพัฒนา มีทงหมด
ั
ข้อ
. . ผูบ้ ริ หาร ครู และบุ คลากรมีคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม ปฏิบตั ิ ต ามแนวศีล ห่ างไกล
อบายมุขทุกประเภท เป็ นแบบอย่างทีดีของนักเรี ยนและผูป้ กครอง มีจิตสาธารณะและมีความสํานึ ก
ในการร่ วมพัฒนาโรงเรี ยน ให้มีความก้าวหน้าเป็ นทียอมรับของผูป้ กครองและสังคม
. . นักเรี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรม นิยมความเป็ นไทย ซาบซึงและปฏิบตั ิตนได้ตามแนววิถี
พุทธตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) มีวินยั ในการเรี ยน รักการทํางานและสูง้ าน รู้จกั สามัคคี
มีจิตสาธารณะ ภายใต้ปรัชญาโรงเรี ยน “ ศีลเคร่ ง เก่งงาน ชํานาญวิชชา”
1.1.3 โรงเรี ย นมีบรรยากาศ สิ งแวดล้อม ที เอืออํานวยต่ อการเรี ยนรู้ เพือส่ งเสริ มนิ สัยใฝ่
เรี ยนรู้ รักการอ่านและเรี ยนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการเรี ยนและได้เรี ยนตามธรรมชาติ
. . เป็ นโรงเรี ยนที มีค วามพร้อมเกี ยวกับอาคารเรี ย น ห้องเรี ย น ห้องปฏิบัติ ก าร ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด นามกีฬา สนามเด็กเล่น ทีเหมาะกับบริ บทของโรงเรี ยน
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. . โรงเรี ยนมีอุปกรณ์ทีจําเป็ นพร้อม มีสือเทคโนโลยี ทางการศึกษาทีมีคุณภาพ สามารถ
ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้สืบค้น เพือเสริ มประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
. . โรงเรี ย นดําเนิ น การพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้เรี ย นรู้ และเข้าใจปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง
สามารถปฏิบตั ิตนและมีวิถีความเป็ นอยูอ่ ย่างพอเพียง
. . มีการประสานงานให้หน่วยงานทีเกียวข้องเป็ นเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทังด้านวิชาการ อนามัย สิ งแวดล้อม ส่งเสริ มอาชีพ พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถินและชุมชน
1.1.8 มีก ารส่ งเสริ มให้ชุมชนหรื อกลุ่มบุ ค คล มีส่ว นร่ ว มในการแสวงหาทรั พยากรเพื อ
สนับสนุนการบริ หารการจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน
. . มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ รวมถึงความสําเร็ จของ
โรงเรี ยนทังภายในและภายนอกโรงเรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม
. . เป็ นโรงเรี ยนทีผูป้ กครองชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้อง ยอมรับว่าเป็ นโรงเรี ยนดี
มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์ ก้าวไกลในการพัฒนาให้ประสบผลสําเร็ จ โดยมีเป้ าหมายตามบัญญัติ
ประการของโรงเรี ยน เพือจะนําทุกส่วนไปให้ถึงเป้ าหมายขององค์กร
. การประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน ทางโรงเรี ยนให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์เป็ น
อย่างมาก โดยแบ่งการประชาสัมพันธ์ เป็ น กลุ่มหลัก กลุ่มที โรงเรี ยนมีนัก เรี ยนทังโรงเรี ยน
ประมาณ คน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมจะแจ้งข่าวหน้าเสาธงเป็ นหลัก เพราะทุกเช้านักเรี ยน
ทุกคนก็จะเข้าแถวหน้าเสาธง หากเป็ นกิจกรรมเร่ งด่วนก็จะประชาสัมพันธ์ผา่ นเครื องกระจายเสียง
หากเป็ นข่าวไม่ด่วนหรื อต้องมีการพูดคุยเฉพาะกลุ่มก็จะฝากข่าวให้ครู ประจําชันให้ประชาสัมพันธ์
กลุ่มที กระประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารจะแจ้งโดยการบันทึกข้อความแจ้งแก่
ครู ทุกคนให้รับทราบเป็ นรายลักษณ์อกั ษร อีกทังปั จจุบนั สือเทคโนโลยีดา้ นการสื อสาร มี line กลุ่ม
ของครู ทุ ก คน ยิงทําให้ ก ารประชาสัม พัน ธ์ท ําได้ร วดเร็ ว มากยิงขึ น กลุ่ ม ที ประชาสัม พัน ธ์
ผูป้ กครองนัก เรี ย น เมือโรงเรี ย นมี กิ จ กรรมหรื อขอความร่ ว มมื อไปยังผูป้ กครองนัก เรี ย น ทาง
โรงเรี ย นจะบัน ทึ ก จดหมายให้ผปู้ กครองได้อ่ าน ส่ ว นช่ อ งทางอืน ๆ ทางโรงเรี ย นมี แนวทาง
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางดังนี
. . ผูน้ าํ ชุมชนหรื อประธานชุมชนเมืองทีโรงเรี ยนตังอยู่ เป็ นผูแ้ จ้งข่าวประชาสัมพันธ์
. . การใช้สือวิทยุของเทศบาลนครสงขลาประกาศข่าวสารของโรงเรี ยนเป็ นครังคราว
. . การใช้รถประชาสัมพันธ์เพือแจ้งข่าวสารรี บด่วน เช่น การรับสมัครรับนักเรี ยนใหม่
. . การใช้แผ่นพับประชาสัมพันธ์ประจําเดือน
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. . การติดป้ ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรื อรางวัลทีได้รับหน้าโรงเรี ยน
. . การประชาสัมพันธ์ผา่ นเฟสบุ๊ค (Facebook)ของโรงเรี ยน
1.2.7 การประชาสัมพันธ์โดยให้นกั เรี ยนเป็ นผูบ้ อกข่าวต่อๆกันไป
จากการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน ด้วยตําแหน่ งทีตังของโรงเรี ยนอยูใ่ จกลาง
เทศบาลนครสงขลาจึงทําให้เป็ นจุดเด่น เป็ นทีรู้จกั และเข้าถึงได้ง่าย และมีวิธีทีหลากหลาย
. การบริ หารองค์กรแบบมีส่วนร่ วม (Participative Management) จากการศึกษา พบว่า
โรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ มีจุด เด่น ในการพัฒ นาโรงเรี ยนอยู่หลายประการ มีองค์ก รต่ างๆเข้ามาให้
ความช่ว ยเหลือ เนื องจากโรงเรี ยนจดทะเบี ยนจัด ตังไม่ได้หวังผลกําไรจากการประกอบการของ
โรงเรี ยน โดยพระเดชพระคุณพระเทพสุ ธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล สามารถทีจะขอความ
อุปถัมภ์จากองค์กรต่างๆ ได้ ทีผ่านมาได้รับความสะดวก โดยยึดบัญญัติ ประการของโรงเรี ยน
ข้อที มีการส่งเสริ มให้ชุมชนหรื อกลุ่มบุคคล มีส่วนร่ วมในการแสวงหาทรัพยากรเพือสนับสนุ น
การบริ หารจัด การสถานศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก ด้าน เช่ น การพัฒ นาอาคารสถานที
บรรยากาศสิ งแวดล้อมภายในอาคารโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ด้านสาธารณสุ ข
การดูแลสุขภาพร่ างกายเจ็บป่ วย โดยโรงพยาบาลประจําตําบลสระเกษ ด้านวิชาการ การจัดการเรี ยน
การสอน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั และโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่ วมเป็ นพีเลียง
. ส่งเสริ มการเรี ยนโดยใช้หลักเป็ นโรงเรี ยนวิถีพุทธ โรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ ตังอยู่ภายใน
วัดชัยมงคล จึงมีสิงเรี ยนรู้ดา้ นวิถีพุทธทีสามารถนํามาส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนได้ โดยยึดตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรี ยนว่า “ยิมทักทาย ไหว้สวย รวยนําใจ ใฝ่ ปฏิบตั ิธรรม รําโนราเป็ น” โดยในกิจวัตร
ประจําวันของนักเรี ยนจะต้องมีกิจกรรมวิถีพุทธอยู่ตลอดวัน ตังแต่เดินเข้ามาในบริ เวณโรงเรี ยน ก็
จะมีครู ยืนคอยหน้าประตูโรงเรี ยน จุด เพือคอยยิมทักทาย ให้นักเรี ยนไหว้สวยด้วยอารมณ์ทียิม
แย้มแจ่มใส คุ ณครู เวรประจําวัน จะให้ค าํ แนะนําผูป้ กครองมีข ้อสงสัย อะไรก็จ ะได้ถาม เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์บอกกล่าว ก่อนเคารพธงชาติมีให้นักเรี ยนทุกคนทีเดินเข้าแถวหน้าเสาธงโรงเรี ยน
จะต้องทักทายครู ดว้ ยการไหว้ให้สวยงาม และยิมทักอีกครังหนึ ง เป็ นการแสดงออกถึงมารยาททีดี
งามของนัก เรี ยนเป็ นการฝึ กให้นักเรี ยนมีความอ่อนน้อม อ่อนโยน อ่อนหวาน หลังจากกิจกรรม
เสร็ จ สิ นนัก เรี ย นทุ ก คนจะต้อ งเข้าห้อ งประชุ มเพื อทํากิ จ วัต รทุ ก เช้า เริ มต้น ด้ว ย การบู ชาพระ
สมาทานศีล รับศีล ฟังโอวาท เจริ ญสมาธิ จากพระเดชพระคุณหลวงปู่ เจ้าอาวาส ซึงจะเป็ นเช่นนี ทุก
วัน เพือหล่อหลอมจิตใจให้นกั เรี ยนทุกคน ใฝ่ ในทางทีดีตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์
2.ผลการบริ ห ารจัด การโรงเรี ยนชัย มงคลวิ ท ย์ ของจัง หวัด สงขลา ตลอดระยะ ปี
การศึกษา 7 ทีผ่านมา โรงเรี ยนได้ดาํ เนิ นการพัฒนาการบริ หารโรงเรี ยนด้านต่างๆ ทัง ด้าน
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ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้วยความมุ่งมัน ในลักษณะ “นวัตกรรม อิม เพือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูเ้ รี ยน : อิมท้อง อิมกาย อิมใจ อิมความรู้ อิมคุณธรรม” โดยกําหนดจัดกิจกรรมดังนี
.อิมท้อง คื อ จัด กิ จกรรมข้าวต้มยามเช้า อิมท้อง ก่ อนเรี ย น (ฟรี )เพราะจากการสํารวจ
นัก เรี ย นประมาณร้ อยละ ไม่ได้รั บประทานอาหารเช้ามาจากบ้าน ทําให้หิว เป็ นลมหมดสติ
โรงเรี ยนจึงจัดให้มีขา้ วต้มยามเช้าคนละ ถ้วย บริ การฟรี ระหว่างเวลา . - . น. ภาคกลางวัน
จัด บริ การอาหารกลางวัน จากเงิน งบประมาณอุดหนุ นอาหารกลางวันที ไม่เพียงพอ ต้องขอความ
อนุ เคราะห์จากผูใ้ หญ่ใจบุญจากภายนอก บริ จาคอาหารกลางวัน ข้าวสารอาหารแห้ง อาจเนืองจาก
ในโอกาสทําบุ ญ วัน เกิด บ้าง งานบวชบ้าง ทําบุ ญ กระดู ก บ้าง หรื องานมงคลทัวไป โดยนักเรี ย น
จะต้องกิน อาหารตามแนววิถีพุทธ คือ ไม่ดงั ไม่หก ไม่เหลือและไม่เททิง วัน ใดมีขา้ ว-แกงเหลือ
นัก เรี ยนจะช่ ว ยกัน จัด ใส่ ถุง เพื อแบ่ งปั น นํากลับไปทานที บ้านในมือเย็น ตอนบ่ ายก็ บริ ก ารนม
โรงเรี ยนก่อนกลับบ้านทุกคน หากวันใดนมโรงเรี ยนเหลือก็จะบริ หารให้นักเรี ยนทีขาดสารอาหาร
เพิมเติมไปดืมทีบ้าน
.อิมกาย คือ จัดกิจกรรมทําความสะอาดมือทุกครั ง หลังกิจกรรมเขตรักษาความสะอาด
ตรวจสุ ขภาพมือ ซ่องปาก ตา ผิวหนังหน้าเสาธงประจําวัน โดยครู และเพือน กิจกรรมเคลือนไหว
ออกกําลังกายประกอบจังหวะ หน้าเสาธงวันจันทร์ -วันอังคาร กิจกรรมแม่ไม้มวยไทย วันพุธ,วัน
ศุกร์ กิจกรรมโนราบิก วันพฤหัสบดี ระเบียบแถวลูกเสื อ ส่ งเสริ มกิจกรรมกีฬาพืนฐานสู่กีฬาสากล
กีฬาเปตอง กีฬาภูมิปัญญาไทย กระโดดเชือกเสริ มหัวใจ ระดับอนุ บาลเน้นกิจกรรมตาราง ช่อง
ตารางบันไดลิง กระโดดเชือกเสริ มหัวใจ และทีผูป้ กครองชืนชมเป็ นพิเศษ คือ กีฬาภูมิปัญญาไทย
ครอบครัวชัยมงคลวิทย์ ซึงนักเรี ยน ผูป้ กครอง ครู ได้ร่วมแข่งขันกันอย่างสนุกสนานเป็ นกันเอง เกิด
เป็ นโรงเรี ยนสุขภาวะอย่างแท้จริ ง ติดต่อกันมาทุกปี นอกจากนี ยังจัดกิจกรรมล้างมือหลังใช้หอ้ งนํา
และก่อนรับประทานอาหาร แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ทําให้นกั เรี ยนมีสุขภาพทีสมบูรณ์มากขึน
สถิติการใช้ห้องพยาบาลเกือบจะไม่ปรากฏเลย อีกทังได้รับความอนุ เคราะห์จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สงขลา เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข จากโรงพยาบาลชุมชนวัด สระเกษ มาตรวจสุ ขภาพ
ความรู้และการจัดกิจกรรมเสริ มสุขศึกษา ให้นอ้ งภาคเรี ยนละ ครัง
. อิมใจ คือ จัดกิจกรรมสร้างความมังใจให้แก่นักเรี ยนว่า ถ้านักเรี ยนศึกษาทีโรงเรี ยนชัย
มงคลวิทย์ จะไม่ตอ้ งเสี ยค่ าใช้จ่ายใดๆทังสิ น ทังด้านอาหาร วัสดุอุปกรณ์ การเรี ยน เครื องแบบ
หนังสื อเรี ยน สมุด กิ จ กรรมพัฒ นาผูเ้ รี ย น โดยได้จ ัด บริ ก ารตามนโยบายเรี ย นฟรี ปี อย่างมี
คุ ณ ภาพ เป็ นที พอใจ อีก ทังไม่เรี ย กเก็ บเพิ มเติ มแต่ ป ระการใด ตามนโยบายเรี ย นของโรงเรี ย น
บริ หารวัสดุอุปกรณ์ทงที
ั ใหม่และทีเป็ นมือสอง จากผูใ้ หญ่ใจบุญ ทังหลาย เช่ น กางเกง กระโปรง
เสื อนักเรี ยน รองเท้า ถุงเท้า เสื อผ้าใส่ เล่น สี ดินสอ ไม่บรรทัด ยางลบ ปากกา ยาสี ฟัน แปรงสีฟัน
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ของเล่นเด็ก นักเรี ยนทุกคนมีความสุขทีมีของใช้โดยไม่ขาดแคลน แม้ไม่ดีทีสุด แต่ดีกว่าไม่มี ตลอด
ทังกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรี ยนให้นกั เรี ยน ประถมศึกษาปี ที - เช่น นําพืชผักของโรงเรี ยน ไป
ขายแบ่งรายได้ ทํางานทีโรงเรี ยนมอบหมายให้ในวันหยุด นํานักเรี ยนไปแสดงตามงานชุมชนต่าง ๆ
มีค่าตอบแทนได้แบ่งปัน กิจกรรมเยียมบ้านนักเรี ยนทังทีเป็ นปกติของครู ประจําชัน และเยียมพิเศษ
กรณี เจ็บป่ ายโดยมีของเยียม 1 ตะกร้า หรื อนักเรี ยนขาดเรี ยน ตามนโยบาย “2 วันถาม วันเยียม”
. อิมความรู้ คื อ จัด กิ จ กรรมเสนอข่ าว หรื อ ความรู้ ห น้าเสาธง ตามแต่ ล ะกลุ่ม สาระ
หมุนเวียนกัน ในเวลา . - . น. กิจกรรมเสริ มทักษะพิเศษโดยครู จิตอาสา เรื องการสวดมนต์
ทํานองสรภัญญะ อ่านทํานองเสนาะ เพลงไทยเดิม เพลงคุณธรรม และเริ มเรี ยนวิชาการตามตาราง
เรี ยนตามกลุ่มสาระ ต่างๆ โดยครู ประจําชัน เน้น การสอนสอดแทรกคุณธรรมทุกคาบวิชาทีสอน
ช่วงพักกลางวันก่อนเข้าห้องเรี ยนภาคบ่ าย ประมาณ นาที เป็ นกิจกรรม “10 นาที หยุดทุกงาน
อ่านทุกคน” โดยนักเรี ยนอ่านหนังสือทีบรรณารักษ์นอ้ ยนํามาวางให้แต่ละกลุ่มชัน สุ่มนักเรี ยนมา
คน นําเสนอว่าอ่านหนังสื ออะไร เพือส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็ น กิจกรรม
เสริ มทักษะช่วงคาบเสริ มทักษะ เวลา . - . น. ทุกวันจันทร์ โดยคัดกรองนักเรี ยนเป็ น กลุ่ม
เก่ง กลาง อ่อน มีครู รับผิดชอบสอนเสริ มให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละกลุ่ม เน้นเป็ นพิเศษการ
เปิ ดโอกาสให้ “ครู จิตอาสา” จากข้าราชการเกษียณอายุมาช่วยเสริ มเติมเต็มศักยภาพนักเรี ยนในด้าน
ต่างๆ เช่น เสริ มภาษาไทย ศิลปะ(ทัศนศิลป์ และงานประดิษฐ์) เสริ มกีฬาภูมิปัญญาไทย รําโนราตัว
อ่อน รําพราน นาฏศิลป์ ไทย
. อิมคุณธรรม คือ จัดกิจกรรมต่อเนืองตลอดทังวันเป็ นกิจวัตร ตังแต่เช้าเริ มจาก ยิมทักทาย
ไหว้สวยกับคุณครู ทาํ ความเคารพต่อสัญลักษณ์ หลวงปู่ ผูร้ ับใบอนุญาต ก่อนทีจะไปทําความดีถวาย
พ่อ ยามเช้าโดยการทําความสะอาดเขตรับผิดชอบ ดู แลรดนําต้นไม้ ทําความสะอาดมือ เข้าร่ ว ม
กิ จ กรรมหน้ าเสาธง โดยการยิมทัก ทาย ไหว้น้อ ง –พี กิ จ กรรมเทิ ด ทู น ชาติ พระพุ ท ธศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคําปฏิญาณตนถือปฏิบตั ิตามศีล ร้องเพลงสดุดีมหาราชา
กิจกรรมธรรมะวันละคํา กิจกรรมเคลือนไหวประกอบจังหวะ คือ แม่ไม้มวยไทย โนราบิก ระเบียบ
แถว ต่อด้วยกิจกรรมอบรมธรรมยามเช้าในศาลาการเปรี ยญอีก นาที โดยการสวดมนต์ ไหว้พระ
สวดมนต์ สมาทานศีล ฟังธรรมจากหลวงปู่ พระเทพสุ ธรรมญาณ ทําสมาธิ แผ่เมตตา ลาพระ เดิน
จงกรมเข้าห้องเรี ยน ในแต่ละวันจะมีกิจกรรม “สัจจะออมทรัพย์วนั ละบาท” บ่ายก่อนเลิกเรี ยนสวด
มนต์กล่าวบูชาคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณมารดาบิดา และคุณครู อาจารย์ อีกทัง
ในวัน ใดทีเป็ นวัน ธรรมสวนะ (วัน พระ) นัก เรี ย นร่ ว มกัน ทําบุ ญ ตามแบบชาวพุทธที ดีจ ัด เครื อง
สังฆทาน ถวายแด่พระสงฆ์ รวมถึงการทําบุญตักบาตรเนืองในวันสําคัญต่างๆ เช่น วันปี ใหม่ วันเด็ก
วันครู วันแม่ วันพ่อ เป็ นต้น นอกจากนี ตลอดปี จะมีกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
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จากการประเมินความพึงพอใจของผูท้ ีเกียวข้อง คือผูป้ กครอง ครู บุ ค ลากรในโรงเรี ย น
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนและนักเรี ยน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก โรงเรี ยนได้รับเสียง
สะท้อนตอบจากองค์กรทีเกียวข้อง มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับ ดี โดยเฉพาะในเรื องความพยายาม
ของโรงเรี ยนทีจะยกระดับคุณ ภาพชี วิตของผูเ้ รี ยนให้สูงกว่าเดิ มขึ นเรื อยๆ การดําเนิ นระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ ยังไม่มีความสมบูรณ์เท่าทีควร ยังขาดปัจจัยอยูอ่ ีกมาก
โดยเฉพาะด้านบุคลากร ทีมีไม่เพียงพอ ทังยังขาดประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานอีกด้วย ทําให้ผล
การปฏิบัติงานออกมาไม่ชัดเจน ขาดระบบการนําเสนอผลงานที ดีและขาดความเชือมันอีกด้ว ย
โรงเรี ยนจึงเห็ นความจําเป็ นทีจะต้องพัฒ นาการปฏิบตั ิงานในระบบให้ค รบวงจร และให้ผลงาน
เด่นชัดเป็ นรู ปธรรมมากกว่านี
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
จากการรวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจยั ที เกี ยวข้องและผลการวิจยั ในครั งนี ผูว้ ิจยั ขอ
เสนอความคิดเห็น เพือเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้กลุ่มโรงเรี ยนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนามีจุดเข็งของตนเองในการพัฒนาโรงเรี ยน ดังนี
1. โรงเรี ยนมีผบู้ ริ หารระดับสูงทีมีภาวะผูน้ าํ และมีตาํ แหน่งในทางคณะสงฆ์ทีเป็ นทียอมรับ
นับถือของบุคคลทัวไป มีคุณูปการต่อโรงเรี ยนเป็ นอย่างมาก ตลอดถึงผูบ้ ริ หารสายปฏิบตั ิการเป็ นผู้
มีประสบการณ์ มีความชํานาญในการบริ หารโรงเรี ยนอืนมาอย่างยาวนาน มีความรู้ความสามารถที
จะปรับเปลียนยุทธวิธีการต่าง ๆ มาปรับใช้กบั โรงเรี ยนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้ แต่
ควรผลักดันเครื อข่าย องค์กร ภาคี ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยนอย่างต่อเนืองเพือความ
คงทน และยังยืน ตลอดถึงมีความสามารถทีจะพลิกวิกฤตหรื อข้อจํากัดของโรงเรี ยนให้เป็ นโอกาส
เพือร่ วมด้วยช่วยกันพัฒนาโรงเรี ยนให้กา้ วหน้ายิงขึน
. โรงเรี ยนมีต ้นทุ น ทางสังคมในเรื องศาสนา ศิลปวัฒ นธรรมและประเพณี เป็ นทุ นเดิ ม
เพราะสถานทีตังของโรงเรี ยนอยูใ่ นวัด มีบุคลากรทังฝ่ ายพระสงฆ์และฆราวาส จึงมีความเหมาะสม
ทีจะต้องส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนมีจิตใจทีใฝ่ ในแนวทางวิถีพุทธ และต้องให้เป็ นวิถีแห่งชีวิต ทีจะ
ทําให้โรงเรี ยนมีเอกลักษณะเฉพาะ ทีมีความแตกต่างจากโรงเรี ยนอืน และจะทําให้เป็ นจุดเด่น จึง
เห็นควรส่งเสริ มให้มีความต่อเนืองและยังยืน
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณและขอบคุณผูม้ ีส่วนสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ผวู้ ิจยั สามารถดําเนิ นการ
วิจยั ไปได้อย่างสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ประกอบด้วย พระเดชพระคุณพระเทพสุ ธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัด
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ชัยมงคล พระอารามหลวง ผูร้ ับใบอนุ ญาตและผูจ้ ดั การโรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ นายชอบ บุญช่วย
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์ อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
คณาจารย์อื นทุ ก ท่ านที มิได้ก ล่าวถึงในที นี ที มีส่ ว นช่ ว ยเหลื อสนับ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ผวู้ ิ จ ัย
สามารถดําเนินการวิจยั จนบรรลุผลในครังนี
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การสร้ างชุดความรู้การท่ องเทียวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาสํ าหรับนักท่ องเทียวผู้สูงอายุ
ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ เครืองมือทางวิศวกรรมความรู้
Creating Knowledge Scenario of Cultural and Religion Tourism Program For
Senior Tourists in Chiang Mai Using Knowledge Engineering
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บทคัดย่ อ: ประชากรผูส้ ูงอายุมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนื อง โดยกลุ่มผูส้ ูงอายุมีความสําคัญกับ
อุตสาหกรรมการท่องเทียว เนื องจากกลุ่มนักท่องเทียวผูส้ ูงอายุเป็ นผูท้ ีมีกาํ ลังซือและมีเวลาในการ
ท่องเทียว ดังนันการเตรี ยมความพร้อมเพือรองรับนักท่องเทียวกลุ่มนี จึงมีความสําคัญอย่างมาก ซึง
งานวิ จ ัยนี ศึก ษา การจัดโปรแกรมการท่ องเที ยวเชิ งวัฒ นธรรมและศาสนาสําหรั บนัก ท่ องเที ยว
ผูส้ ูงอายุสาํ หรับผูป้ ระกอบการโดยจัดเก็ บองค์ความรู้ในรู ปแบบสื อมัลติ มีเดีย มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญ และใช้ทฤษฎี การสร้างสรรค์ความรู้ Knowledge Creation
(SECI Model) และใช้เครื องมือทางวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) ในการวิ เคราะห์
สังเคราะห์ค วามรู้ จนได้เป็ นชุ ด ความรู้ทีสามารถนําไปใช้จ ัดโปรแกรมการท่ องเที ยวที สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูส้ ูงอายุได้ ซึงผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทียวสามารถ
เข้าใจหลักการจัด การท่ องเที ยวได้อย่างรวดเร็ ว และนําไปประยุก ต์ใช้ในการจัด โปรแกรมการ
ท่องเทียวทีเหมาะสมกับผูส้ ูงอายุได้
คําสํ าคัญ: การจัดการความรู้, การท่องเทียวเชิ งศาสนา, การจัดโปรแกรมท่ องเทียว, การท่องเทียวผูส้ ูงอายุ,
การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
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
ปั จจุ บนั อุต สาหกรรมการท่องเที ยวมีบทบาทสําคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
รายได้หลักของประเทศมาจากการเติบโตและการขยายตัวของธุ รกิจการท่องเทียว ทําให้เกิด การ
สร้างงานทังในภาคอุต สาหกรรมการท่องเที ยว และธุ รกิจอืนๆ ทีเกียวข้อง การนําธุรกิจด้านการ
ท่องเทียวมาช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาวะเศรษฐกิจตกตําเช่นนี ถือเป็ นผลดีอย่าง
มาก ซึ งการหาช่ อ งทางเพิ มจํา นวนนั ก ท่ อ งเที ยวเป็ นสิ งที มี ค วามสํา คั ญ เป็ นอย่า งยิง โดย
กลุ่มเป้ าหมายทีไม่ควรมองข้ามในปัจจุบนั ได้แก่ กลุ่มนักท่องเทียวผูส้ ูงอายุ ซึงมีจาํ นวนเพิมมากขึ น
อย่างต่อเนื องทุ กปี ข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุ ปี พ.ศ.
พบว่าประเทศไทยได้เข้าสู่การ
เป็ นสังคมสูงวัย (Aging Society) โดยเพิมจํานวนจากร้อยละ . ในปี พ.ศ.
เป็ นร้อยละ .
ในปี พ.ศ.
และเพิมเป็ นร้อยละ . ในปี พ.ศ.
(สํานักงานสถิติแห่ งชาติ,
) ถือเป็ น
โอกาสในการขยายตลาดการท่ อ งเที ยว ด้ว ยเหตุ นี ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที ยวจึ ง ควรให้
ความสําคัญ กับนักท่ องเที ยวผูส้ ู งอายุและพัฒ นาโปรแกรมการท่องเที ยวให้ต อบสนองกับความ
ต้องการ เช่น การท่องเที ยวเชิงสุ ขภาพ การท่องเทียวเชิงวัฒ นธรรม การท่องเทียวเชิงศาสนา และ
การส่ งเสริ มให้สถานทีท่องเทียวมีสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้อมใน
การรองรับนักท่องเทียวสูงอายุในรู ปแบบทีหลากหลาย
การวิจยั นี สนใจศึกษาการท่องเทียวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึงมีชือเสี ยงในเรื องการท่องเทียว
และได้รับความสนใจจากนัก ท่องเทียวทังในระดับชาติและนานาชาติ จากสถิติ รายได้ภ าคเหนื อ
ตอนบนปี พ.ศ. 2553 จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้สูงสุด คือ มีรายได้จากการท่องเทียวประมาณร้อยละ
67 ของรายได้ทังหมด หรื อประมาณ 39.5 ล้านบาท (สํานัก งานสถิติ แห่ งชาติ , 2558) ซึ งจังหวัด
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เชี ย งใหม่มีจุ ด เด่ น หลากหลายที สามารถดึ งดู ด นัก ท่ องเที ยว ได้แก่ แหล่งทรั พยากรธรรมชาติ ที
สวยงาม ศิลปวัฒนธรรมทีน่าประทับใจ ประเพณี ทีเป็ นเอกลักษณ์ และความเป็ นมิตรไมตรี ของคน
ในพืนที ทําให้มีนักท่ องเที ยวสนใจเข้ามาท่ องเที ยวเป็ นจํานวนมาก ซึ งจังหวัด เชีย งใหม่มีค วาม
พร้อมในเรื องแหล่งท่องเทียว สถานทีพัก และบริ การด้านการท่องเทียวต่างๆ โดยงานวิจยั นีสนใจ
ศึก ษาการท่ อ งเที ยวเชิ งวัฒ นธรรมและศาสนาซึ งเป็ นที นิ ย มในกลุ่ม นัก ท่ องเที ยวผูส้ ู งอายุ แต่
การศึกษาพบว่า กลุ่มผูป้ ระกอบการธุรกิจท่ องเทียวในจังหวัด เชียงใหม่ยงั ขาดองค์ความรู้ในการ
จัดบริ การท่องเทียวสําหรับผูส้ ูงอายุ ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดนักท่องเทียวผูส้ ูงอายุได้ การ
วิจยั นี จึงสนใจศึกษาและเสนอแนวคิดในการจัดโปรแกรมการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา
โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ และจัดเก็บองค์ความรู้ในรู ปแบบสื อมัลติมีเดียจากผูเ้ ชียวชาญ
เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดบริ การการท่องเทียวสําหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทียวในจังหวัด
เชียงใหม่
2. ทบทวนวรรณกรรม
แนวโน้มของสังคมโลกปั จจุบนั พบว่าประชากรผูส้ ูงอายุมีจาํ นวนเพิมขึน ทําให้โครงสร้าง
ของประชากรมีการเปลียนแปลงเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ (Ageing Society) จากงานวิจยั ที ศึกษาความ
ต้องการเกี ยวกับการท่ องเที ยวของผูส้ ู งอายุ พบว่า นัก ท่ องเที ยวผูส้ ูงอายุนิ ยมท่ องเที ยวในแหล่ง
ท่ อ งเที ยวทางประวัติ ศ าสตร์ และเนื องจากนัก ท่ องเที ยวเป็ นผูเ้ กษี ย ณอายุแล้ว จึ งนิ ย มเดิ น ทาง
ท่ องเที ยวในช่ ว งที ไม่ใช่ ฤดู ก าลท่ องเที ยว (Low Season) (Anderson and Langmeyer, 1982) และ
งานวิจยั จาก Hsu (2001) พบว่า ผูส้ ูงอายุจะให้ความสําคัญกับชือเสียงของบริ ษทั นําเทียว การบริ การ
ทีจะได้รับ กิจกรรมทีมีระหว่างเดินทาง ตารางการท่องเทียวทียืดหยุน่ เอกสารให้ขอ้ มูลต่างๆ และ
ความปลอดภัยในระหว่างเดินทาง
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ทีมีอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายภายในองค์กรมาทําให้
เป็ นระบบ โดยจัดให้มีการเข้าถึงได้ง่าย และมีความทัวถึง เพือให้บุคลากรสามารถนําความรู้ทีมีไป
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ (วารสารกรมประชาสัมพันธ์,
) โดยกระบวนการจัดการความรู้
เพือนําไปใช้ในองค์กรมีกระบวนการทังหมด ขันตอน (ณพศิษฏ์ จักรพิทกั ษ์, ) ดังนี คือ การ
ตรวจสอบและระบุหัวข้อความรู้ (Knowledge Audit) เพือระบุหัวข้อความรู้ทีต้องการจะศึกษาและ
สร้างกรอบแนวความคิด (Create Business Framework) เพือวางแผนในการจัดการความรู้ จากนัน
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis and Structuring) ทําการเก็บรวบรวมความรู้
โดยวิ ธีก ารสัมภาษณ์ , การรวบรวมเอกสาร แล้ว จึ งนําความรู้ ทีได้มาสังเคราะห์ เป็ นชุ ด ความรู้
(Knowledge Scenario) ทีสามารถนําไปใช้งานได้ แล้วสร้างระบบสารสนเทศในการจัดการความรู้
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(IT-Based Knowledge Management System) และนําชุดความรู้ทีได้จากการสังเคราะห์มาสร้างเป็ น
ความรู้ ชัด แจ้ง เพื อให้ ผู้ใ ช้ส ามารถนํ าความรู้ ไ ปใช้ง านได้ส ะดวกเป็ นการกระจายความรู้
(Dissemination) และการแลกเปลียนใช้ความรู้ร่วมกัน (Sharing) จากนันจึงนําระบบจัดการความรู้
เข้าไปใช้ในองค์ก ร และขันตอนสุ ด ท้ายคื อ การวัด ประเมิน ผลการจัด การความรู้ (Performance
Measurement) ว่าสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรื อไม่ ดังรู ปที 1

รู ปที 1 กระบวนการจัดการความรู้
(ณพศิษฏ์ จักรพิทกั ษ์, 2552)
Ikujiro Nonaka (1995) ได้จ ําแนกความรู้ อ อกเป็ น ประเภท คื อ ความรู้ ฝั ง ลึ ก (Tacit
knowledge) คื อ ความรู้ทีอยู่ในตัว คน เกิ ด จากประสบการณ์ หรื อพรสวรรค์ และความรู้ชัด แจ้ง
(Explicit knowledge) คือ ความรู้ทีเป็ นเหตุ เป็ นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาได้ เช่ น
หนังสื อ เอกสารและรายงานต่างๆ โดยความรู้ทงั 2 ประเภทนี สามารถทีจะเปลียนแปลงสถานะโดย
การแลกเปลียนซึงกันและกัน ทําให้เกิดการเพิมพูนความรู้ขึนใหม่ โดยการปฏิสมั พันธ์นีเรี ยกว่า การ
เปลียนแปลงรู ปของความรู้ (SECI Model) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ ว น ได้แก่ Socialization คือ การ
แลกเปลียน แบ่งปั นความรู้ประสบการณ์ ตรงทีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เพือให้เกิดการ
เรี ยนรู้ ซึ งกัน และกั น และเมื อมี ก ารแลกเปลี ยน พู ด คุ ย จะทํา ให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ขึ น
Externalization คื อ การเปลี ยนความรู้ ฝั ง ลึ ก (Tacit Knowledge) ให้ ก ลายเป็ นความรู้ ชัด แจ้ง
(Explicit Knowledge) โดยการเผยแพร่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น Mind Map, Concept Map เพือให้
สามารถเข้าใจได้ง่ ายขึ น Combination คื อ การขยายปริ มาณความรู้ ที มี โ ดยหาความรู้ ชัด แจ้ง
(Explicit Knowledge) มาเพิมเติ ม และนํามารวมกัน เพือสร้ างเป็ นความรู้ใหม่ Internalization คื อ
การนําความรู้ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) ทีสร้างขึ นใหม่ให้บุคลากรในองค์กรนําไปใช้จนเกิด
ความชํานาญจนกลายเป็ นความรู้ทีอยูใ่ นตัวบุคคล (Tacit Knowledge)
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รู ปที 2 SECI Model
งานวิจยั นีนํา SECI Model มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวม แลกเปลียนความรู้จากผูเ้ ชียวชาญ
และนําความรู้ ทีได้มาจัด โครงสร้ างตามทฤษฎี ด ้านวิ ศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering)
แบ่งเป็ น 3 ระดับ (ณพศิษ ฏ์ จักรพิทักษ์, 2556) ได้แก่ ระดับงาน (Task Level) คื อ หัวข้อความรู้ ที
เกี ยวกับเป้ าหมายของงาน ระดับคิด (Inference Level) คื อ หลัก การความรู้ ในขันตอนการคิด หา
เหตุผล เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ยอ่ ย เช่น ความต้องการ การแก้ปัญหาต่างๆ ระดับปัญหา (Domain
Level) คื อ ความรู้ ในสิ งที ต้องการแก้ปัญ หา หรื อตัด สิ น ใจ ได้ผลลัพธ์คื อ บทความรู้ และแผนที
ความรู้ โดยจัด ทําเป็ น Knowledge Scenario ในรู ปแบบมัลติมีเดีย เพือให้สามารถถ่ายทอดความรู้
ไปสู่ผปู้ ระกอบการได้อย่างชัดเจน
ทัศวรรณ ธิมาคํา (2553) พบว่า ขันตอนทียากทีสุดขององค์ความรู้ คือ มีปริ มาณผูเ้ ชียวชาญ
ลดน้อยลง ทําให้การจัดการความรู้มีความสําคัญอย่างมาก จากปั ญหาดังกล่าว งานวิจยั จึงเลือกใช้
SECI Model ของ Ikujiro Nonaka ในการจัดการความรู้ และจัดทํา Knowledge Scenario ในรู ปแบบ
สื อมัลติมีเดีย เพือการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน ซึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่
ความรู้ให้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทียวได้
คณาธิป สพันธุพงษ์ ( ) นําทฤษฎีการจัดการความรู้มาใช้ในการจัดเก็บองค์ความรู้ โดย
พบว่าเทคนิ คของวิศวกรรมความรู้สามารถช่วยในการจัดเก็บความรู้ การใช้ประโยชน์และช่วยเพิม
องค์ความรู้ใหม่ และยังช่วยให้บุคลากรสามารถค้นหาและเรี ยนรู้จากชุดความรู้ดว้ ยตนเองได้ โดย
งานวิจยั นีสามารถนําทฤษฎีดา้ นวิศวกรรมความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดโครงสร้างองค์ความรู้ได้
จัก ร์ วิ ด า สุ ภ าจัน ทร์ (2552) ใช้ SECI Model ของ Ikujiro โดยพบว่ากระบวนการจัดการ
ความรู้ช่วยให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็ นความรู้เชิงประจักษ์ และสามารถนําไป
เผยแพร่ ให้ผอู้ ืนได้ศึกษาและนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป ซึงการวิจยั นี สามารถนําเครื องมือ SECI Model
มาประยุกต์ใช้ในการเปลียนแปลงรู ปของความรู้ได้
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3. วิธีดําเนินการวิจยั

Stage 1 การตรวจสอบหัวข้อความรู้ โดยศึกษาปั ญหาและโอกาสขององค์ความรู้เรื องการ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา ซึงมุ่งเน้นการท่องเทียวในจังหวัดเชียงใหม่สาํ หรับผูส้ ูงอายุ โดย
ช่วยลดความเสี ยงในการดําเนิ นธุรกิจ และเพิมศักยภาพคนใช้ความรู้ในองค์กร ในขันตอนนี มีการ
ประชุมเพือรวบรวมข้อมูลและระบุหวั ข้อความรู้ พร้อมทังระบุผเู้ ชียวชาญในหัวข้อความรู้
Stage การเก็บรวบรวมข้อมูล, สัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญ คนในด้านการท่องเทียวและด้าน
ผูส้ ู งอายุ จากนันวิ เคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ การจับความรู้ Tacit Knowledge โดยการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชียวชาญและนําความรู้จากเอกสาร คู่มือและหนังสื อต่างๆ มาเชือมโยงกับความรู้จากผูเ้ ชียวชาญ
และนําความรู้ ที ได้ม าวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ โ ดยเครื องมื อ ทางวิ ศ วกรรมความรู้ ไ ด้เป็ น Task,
Inference, Domain ได้ผลลัพธ์ คือ บทความรู้ ซึงเป็ น Explicit Knowledge และจัดทําแผนทีความรู้
จากนันตรวจสอบความรู้กบั ผูเ้ ชียวชาญอีกครัง เพือความถูกต้องของความรู้ทีจะนําไปจัดทําสื อ
มัลติมีเดีย
Stage การจัดทํา Knowledge Scenario
1) ขันตอนก่อนการผลิต (Pre Production) คือ การวางโครงเรื อง (Plot) และเขียนบท (Script) โดย
มีการสอดแทรก Knowledge Script เข้าไปในเรื องด้วย จากนันกําหนดโครงเรื อง (Storyboard)
และจัดหานักแสดง อุปกรณ์ประกอบฉากและจัดเตรี ยมอุปกรณ์การบันทึกภาพและเสียง
2) ขันตอนการผลิต (Production) การบันทึกภาพและเสี ยงตามโครงเรื อง (Storyboard) ทีได้วางไว้
และบันทึกเสี ยงบรรยายตามบท (Script) มีคดั เลือกเสี ยงดนตรี ประกอบทีเหมาะสม ซึงในที นี
เลือกใช้เพลงล้านนาและเพลงบรรเลง จากนันนําไฟล์วีดี โอทีได้มาคัด เลือก และจัด เรี ย งเป็ น
หมวดหมู่ตามฉาก (scene) เพือความสะดวกในการตัดต่อ โดยตัดต่อภาพและเสี ยงให้มีความ
ต่อเนื องกันตามที ได้วางโครงเรื องไว้ และขันตอนสุ ดท้ายคือ การแปลงไฟล์ โดยการนําไฟล์
ภาพยนตร์ทีตัดต่อเสร็ จแล้วมาแปลงเป็ นไฟล์วีดีโอในรู ปแบบ .MP4
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3) ขันตอนการประเมิน การตรวจสอบความสอดคล้องของสื อมัลติมีเดีย กับบทความรู้และหา
ข้อผิดพลาดของสือมัลติมีเดีย หากพบข้อผิดพลาดก็ทาํ การแก้ไขจนกว่าจะผ่านการทดสอบ
Stage 4 การประเมิน สื อมัลติ มี เดี ย แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ การประเมิน คุ ณ ภาพสื อ
มัลติมีเดีย ประกอบด้วย ด้านเนื อหา ด้านการออกแบบ ด้านการถ่ายทํา และด้านการตัดต่อ ทําการ
ประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญด้านสือมัลติมีเดีย และการประเมินความรู้จากผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทียว
องค์กรโดยแบ่งออกเป็ นการประเมินความเข้าใจก่อนรับชมสื อ (Pre Test) และการประเมินความ
เข้าใจหลังรับชมสือ (Post Test) เพือทดสอบว่าผูป้ ระกอบการได้รับความรู้เพิมเติมจากการรับชมสื อ
มากน้อยเพียงใด และสามารถนําความรู้นนไปประยุ
ั
กต์ใช้ได้หรื อไม่
4. ผลการศึกษา
หัวข้อในการจัดทําชุดความรู้จากการตรวจสอบหัวข้อความรู้ (Knowledge Audit) คือ การ
จัดโปรแกรมการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาสําหรับผูส้ ูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจาก
สัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญและใช้ทฤษฎีดา้ นวิศวกรรมความรู้ เพือนําความรู้ทีได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ได้เป็ น Task, Inference, Domain ได้ผลลัพธ์เป็ นบทความรู้ และจัดทําเป็ นแผนทีความรู้ ดังรู ปที -

รู ปที แผนทีความรู้ Task และ Inference

รู ปที ตัวอย่าง Inference และ Domain
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งานวิจ ัย นี ประยุก ต์ใช้แบบจําลองการออกแบบและพัฒ นาระบบมัลติ มีเดี ย ปฏิสัมพัน ธ์
(Interactive Multimedia System Design and Development : IMSDD) ในการจั ด ทํ า Knowledge
Scenario โดยวางโครงเรื อง คือ ต้องการให้ภาพยนตร์สนออกมาในรู
ั
ปแบบ การทดลองไปท่องเทียว
วัดของพนักงานบริ ษทั ทัวร์ โดยต้องพยายามจัดทัวร์ทีเหมาะสมกับความต้องการของผูส้ ูงอายุ เช่น
การเลือกสถานที ท่ องเที ยว พาหนะที ใช้ในการเดิน ทาง สิ งอํานวยความสะดวกที จําเป็ นสําหรั บ
ผูส้ ู งอายุ เพือเป็ นการชักจู งให้นัก ท่ องเที ยวผูส้ ูงอายุมาท่ องเที ยว ซึงในแต่ ละฉากจะมีก ารแทรก
ประวัติ ค วามเป็ นมาของวัด นั นๆ และการสื อให้ เห็ น ถึ ง ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมประเพณี ล้านนา
โบราณสถานต่ างๆ และสิ งน่ าสนใจของแหล่ งท่ อ งเที ยวเชิ งวัฒ นธรรมและศาสนาในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยโปรแกรมการท่องเทียวทีแนะนําเป็ นแบบ วัน ประกอบด้วย สถานที คือ วัดเชียง
มัน วัดเชียงยืน วัดดวงดี วัดพระสิ งห์วรมหาวิหารและประตูท่าแพ และ กิจกรรม คือ กิจกรรมตาม
เทศกาล เช่น การประดิษ ฐ์ก ระทง หรื อกิ จกรรมทําอาหารเหนื ออย่างง่าย เพือให้นัก ท่องเที ยวได้
สัมผัสกับวัฒนธรรมของเชียงใหม่และเป็ นการสร้างความเพลิดเพลิน
โดยหลังจากการถ่ายทําตามโครงเรื อง การตัดต่อและแปลงไฟล์แล้ว ได้ผลลัพธ์เป็ นไฟล์
วีดี โ อในรู ปแบบ .MP4 ความยาวประมาณ 13 นาที โดยผลประเมิน สื อมัลติ มีเดี ย ด้านคุ ณ ภาพมี
คะแนนเฉลียรวม . / ซึงอยูใ่ นเกณฑ์ดี และการประเมินสือมัลติมีเดียด้านความรู้ก่อน-หลังรับชม
สื อโดยผูป้ ระกอบการทัง องค์ก รได้ค่ า E.I. เท่ ากับ . เมือเที ยบค่ าเกณฑ์ประสิ ทธิ ภ าพต้อง
มากกว่ า . แสดงให้เห็ น ว่ า สื อมัลติ มีเดี ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถนําไปเป็ นสื อให้ค วามรู้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทียวได้
ตารางที ผลการประเมินสือมัลติมีเดียด้านความรู้ก่อน-หลังรับชมสือ
องค์กร
Pre-Test
3.4
องค์กร A
องค์กร B
3.6
องค์กร C
3.5
ค่าเฉลีย
3.5
E.I.
0.75
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Post-Test
4.5
4.8
4.6
4.6

รู ปที ตัวอย่างสือมัลติมีเดียทีมีการสอดแทรกความรู้
5. อภิปรายผล
จากการนําทฤษฎีดา้ นวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัด การความรู้ เรื อง การจัด โปรแกรมท่ องเที ยวเชิ งวัฒ นธรรมและศาสนาสําหรั บ นัก ท่ องเที ยว
ผูส้ ูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าองค์ค วามรู้ทีได้วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว มีความเหมาะสมกับ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทียวทีจะนําความรู้นนมาประยุ
ั
กต์ใช้ในการจัดโปรแกรมการท่องเทียวที
สามารถตอบสนองความต้องการของผูส้ ูงอายุได้ ซึงงานวิจยั มีการแลกเปลียนความรู้ (Socialization)
โดยการสั ม ภาษ ณ์ ผู้เ ชี ยวชาญ ด้ า น การท่ องเที ยวและด้ า น ผู้สู งอายุ เป็ น การจั บ ความรู้
(Externalization) จากนั นนําความรู้ ที ได้จ ากผูเ้ ชี ยวชาญมาเชื อมโยงกับ เอกสารและงานวิ จ ัย ที
เกี ยวข้ อ ง (Combination) ได้ ผ ลลัพ ธ์ เป็ นบทความรู้ แ ละนํ า มาจัด ทํา เป็ นชุ ด ความรู้ แ ละให้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทียวได้ศึกษา (Internalization) ทําให้เกิดการเรี ยนรู้ทกั ษะใหม่ๆ และเมือ
นําไปปฏิบตั ิจะเกิดเป็ นความเชียวชาญต่อไป โดยผลประเมินสือมัลติมีเดียด้านคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี
และการประเมินสือมัลติมีเดียด้านความรู้ก่อน-หลังรับชมสืออยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก

รู ปที การประยุกต์ใช้ SECI Model
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6. สรุปผลการวิจยั
การนําทฤษฎี การจัด การความรู้ และทฤษฎี ก ารสร้างสรรค์ค วามรู้ (SECI Model) เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการเปลียนแปลงรู ปของความรู้ พบว่า ผูป้ ระกอบการสามารถนําชุดความรู้ไปใช้ได้
จริ งในการพัฒนาโปรแกรมการท่องเทียวและการจัด บริ การด้านการท่องเที ยวให้มีประสิ ทธิภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทียวผูส้ ูงอายุได้ตรงจุดมากขึน อีกทังยังสามารถเป็ น
แนวทางในการพัฒนาและจัดการแหล่งท่องเทียวภายในวัดให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาก
ยิงขึ น ซึ งทฤษฎี ด ้านวิ ศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) ก่ อ ให้เกิ ด การเรี ย นรู้ ได้อย่าง
รวดเร็ ว เข้าใจได้ง่าย และผูเ้ รี ยนรู้สามารถศึกษาชุดความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
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บทคัดย่ อ : ปั ญหาเด็กและเยาวชนกระทําผิดคดีอาญาเป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย จาก
สถิติการกระทําความผิดคดีอาญาของเด็กและเยาวชนที่รวบรวมโดยกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนพบว่าปั ญหาเด็กและเยาวชนกระทําผิดยังมีแนวโน้มสู งมากโดยในระหว่าง พ.ศ.2552 ถึง
พ.ศ.2556 มี เด็กและเยาวชนกระทําผิดทัว่ ประเทศรวม 196,516 คดี และพบว่าเด็กและเยาวชนที่
ปล่อยตัวออกจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชี ยงใหม่ยงั กระทําผิดซํ้าและมี
ความจําเป็ นที่จะต้องติดตามให้การช่วยเหลืออยู่ ด้วยเหตุน้ ี ทางศูนย์ฝึกฯจึงนําทฤษฎี Knowledge
Creation ของ Nonaka & Takeuchi สร้างแนวทางการทํางานแนวใหม่ที่เปิ ดโอกาสให้คนในแต่ละ
ภาคส่ วนได้เข้ามามีส่วนร่ วม เรี ยนรู ้ แบ่งปั นประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน เปิ ดช่องทาง สร้างพื้นที่ที่
เอื้อต่อการเข้ามาแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ หรื อ Ba ให้คนได้มีพ้ืนที่ที่ปลอดภัยได้เข้ามาช่วยเหลือกันและ
กัน โดยใช้การสื่ อสารผ่านระบบสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook และ LINE เป็ นศูนย์กลาง
จากผลการวิจยั พบว่า 1. อ้างอิงวิธีการ ความต้องการช่วยเหลือ สามารถ จัดหมวดหมู่เด็กและเยาวชน
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการฝึ กอบรม กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
โอกาสศึกษาต่อหรื อฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพนอกศูนย์ฝึกฯ และกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ปล่อยตัวแล้ว ซึ่งแต่
ละกลุ่มมีความต้องการและวิธีการช่วยเหลือที่แตกต่างกัน 2. เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทําให้เด็กและ
เยาวชนและคณะทํางานสามารถติดต่อกันประสานงาน ได้สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น 3. งานวิจยั ทําให้เกิดกลุ่ม “เจียงใหม่ฮบั ” เป็ นกลุ่มที่เน้นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยตรง
โดยลดความเป็ นระบบราชการลง บริ หารงานโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรม ร่ วมกับบุคลากรที่
เป็ นอดีตเด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมฯ ส่ งผลให้บริ หารงานด้วยความเข้าใจความรู ้สึกและ
ความต้องการของเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง
คํ า สํ า คั ญ : เด็ ก และเยาวชนกระทํา ผิ ด กระทําผิ ด ซํ้า เครื อ ข่ ายสั ง คมออนไลน์ 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
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นหน่ วยงานในสังกัดกรม
พินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ในการฝึ กอบรมเด็กและเยาวชนที่
กระทําความผิด อาญาตามคําพิ พ ากษาของศาลเยาวชนและครอบครั ว โดยการจัด กระบวนการ
ฝึ กอบรมต่างๆ ตั้งแต่การจัดการเรี ยนการสอนให้เด็กและเยาวชนเพื่อยกระดับการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนให้ทดั เทียมกับนักเรี ยนคนอื่นๆในสังคม รวมทั้งการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการ
ต่างๆ ตั้งแต่การพัฒนาพฤตินิสยั การฝึ กระเบียบวินยั การจัดกิจกรรมทางจิตวิทยา การบําบัดรักษายา
เสพติ ด การสงเคราะห์ ช่ วยเหลื อเด็ก และเยาวชนรวมถึ งครอบครั ว ร่ ว มกับ การประสานความ
ร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานต่ างๆทั้งภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เป็ นไปอย่างทั่ว ถึ งและ
เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแต่ละคน แต่ปัจจุบนั ศูนย์ฝึกฯ มีเด็กและเยาวชนฝึ กและอบรมทั้งหมด
462 คน (ข้อมูล ณ 13 กันยายน 2558) และมีบางช่วงของปี 2555 และ 2556 มีเด็กและเยาวชนรวม
กว่า 700 คนซึ่ งถือว่ามีจาํ นวนมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 ในประเทศ (กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชน, 2557) ซึ่ งในความเป็ นจริ งตามอัตราส่ วนขนาดสถานที่และกรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่น้ นั
ศูนย์ฝึกฯสามารถดูแลเด็กและเยาวชนได้เพียง 350 คนเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าศูนย์ฝึกฯต้องดูแลเด็ก
และเยาวชนมากกว่าเท่าตัวของยอดปกติที่รับได้ อีกทั้งมีบุคลากรเพียง 2 คน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการเตรี ยมความพร้อมก่อนปล่อยและการประสานงานติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ที่ปล่อยตัว ดังนั้นการปฏิบตั ิงานจึงทําได้ค่อนข้างลําบาก ประกอบกับการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ที่ กระทําผิด นั้น ยังมี ความยากทั้งปั จจัยส่ วนบุ คคลของเด็ก และเยาวชนเอง เช่ น ระดับ สติ ปั ญ ญา
ทักษะการคิด รวมถึงปั จจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่นครอบครัวไม่ตอ้ งการรับเยาวชนกลับไปดูแล หรื อไม่
สนใจรับความช่วยเหลือจากหน่ วยงานทั้งที่บุตรหลานกระทําผิดซํ้าซาก การที่เด็กและเยาวชนต้อง
กลับไปสู่ กบั ครอบครัวอีกครั้งจึงกลายเป็ น “ภาระ” มากกว่าเป็ น “พลัง” ให้กบั ครอบครัว และใน
ส่ วนของสังคมที่ยงั มองเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ในแง่ลบ ไม่อยากช่วยเหลือหรื อให้โอกาส ทําให้การ
ทํางานที่ ผ่านมาต้องเผชิ ญ กับข้อจํากัด ที่ ห ลากหลาย แม้ปัจจุบนั จะมี มูลนิ ธิห รื อองค์กรต่ างๆทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชนเข้ามาช่ วยเหลื อมากขึ้ น แต่ จากปั ญ หาในข้างต้น จึ งทําให้ ก ารทํางานยังไม่ มี
ประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร
อย่างไรก็ตามจากการดําเนินงานที่ผา่ นมา ศูนย์ฝึกฯได้เรี ยนรู ้จากสถิติคดี รู ปแบบแนวทาง
ปั ญหาอุปสรรคต่างๆที่เคยเกิดขึ้น พบว่าการทํางานดังกล่าวยังมีอุปสรรคที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
การทํางานในส่ ว นราชการที่ มี ค วามล่ าช้า มี ขอ้ จํากัด มาก ส่ งผลให้เด็ก และเยาวชนได้รับ ความ
ช่วยเหลือล่าช้า อาจนําไปสู่ การกระทําผิดซํ้า ดังนั้นกลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน ศูนย์ฝึกฯ จึง
พยายามที่จะพัฒนาระบบการทํางานอย่างต่อเนื่ องเพื่อตอบสนองต่อการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
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มีประสิ ทธิ ภาพ โดยในปี พ.ศ.2555 ได้ดาํ เนิ นการโครงการพัฒนารู ปแบบการช่ วยเหลื อเด็กและ
เยาวชนอย่า งมี ร ะบบ ภายใต้ “โครงการพลัง ใจ” โดยความร่ ว มมื อ ของ สาขาจิ ต วิ ท ยา คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ปปส.) เพื่อทดลองใช้เครื อข่ายในรู ปแบบอาสาสมัครนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา ในการช่วยติดตาม
ช่วยเหลือ ให้คาํ ปรึ กษา เด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกฯที่ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อภายนอกและ
ปฏิบตั ิวิชาชี พในสถานประกอบการต่างๆ เป็ นการทดลองช่วยเหลือติดตามในแบบ “เพื่อนอาสา”
และเป็ นการให้หน่ วยงานภายนอกเข้ามาช่ วยเหลือติดตามอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งความสําเร็ จของ
งานวิจยั พบว่าเกิ ดจากรู ป แบบการทํางานที่ ไม่ เป็ นราชการ รู ป แบบการทํางานที่ เป็ นพี่ ช่วยน้อง
ลดช่องว่างของผูช้ ่วยเหลือ (ทีมเพื่อนอาสา) กับผูข้ อคําช่วยเหลือ (เด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกฯ) ลงที่
สําคัญ ข้อ เสนอแนะของงานวิ จ ัย ยัง กล่ าวถึ ง องค์ก รหรื อ กลุ่ ม ที่ เป็ นตัว ขับ เคลื่ อ นอิ ส ระในการ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน โดยไม่ข้ ึนกับภาครัฐทั้งหมด เพื่อการทํางานที่รวดเร็ ว คล่องตัว เช่นการ
แนวคิดการก่อตั้ง “ศูนย์พลังใจ” ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานอิสระที่ให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาขอรับ
การช่วยเหลือ รับคําปรึ กษาจากอาสาสมัคร เป็ นตัวจุดประกายสําคัญให้ผวู ้ ิจยั นําแนวคิดนี้ มาใช้ใน
การสร้างแนวทางการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยใช้ความรู ้ดา้ นการจัดการความรู ้ (Knowledge
Management) ทฤษฎี Knowledge Creation ของ Nonaka & Takeuchi มาใช้ในการวิจยั เพื่ อให้เกิ ด
แนวทางการทํางานใหม่ ที่ เปิ ดโอกาสให้ ค นในแต่ ล ะส่ ว นได้เข้ามามี ส่ ว นร่ ว ม เรี ย นรู ้ แบ่ งปั น
ประสบการณ์ สอดคล้องกับจุดเด่นขององค์กรที่มีเครื อข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยินดีที่จะเข้ามา
ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยาวชนตามสภาพปั ญ หา อาทิ บ ริ ษ ัท สยามนิ ส สั น เชี ย งใหม่ , ศู น ย์ V Kool
เชี ยงใหม่, มูลนิ ธิคอนนี่ โฮม, กลุ่มคริ สตจักรจีน จังหวัดเชี ยงใหม่ ฯลฯ เพื่อลบจุดด้อยขององค์กร
ราชการที่ เคลื่ อ นตัว ได้ล่ าช้า ไม่ ท ัน กับ สถานการณ์ และเกิ ด แนวคิ ด การใช้เครื อ ข่ ายทางสั ง คม
ออนไลน์เข้ามาช่ วยบริ หารงาน เพื่อเปิ ดช่ องทาง สร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการเข้ามาแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้
หรื อ Ba ในแนวคิ ด ของ Knowledge Creationให้ ค นได้มี พ้ื น ที่ ที่ ป ลอดภัย ในการเข้า มาเรี ย นรู ้
ช่ วยเหลือกันและกัน (Nonaka & Takeuchi, 1995) ร่ วมกับการจัดตั้ง “กลุ่มเจียงใหม่ฮบั ” ขึ้น เป็ น
องค์กรกึ่งราชการที่บริ หารงานโดยอดีตเด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกฯ ที่มีความพร้อมและทักษะที่ดี
ในการช่วยเหลือผูอ้ ื่น ในรู ปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง โดยใช้ประสบการณ์และสายสัมพันธ์
ของเด็ ก และเยาวชนเป็ นตัว เชื่ อ มโยงการทํา งาน โดยการสื่ อ สารผ่ า นระบบสั ง คมออนไลน์
โดยเฉพาะ Facebook และ LINE เป็ นจุดเชื่อมการทํางาน และมีคณะเจ้าหน้าที่และกลุ่มอาสาสมัคร
หลากหลายภาคส่ วน เช่ นโรงเรี ยนดนตรี วรนันท์, ศูน ย์วิชาการสารเสพติ ดภาคเหนื อ, เครื อข่าย
นัก ศึ ก ษา, ผูน้ ําชุ ม ชน ฯลฯ เป็ นที่ ป รึ ก ษาสนับ สนุ น ช่ วยเหลื อ ตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ ก าร
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
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2. ทบทวนวรรณกรรม
SECI Model
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ของ Nonaka & Takeuchi ที่กล่าวว่าองค์กรต้องสร้างกระบวนการ
ในการเปลี่ยน (Conversion) ความรู ้ในตัวบุคคลและความรู ้ที่แจ้งชัดในองค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรม
โดยเรี ยกแบบจําลอง ในการสร้ างความรู ้ น้ ี ว่า “เกลี ยวความรู ้ ” (Knowledge spiral) กระบวนการ
สร้างความรู ้ในองค์กรเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้เป็ นวงรอบขององค์กร โดยกระบวนการเปลี่ยนความรู ้
ทั้ง 4 กระบวนการ อันได้แก่ กระบวนการสร้างสังคมผูม้ ีความรู ้ (Socialization) กระบวนการอธิบาย
ความรู ้เพื่อเข้าใจให้ตรงกันและร่ วมกันสร้างเป็ นความรู ้ที่ชดั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อแผนภาพ
(Externalization) กระบวนการรวบรวมความรู ้ (Combination) เป็ นการรวบรวมความรู ้ ที่ ชัดแจ้ง
ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์หรื อมีอยู่ภายในองค์กร เข้าด้วยกัน โดยการเชื่ อมโยงความรู ้ชดั แจ้ง
(Linking explicit knowledge) หลายๆ ความรู ้เข้าด้วยกันสร้างเป็ นความรู ้ชดั แจ้งใหม่เพื่อนําไปใช้
งานในอนาคต และสุ ดท้ายได้แก่ กระบวนการฝึ กฝน ซึ มซับความรู ้ (Internalization) เป็ นการนํา
ความรู ้ที่ชดั แจ้ง ที่องค์กรได้สร้างขึ้นนําไปฝึ กฝนใช้งานจริ งโดยเรี ยนรู ้ในขณะทํางาน (Learning by
Doing) ทําให้บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานมีความรู ้ประสบการณ์จริ งในการทํางานเพื่อให้สาํ เร็ จลุล่วงอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในสถานการณ์ จริ ง เกิ ดความรู ้ จริ ง มี ประสบการณ์ หรื อพัฒ นา
ทักษะในตัวบุคคลใหม่ๆ สามารถเพิ่มพูนความรู ้ประสบการณ์ และวนกลับไปสู่ กระบวนการสร้าง
สังคมในการสร้างความรู ้ใหม่รอบต่อไปเรื่ อยๆ สามารถสร้างความรู ้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ
งานวิจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึ กษาเกี่ ยวกับเด็กและเยาวชนที่ กระทําผิดของนักการศึ ก ษาหลายท่ าน พบว่า
ปั ญ หาการกระทําผิด นับ วัน ยิ่งจะมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ เนื่ องจากกระบวนการเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม
(Dynamic process) เกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ มีผลต่อสภาพความเป็ นอยูต่ ่างๆ องค์ประกอบทาง
สังคม สภาพความเป็ นอยู่ของสมาชิกในสังคมเปลี่ยนไป การพัฒนาบุคลิกภาพ อุปนิ สัย ความเชื่ อ
เหตุจูงใจต่างๆเปลี่ ยนไป เป็ นเหตุให้เด็กกระทําผิด กระทําในสิ่ งที่สังคมไม่ยอมรับ มีพฤติกรรม
ต่อต้านขนบธรรมเนี ยม ศี ลธรรมอัน ดี ของส่ วนรวม การกระทําความผิดของเด็กเป็ นการละเมิ ด
กฎหมายบ้านเมืองแต่เด็กอาจทําไปเพราะความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ความคึกคะนองหรื ออาจเป็ นการ
ปรั บ ตนเองให้เข้ากับ ระบบสังคม การกระทําผิด ของเด็กจึ งไม่ นิ ยมเรี ยกว่าเป็ น “อาชญากรรม”
(Crime) แต่เรี ยกว่า “การกระทําผิดของเด็ก” (Delinquency) ซึ่ งการกระทําผิดสามารถเสมือนโรคที่
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รั กษาให้ห ายได้ ซึ่ งต้องอาศัยความร่ วมมื อจากหลายฝ่ ายเช่ น ครอบครั ว โรงเรี ยน เป็ นต้น (สุ ชา
จันทร์เอม , 2542)
มุมมองต่อการมองโลก การมองตนเอง การขอรับความช่วยเหลือเมื่อจําเป็ นนั้น เป็ นส่ วน
หนึ่งที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนกระทําผิดซํ้า เทอดศักดิ์ เดชคง (2547) กล่าวว่าการมองโลกในด้าน
บวกขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายในของคนนั้น ที่ผสมผสานกับปั จจัยภายนอกที่เขาพบเจอ ซึ่ งสามารถแจก
แจงได้ดงั นี้
1. ปั จจัยพื้นฐานของร่ างกาย (Physiologic Factor) โดยเฉพาะด้านความผ่อนคลาย การ
มีความสุ ขได้ง่าย เด็กทารกบางคนอาจไม่โยเย อาจร้องเมื่อถูกขัดใจเพียงเวลาสั้นๆ
ซึ่ งแสดงถึงความผ่อนคลายของระบบร่ างกาย นักวิชาการเรี ยกว่าพวก High Vagal
Tone ตรงกัน ข้ามเด็ก สมาธิ ส้ ัน อารมณ์ ห งุด หงิ ด ง่าย ร้ องกวนแม้จะมี ส าเหตุ เพี ยง
เล็กน้อย กินจุกจิก อิ่มง่าย หิ วบ่อย จะนอนก็ตื่นง่าย หรื อหลับๆตื่นๆ
2. การเลี้ ย งดู จ ากพ่ อ แม่ การอบรมสั่ งสอนอย่างตรงไปตรงมา โดยอาจเป็ นการพู ด
แนะนํา เช่ น กรณี สอบตกก็บอกว่ายังมี โอกาสแก้ตวั ใหม่ การยกตัวอย่าง การเล่ า
นิ ทานสอนใจ หรื อ การสอนโดยทางอ้อม ได้แก่ การกระทําต่างๆ (ท่าทีเห็นใจ ตบ
บ่ าให้กาํ ลังใจเมื่ อลูกผิดหวัง) การเป็ นแบบอย่างในการเผชิ ญ ปั ญ หาหรื ออุปสรรค
เช่น แม้จะมีหนี้ สินแต่พ่อแม่ก็พยายามเก็บเงินเพื่อปลดหนี้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดย
มองว่าหนี้สินจะหมดไปในที่สุด
3. ประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ในสังคม (รวมถึงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ด้วย : ผูว้ ิจยั ) ซึ่งมีผลต่อการมีโลกทัศน์ของเด็กและเยาวชน ดังนั้นการสอนให้เด็กและ
เยาวชนได้มีประสบการณ์เรี ยนรู ้ที่ดี (เรี ยนรู ้ใหม่ในศูนย์ฝึกและอบรม) พึ่งตนเองได้
และขอความช่วยเหลือเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม จะช่วยให้เด็กและเยาวชนปรับตัวเอง
เมื่อต้องกลับเข้าสู่ สงั คมภายหลังพ้นโทษ
การฝึ กอบรมเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน (กรมพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน, 2558) ก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ในส่ วนที่คล้ายคลึงกันใน
หลายๆประเทศคื อการเน้นการควบคุ มตัวและจัดมาตรการในการบําบัดและแก้ไขฟื้ นฟูท้ งั ทาง
ร่ างกายและจิตใจ ยกเว้นประเทศลาวและสิ งคโปร์ได้เน้นกระบวนการของครอบครัวและสังคมเข้า
มามีส่วนร่ วมที่สาํ คัญในการบําบัดแก้ไขฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ส่ วนประเทศกัมพูชาเน้น
การควบคุมตัว ไม่ค่อยมีมาตรการในการบําบัดแก้ไขฟื้ นฟู เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณและขาด
แคลนบุคลากรที่มีความชํานาญในการปฏิบตั ิต่อเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดประเทศพม่า เน้นการ
กักกันตัวที่ บา้ น ควบคุ มตัวในเรื อนจํา ส่ งเข้าโรงเรี ยนฝึ กอบรม หรื อบ้านพักชัว่ คราว ที่น่าสนใจ
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ที่สุดคือประเทศสิ งคโปร์ ซ่ ึ งมีความเจริ ญอย่างมากทางการศึกษาและเศรษฐกิ จ จะใช้วิธีลงโทษที่
รุ นแรงไปเลยกรณี ที่เป็ นคดี รุนแรง ส่ วนคดีอื่นๆใช้วิธีอาทิการอบรมของตํารวจ การจําคุกวันหยุด
การทํางานบริ การสังคมการคุ มความประพฤติ การใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ในการควบคุ มตัว
(Electronic Monitoring) ซึ่งกําลังเริ่ มใช้ในประเทศไทยกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เช่น
ผูต้ อ้ งหาความผิดเมาแล้วขับ คดีเสพยาเสพติด เป็ นต้น และที่สาํ คัญคือการใช้ครอบครัว และชุมชน
เป็ นพื้นฐานสําคัญ ในการปฏิ บตั ิ และบําบัดแก้ไขฟื้ นฟูเด็กและเยาวชนที่ กระทําผิด เช่ น เดี ยวกับ
งานวิจยั ในครั้งนี้ที่มุ่งให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในหลายๆขั้นตอน

วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แ ก่ 1. เด็กและเยาวชนในศูน ย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 1,117 คน 2. เครื อข่าย อาสาสมัคร ที่เข้ามาช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 3. บุคลากร
ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 90 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ประกอบด้ว ย 6 กลุ่ ม โดยการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่างแบบเฉพาะเจาะจง ที่
เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ให้โอกาสในด้านต่างๆ ตามความสามารถ ความต้องการและปั ญหาของ
เด็กและเยาวชน ดังนี้ 1. เด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสศึกษาต่อและปฏิบตั ิวิชาชีพนอกศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 355 คน 2. เด็กและเยาวชนกลุ่มเตรี ยมความ
พร้อมก่อนปล่อยที่ได้รับอนุญาตให้ลาเยีย่ มบ้าน 3. เด็กและเยาวชนที่ปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ 1,281 คน 4.บุคลากรกลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน กลุ่ม
งานบําบัดแก้ไขฟื้ นฟู จํานวน 7 คน 5.บุคลากรที่เป็ นเด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 7 จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ได้รับการจ้างงานในตําแหน่ งไทยเข้มแข็ง จํานวน 5 คน และ 7.
เครื อข่ายที่คดั เลือกมาแล้วได้แก่ โรงเรี ยนดนตรี วรนันท์ , ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนื อ , กลุ่ม
คริ สตจักรจีน เชี ยงใหม่ นักสังคมสงเคราะห์หรื อนักจิตวิทยาจากสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนในเขตภาคเหนือตอนบน 8 หน่วยงาน
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วยเครื่ องมือเชิ งคุณภาพ คือ Focus Group , เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook (เพจเจียงใหม่ฮบั ) , LINE และเครื่ องมือเชิงปริ มาณ คือ การบันทึก
สถิติ , รายงานการประชุม
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กรอบแนวคิดการวิจยั

ศูนย์ ฝึกฯ
ปัญหา

SECI

New Model of

MODEL

Working Process

- เด็กทําผิดซํ้า
- เด็กต้องการความ
ช่วยเหลือ

เครื อข่ าย

เด็กและเยาวชน

ปั ญหาในงานวิจยั พบว่าเด็กและเยาวชนกระทําผิดซํ้าเป็ นจํานวนมากและเด็กและเยาวชน
ที่ปล่อยตัวแล้วยังต้องได้รับการช่วยเหลืออยู่ จึงใช้ SECI Model เป็ นทฤษฎีในการการแก้ไขปั ญหา
โดยดึงศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ เครื อข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
และเด็กและเยาวชนทั้งระหว่างฝึ กอบรมและปล่อยตัวไปแล้ว เข้ามามีส่วนร่ วม โดย SECI Model
จะแบ่งเป็ น ขั้น Socialization การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ้ต่างๆโดยการสื่ อสาร การพูดคุย
ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานร่ วมกัน Externalization การสกัดความรู ้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้อยู่
ในรู ปของแนวทางการปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้ที่เป็ นลําดับขั้นตอน ชัดเจน เข้าใจได้ Combination การนํา
องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ รวบรวม โดยศึ ก ษาความรู ้ วิ ธี ก ารปฏิ บ ั ติ อื่ น ๆเพิ่ ม เติ ม และ
Internalization การนําองค์ความรู ้ ที่ส กัดได้ไปทดลองปฏิ บตั ิ ใช้ซ้ ําๆ และเปรี ยบเที ยบกับวิธีการ
ทํางานต่างๆ มีการวัดผลที่ชดั เจน มีระยะเวลาที่แน่นอน ซึ่งจะทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่
สรุ ปผลการวิจยั
1. สามารถจัดหมวดหมู่การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนออกเป็ น ๓ กลุ่มคือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่อยูร่ ะหว่างการฝึ กอบรม , กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสศึกษาต่อหรื อ
ฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพนอกศูนย์ฝึกฯ และกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ปล่อยตัวแล้ว ซึ่ งแต่ละกลุ่ม
มีวิธีการ ความต้องการช่วยเหลือที่แตกต่างกัน
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2. การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อ ประสานงาน ทําให้เด็กและเยาวชนและ
คณะทํางานสามารถติดต่อกันได้ง่ายขึ้น รวดเร็ วขึ้น มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
3. งานวิจยั ทําให้เกิ ดกลุ่ม “เจียงใหม่ฮบั ” เป็ นกลุ่มที่เน้นการช่ วยเหลือเด็กและเยาวชน
โดยตรงโดยลดความเป็ นระบบราชการลง บริ หารงานโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรม
ร่ วมกับบุคลากรที่เป็ นอดีตเด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรม ส่ งผลให้บริ หารงาน
ด้วยความเข้าใจความรู ้สึกและความต้องการของเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง
ตารางที่ 1 : รู ปแบบและสิ่ งที่ได้จาก SECI Model ในกระบวนการวิจยั

Socialization

Externalization

รู ปแบบ: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น ความรู ้ ต่างๆ
โดยการสื่ อสาร การพู ด คุ ย ระหว่ า งผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน
เครื อข่าย ผูแ้ ทนเด็กและเยาวชน
สิ่ งที่ได้ : กําลังใจและพลังในการทํางาน ความเข้าอก
เข้าใจในการอยากทํางานช่วยเหลือกัน

รู ป แ บ บ : ก า ร ส กั ด ค ว า ม รู ้ ค ว า ม คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะต่างๆ
สิ่ งที่ได้ : แนวทางการทํางานที่ ชัด เจน เป็ นลําดับ
ขั้นตอน เข้าใจได้ทราบผูท้ ี่ จะรับผิดชอบในหน้าที่
ต่างๆ เกิดแนวคิดการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์

Internalization

Combination

รู ปแบบ: นําแนวทาง ที มเจี ยงใหม่ฮบั ไปทดลองใช้
ซํ้ าๆ โดยมี หั ว ใจคื อ เจ้า หน้ า ที่ ที่ เป็ นอดี ต เด็ ก และ
เยาวชนและใช้เพจเจี ย งใหม่ ฮับ ใน Facebook เป็ น
ตัว เชื่ อ มเด็ก และเยาวชนกลุ่ ม ต่ างๆ เจ้าหน้าที่ และ
เครื อข่ายไว้
สิ่ งที่ ได้ : ได้แ นวทางการช่ วยเหลื อ เด็ก และเยาวชน
ที่มาจากผูป้ ฏิบตั ิจริ ง เหมาะสมกับองค์กรจริ งๆ

รูปแบบ: การนําองค์ความรู ้ที่ได้มาวิเคราะห์เพิ่มเติม
จากการค้นคว้า การดูงานในสถานที่ต่างๆที่ทาํ งาน
ด้านเด็ก
สิ่ งที่ ได้ : แ น วท างก ารทํ า งาน ที่ เกิ ด จาก ก าร
ผสมผสานประสบการณ์การทํางานในอดีต องค์กร
ต่ างๆที่ มี แ นวทางใกล้เคี ย งกัน เกิ ด เป็ น “ที ม เจี ย ง
ใหม่ฮบั ” ขึ้น

ตารางที่ 2 : สิ่ งที่ได้จากขั้นตอน Internalization ใน SECI Model
ข้ อ
1.

ก่ อนการทําวิจัย

หลังจาก Internalization

ทํางานตามกรอบที่ ก รมเป็ นผูว้ างระบบไว้ ขั้น ตอนการทํางานที่ เหมาะสมกับ การปฏิ บ ัติ ใน
(รู ปแบบสั่งการจากบนลงล่าง)
ศู น ย์ฝึ กและอบรมเด็ก และเยาวชนเขต 7 จังหวัด
เชียงใหม่ จริ ง
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ข้ อ
2.

3.

4.

ก่ อนการทําวิจัย

หลังจาก Internalization

สามารถแบ่ งเด็ก และเยาวชนออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ
1.กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยูร่ ะหว่างการฝึ กอบรม 2.
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ ได้รับโอกาสศึกษาต่อหรื อ
ฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพนอกศูนย์ฝึกฯ และ 3.กลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่ ป ล่ อ ยตัว แล้ว แต่ ล ะกลุ่ ม นั้ นมี ค วาม
ต้องการและความจําเป็ นในการช่วยเหลือที่แตกต่าง
กัน
ไม่ มี เครื่ องมื อ ที่ เป็ นศู น ย์ก ลางที่ ติ ด ตาม ใช้ “เค รื อ ข่ ายสั งค ม อ อน ไล น์ ” โด ยเฉ พ าะ
ช่ ว ย เห ลื อ เด็ ก แ ล ะ เย า ว ช น อ ย่ า ง มี Facebook และ LINE ในการติ ดตามช่ วยเหลื อ เด็ก
ประสิ ทธิ ภาพ เช่นการใช้จดหมาย โทรศัพท์ และเยาวชนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารทางเดียว
การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนพึ่งพาระบบรัฐ เกิ ด กลุ่ ม “เจี ย งใหม่ ฮับ ” เป็ นองค์ ก รกึ่ ง ราชการ
แต่เพียงอย่างเดียว
บริ หารงานโดยอดี ต เด็ ก และเยาวชน ในการ
ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยาวชนในด้า นต่ า งๆ มี ค วาม
คล่ อ งตัว สู ง เข้า ใจปั ญ หาเด็ ก และเยาวชนอย่ า ง
แท้จริ ง
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตามปัญหาที่เกิด

อภิปรายผล
1. จากการวิจยั ครั้งนี้ ทาํ ให้ Knowledge Worker ในองค์กรเกิดความรู ้ในการจัดหมวดหมู่
การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่างชัดเจน โดยแบ่งเด็กและเยาวชนออกเป็ น 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่อยูร่ ะหว่างการฝึ กอบรม 2.กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสศึกษาต่อหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
วิชาชีพนอกศูนย์ฝึกฯ และ 3.กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ปล่อยตัวแล้ว เด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่มนั้นมี
ความต้องการและความจําเป็ นในการช่วยเหลือที่แตกต่างกัน
- กลุ่ มเด็ก และเยาวชนที่ อยู่ระหว่างการฝึ กอบรม ต้องได้รับการเตรี ยมความพร้ อม
ตั้งแต่ข้ นั รั บตัวใหม่ จึ งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เป็ นอดี ตเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกฯ มาช่ วยพูดคุย สร้าง
กํา ลัง ใจ กั บ เด็ ก และเยาวชนรั บ ตั ว ใหม่ เ พื่ อ ให้ เด็ ก เห็ น ต้ น แบบ (Model) ของการปรั บ ตั ว
เปลี่ยนแปลงตนเอง ที่เป็ นรู ปธรรม
- เด็กและเยาวชนกลุ่มที่ได้รับโอกาสศึกษาต่อหรื อฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพนอกศูนย์ฝึกฯจะ
เน้นการติดตาม การให้คาํ ปรึ กษา ให้เด็กและเยาวชนได้กลับไปสู่ สังคมอย่างปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่
เป็ นอดี ตเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกฯเป็ นผูร้ ั บรายงานตัว และออกติดตามผลการฝึ กปฏิบตั ิ งานเพื่อ
ประสานงานกับ นายจ้าง หั วหน้างานในแต่ ล ะบริ ษ ัท รวมถึ งการโทรศัพ ท์พู ด คุ ยกับ ผูป้ กครอง
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เพื่ อ ให้ เด็ ก และเยาวชนกลุ่ ม นี้ สามารถอยู่ใ นสั ง คมได้โ ดยศึ ก ษาต่ อ หรื อ ประกอบอาชี พ ตาม
ความสามารถที่ตนมี
- เด็กและเยาวชนกลุ่มที่ปล่อยตัวแล้วจะเน้นในเรื่ องการขอรับการช่วยเหลือที่แตกต่าง
กันตามสภาพปั ญหาและความต้องการ
2. งานวิจยั ส่ งผลให้เกิดการนํา “เครื อข่ายสังคมออนไลน์” มาเป็ นเป็ น “เครื่ องมือ”ในการ
ติดต่อ ประสานงาน ทําให้เด็กและเยาวชนและคณะทํางานสามารถติดต่อกันได้ง่ายขึ้น รวดเร็ วขึ้น มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งนี้จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ปี 2558 (Thailand Internet User Profile 2015) จัดโดยสํานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
หรื อ ETDA พบว่าคน Gen Y ซึ่ งมีอายุระหว่าง 15 – 34 ปี ซึ่ งเป็ น Gen ใกล้เคียงกับเด็กและเยาวชน
ในงานวิจยั มากที่สุด เป็ นกลุ่มที่มีพฤติกรรมใช้อินเตอร์ เน็ตมากส่ วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือในการ
เชื่ อ มต่ ออิ น เตอร์ เน็ ท และใช้งานในรู ป แบบโปรแกรม Social Network โดยใช้เครื อ ข่ ายสั งคม
ออนไลน์ ผ่ า นโปรแกรม Facebook มากที่ สุ ด สู ง ถึ ง 92.1 % (สํ า นั ก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร, 2558)
- การใช้ Facebook เป็ นสื่ อกลางการติดต่อสื่ อสารเป็ นช่องทางที่ดีที่สุดในปั จจุบนั ช่วย
ลดปั ญ หาการติ ดตามเด็กและเยาวชนหลังปล่อยตัวด้วยการใช้โทรศัพ ท์ห รื อการเขียนจดหมาย
เหมือนในอดีตที่ผา่ นมา
- ในงานวิจยั ได้ทาํ การก่อตั้งเพจ “เจียงใหม่ฮบั ” ขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558เพื่อ
เป็ นศูนย์กลางการติดต่อสื่ อสาร โดยจัดทําเป็ นเพจสาธารณะทุกคนสามารถเข้ามาดูขอ้ มูลในเพจได้
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2558 พบว่ามีผกู ้ ดไลท์เพจแล้ว 587 คน มีคนกดเข้ามาเยีย่ มชมเพจวันละ
ประมาณ 500 คน มีผดู ้ ูแลเพจจํานวน 5 คนจากทีม “เจียงใหม่ฮบั ” เป็ นผูจ้ ดั การดูแลและตอบคําถาม
ให้กับ ผูใ้ ช้งาน อัตราการโต้ตอบคํานวณจากโปรแกรม Facebook ถื อว่ารวดเร็ ว มาก 100 % ซึ่ ง
หมายถึงผูท้ ี่ส่งข้อความเข้ามาทั้งหน้าเพจหรื อกล่องข้อความ จะมีผดู ้ ูแลเพจเข้ามาตอบคําถามให้ทุก
ข้อ โดยใช้เวลาไม่นาน
3. งานวิจยั ทําให้เกิ ดกลุ่ม “เจี ยงใหม่ฮบั ” เป็ นกลุ่มที่ เน้นการช่ วยเหลื อเด็กและเยาวชน
โดยตรงโดยลดความเป็ นระบบราชการลง บริ หารงานโดยเจ้าหน้าที่ ศูน ย์ฝึกและอบรม ร่ วมกับ
บุ คลากรที่ เป็ นอดี ตเด็กและเยาวชนของศูน ย์ฝึกและอบรม ส่ งผลให้บริ ห ารงานด้วยความเข้าใจ
ความรู ้สึกและความต้องการของเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง ทั้งนี้ จากประสบการณ์ การเรี ยนรู ้จาก
การทํา “โครงการพลังใจ” โดยความร่ วมมือของ สาขาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ และสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ใน พ.ศ.2555 พบว่าการ
ทํางานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยาวชนโดยเฉพาะการติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยาวชนนั้น จะมี
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ประสิ ทธิ ภาพจากการลดความเป็ นระบบราชการลง และลดช่องว่างของคณะทํางานให้ใกล้กบั เด็ก
และเยาวชนมากขึ้น
- จัด ตั้ง กลุ่ ม “เจี ย งใหม่ ฮับ ” ขึ้ น บริ ห ารงานโดยเจ้าหน้ าที่ ข องกลุ่ ม งานประสาน
กิ จกรรมชุ มชน ศู นย์ฝึกฯ ร่ วมกับบุคลากรที่ เป็ นอดี ตเด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกฯเอง มี การให้
บริ หารงานด้วยความเข้าใจความรู ้สึกและความต้องการของเด็กและเยาวชนด้วยกันเองมากขึ้น
- จากสถิ ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยาวชนพบว่ ากลุ่ ม เจี ย งใหม่ ฮับ ได้มี ส่ ว นในการ
ช่ วยเหลือเด็กและเยาวชนเป็ นจํานวนมาก โดยในปี 2557 ได้สงเคราะห์ เด็กและเยาวชนด้านการ
ประกอบอาชี พใน 13 หน่ วยงาน/เครื อข่าย จํานวนเด็กและเยาวชน81 คน ปี 2558 สงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนด้านประกอบอาชีพใน 18 หน่ วยงาน/เครื อข่าย มีเครื อข่ายเพิ่มขึ้นถึง 5 เครื อข่ายในปี
เดี ยว และมี เด็ก และเยาวชนที่ ได้รับ ความช่ วยเหลื อถึ ง 99 คน มี ส่ ว นช่ วยเป็ นอย่างมากในการ
ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกระทําผิดซํ้า
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ที่ทาํ ให้ได้แนวคิด Hub น้อยๆขึ้นมา ขอบคุณเพื่อนร่ วมงานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม่ทุกคน เครื อข่ายทุกเครื อข่ายที่เข้าใจและให้ชีวิตใหม่กบั เด็กและเยาวชน มีงานทํา มี
ชีวิตใหม่ ขอบคุณนิค อุม้ แบ็งค์ ไม่มีพวกเรา ทําโครงการนี้ไม่ได้จริ งๆ
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บทคัดย่ อ: ปั ญหาโรคอ้วนในเด็กเป็ นปั ญหาที2สําคัญเนื2 องจากเป็ นสาเหตุนาํ ไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพอื2น
ได้ ความท้า ทายที2 สํ า คัญ ในการป้ องกัน ภาวะโรคอ้ว นในเด็ ก คื อ ความหลากหลายของข้อ มู ล
เนื2องจากข้อมูลที2มีการเผยแพร่ ไม่ได้เป็ นข้อมูลที2มีความถูกต้องทางการแพทย์ทุกชิ?น เช่น ความเชื2 อ
บางประการของคนในท้องถิ2 น ดังนั?นการนําความรู ้ เหล่ านั?นมาใช้กบั เด็กอาจจะทําให้เกิ ดผลเสี ย
มากกว่าผลดี งานวิจยั ฉบับนี? มุ่งเน้นที2จะนําเสนอกรอบการบริ หารจัดการความรู ้ เพื2อรวบรวมและ
วิเคราะห์องค์ความรู ้ที2เกี2ยวข้องกับการป้ องกันโรคอ้วนในเด็ก กรอบการบริ หารจัดการความรู ้น? ีใช้
กระบวนการตามทฤษฏีสร้างสรรค์ความรู ้ในการออกแบบการทํางาน
คําสํ าคัญ: โรคอ้วน, วัยเด็ก, การจัดการความรู ้, ทฤษฏีสร้างสรรค์ความรู ้
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
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี?คือการนําเสนอการประยุกต์ใช้กรอบการทําการจัดการความรู้
เพื2อการรวบรวม และวิเคราะห์องค์ความรู ้เกี2ยวข้องกับปั ญหาโรคอ้วน และการป้ องกัน
ในปั จ จุ บ นั ภาวะโรคอ้วนเป็ นปั ญ หาที2 สํา คัญทั?ง ในระดับ ภู มิ ภาคและระดับ นานาชาติ
องค์การอนามัยโลก (ลัดดา เหมาะสุ วรรณ, 2551)ได้ทาํ การสํารวจภาวะโรคอ้วนทัว2 โลกในปี พ.ศ.
2549 พบว่ามีเด็กอายุต2 าํ กว่า 5 ปี ทัว2 โลก 22 ล้านคนมีน? าํ หนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน นอกเหนื อจากนี?
จากการสํารวจของ ลัดดา เหมาะสุ วรรณ (2551) พบว่าในประเทศไทยมีเด็กอายุต2 าํ กว่า 6 ปี อ้วน
เพิ2มขึ?นร้อยละ 40 จากร้อยละ 5.8 ในปี พ.ศ.2538-2540 เป็ นร้อยละ 7.9 ในปี พ.ศ.2544 จะเห็นได้วา่
ปั ญหาโรคอ้วนในประเทศไทยเป็ นปั ญหาที2สาํ คัญ
สาเหตุของปั ญหาโรคอ้วนในเด็กมีหลายประเภท ทั?งสาเหตุที2เกิดจากตัวเด็กเอง เช่น ภาวะ
โรคอ้ ว นแต่ ก ํา เนิ ด และสาเหตุ ที2 เ กิ ด จากปั จ จัย ภายนอก เช่ น การเลี? ยงดู ข องบิ ด ามารดา
นอกเหนือจากนี?ยงั มีปัญหาจาก ความเชื2 อในท้องถิ2น หรื อค่านิ ยมเกี2ยวกับเด็ก เช่น “เด็กอ้วนเป็ นเด็ก
น่ ารั ก”เป็ นต้น ซึ2 งสาเหตุ เหล่ านี? นําไปสู่ ภาวะโรคอ้วนในเด็ ก อันจะนําไปสู่ ผ ลเสี ยเชิ งสุ ข ภาพที2
ตามมา แนวทางการแก้ไขปั ญหาที2สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้เพื2อแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก คือการ
รวบรวมและเรี ยบเรี ยงวิธีการเลี?ยงดูบุตรจากผูท้ ี2มีประสบการณ์ จากนั?นจึงนํามาเผยแพร่ ตามความ
เหมาะสม
การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) คือกระบวนการในการรวบรวม และเรี ยบ
เรี ยงข้อมูล เพื2อประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู ้เพื2อให้เกิดการคงอยูข่ ององค์ความรู ้ในองค์กร และ
การเผยแพร่ ความรู ้ ในองค์ก ร ซึ2 งการจัดการความรู ้ จึง มี คุณลักษณะที2 สอดคล้องกับแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาโรคอ้วนในเด็ก ดังนั?นการนําเอากรอบการจัดการความรู ้ มาใช้เพื2อรวบรวม และเรี ยบ
เรี ยงข้อมูล องค์ความรู ้ในการเลี?ยงดูบุตรจึงมีความเหมาะสม
งานวิจยั นี? นาํ เสนอวิธีการจัดการความรู ้ โดยใช้กระบวนการตามทฤษฏี สร้ างสรรค์ความรู ้
(Knowledge Creation Theory) โดยทําการกําหนดกิจกรรมที2ตอ้ งทําในแต่ละฐานความรู ้ ซึ2 งรู ปแบบ
การดําเนิ นงานของ งานวิจยั นี?มุ่งเน้นที2จะนําเสนอถึงสถานการณ์ปัจจุบนั ของวิธีการเลี?ยงดูบุตร ซึ2 ง
ครอบคลุ มถึ งประเด็นความเชื2 อในท้องถิ2น จากข้อมูลดังกล่าวจึงทําการนําเสนอข้อมูลเชิ งวิชาการ
เพื2อโต้แย้ง หรื อ สนับสนุ นในแต่ละประเด็น ในหัวข้อถัดไปจะกล่าวถึงวรรณกรรมที2เกี2ยวข้องกับ
การศึ ก ษาโรคอ้ว นในเด็ ก และการจัด การความรู ้ เ พื2 อสร้ า งพื? น ฐานความเข้า ใจ และศึ ก ษาการ
ประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ หัวข้อที2 3 จะกล่าวถึงแนวคิดพื?นฐานของกรอบการจัดการความรู ้ที2จะ
ทําการนําเสนอ ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที2จาํ เป็ นต้องทําเพื2อบรรลุวตั ถุประสงค์
ของการศึกษา หัวข้อสุ ดท้ายคือการสรุ ปผลการดําเนินงานของงานวิจยั และข้อเสนอแนะ
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2. ทบทวนวรรณกรรม
ในส่ วนนี? จะกล่าวถึ ง งานวิจยั และทฤษฏี ที2เกี2 ยวข้อง ในหัวข้อที2 2.1 จะกล่าวถึ งภาพรวม
ความสํา คัญ และผลกระทบของภาวะโรคอ้วน จากนั?นในหัวข้อที2 2.2 จะกล่ าวถึ งกระบวนการ
จัดการความรู ้
2.1 โรคอ้ วน
โรคอ้วน (Obesity) เกิดจากกระบวนการระหว่างพันธุ กรรมและปั จจัยแวดล้อมภายใน
โดยประมาณพลังงานเกินกว่าการใช้งานพลังงานและถูกเก็บสะสมเป็ นไขมัน หากมีการสะสมเป็ น
จํานวนมากจะทําให้มีน? าํ หนักเกินจนเกิดโรคอ้วน (ลัดดา เหมาะสุ วรรณ, 2551; Dehghan et al,
2005)
จากการศึกษาเด็กที2เป็ นโรคอ้วนมักพบปั จจัย ที2สําคัญคือ ปั จจัยด้านพันธุ กรรมและปั จจัย
ทางด้านสิ2 งแวดล้อม (Warren et al, 2003; Lumeng, 2005) อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที2มี
การแข่งขันสู ง (อรุ ณี ไรปิ2 น และคณะ, 2555) ลักษณะวิถีชีวติ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
(Dehghan et al, 2005) เช่น ลักษณะของสังคมไทยนิยมเด็กอ้วน โดยเชื2อว่าเป็ นเด็กน่ารัก แข็งแรง
(ปุลวิชญ์ ทองแดง และจันทร์ จิรา สี สว่าง, 2555) อิทธิ พลของสื2 อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
อาหารที2ไม่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ (French et al.,2001; Lumeng, 2005) มารดาที2เป็ นโรคอ้วน การ
ออกกําลังกายน้อย รู ปแบบการบริ โภคอาหาร (Isganaitis & Levitsky, 2008) ระดับการศึกษาของ
ผูป้ กครอง พบว่า กลุ่มผูป้ กครองที2มีความรู ้ในระดับตํ2า ทําให้เกิดความเข้าใจในการเลือกอาหาร
สําหรับเด็ก หรื อกิจกรรมที2เหมาะสมตามวัย มีโอกาสเกิดโรคอ้วนได้สูงถึงสองเท่าเมื2อเทียบกับ
ผูป้ กครองที2มีความรู ้ในระดับที2สูงกว่า (Dehghan et al, 2005)
นอกจากนี? ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยียงั มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กอย่างมาก เช่ น
การดูโทรทัศน์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น (French et al, 2001; Sallis & Glanz, 2009) จากรายงาน
สถานการณ์และแนวโน้มของปั จจัยต่าง ๆ ที2มีผลกระทบต่อสุ ขภาวะเด็กไทย พบว่า เด็กที2มีอายุ 1-18
ปี ส่ วนใหญ่ใช้เวลาดูโทรทัศน์ทุกวัน โดยใช้เวลาดูโทรทัศน์ประมาณวันละ 2.35-5.51 ชัว2 โมง และ
จากรายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในปี พ.ศ. 2547-2548 พบว่า เด็กประถมศึกษาใช้เวลาเล่น
อินเตอร์ เน็ต 75.66 นาทีต่อวัน และในปี พ.ศ. 2549-2550 มีแนวโน้มเพิ2มขึ?นเป็ น 108.89 นาทีต่อวัน
โดยพบว่า เด็กวัย 6-10 ปี เล่นเกมบนอินเตอร์ เน็ตมากที2สุด (อรุ ณี ไรปิ2 น และคณะ,2555)
จากการศึกษาพบว่าร้อยละ10-20 ของทารกที2อว้ นเมื2อโตขึ?นจะเป็ นเด็กอ้วน ร้อยละ 40 ของ
เด็กอ้วนเมื2อโตขึ?นจะเป็ นวัยรุ่ นที2อว้ น และร้อยละ75-80 ของวัยรุ่ นที2อว้ นจะโตเป็ นผูใ้ หญ่ที2อว้ น
แสดงว่าเด็กอ้วนจะไม่หายและมีปัญหาเป็ นโรคอ้วนเมื2อโตเป็ นผูใ้ หญ่
(สังคม
จงพิพฒั น์
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วณิ ชย์ ,2558) นอกจากนี?ยงั ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กทั?งทางตรงและทางอ้อม เช่น ผลการเรี ยน
การใช้ชีวติ ในสังคม
ซึ2 งบ่อยครั?งคนอ้วนมักจะโดนแกล้งและล้อเลียนส่ งผลต่อบุคลิกภาพและ
อารมณ์ (Puhl & Latner, 2007)
จึงเห็นได้ชดั ว่าโรคอ้วนไม่ใช่โรคของผูใ้ หญ่เท่านั?น แต่เป็ นโรคที2เป็ นตั?งแต่วยั เด็กแล้วมี
การสะสมของไขมันมากขึ?นเรื2 อย ๆ ตามหลอดเลือด หัวใจ สมอง ตับและอวัยวะอื2นๆในร่ างกาย
จนกระทัง2 ถึงจุดที2จะแสดงอาการของโรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิ ตสู ง กระดูกเสื2 อม โรคหัวใจที2
กล่าวมาแล้วเมื2อโตเป็ นผูใ้ หญ่ โรคอ้วนในเด็กและผูใ้ หญ่จึงเป็ นโรคที2มีอนั ตรายร้ายแรงมากกว่าที2
คิด (สังคม จงพิพฒั น์วณิ ชย์, 2558; อรุ ณี ไรปิ2 น และคณะ, 2555; Takahashi et al., 1999)
2.2 การจัดการความรู้
สาเหตุหนึ2งที2องค์กรจะประสบความสําเร็ จอย่างต่อเนื2 อง คือการที2องค์กรมีกระบวนการเพื2อ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลในการทํา งานอย่า งต่ อ เนื2 อง ปั จจัย หนึ2 ง ที2 จ ะทํา ให้เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพคือ “ความรู ้” ซึ2 งเป็ นสิ2 งที2ควบคุมให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน ผ่าน
การสร้างและรักษาผลงานที2มีทุนทางปั ญญาและความรู ้ที2มีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกัน รวมทั?งต้อง
ใช้การจัดการความรู ้ ที2เป็ นระบบ (กันติกา ศรี มหาวโร,2555; Wiig, 1997) ดังนั?น ความรู ้ จึงเป็ น
ทรัพยากรที2มีความสําคัญอย่างมีนยั ยะกับองค์กร ยากที2จะเลียนแบบและไม่มีส2ิ งอื2นทดแทน (Alwis
& Hartmann, 2008)
Nonaka et al. (1994) ได้เสนอรู ปแบบการสร้างความรู ้แบบไดนามิก กล่าวคือลักษณะของ
ความรู ้ถูกสร้างขึ?นจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในหมู่บุคคลและองค์กร ข้อมูลจะกลายเป็ นความรู ้
เมื2อเกิดการตีความโดยบุคคล (Ragna& Hartmann, 2008)
ความรู ้จาํ แนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1)
Tacit Knowledge เป็ นความรู ้ที2อยูใ่ นตัวเองแต่ละบุคคลเกิดจากประสบการณ์ การ
เรี ยนรู ้ หรื อพรสวรรค์ต่าง ๆ เป็ นความรู ้ที2ใช้อตั โนมัติ เป็ นสิ2 งที2ไม่พบในลักษณะคู่มือ
หนังสื อ ฐานข้อมูลหรื อไฟล์ (Elizabeth, 2001; Ragna & Evi, 2008 )
2)
Explicit Knowledge คือ ความรู ้ที2ถูกประมวลผลและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ สามารถ
เข้าถึงได้และใช้งานได้ง่าย (Jasinmuddin, Klein & Connell, 2005) มีการจัดทํา
ฐานข้อมูลและการเข้าถึงที2มีคุณภาพสู งและเชื2อถือได้ นําเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว
สามารถนําความรู ้มาแก้ไขปั ญหาลักษณะคล้ายคลึงกันหรื อเชื2อมต่อกับบุคลากรเพื2อนํา
ความรู ้มาใช้ใหม่ (Elizabeth, 2001)
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ความรู ้ระหว่าง Tacit และ Explicit จะมีการเปลี2ยนสถานะระหว่างกันตลอดเวลา ซึ2 งขึ?นอยูก่ บั
สถานการณ์ที2จะทําให้เกิดความรู ้ใหม่ ๆ โดย Nonaka et al. (1994) ได้อธิ บายการเกิดความรู ้วา่ เป็ น
ลักษณะเกลียว ซึ2 งเริ2 มต้นในแต่ละบุคคล ลักษณะกลุ่ม และองค์กรตามลําดับ (Donna & Vijay,
2013) โดยสร้างความรู ้เกิดขึ?นได้ 4 รู ปแบบ คือ การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) กระบวนการ
สัมพันธ์ภายนอก (Externalization) การผสานองค์ความรู ้ (Combination) และกระบวนการสร้าง
องค์ความรู ้ฝังลึก (Internalization) (Nonaka et al., 1994 )
การขัดเกลาทางสังคม การเกิดจากความรู ้แบบ Tacit กับ Tacit ในแต่ละบุคคลผ่าน
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างบุคคล โดยอาจจะผ่านกิจกรรมร่ วมกัน การปฏิสัมพันธ์และการทํางาน
ในภาพแวดล้อมเดียวกัน กล่าวคือ การเกิดความรู ้โดยผ่านการสังเกต
กระบวนการสัมพันธ์ภายนอก เกิดขึ?นเมื2อบุคคลมีนยั ความรู ้ที2ได้รับการแปลในรู ปแบบที2
สามารถเข้าใจและแสดงให้ผอู ้ ื2นได้รับทราบ เช่น เผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หนังสื อ
เอกสารหรื อรายงานต่าง ๆ
การผสานองค์ความรู ้ เกิดขึ?นเมื2อบุคคลหรื อกลุ่ม หน่วยงานที2แตกต่างที2มีความรู ้ที2ชดั เจนได้
ทํากิจกรรมทางสังคม ทําให้เกิดความรู ้ที2ซบั ซ้อนมากขึ?นและเกิดระบบของความรู ้ที2ชดั เจน เช่น การ
ประชุมวิชาการ
กระบวนการสร้างองค์ความรู ้ฝังลึก เกิดขึ?นเมื2อบุคคล กลุ่มหรื อองค์กรได้นาํ ความรู ้ที2มาปรับ
ใช้ดาํ เนินการและปฏิบตั ิ ผ่าน การเรี ยนรู ้โดยการกระทํา (Learning by doing) เช่นการฝึ กอบรม การ
จําลอง การทดลอง (Donna & Vijay, 2013)
3. กรอบการจัดการความรู้ กบั ปั ญหาโรคอ้ วนในเด็ก
ส่ วนนี? จะกล่าวถึ ง หลักคิดในการออกแบบกรอบการจัดการความรู ้ กบั ปั ญหาโรคอ้วนใน
เด็ก ตลอดจนรายละเอี ยดของแต่ละองค์ประกอบ หัวข้อ 3.1 จะให้รายละเอียดเกี2 ยวกับแนวคิ ด
พื?นฐานของงานวิจยั ฉบับนี? หัวข้อที2 3.2 จะเป็ นการระบุกิจกรรมที2ตอ้ งทําในและฐานความรู ้
3.1. แนวคิด และความต้ องการของกรอบการจัดการความรู้ กบั ปัญหาโรคอ้ วนในเด็ก
จากการทบทวนวรรณกรรมที2เกี2ยวข้องสามารถสรุ ปชนิ ดของปั จจัยที2มีผลต่อโรคอ้วนในเด็ก
ได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือปั จจัยจากภายใน และปั จจัยจากภายนอก ปั จจัยจากภายในคือสภาวะที2เด็ก
ติดตัวมาแต่กาํ เนิ ด ซึ2 งปั จจัยชนิ ดนี? มกั จะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่างปั จจัย
เช่น พันธุ กรรม ลักษณะบกพร่ องทางร่ างกายที2มีมาแต่กาํ เนิ ด ส่ วนปั จจัยจากภายนอกคือปั จจัยเชิ ง
สภาพแวดล้อ มที2 เ ด็ ก พบ เช่ น ตัว อย่า งในครอบครั ว การเลี? ย งดู สื2 อ ที2 เ ด็ ก พบ เพื2 อ น ตลอดจน
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การศึ กษา นอกเหนื อจากนี? ยังมีประเด็นปั ญหาความเชื2 อ และ/หรื อวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ2 นบาง
ประการที2ส่งผลต่อภาวะโรคอ้วนในเด็ก ซึ2 งถือเป็ นปั ญหาที2เกิดจากปั จจัยภายนอก โดยปั จจัยนี?ส่งผล
กระทบต่ อ ปั ญหาโรคอ้ว นในเด็ ก ผ่า นบุ ค คลที2 มี อิท ธิ พ ลต่ อ ชี วิต เด็ ก เช่ น ผูป้ กครอง ซึ2 งปั ญ หา
ลักษณะดังกล่าวพบได้ในการศึกษาการเกิดโรคประเภทอื2นด้วย เช่น การใช้อาหารหลังการหย่านม
ตามความเชื2 อท้องถิ2นที2นาํ ไปสู่ ภาวะทุพโภชนาการ(Malnutrition) (Singh & Vaidya, 2015) การ
บริ โภคอาหารท้องถิ2 นบางชนิ ดที2นาํ ไปสู่ การเกิ ดโรค (Grundy-Warr et al, 2012) ดังนั?นกรอบ
การศึ ก ษาปั ญหาโรคอ้วนจํา เป็ นจะต้องนําเอาประเด็ นทั?งปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก ทั?ง
ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดจนคํานึงถึงปั จจัยภายนอกเฉพาะของท้องถิ2น
3.2. สถาปัตยกรรมของกรอบการทําการจัดการความรู้ กบั ปั ญหาโรคอ้ วนในเด็ก
ในส่ วนนี? จะกล่าวถึ งโครงสร้างสถาปั ตยกรรมของกรอบการทําการจัดการความรู ้กบั ปั ญหา
โรคอ้วนในเด็ก หัวข้อนี?จะกล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมที2ตอ้ งดําเนินการในแต่ละฐานความรู ้
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี2 ยวกับการจัดทําโดยใช้ทฤษฏี สร้ างสรรค์ความรู ้ พบว่าการ
เปลี2ยนฐานความรู ้ จําเป็ นจะต้องมีทรัพยากรที2เพียงพอต่อการเปลี2 ยนฐานความรู ้ (Mvungi & Jay,
2002) โดยที2แต่ละฐานความรู ้จะมีกิจกรรมที2ตอ้ งดําเนิ นการเพื2อให้เกิดการสะสมองค์ความรู ้ ดังนั?น
ในงานวิจยั นี? ผูว้ ิจยั จะทําการกําหนดรายละเอียดของแต่ละกิ จกรรมในฐานความรู ้ เพื2อนําไปสู่ การ
เปลี2ยนฐานความรู ้
ขั?นตอนแรกของทฤษฏี ส ร้ า งสรรค์ค วามรู ้ คื อการขัด เกลาทางสัง คม วัตถุ ป ระสงค์ข อง
ขั?นตอนนี?คือการรวบรวมองค์ความรู ้ที2ติดตัวไปสู่ บุคคลอื2นผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ ซึ2 งสามารถกระทํา
ได้ท? งั ทางตรงและทางอ้อม ดังนั?นเพื2อให้บรรลุวตั ถุประสงค์กิจกรรมที2จาํ เป็ นสําหรับการศึกษาเพื2อ
ป้ องกันปั ญหาโรคอ้วนในเด็ก คื อ การสัม ภาษณ์ และการทําแบบสอบถาม โดยที2 ประเด็ นที2 เป็ น
จุดมุ่งหมายของการทําการขัดเกลาทางสังคมนี?คือการรวบรวมสถานะการณ์ปัจจุบนั ประเด็นที2ควร
จะต้องครอบคลุม เช่น
• ข้อมูลเด็ก เช่น อายุ เพศ นํ?าหนัก กิจกรรมที2ทาํ เป็ นต้น
• ข้อมูลผูป้ กครอง เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ เป็ นต้น
• ข้อมูลการเลี?ยงดู เช่น กิจกรรมที2ทาํ เวลาที2ใช้นอกบ้าน เวลาที2ใช้ในบ้าน เป็ นต้น
• ข้อมูลความเข้าใจและทัศนคติต่อโรคอ้วน เช่ น ความเห็ นด้วยไม่เห็ นด้วยต่อข้อความ
“เด็กอ้วนเป็ นเด็กน่ารัก”
จากข้อมูลปฐมภูมิที2รวบรวมมาจากขั?นตอนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการสัมพันธ์
ภายนอกจะทําการประมวลผลข้อมูลที2ได้ และทําการนําข้อมูลจากแหล่งที2น่าเชื2 อถืออื2นมาประกอบ
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ข้อมูลที2ได้จากขั?นตอนการขัดเกลาทางสังคมคือการรวบรวมวิธีการเลี?ยงดูบุตรที2กาํ ลังถูกใช้ หรื อเคย
ใช้มาในระยะเวลาอันนั?น ซึ2 งข้อมูลนี? เกี2 ยวข้องโดยตรงกับความรู ้ ความเข้าใจในวิธีการเลี?ยงดูบุตร
ข้อมูลอีกส่ วนหนึ2 ง คือคุ ณลักษณะของเด็กที2ได้รับการเลี?ยงดู ซึ2 งข้อมูลของเด็กจะแสดงถึงลักษณะ
ของเด็ ก ผ่า นลัก ษณะทางกายวิ ภ าค ข้อ มู ล ดัง กล่ า วจะถู ก นํา มาทํา การจัด กลุ่ ม ข้อ มู ล ตามความ
คล้า ยคลึ ง จากนั?นจึ ง ทําการหาข้อมูลจากภายนอก เช่ น งานวิจยั เพื2อหาเหตุ ผลที2 สนับสนุ นหรื อ
โต้แย้งในแต่ละวิธีการเลี?ยงดู
จากข้อมูลที2ได้จากขั?นตอนกระบวนการสัมพันธ์ภายนอก ขั?นตอนการผสานองค์ความรู ้ จะ
ทําการทวนสอบข้อมูลที2ได้จากทั?งขั?นตอนการขัดเกลาทางสังคม และกระบวนการสัมพันธ์ภายนอก
เพื2อชี?ให้เห็นถึงความถูกต้องของพฤติกรรมการเลี?ยงดูแต่ละประเภท นอกเหนื อจากนี? ข้อมูลปฐมภูมิ
จากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามจะถู กนํามาใช้เพื2อการสร้ างตัวแบบทางสถิ ติเพื2อใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน ของโรคอ้ว นในเด็ ก ในพื? น ที2 เ ป้ าหมาย ข้อ มู ล เชิ ง สถิ ติ จ ะทํา การ
เชื2อมโยงวิธีการเลี?ยงดูแต่ละประเภทเข้ากับลักษณะของเด็ก เมื2อได้ท? งั ข้อมูลที2ทาํ การทวนสอบและ
ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเหล่านี?จะถูกนํามาใช้เพื2อผลิตสื2 อ สื2 อที2ได้จะต้องแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู ้ที2เป็ น
การเข้าใจโดยสามัญของคนในท้องที2 แต่ละองค์ความรู ้ จะต้องถูกกํากับด้วยข้อมูลสนับสนุ นหรื อ
โต้แย้งถึ งความถูกต้อง หากไม่มีการศึกษาเชิ งลึ กในประเด็นใดก็ควรจะต้องมีการแสดงข้อมูลเชิ ง
สถิติที2ได้จากการสํารวจประกอบตามความเหมาะสม
ขั?นตอนสุ ดท้ายคือกระบวนการสร้างองค์ความรู ้ฝังลึก ขั?นตอนนี? คือการเผยแพร่ องค์ความรู ้
จากสื2 อที2ได้ในขั?นตอนที2แล้ว ซึ2 งการจัดทําสื2 อเผยการเผยแพร่ จะต้องคํานึ งถึ งวิธีการเข้าถึ งด้วย ซึ2 ง
สามารถทําได้หลายรู ปแบบ เช่ น การเผยแพร่ ในรู ปแบบของแผ่นพับ ภาพเคลื2 อนไหว หรื อแม้แต่
การสร้างแอพพลิเคชัน
ในตารางที2 1 กิจกรรม กลุ่มเป้ าหมาย และผลลัพธ์ของแต่ละขั?นตอนได้ถูกสรุ ปไว้
ตารางทีR 1 สรุ ปขั?นตอน กลุ่มเป้ าหมายที2ตอ้ งดําเนินการ ตลอดจนผลลัพธ์ที2มุ่งหวังของแต่ละ
ขั?นตอน
ขั?นตอน
กิจกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย
ผลลัพธ์ของขั?นตอน
การขัดเกลาทางสังคม สัมมนา/ การสัมภาษณ์ / ผูป้ กครองที2กาํ ลัง
ผลการสัมภาษณ์ /
การทําแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
เลี?ยงดูบุตร
กระบวนการสัมพันธ์
การทําทบทวน
งานวิจยั ที2เกี2ยวข้อง
ภายนอก
วรรณกรรม
การผสานองค์ความรู ้ การทวนสอบข้อมูลจาก
สื2 อ
การขัดเกลาทางสังคม
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การสร้างองค์ความรู ้ฝัง
ลึก

ด้วยข้อมูลจาก
กระบวนการสัมพันธ์
ภายนอก/การผลิตสื2 อ
การเผยแพร่ สื2อ

4.

ผูป้ กครองที2กาํ ลังจะมี
บุตร / ผูป้ กครองที2
กําลังเลี?ยงดูบุตร

สรุ ป
งานวิจยั นี?กล่าวถึงการออกแบบกรอบการบริ หารจัดการความรู ้สําหรับปั ญหาโรคอ้วนในเด็ก
โดยใช้ทฤษฏีสร้างสรรค์ความรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การกําหนดกิ จกรรมที2ตอ้ งทําในแต่ละฐานความรู ้ แต่
อย่างไรก็ตามจากโครงสร้างที2ได้ทาํ การนําเสนอพบว่ายังพบปั ญหาที2เกี2ยวข้องกับดําเนิ นงานหลาย
ประการ เช่น
• การคัดแยกความรู ้ – เนื2 องจากองค์ความรู ้ ที2ได้จากการสํารวจ และสอบถามนั?นอาจจะมี
บางประเด็นที2มีน? าํ หนักความสําคัญที2แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ2งเมื2อทํากระบวนการ
การขัดเกลาทางสัง คมโดยมี สั ดส่ วนผูเ้ ข้า ร่ วมกิ จกรรมเป็ นผูท้ ี2 มี ป ระสพการณ์ แต่ ข าด
ความรู ้ ภาคทฤษฏี ดังนั?นจึงจําเป็ นต้องมีการจัดหมวดหมู่องค์ความรู ้ และทําการจัดลําดับ
ความสําคัญโดยผูเ้ ชี2ยวชาญ
• การชักจูงความคิ ด – การจัดสัมนาเพื2อรวบรวมองค์ความรู ้ น? ันเป็ นวิธีที2นิยมใช้เพื2อการ
รวบรวมองค์ความรู ้ และการแลกเปลี2ยนองค์ความรู ้ แต่อย่างไรก็ตามวิธีดงั กล่าวเสี2 ยงต่อ
การเกิดการบิดเบือน (Distortion) ของความรู ้ที2ทาํ การแลกเปลี2ยนกัน ซึ2 งเหตุการณ์ดงั กล่าว
อาจจะเกิดจากทั?งตั?งใจ และไม่ต? งั ใจของผูเ้ ข้าร่ วม เช่น นํ?าเสี ยง การใช้ภาษา หรื อแม้แต่วุฒิ
การศึกษา ทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมท่านอื2นไม่แสดงความคิดเห็นในทางตรงข้าม หรื อแตกต่าง
• ปั ญหาในการเผยแพร่ องค์ความรู ้ – เนื2 องจากการเผยแพร่ ความรู ้ ให้กบั บุคคลทัว2 ไปเป็ น
กิ จกรรมที2 ตอ้ งการความเชื2 อถื อ ดังนั?นรู ปแบบการเผยแพร่ จาํ เป็ นจะต้องคํานึ งถึ งความ
เชื2อถือของผูร้ ับสารต่อผูเ้ ผยแพร่ ดังนั?นผูเ้ ผยแพร่ อาจจะต้องเป็ นบุคคล หรื อหน่วยงานที2มี
ความใกล้ชิดกับคนในชุมชนที2เป็ นเป้ าหมายการเผยแพร่
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The Development of Dhamma Studies Teaching Innovation in The Buddhist
Sunday Center Wat Prong Madua Nakhon Pathom Province.
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนธรรม
ศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่อ 2) สร้างและพัฒนานวัตกรรมการ
สอนธรรมศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่ อ และ 3) ศึกษาความพึง
พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อการจัดการเรี ย นรู ้ ตามแนวทางนวัตกรรมการสอนธรรมศึ กษาสาหรั บ
นักเรี ยนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่ อ มี กลุ่ มตัวอย่างในการศึกษา
จานวน 52 คน ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง มีผลการวิจยั ดังนี้
1.สภาพการจัดการเรี ยนการสอนธรรมศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั
โพรงมะเดื่อ มีปัญหาหลายประการ ได้แก่ ด้านบุคลาการ ด้านสถานที่ ด้านงบประมาณ ด้านการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน และด้านการจัดการเรี ยนรู้
2.นวัตกรรมการสอนธรรมศึกษาสาหรับนักเรี ยนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดโพรงมะเดื่อที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
3.นัก เรี ย นมี ค วามพึง ใจต่ อการจัดการเรี ย นรู ้ ตามแนวทางของนวัตกรรมการสอนธรรม
ศึกษาในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: นวัตกรรมการสอน, ธรรมศึกษา, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่อ
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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
บทนา
ปั จจุบนั นี้ สังคมไทยเผชิ ญวิกฤตความเสื่ อมถอยด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม และมีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่ งสะท้อนได้จากคนในสังคมมีความถี่ในการใช้ความ
รุ นแรงในการแก้ไขปั ญหามากขึ้น ทั้งปั ญหาครอบครัว การแย่งชิ งทรัพยากรระหว่างชุ มชน และ
ความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง ขณะที่กระบวนการยุติธรรมแก้ไขปั ญหาได้ไม่เต็มที่ ผูท้ ี่ใช้ความ
รุ นแรงมักขาดความยับยั้งชัง่ ใจ มีพฤติกรรมเลียนแบบหรื ออาจเกิดจากการเลี้ยงดู ขาดการใช้เหตุใช้
ผล ขาดความเอื้อเฟื้ อ เอื้ออาทร ส่ งผลให้ความมีคุณธรรมและจริ ยธรรมของคนในสังคมลดน้อยลง
(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 9)
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นอกจากนี้ ข้อมู ล ข่ า วสารและสถิ ติต่า งๆ ทางด้านสั ง คม ยังสะท้อนให้เห็ นชัดเจนถึ ง
ปั ญหาด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมอี ก มากมาย เช่ นที่ พบว่า ค่ านิ ยมของวัย รุ่ นไทย(13-24 ปี )มี
พฤติกรรมเล่นเกมส์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ53.3 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 75.0 ในปี 2557 และมีพฤติกรรม
ที่น่าเป็ นห่วงของวัยรุ่ น ปี 2557 ซึ่ งพบว่า วัยรุ่ นที่นอนดึกตื่นสาย เที่ยวเตร่ เป็ นประจา เพิ่มขึ้นจากปี
2554 ประมาณร้อยละ 2.3 ส่ วนการเล่นการพนัน ตูส้ ลอต หวย บอล เท่ากับ ปี 2554 ส่ วนเที่ยว
กลางคืน เพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 1.0 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 2.0 ในปี 2557 (สานักงานสถิติแห่ งชาติ,
2557: ออนไลน์)
ด้วยเหตุ หลายหน่ วยงานจึ งพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังเช่ นกรมการ
ศาสนาได้มีนโยบายให้วดั ปฏิบตั ิภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ อันเป็ นหนึ่ งในภารกิจ 6 ด้านของ
คณะสงฆ์ให้เด่นชัดด้วยรู ปแบบการจัดการศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน โดย
การจัดตั้ง ศู นย์ศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาวันอาทิ ตย์ข้ ึ น เพราะได้ตระหนัก ว่า วัด คื อสถาบันทาง
พระพุ ท ธศาสนาที่ มี บ ทบาทอย่า งส าคัญ ยิ่ ง ในการด าเนิ น งานด้า นพัฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมสู่
ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน จึ ง ส่ ง เสริ ม ให้วดั ทัว่ ประเทศเปิ ดดาเนิ นการศูนย์ศึก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดยปัจจุบนั มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทัว่ ประเทศ จานวน
3,262 แห่ง (กรมการศาสนา, 2554: 3)
วัดโพรงมะเดื่อ ตั้งอยูท่ ี่ตาบลโพรงมะเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็ นวัดหนึ่ งที่ให้
ความสาคัญกับการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ในรู ปแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังได้จดั ตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิ ตย์วดั โพรงมะเดื่ อขึ้น ซึ่ งได้ดาเนิ นการมาเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2557 โดย
ได้รับความร่ วมมือจากเทศบาลตาบลโพรงมะเดื่ อ โรงเรี ยนในเขตตาบลโพรงมะเดื่อ ชุ มชนโพรง
มะเดื่อและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งตลอดระยะเวลาการดาเนิ นงานที่ผา่ น
มา มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าเรี ยนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่อ ปี ละ
ประมาณ 120 คน
ทั้งนี้จากรายงานผลการประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วจิ ยั เพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่อ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 ซึ่ งสนับสนุ นโดยศูนย์ศึ กษาและพัฒนา
จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่ วมกับวัดโพรงมะเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พบว่า ปั จจุบนั ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่อ ประสบปั ญหาหลายด้าน เช่ น
บุคลากร งบประมาณ หลักสู ตร และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ แต่มีจุดแข็งในด้านปณิ ธานของเจ้า
อาวาสและพระสงฆ์ที่ทาหน้าที่สอน ประกอบกับเยาวชนที่มีความสนใจเรี ยนในศูนย์ฯ จึงควรมีการ
ศึกษาวิจยั เพื่ อพัฒนาการเรี ยนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่ อ
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(ญาณภัทร ยอดแก้ว และคณะ, 2556: 4) ซึ่ งมี ประเด็นการวิจยั ที่ สรุ ปจากการประชุ มนั้นหลาย
ประเด็น โดยประเด็นที่น่าสนใจ คือ ปั ญหาการขาดแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ธรรมศึกษาที่ชดั เจน
ทั้งที่ การศึ กษาธรรมศึ กษานั้น เป็ นภาระหลักของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิ ตย์ที่จะต้อง
จัดการเรี ยนการสอน เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เข้าสอบธรรมศึกษาในการสอบแต่ละปี ซึ่ งจัดสอบ
โดย ส านั ก งานแม่ ก องธรรมสนามหลวง และสถิ ติ ใ นปี ที่ ผ่ า นมามี นั ก เรี ยนของศู น ย์ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สอบตกมากกว่าร้อยละ 50 (พระวิจิตร ทินฺนวโส, 2556: สัมภาษณ์)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาวิจยั ในประเด็นเรื่ อง การพัฒนานวัตกรรมการสอนธรรม
ศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม โดยมีวตั ถุประสงค์
ของการวิจยั คือ (1) เพื่อศึ ก ษาสภาพปั ญหาการจัดการเรี ย นการสอนธรรมศึ กษาในศูนย์ศึก ษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่อ (2) เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนธรรมศึกษา
ในศูนย์ศึก ษาพระพุ ทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่ อ และ (3) เพื่ อศึ ก ษาความพึ งพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางนวัตกรรมการสอนธรรมศึกษาสาหรับนักเรี ยนของ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่อ
ทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุ ปได้ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา
นวัต กรรมการศึ ก ษา หมายถึ ง แนวคิ ด ใหม่ วิ ธี ก ารใหม่ เทคนิ ค ใหม่ ที่ ไ ด้ป รั บ
ประยุกต์หรื อพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งมี
ลัก ษณะจ าแนกได้ ประเภท คื อ 4 หลัก สู ตรการศึ ก ษา การจัดประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ใ หม่ ที่
ครู ผสู ้ อนจัดการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน สื่ อการเรี ยนรู้ของผูส้ อน และผลงานที่เกิดจากประสบการณ์ของ
ผูส้ อน เช่น แผนการเรี ยนรู้ สื่ อ สิ่ งประดิษฐ์/นวัตกรรม/และรายงานการศึกษาค้นคว้า เป็ นต้น และมี
องค์ประกอบที่สาคัญ คือ (1) วัตถุ ประสงค์ (2) ทฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิ ด เป็ นส่ วนที่ ทาให้
นวัตกรรมมีความน่ าเชื่ อถื อ (3) โครงสร้ างหรื อขั้นตอนการใช้ และ (4) การประเมินผล ชนาธิ ป )
,พรกุล2545:101 –104)
2. แนวคิดการศึกษาตามแนวพุทธ
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาแห่ งการศึกษาซึ่ งนาเอาการศึกษาเข้ามาเป็ นสาระสาคัญ
ของชีวิต เป็ นเนื้ อแท้ของการดาเนิ นชี วิตและทาให้การดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์เป็ นการศึกษา และ มี
มุมมองว่า การศึกษา ก็คือ การฝึ กฝนให้มีการดาเนิ นชี วิตที่ถูกต้อง นอกจากนี้ สิ กขาหรื อการศึกษา
ซึ่งแปล่า การฝึ กฝนพัฒนาและการฝึ กฝนพัฒนาตนนั้น ยังอิงอาศัยความเชื่ อที่วา่ มนุษย์มีศกั ยภาพที่

85

5

พัฒนาได้หรื อว่า มนุ ษย์เป็ นสัตว์ที่ประเสริ ฐได้ดว้ ยการฝึ กฝนพัฒนา (พระพรหมคุณาภรณ์ .อ.ป )
(ปยุตโต, 2550: 55-57( จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ การพัฒนาชี วิตให้มีปัญญาและสามารถดารง
อยู่อย่างมี ค วามสุ ข รวมทั้งสร้ า งสรรค์คุ ณค่ าแก่ ส่ วนรวมด้วย โดยในการจัดการศึ กษานั้น ตาม
มุมมองพระพุทธศาสนาให้ความสาคัญกับองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ ปั จจัยภายนอก (ปรโตโฆ
สะ) หมายถึ ง บุคคลรวมถึ ง สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และปั จจัยภายใน (โยนิ โส
มนสิ การ) หมายถึง กระบวนการคิดหรื อวิธีคิดที่มีระบบ เป็ นเหตุเป็ นผล สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้
อย่ า งถู ก ต้ อ ง หลั ก การส าคั ญ ในการพั ฒ นาผู ้ เ รี ยนตามแนวพุ ท ธ คื อ ไตรสิ กขา และมี
กระบวนการพัฒนาปัญญาตามแนววุฒิธรรม 4 ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้หลักการเพื่อการจัดการเรี ยนรู้
เป็ น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเสวนาผูร้ ู ้ ขั้นสดับคาสอน ขั้นสะท้อนความคิด และขั้นสรุ ปและนาเสนอ
3. ทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ ึม
ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิซึ ม ) Constructivismเชื่ อ ว่ า การเรี ย นรู ้ เ ป็ นกระบวนการที่ (
)เกิ ดขึ้นภายในผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้ างconstruct( ความรู ้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบเห็ น
ความเข้าใจที่มีอยูเ่ ดิม ,พิมพันธ์ เดชะคุปต์)2544: 44ปรัชญาแห่ งการสร้างความรู ้แบบ (คอนสตรัคติ
วิซึม เชื่ อว่า ความรู ้ คือสิ่ งที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้ นมา ซึ่ งความหมายเฉพาะตัวของบุ คคลนั้น ๆ คนสร้ าง
ความรู ้ได้เอง เขานาข้อมูลมาจากภายนอกผสมผสานกับสิ่ งที่เขารู ้อยูแ่ ล้วแต่เดิมสร้างเป็ นความรู ้ให้
มีความหมายใหม่ข้ ึน เฉิดศัก)ดิ์ ชุมนุม ,2540: 7) โดยมีลกั ษณะที่สาคัญ ประการ คือ 3
1.การสอนตามแนวคอนสตรั ค ติ วิ ซึ ม )Constructivismเน้ น ความส าคัญ ของ (
กระบวนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและความสาคัญของความรู้เดิม
2.เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดงความรู้ได้ดว้ ยตนเอง และสามารถสร้างความรู้
ด้วยตนเองได้ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูอ้ อกไปสังเกตสิ่ งที่ตนอยากรู ้ มาร่ วมกันอภิปราย สรุ ปผลการค้นพบ
แล้วนาไปศึ กษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรื อแหล่ งความรู ้ ที่หาได้ เพื่อตรวจความรู ้ ที่
ได้มาและเพิ่มเติมเป็ นองค์ความรู ้ที่สมบูรณ์ต่อไป
3.การเรี ย นรู้ ต้องให้ผูเ้ รี ย นลงมือปฏิ บตั ิจริ ง ค้นหาความรู้ ด้วยตนเอง จนค้นพบ
ความรู ้และรู ้จกั สิ่ งที่คน้ พบ เรี ยนรู ้ วิเคราะห์ต่อจนรู ้จริ งว่า ลึกๆ แล้วสิ่ งนั้นคือ อะไร มีความสาคัญ
มากน้อยเพียงไรและศึกษาค้นคว้าให้ลึกลงไปจนถึงรู้แจ้ง
4. แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรื อ .ศพอ“” เป็ นองค์กรทางพระพุทธศาสนา
องค์ก รหนึ่ งที่ พ ระสงฆ์ไ ด้จดั ตั้ง ขึ้ นมาเป็ น การจัดการศึ ก ษาสงเคราะห์ นอกระบบโรงเรี ย น ให้
การศึ กษาอบรมประชาชนซึ่ งกลุ่ ม เป้ าหมายส่ วนใหญ่ เป็ นเด็ ก และเยาวชนที่ ก าลัง อยู่ใ นวัย แห่ ง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อให้รู้จกั ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรี ยนเข้ามาศึกษาหาความรู ้ความ เข้าใจตาม

86

6

หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนาไปประพฤติปฏิบตั ิในชี วิตประจาวัน สามารถดารง
ตนอยู่ใ นสั ง คม ได้อ ย่า งสั นติ สุ ข ศูนย์ศึก ษาพระพุ ท ธศาสนาวันอาทิ ตย์นับเป็ นการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งดาเนินการโดยพระภิกษุสงฆ์ในความสนับสนุ นและให้การอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา
โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญ คือ
1เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชน สนใจเข้าวัด ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (
2เพื่อปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมแก่เยาวชนทุกระดับอายุ (
3 (เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรี ยนและชุมชน
4สนับสนุ นให้วดั มี บทบาทในการใช้หลักธรรมในศาสนา อบรม สั่งสอน (
และปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมแก่เยาวชน
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ทัศนา ไข่คา )2548 ได้ทาการวิจยั เรื่ องการสร้างและพัฒนาชุ ดการเรี ยนรู้ (“ใต้ร่ม
พระบารมี” เพื่อเสริ มสร้างคุ ณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยมีประเด็นที่
น่าสนใจจากผลการวิจยั คือ แนวทางการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
พระจีรศักดิ์ แสงประโคน )2548ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาบุคลากรด้านการ (
สอนธรรมศึกษาแบบบูรณาการของสานักศาสนศึกษาวัดหลักร้อย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
โดยมี ประเด็นที่ น่าสนใจจากผลการวิจยั คื อ แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าที่สอนธรรม
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
พระครู ศรี กิตติ วรากร )2552ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม (
แผนกธรรมฝ่ ายธรรมศึกษา สานักเรี ยนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค 1 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจจาก
ผลการวิจยั คื อ สภาพปั ญหาการจัดการเรี ย นรู ้ ธ รรมศึ ก ษาที่ มี ลกั ษณะคล้า ยคลึ ง กันทัว่ ไป และ
แนวทางแก้ปัญหาในผลการวิจยั นั้น
พระณัฐวุฒิ สุ ทธิ โคตร )2556 (ได้ศึกษาเรื่ อง สภาพและปั ญหาการดาเนิ นงานศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีประเด็นที่น่าสนใจจากผลการวิจยั
คือ ประเด็นเรื่ องสภาพการดาเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในจังหวัดอุบลราชธานี
และแนวทางการแก้ไขและพัฒนา
พระวันชัย ปริ ปุณฺโณ )2552 ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง (ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มี
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนธรรมศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดย
มีประเด็นที่น่าสนใจจากผลการวิจยั คือ ความคิดของนักเรี ยนต่อสภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ธรรมศึกษา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนา
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ทั้งนี้ งานวิจยั ข้า งต้นนี้ มี หลักการ แนวคิ ด และวิธี การที่ ส ามารถนามาบูรณาการเป็ น
กรอบแนวทางในการวิจยั ครั้งนี้ได้เป็ นอย่างดี เพราะมีความคล้ายคลึงกันในเชิงสาระสาคัญ กล่าวคือ
มุ่งส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ ธรรมะ รวมไปถึ งการส่ ง เสริ มการปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR) โดยมีแบบแผนขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คื อ นัก เรี ยนศูนย์ศึ กษาพระพุท ธศาสนาวันอาทิ ตย์วดั โพรงมะเดื่ อทั้ง หมดที่
สมัครเรี ยนในปี การศึกษา 2556 และคงอยูจ่ นปิ ดภาคเรี ยน จานวน 60 คน
กลุ่มตัวอย่าง คื อ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการสอนธรรมศึกษา
ได้แก่ นักเรี ยนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่อ จานวน 52 คน ซึ่ งได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง ซึ่ งในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยั ได้ใช้ตารางสาเร็ จรู ปของเครซี่ และ
มอร์แกน(Krejcie and Morgan)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องมื อที่ใช้ในการทดลองเพื่อการพัฒนา ได้แก่ นวัตกรรมการสอนธรรมศึกษาใน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม
2. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิ นต่าง ๆ ที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพของนวัตกรรมการ
สอนธรรมศึกษาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ แบบสัมภาษณ์ ผเู ้ กี่ ยวข้อง แบบบันทึกการสนทนากลุ่มและแบบ
ประเมินความพึงพอใจโดยนักเรี ยน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง ปริ มาณ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ งมีการ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ปตารางแสดงผลการวิเคราะห์
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) และมี
การนาเสนอในรู ปข้อความเชิงพรรณนา
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ผลการศึกษา
การวิจยั ครั้งรี้ มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยสรุ ปดังนี้
1.สภาพการจัดการเรี ยนการสอนธรรมศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั
โพรงมะเดื่ อ มี ปัญหาหรื ออุปสรรคหลายประการ ได้แก่ 1ด้านบุคลาการ คือ มีบุคลากรในการ (
ปฏิบตั ิงานการสอนน้อย 2ด้านสถานที่ คือ มีสถานที่ไ (ม่เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนรู ้ และขาด
วัส ดุ อุป กรณ์ ใ นการจัด การเรี ย นรู้ 3ด้านงบประมาณ คื อ มี งบประมาณน้อย งบประมาณโดย (
ส่ วนมากนั้นได้รับจากการสนับสนุนของวัดโพรงมะเดื่อเป็ นหลัง4ด้านการมีส่วนร่ วมของชุ มชน (
คื อ ชุ มชนยังไม่ มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการของศูนย์ศึ กษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรง
มะเดื่อเท่าที่ควร และ5ด้านการจัดการเรี ยนรู้ คือ เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นการบอกความรู้โดย (
ผูส้ อนมากกว่าการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.การสร้ า งและพัฒนานวัตกรรมการสอนธรรมศึ กษาสาหรั บนักเรี ยนของศูนย์ศึกษา
พระพุ ทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่ อ ท าให้ได้นวัตกรรมการสอนธรรมศึก ษาที่มี โดยมี
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) เป้ าประสงค์ของการเรี ยนรู้ (2 เนื้ อหาการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย (6 หน่วย
การเรี ยนรู้ คือ พุทธประวัติ ธรรมะ เบญจศีล เบญจธรรม ศาสนพิธี พุทธศาสนสุ ภาษิต- และการ
เจริ ญภาวนา (3แนวการจัดการเรี ยนการสอน ( ซึ่ งเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ และใช้กรอบแนวคิดไตรสิ กขา คื อ ศี ล สมาธิ ซึ่ งผูส้ อนจะต้องดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนโดยอาศัยกรอบแนวคิดการสร้างเสริ มปั ญญาตามหลักวุฒิ 4 ในการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามลาดับขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเสวนาผูร้ ู ้ (สัทธัมมัสสวนะ) ขั้นสดับคาสอน (สัปปุริสสังเสวะ)
โดยเน้นให้ (ธัมมานุธมั มปฏิบตั ิ)และขั้นนาเสนอและสรุ ป (โยนิโสมนสิ การ)ขั้นสร้างสรรค์ความคิด
ผูเ้ รี ยนใช้หลักหัวใจนักปราชญ์เป็ นทักษะในการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ฟั งและบันทึก (ปุ )ถาม (จิ )คิด (สุ )
ในการเรี ยนรู้ (ลิ) (4สื่ อการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย ใบความรู้ ใบงาน ภาพประกอบ วีดิทศั น์ (
Power Point เพลง นิ ทาน และแหล่ งเรี ยนรู ้ ในท้องถิ่ น (พาวเวอร์ พอยต์) และ (5) การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน เน้นการประเมินตามสภาพจริ งครอบคลุมความสามารถ 3 ด้านได้แก่
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย โดยใช้วธิ ี การประเมิน ได้แก่ การซักถาม การตรวจใบงาน การ
ตรวจงานมอบหมายรายบุ ค คล การตรวจงานมอบหมายรายกลุ่ ม การตรวจแบบทดสอบ การ
ประเมินผลชิ้นงาน การประเมินตนเอง การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพนวัตกรรม
การสอนธรรมศึกษาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
3.การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ ต ามแนวทางของ
นวัตกรรมการสอนธรรมศึกษา สรุ ปผล คือ นักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่างมี ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามแนวทางของนวัตกรรมการสอนธรรมศึกษานี้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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อภิปรายผล
จากการผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลโดยสรุ ปได้ ดังนี้
1.จากผลการศึกษาที่พบปั ญหาหรื ออุปสรรคในการจัดการเรี ยนการสอนธรรมศึกษาของ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่ อหลายด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่
ด้านงบประมาณ ด้านการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ มีความ
จาเป็ นที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่
สาคัญของท้องถิ่ นต่อไปสอดคล้องกับกรมการศาสนา )2554: 3ที่มีแนวคิดว่า การมีแหล่งหรื อ (
สถาบันพัฒนาคุณภาพชี วิตของเด็กและเยาวชนในรู ปแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์น้ ี
เป็ นอุบายวิธีเชิงปฏิบตั ิการที่ดียงิ่ อย่างหนึ่งในสังคมปั จจุบนั เพราะสามารถชักนาเด็กและเยาวชนเข้า
สู่ ร่ ม เงาพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ การศึ ก ษาอบรมบ่ ม นิ สั ย และสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของ
พระพุทธศาสนาแต่แรกเริ่ ม แต่ในขณะเดียวกันทางทางศูนย์ฯ จะต้องพยายามสานความร่ วมมือกับ
ชุ มชนให้มากยิ่งขึ้น เพราะเรื่ องความร่ วมมือนั้นอยู่ในวัตถุ ประสงค์การดาเนิ นงานของศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ดังที่กรมการศาสนา )2554: 3ว่า 3 ได้นาเสนอวัตถุประสงค์ไว้ในข้อที่ (
เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรี ยนและชุ มชนและจากผลการวิจยั ที่ว่ายังมีปัญหา
ด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชนนั้นยังสอดคล้องกับ พระครู ศรี กิตติวรากร )2552ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง (
การจัดการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกธรรมฝ่ ายธรรมศึกษา สานักเรี ยนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค 1
ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า สภาพการจัดการศึกษา พระปริ ยตั ิธรรม แผนกธรรม ฝ่ ายธรรมศึกษา สานัก
เรี ยนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค โดยภาพรวมอยู่ใ 1นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการจัดการความสัมพันธ์ กบั ชุ มชน ล้วนแต่มีการปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งน้อย
ที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ของวัดอาจจาเป็ นต้องทบทวนในเรื่ องการสานสัมพันธ์กบั
ชุมชนให้มากขึ้น เพื่อมาหนุนเสริ มศักยภาพในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย
2. จากผลการสร้างนวัตกรรมการสอนธรรมศึกษา ซึ่ งมีเป้ าประสงค์หลักโดยสาระสาคัญ
คือ มุ่งให้เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ เกิดศรัทธา และปฏิบตั ิ
ตนตามหลัก ทางพระพุ ทธศาสนา รวมทั้งเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในการสื บ ทอดพระพุท ธศาสนาด้วยนั้น
สอดคล้องกับกรมการศาสนา )2554: 3ที่มุ่งหวังให้วดั ปฏิบตั ิภารกิ จด้านการศึกษาสงเคราะห์อนั (
6 เป็ นหนึ่ งในภารกิ จ ด้ า นของคณะสงฆ์ ใ ห้ เ ด่ น ชั ด ด้ ว ยรู ป แบบการจัด การศึ ก ษาวิ ช าทาง
พระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน โดยการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพราะได้
ตระหนักว่า วัดคื อสถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ มีบทบาทอย่างสาคัญยิ่งในการดาเนิ นงานด้า น
พัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรมสู่ ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ องค์ประกอบของ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ซึ่ งประกอบด้วย เป้ าประสงค์การจัดการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาการเรี ยนรู ้ แนวทางการ
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จัดการสอน สื่ อการสอนและการวัดและประเมินผลการสอน เป็ นองค์ประกอบการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เป็ นนวัตกรรรม เพราะถูกกาหนดขึ้นใหม่โดยอาศัยเนื้อหาเดิมตามหลักสู ตรธรรมศึกษาที่มีอยู่
แต่มี การจัดเป็ นองค์ประกอบใหม่ สอดคล้องกับถวัลย์ มาศจรัส )2548ที่ กล่ าวถึ งลักษ (ณะของ
นวัต กรรมการศึ ก ษาไว้ว่า หลัก สู ต รการศึ ก ษา ได้แ ก่ หลัก การใหม่ จุ ด หมายใหม่ โครงสร้ า ง
หลักสู ตรใหม่ สาระการเรี ยนรู ้ ใหม่แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ ใหม่ การวัดและประเมิ นผลการ
เรี ยนรู ้ใหม่ ซึ่ งนวัตกรรมที่สร้างขึ้นแม้มีใช่หลักสู ตรการศึกษาแต่ก็มีลกั ษณะคล้ายครึ งกับหลักสู ตร
เพราะเป็ นแนวทางในการใช้สอนเช่นกัน
3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางของ
นวัตกรรมการสอนธรรมศึ กษา ซึ่ งพบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด และเมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุ กด้าน คื อ ผูส้ อน เนื้ อหาสาระ กิ จกรรมการรี ย นรู ้ และการวัดและการ
ประเมินผลการสอน มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แตกต่างกับที่พระวันชัย ปริ ปุณฺโณ
)2552 ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง (ความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนธรรม
ศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งพบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มี
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนธรรมศึกษาอยูใ่ นระดับมากโดยรวม แต่ในประเด็นปั ญหาอุปสรรคนี้ มี
บางประเด็นที่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของผูว้ ิจยั อยู่บา้ ง โดยเฉพาะเรื่ อง การใช้สื่อที่ทนั สมัย กับ
การวัดและประเมินผลที่ยากเกินไป ในงานวิจยั ครั้งนี้ ก็มีผลการประเมินความพึงพอใจแม้ในระดับ
มาก แต่ก็มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ซึ่ งเป็ นนัยสาคัญให้มีการพัฒนาต่อไป
สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั สรุ ปได้ว่าการพัฒนานวัตกรรมการสอนธรรมศึ กษาสาหรั บนักเรี ยนในศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่ อ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนั้น เป็ นสิ่ งที่มีความ
จาเป็ นเพราะสอดคล้องกับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนธรรมศึกษาที่มีอยู่ และหลังจากได้มี
การพัฒนาแล้ว พบว่า มีคุณภาพในระดับมาก เมื่อนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ทาให้นกั เรี ยนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ในระดับมากที่สุด แต่ยงั มีประเด็นที่ตอ้ งพัฒนาที่สาคัญ คือ การใช้สื่อ
ที่ทนั สมัยและการวัดและการประเมินผล ซึ่ งหากสามารถพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ตามแนวทางของผลการวิจยั และนานวัตกรรมนี้ไปขยายผลในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
อื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกันก็จะเป็ นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอย่างกว้างขวางต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครั้ งนี้ ส าเร็ จได้ด้วยดี เพราะการสนับสนุ นของหลายฝ่ ายและหลายบุ คคล อาทิ
สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะสงฆ์วดั โพรงมะเดื่อ เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ และนักเรี ยนใน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั โพรงมะเดื่อทุกคน จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกฝ่ าย
มา ณ ที่น้ ี
เอกสารอ้างอิง
กรมการศาสนา ) .2554 .(แนวทางการดาเนินงานโครงการศู นย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ประจาปี งบประมาณ2554กรุ งเทพฯ .: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ งประเทศไทย
จากัด
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ).2554 .(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ดบับทีส่ ิ บเอบด พ. ศ.2555-2559. กรุ งเทพฯ สหมิตรพริ้ นติง้ แอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด :
ชนาธิป พรกุล) .2545 .(แคทส์ รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเปบ นสาคัญ พิมพ์ครั้งที่) .
2). กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ญาณภัทร ยอดแก้ว และคณะ ) .2556 .(รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาโจทย์ วิจัยเพื่อ
พัฒนาศู นย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม .นครปฐม:
(เอกสารอัดสาเนา)
ถวัลย์ มาศจรัส) .2548 .(นวัตกรรมการศึกษาชุ ดบทเรียนแบบโปรแกรมกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย. กรุ งเทพฯธารอักษร .
พระวิจิตร ทินฺนวโส) .2556 กันยายน ,21.สัมภาษณ์ .เลขานุการเจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อ .(
ทัศนา ไข่คา) .2548 .(รายงานการวิจัยเรื่อง การสร้ างและพัฒนาชุ ดการเรี ยนรู้ “ใต้ ร่มพระบารมี”
เพื่ อ เสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 . กรุ งเทพฯ:
.ผูอ้ านวยการศูนย์สร้างครู มืออาชีพ
พระพรหมคุ ณาภรณ์ ) .(ปยุตโต .อ .ป )2550 .(รู้ หลักก่ อนแล้ วศึ กษาและสอนให้ ได้ ผล . กรุ งเทพฯ :
บริ ษทั พิมพ์สวย จากัด
พระครู ศ รี กิ ตติ วรากร ) .2552 .(การจั ด การศึ กษาพระปริ ยัติธรรม แผนกธรรมฝ่ ายธรรมศึ กษา
สานักเรี ยนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค1. วิทยานิ พนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
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พระจีรศักดิ์ แสงประโคน )2548 .(การพัฒนาบุคลากรด้ านการสอนธรรมศึกษาแบบบูรณาการของ
สานักศาสนศึกษาวัดหลักร้ อย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา การศึกษาค้นคว้าอิสระ .
ตามหลักสู ตรปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัย
.มหาสารคาม
พระณัฐวุฒิ สุ ทธิ โคตร . )2556 .(สภาพและปั ญหาการดาเนินงานศู นย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
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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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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.
General Management , Siam U.
E-mail : 0802207878box@gmail.com

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.
Picture ‐1 : Risk Management Frame

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 .
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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
Dependent Factors

Independent Factors

Competitiveness
Profit
Growth
Share Holder’s Confidence

Income
Debt
Market Cap
Market Leader , Market Follower

Risk Management

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
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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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Table‐1 : Internal Factor of Market Leader ( BDMS/BH/SVH)

Data Source : www.settrade.com

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)
Table‐2 : Market Leader Income form Y2011‐2014 by BDMS/BH/SVH

Picture ‐2: Average Income Regression by Market Leader

(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.
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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

Table‐3 : Market Follower ‘s Profit and share

; 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
Table‐4 : Market Leader ‘s Profit and share

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.
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Table‐5 : Market Leader ‘s Growth & Profit

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.

Table‐4 : Market Follower ‘s Growth & 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.
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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.
Picture ‐3 : One Year History of Market Leader Share value

Picture ‐4 : One Year History of Market Follower Share value

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

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(Mchai) =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
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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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บทคัดย่ อ: บทความนี้ เป็ นการนําเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ ซเพื่อพัฒนา
คลังความรู ้ของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ให้สามารถสนับสนุ นกระบวนการเรี ยนรู ้
ขององค์กร แม้ว่า กทพ. จะมี ระบบคลังความรู ้ต้ งั แต่เมื่ อ 5 ที่ ผ่านมา แต่พบว่าระบบคลังความรู ้
ดังกล่าวใช้งานยาก เป็ นระบบสื่ อสารทางเดียว ไม่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานกับคลัง
ความรู ้ ส่ งผลให้คลังความรู ้ไม่เกิดการเชื่อมโยงกับผูใ้ ช้และไม่เกิดการขยายตัว ทําให้เป็ นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ คณะทํางานบริ หารจัดการความรู ้ของ กทพ. จึงมี
แนวคิดที่จะปรับปรุ งระบบคลังความรู ้ข้ ึนใหม่โดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ โอเพนซอร์ ซ
และองค์ความรู ้ของบุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ของ กทพ. ทั้งนี้ระบบคลังความรู ้ที่
พัฒนาขึ้นใหม่โดยใช้องค์ความรู ้ของพนักงานและการเลือกใช้โอเพนซอร์ ซ ที่เหมาะสมสามารถ
แก้ไขปั ญหาได้ครอบคลุมทั้งมิติการเข้าใช้งานและมิติการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานกับคลัง
ความรู ้ เกิ ดการเชื่ อมโยง สร้างความสามารถในการขยายตัว และทําให้การพัฒนาตัวเองของคลัง
ความรู ้ นอกจากนั้นยังได้ปรับใช้แนวคิด BLUE OCEAN เพื่อประเมินระบบที่พฒั นาขึ้นใหม่ทาํ ให้
เห็นภาพรวมของการพัฒนาได้ชดั เจนและง่ายต่อการปรับปรุ งในอนาคต
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คําสํ าคัญ: การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย, การจัดการความรู ้, โอเพนซอร์ซเพื่อพัฒนาคลังความรู ้
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 userfriendly. 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

การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม
มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริ การระบบทางพิเศษของประเทศไทย จากการดําเนิ นงาน 40 ปี ที่ผา่ นมา
มีองค์ความรู ้ที่เกิดจากการทํางานกระจายอยูท่ ้ งั 13 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
การตลาด ด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ด้านวางแผนกลยุทธ์ ด้านวิศวกรรม
ออกแบบและก่อสร้าง ด้านการเงิน ด้านงานบํารุ งรักษา ด้านพัสดุและจัดหา ด้านการจัดเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการกูภ้ ยั สื่ อสารและการจัดการจราจร ด้านตรวจสอบภายใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมาย
ในปี 2552 กทพ. เริ่ มมีการพัฒนาระบบจัดการความรู ้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยผูบ้ ริ หารและ
พนักงานมีความเห็ นร่ วมกันที่ จะให้ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู ้ และการช่ วยเหลือกัน
เพื่อที่พฒั นาไปสู่ ความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ นําไปสู่ การจัดตั้งคณะทํางานบริ หารจัดการความรู ้
(CoPs) ของ กทพ. ขึ้นเพื่อทําหน้าที่ดูแลการจัดการ การรวบรวม และการเผยแพร่ องค์ความรู ้ของ
กทพ. รวมทั้งพัฒนาคลังความรู ้ข้ ึน โดยมีเทคโนโลยีของโอเพนซอร์ซเข้ามาสนับสนุน
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การดําเนิ นงานในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา คณะทํางานบริ หารจัดการความรู ้ของ กทพ. พบว่าการ
สร้างคลังความรู ้และการพัฒนาองค์ความรู ้ยงั ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควรโดยพิจารณาจากการ
ขยายตัวและพัฒนาตัวเองของคลังความรู ้ จากการสํารวจความเห็ นของผูใ้ ช้งานพบว่า ระบบคลัง
ความรู ้ใช้งานยาก มีการป้องกันมากเกินไป รู ปแบบไม่ดึงดูดต่อการใช้งาน เป็ นระบบสื่ อสารทางเดียว
ไม่สามารถปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งานกับคลังความรู ้ได้ รวมทั้งผูใ้ ช้งานไม่สามารถประเมินการใช้งาน
ระบบได้ เหตุผลเหล่านี้ ส่งผลให้คลังความรู ้ไม่เกิดการเชื่อมโยง ไม่เกิดการขยายตัว และไม่เกิดการ
พัฒนาตัวเอง ซึ่งทําให้ กทพ. ยังไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้กา้ วไปสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ได้
คณะทํางานฯ จึ งมี แ นวคิ ด ปรั บ ปรุ งระบบคลังความรู ้ ที่ ส ามารถแก้ไขปั ญ หาที่ ก ล่ าวมา
ข้างต้นโดยการบู รณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ โอเพนซอร์ ซที่ เหมาะสม และองค์ความรู ้ ของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. มาสนับสนุ นการแก้ไขปั ญหา รวมทั้งนําแนวคิด
BLUE OCEAN มาใช้ในการประเมินระบบที่พฒั นาขึ้นใหม่ในมิติต่าง ๆ
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

2.1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
การจัดการความรู ้ คือ การรวบรวมองค์ความรู ้ที่มีอยูใ่ นองค์กร ซึ่งความรู ้น้ นั อาจจะกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคล เอกสาร ระบบสารสนเทศ มาพัฒนาและรวบรวมให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุก
คนภายในองค์ก รสามารถเข้าถึ งความรู ้ น้ ัน ได้ และสามารถพัฒ นาตนเองให้ เป็ นผูร้ ู ้ ไ ด้ รวมทั้ง
ปฏิบตั ิงานหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (thaiall, 2554) โดยสามารถแบ่งประเภทของ
ความรู ้ ได้เป็ น 2 ประเภท คื อ 1) ความรู ้ ที่ ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู ้ ที่ ได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรื อสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ 2)
ความรู ้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู ้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ (คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551) ซึ่ งถ้าทําการแปลง Tacit Knowledge ที่อยู่
ในตัวบุคลากรในองค์กรออกมาเป็ น Explicit Knowledge จะทําให้เกิดการสื่ อสารแลกเปลี่ยนความรู ้
กันได้ ทําให้เกิดลักษณะของวงจรของการสร้างความรู ้อย่างต่อเนื่องและไม่มีสิ้นสุ ด (Nanaka, 2000)
2.2. องค์ กรแห่ งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)
องค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ คื อ องค์ก รที่ บุ คลากรภายในองค์ก รมี การพัฒ นาองค์ค วามรู ้ อย่าง
ต่อเนื่ องและเต็มศักยภาพ มี กระบวนการของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ภายในองค์กร
นําไปสู่ การพัฒนาองค์การอย่างยัง่ ยืน (ศูนย์บริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2556)
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ในปั จ จุ บ ัน ได้นําเทคโนโลยีม าประยุก ต์ใ ช้กับ งานการจัด การความรู ้ เช่ น โมเดลปลาทู
ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือส่ วนเป้ าหมาย (หัวปลา) ส่ วนกิจกรรม (ตัวปลา) และส่ วนของคลังความรู ้
หรื อขุมความรู ้ (หางปลา) ซึ่งส่ วนหางปลานี้ ได้จากการเก็บสะสมเกร็ ดความรู ้ที่ได้จากกระบวนการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จากตัวปลา ซึ่ งการเก็บในส่ วนของหางปลานั้นนิ ยมใช้ซอฟแวร์ ที่เป็ นโอเพน
ซอร์ซ (Open Source) ปั จจุบนั Open Source บางตัวได้ปรับตัวเองให้เหมาะสมกับบริ บทการจัดการ
ความรู ้ ข ององค์ก ร บุ ค ลากรในองค์ก ร วัฒ นธรรมเพื่ อ การยอมรั บ และใช้งานอย่างแพร่ ห ลาย
(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ, 2553)
เมื่ อ นําแนวคิ ด ของ Blue Ocean Strategy หรื อ กลยุท ธ์ ท ะเลสี น้ ําเงิ น (W. Chan Kim และ
Renee Mauborgne, 2549) ซึ่ งจากหลักการของ Blue Ocean นั้นจะเน้นการสร้างความต้องการหรื อ
อุปสงค์ข้ ึนมาใหม่ หรื อที่เรี ยกว่า Demand Creation โดยไม่มุ่งเน้นที่การตอบสนองต่ออุปสงค์ที่มีอยู่
แต่ จะเป็ นการสร้ างความต้องการของผูใ้ ช้งาน ทําให้ก ารพัฒ นาเกิ ดประโยชน์ ห รื อคุ ณ ค่าทั้งต่ อ
องค์กรและผูใ้ ช้งานเอง โดยผูใ้ ช้งานจะได้รับคุณค่าที่ทาํ ให้เกิดความแตกต่าง ในขณะที่องค์กรก็จะ
ลดต้นทุนในส่ วนที่ไม่จาํ เป็ นและนําไปสู่ การเติบโตขององค์กรได้ จากหลักการดังกล่าวทําให้มีการ
ั นาขึ้นโดยใช้
เปรี ยบเที ยบระบบการจัดการองค์ความรู ้เดิ มที่เคยใช้งานกับระบบจัดการใหม่ที่พฒ
Open Source สนับสนุน โดยสามารถแบ่งเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
1). การยกเลิก (Eliminated) คือ ส่ วนที่เลิกใช้งานในระบบใหม่เนื่องจากในระบบเดิมอาจไม่มี
ความจําเป็ นต้องใช้งาน หรื อยกเลิกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาํ เป็ น ทําให้องค์กรประหยัดได้มาก
ขึ้น
2). การลด (Reduced) คือ ส่ วนที่ลดลงจากระบบเดิมในบางประเด็น แต่เป็ นผลดีกบั ระบบ
3). การเพิ่ม (Raised) คือ ส่ วนที่ เพิ่มเติมจากระบบเดิ ม เนื่ องจากระบบเดิ มไม่เพียงพอหรื อ
ต้องการขยายระบบให้ดียง่ิ ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
4). การสร้าง (Created) คือ ส่ วนที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยที่ระบบเดิมไม่มีอยู่
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน

3.1. การสํ ารวจความต้ องการ
ขั้นตอนการสํารวจความต้องการผูว้ ิจยั ได้มีการประชุมร่ วมกับคณะทํางานบริ หารจัดการ
ความรู ้ กทพ. เพื่อรวบรวมความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยสรุ ปความต้องการและเลือกใช้ Open
Source ที่เหมาะสมกับองค์กรและคลังความรู ้ที่มีอยู่ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
คณะทํางานบริ ห ารจัดการความรู ้ กทพ. มี ท้ งั หมด 3 ส่ วน ได้แก่ 1) คณะทํางานบริ ห าร
จัดการความรู ้ ด้านอํานวยการและประสานงานการจัดการความรู ้ ทําหน้าที่กาํ หนด วิเคราะห์ สร้าง
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และแสวงหาความรู ้ที่จาํ เป็ นต่อองค์กร จัดทําแผนการจัดการความรู ้ ตรวจสอบให้คาํ แนะนํา และ
อํานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ 2) คณะทํางานบริ หารจัดการความรู ้ ด้านการดูแลระบบ
เครื อข่ายและการจัดการความรู ้ ทําหน้าที่ดูแลและตรวจสอบเครื่ องแม่ข่าย ดูแลแก้ปัญหา ควบคุม
ทิศทาง รู ปแบบเนื้ อหาภายใน รู ปแบบเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และให้
คําปรึ กษาช่วยเหลือคณะทํางานบริ หารจัดการความรู ้ 3) คณะทํางานบริ หารจัดการความรู ้ ทําหน้าที่
เป็ นชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP) ทําหน้าที่กาํ หนด สร้างและรวบรวม แสวงหาองค์ความรู ้ที่จาํ เป็ นภายใน
กลุ่มหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งคณะทํางานบริ หารจัดการความรู ้ ทําหน้าที่เป็ นชุมชนนักปฏิบตั ิ
มีท้ งั หมด 13 CoP ทั้ง 13 CoP นี้ ได้ครอบคลุมการทํางานทุกหน่ วยงานทั้งหมดของ กทพ. ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อคณะทํางานบริ หารจัดการความรู ้ ทําหน้าที่เป็ นชุมชนนักปฏิบตั ิ ของ กทพ.
คณะทํางานบริ หารจัดการความรู ้ ทําหน้าที่เป็ นชุมชนนักปฏิบตั ิ ของ กทพ.
CoP: ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การตลาดและ CoP: การพัฒ นาอสั งหาริ ม ทรั พ ย์แ ละกรรมสิ ท ธิ์
คณะกรรมการ กทพ.
ที่ดิน
CoP: วางแผนกลยุทธ์
CoP: วิศวกรรม ออกแบบและก่อสร้าง
CoP: การเงิน
CoP: การบํารุ งรักษา
CoP: พัสดุและจัดหา
CoP: การจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
CoP: ทรัพยากรบุคคล
CoP: การกูภ้ ยั สื่ อสารและการจัดการจราจร
CoP: ตรวจสอบภายใน
CoP: เทคโนโลยีสารสนเทศ
CoP: กฎหมาย

ข้อมูลความรู ้ส่วนใหญ่ ในปั จจุบนั CoP ต่าง ๆ ได้จดั ให้อยู่ในรู ปแบบไฟล์เรี ยบร้อยแล้ว
โดยขนาดไฟล์มีขนาดไม่เกิน 250 MB. ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประเภทไฟล์ที่จะนําไปใช้ในระบบ
ลําดับ
1
2
3
4

ประเภทไฟล์

ตัวอย่างนามสกุลไฟล์

ไฟล์รูปภาพ
ไฟล์วีดีโอและไฟล์เสี ยง
ไฟล์เอกสาร
ไฟล์อื่น ๆ

png, jpg
Avi, wmv, wma, flv, mp4, mp3, mov
ppt, pptx, doc, docx, odt, pdf
html, htm, rar
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3.2. วิเคราะห์ ปัญหา
จากขั้นตอนการสํารวจความต้องการจากคณะทํางานบริ หารความรู ้ชุมชนนักปฏิบตั ิของ
กทพ. (CoP) และการวิเคราะห์ปัญหาพบว่า Open source ที่จะนํามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดทําคลัง
ความรู ้น้ นั ต้องสามารถรองรับไฟล์ที่มีขนาด 250 MB. และผูใ้ ช้งานทัว่ ไป (พนักงาน กทพ.) สามารถ
เข้าใช้งานสื บค้นความรู ้ ประเมินให้คะแนน และแสดงความคิดเห็นความรู ้จาก CoP นั้น ๆ ได้ และ
ที่สาํ คัญระบบต้องมีการรักษาความปลอดภัย
3.3. การออกแบบระบบ
ระบบงานถูกออกแบบโดยแบ่งผูใ้ ช้งานระบบเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1) กลุ่มผูด้ ูแลระบบ
(Admin) หรื อคณะทํางานบริ หารจัดการความรู ้ ด้านการดูแลระบบเครื อข่ายและการจัดการความรู ้
กทพ. เป็ นผูม้ ีสิทธิ์สู งสุ ดในระบบทําหน้าที่ในการจัดการระบบ จัดการผูใ้ ช้งาน จัดการข้อมูล โดยมี
สิ ทธิ์ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเหล่านี้ ได้ 2) กลุ่มคณะทํางานบริ หารจัดการความรู ้ ทําหน้าที่เป็ นชุมชน
นักปฏิบตั ิ (CoP) เป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ในการจัดการข้อมูลความรู ้ โดยมีสิทธิ์ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลความรู ้ได้
3) กลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไป (User) สามารถเข้าใช้งานสื บค้นความรู ้ ประเมินให้คะแนน และแสดงความ
คิดเห็นความรู ้จาก CoP นั้นได้ โดยสามารถอธิ บายโครงสร้างของระบบโดยใช้แผนภาพแสดงการ
ทํางานของผูใ้ ช้ระบบและความสัมพันธ์กบั ระบบย่อย (Use Case Diagram) ดังแสดงในรู ปที่ 1 และ
คําอธิบายดังตารางที่ 3
System

System Management

User Management
Admin

CoP
Knowledge Management

Knowledge Comment
<<extend>>
<<extend>>
User Counter

Knowledge Assessment

<<extend>>

Knowledge Search & View

รู ปที่ 1 Use Case Diagram ของระบบ
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User

ตารางที่ 3 คําอธิบาย Use Case Diagram ของระบบ
สัญลักษณ์

คําอธิบาย
Admin
หมายถึง ผูด้ ูแลระบบ (คณะทํางานบริ หารจัดการความรู ้ ด้านการดูแลระบบ
เครื อข่ายและการจัดการความรู ้ กทพ.)
CoP
หมายถึ ง คณะทํางานบริ ห ารจัดการความรู ้ ทําหน้าที่ เป็ นชุ ม ชนนักปฏิ บ ัติ
จํานวน 13 CoP
User
หมายถึง ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปที่เข้ามาค้นหาความรู ้
System Management
หมายถึง การบริ หารจัดการระบบ
User Management
หมายถึง การบริ หารจัดการสิ ทธิ์ผูใ้ ช้
Knowledge Management หมายถึง การบริ หารจัดการคลังความรู ้ในระบบ
Knowledge Search &
หมายถึง การค้นหาความรู ้จากคลังความรู ้ และการแสดงผลความรู ้จากคลัง
View
ความรู ้ในระบบ
Knowledge Comment
หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของผูใ้ ช้จากการใช้งานคลังความรู ้
Knowledge Assessment หมายถึง การประเมินความพึงพอใจต่อองค์ความรู ้ที่ได้จากคลังความรู ้
User Counter
หมายถึง การเก็บสถิติจาํ นวนครั้งที่ผใู ้ ช้งานเข้าใช้ระบบ
4. ผลการดําเนินการ

ผลการออกแบบระบบ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ Open source ที่เหมาะสมกับองค์กรและข้อมูลคลัง
ความรู ้ที่มีอยู่ โดยประกอบด้วย 2 ส่ วนงานหลัก ได้แก่ เว็บไซต์ KM ของ กทพ. และคลังความรู ้ของ
กทพ. และได้ทาํ การติดตั้งโปรแกรม NginX Apache MySQL Joomla และ phpBB เพื่อสนับสนุ น
ระบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น โดยโปรแกรม NginX จะทําหน้าที่ เป็ นโปรแกรมบนเครื่ องแม่ ข่ายส่ วนหน้า
(Web Gateway) ทําให้ระบบสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ วและช่วยป้องกันการบุกรุ กเบื้องต้นได้
สําหรั บ โปรแกรม Apache จะทําหน้าที่ เป็ นโปรแกรมเครื่ องแม่ ข่ายของระบบ โดยมี โปรแกรม
จัดการฐานข้อมู ล MySQL ทําหน้าที่ เก็บข้อมูลของระบบ (Joomla และ phpBB) และคลังความรู ้
ทั้งหมด โดยระบบถูกออกแบบให้มีมีระบบสํารองในกรณี ที่ระบบหลักไม่สามารถใช้งานได้ ดัง
แสดงในรู ปที่ 2 คณะผูพ้ ฒั นาระบบได้เลือกใช้โปรแกรม Joomla เพื่อทําหน้าที่เป็ นตัวช่วยในการ
สร้ างและบริ ห ารเว็บ ไซต์ KM ของ กทพ.ใช้ในการประกาศข่ าวสาร กิ จ กรรมของคณะทํางาน
บริ หารความรู ้ กทพ. และเชื่ อมโยงไปยังคลังความรู ้ของ กทพ.) และติดตั้งโปรแกรม phpBB เพื่อ
เป็ นฐานข้อมูลคลังความรู ้ของ กทพ. ดังแสดงในรู ปที่ 3
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รู ปที่ 2 Network Diagram ของระบบ

รู ปที่ 3 หน้าจอเว็บไซต์ KM ของ กทพ. และหน้าจอคลังความรู ้ของ กทพ.
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5. อภิปรายผล
5.1 การประยุกต์ ใช้ KM
ปั จจุบนั เว็บไซต์ KM ของ กทพ. และคลังความรู ้ของ กทพ. ได้เปิ ดใช้งานเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว โดยหลังจากการเปิ ดใช้งาน ผูพ้ ฒ
ั นาได้อบรมการใช้งานให้กับผูด้ ู แลระบบ และเจ้าหน้าที่
ประจํา CoP ทุ ก ส่ ว นงาน นอกจากนั้น คณะทํางานการจัด การความรู ้ กทพ. ได้จ ัด สั ม มนาเชิ ง
ปฏิบตั ิการเพื่อรวบรวมข้อบกพร่ องที่เกิดจากการใช้งานของระบบและหาแนวทางพัฒนาเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
ทั้งนี้ ตัวอย่างรู ปแบบองค์ความรู ้ที่ถูกรวบรวมไว้และสามารถนําไปใช้งานจริ งของระบบที่
พัฒนาขึ้น เช่น ความรู ้ในการวางกรวยยางในการจัดการจราจรบนทางพิเศษบริ เวณทางขึ้นของ CoP
การกูภ้ ยั สื่ อสารและการจัดการจราจร ดังแสดงในรู ปที่ 4 และวิธีการต่อวงจรแผงไฟฟ้ าแสงสว่าง
ถนนบนทางพิเศษของ CoP การบํารุ งรักษา ดังแสดงในรู ปที่ 5
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมสถิติและข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ KM ของ กทพ.
และคลังความรู ้ของ กทพ. ที่พฒั นาขึ้นจํานวน 6 เดือน โดยทําเป็ นรายงานสรุ ปส่ งให้คณะทํางานการ
จัดการความรู ้ ด้านอํานวยการและประสานงานการจัดการความรู ้ ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั แสดงใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางสรุ ปการอภิปรายผล
ลําดับ
1
2
3
4

เนื้อหา
จํานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ KM ของ กทพ. (เฉลี่ย)
จํานวนผูเ้ ข้าอ่านข้อมูลในคลังความรู ้ของ กทพ. (เฉลี่ย)
ความรู ้ในคลังความรู ้ของ กทพ. ทั้งหมด
มีจาํ นวนผูเ้ ข้าอ่านข้อมูลในคลังความรู ้เพิม่ ขึ้นต่อเดือน (เฉลี่ย)

รายละเอียด
53 คนต่อวัน
125 วิวต่อวัน
259 หัวข้อ
ร้อยละ 9

รูปที่ 4 หน้าจอความรู ้เกี่ยวกับวิธีการวางกรวยยางในการจัดการจราจรบริ เวณทางขึ้น
ของ CoP การกูภ้ ยั สื่ อสารและการจัดการจราจร
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รู ปที่ 5 หน้าจอความรู ้เกี่ยวกับการต่อวงจรแผงไฟฟ้าแสงสว่างถนนบนทางพิเศษของ CoP
การบํารุ งรักษา
5.2 กรอบแนวคิดการจัดการ KM
ประเด็นที่สาํ คัญสําหรับการจัดการองค์ความรู ้ คือ พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กรต้อง
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ และประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ จากการดําเนิ น งาน ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้
ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Blue Ocean Strategy โดยเปรี ยบเทียบระบบจัดการองค์ความรู ้เดิมที่เคยใช้
ั นาขึ้นใหม่ ซึ่ งได้แก่ เว็บไซต์ KM ของ กทพ. และคลังความรู ้ ของ กทพ. โดย
งานกับระบบที่พฒ
เรี ยกชื่อว่า “KM Deployment Strategy” ดังแสดงในรู ปที่ 6 และคําอธิบายดังตารางที่ 5

รู ปที่ 6 KM Deployment Strategy
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ตารางที่ 5 ตารางแสดง KM Deployment Strategy
หัวข้อ

ระบบเดิม

ความจุและขนาดของไฟล์ที่อพั โหลดเข้าสู่ ระบบ
ความยากในการใช้งาน (ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปและ
คณะทํางานบริ หารความรู ้ของ กทพ.)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ

100 MB.
ยาก
มีค่าใช้จ่าย

การจัดการองค์ความรู ้ของแต่ละ CoP ให้เป็ น
หมวดหมู่และระบบ
การเข้าถึงระบบ (อินทราเน็ต)

ความสวยงาม และความน่าสนของระบบ
ความสามารถในการแก้ไขระบบ (Add Edit
Delete) โดยผูด้ ูแลระบบ
ประเภทของไฟล์ที่อพั โหลดเข้าสู่ ระบบ
การเข้าใช้งานระบบ

การโต้ตอบจากผูใ้ ช้งาน (feedback)
ระบบสามารถประเมินผลความพึงพอใจในองค์
ความรู ้ (การให้คะแนนกับองค์ความรู ้)
ระบบสามารถเก็บรวบรวมสถิติการใช้งานของ
ผูใ้ ช้งานของระบบได้
สามารถค้นหาความรู ้ในระบบได้
สามารถปรับเปลี่ยน template หน้าจอได้

ดูยาก
มี 1 ช่องทาง
- ผ่านอินทราเน็ตของ
กทพ.
น้อย
น้อย

ระบบใหม่ (Open Source
ร่ วมกับ Blue Ocean Strategy)
250 MB. (การเพิ่ม)
ง่าย (การลด)
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะเป็ น Open
Source (การยกเลิก)
ดูง่าย (การเพิ่ม)
มี 2 ช่องทาง
- ผ่านอินทราเน็ตของ กทพ.
- เข้าได้โดยตรงที่ URL
km.exat.co.th (การเพิ่ม)
มาก (การเพิ่ม)
มาก (การเพิ่ม)

จํากัด
ยาก (ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปต้อง
สมัครสมาชิกก่อนถึงเข้าสู่
ระบบได้)
ไม่มี
ไม่มี

ไม่จาํ กัด (การเพิ่ม)
ง่าย (ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปสามารถ
เข้าสู่ ระบบได้เลย) (การเพิ่ม)

ไม่มี

มี (การสร้าง)

ไม่มี
ไม่ได้

มี (การสร้าง)
ได้ (การสร้าง)
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มี (การสร้าง)
มี (การสร้าง)

รู ปที่ 7 เปรี ยบเทียบรู ปแบบการเข้าใช้งานระบบระหว่างระบบเก่าซึ่งเข้าใช้งานยากและไม่ดึงดูดผูใ้ ช้
ในขณะที่ระบบใหม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าซึ่งเกิดจากการพัฒนาตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ปั จจุบนั กทพ. พยายามพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ กทพ. เป็ นองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ การเลือกใช้ Open Source ในการจัดการคลังความรู ้ครั้งนี้ สามารถเป็ นที่พอใจของ
ผูใ้ ช้งาน ทั้งผูด้ ู แลระบบ เจ้าหน้าที่ CoP และผูใ้ ช้งานทั่วไปได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ กทพ. ได้
ตั้งเป้ าหมายว่าจะต้องมีความรู ้ใหม่ ๆ เข้าสู่ คลังความรู ้ของ กทพ. ทุก ๆ ปี โดยเป็ นความรู ้ใหม่จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูเ้ กษียณหรื อลาออก อย่างน้อย 10 เรื่ องต่อปี ความรู ้ที่สามารถนํามาปฏิบตั ิงานได้ อย่าง
น้อย 3 เรื่ องต่อปี และผลงานวิจยั ที่ทาํ การศึกษา สามารถนํามาพัฒนางานของ กทพ. ได้ อย่างน้อย 4
เรื่ องต่อปี
7. กิตติกรรมประกาศ
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การจัดการความรู้ เพือ่ ลดปัญหาการแก้ไขอักษรลาดับขั้น
Knowledge Management for Reduce Grading Problem
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บทคัดย่ อ: งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาการจัดการความรู ้ไปใช้เพื่อลดปั ญหาการแก้ไขอักษรลาดับ
ขั้น โดยได้ประยุกต์หลักการของ SECI model มาปรับใช้ ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้ มี
สองอย่างคือ ผลลัพธ์เชิงองค์ความรู้ เป็ นเอกสารคู่มือแนวปฏิบตั ิในการให้อกั ษรลาดับขั้นที่เป็ นเอกสาร
ใช้เผยแพร่ ไ ด้ และผลลัพ ธ์ ตามวัตถุ ประสงค์ คื อ ไม่ มี ก ารแก้ไ ขอัก ษรล าดับ ขั้นเกิ ดขึ้ นในสองภาค
การศึกษาล่าสุ ดที่ได้นาเอาคู่มือแนวปฏิบตั ิไปใช้
คาสาคัญ: การจัดการความรู้, การจัดการศึกษา, ปั ญหาการแก้ไขอักษรลาดับขั้น
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. บทนา
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีบทบาทสาคัญในการทาวิจยั เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพื่อที่จะสามารถนาเอาเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และความรู ้ที่เหมาะสมมาช่วยในการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ (ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา, 2556: 2) ในปั จ จุ บ ัน
สถาบันการศึ กษาต่างๆ ได้มีความพยายามเป็ นอย่างมากในการพัฒนาระบบการศึ กษาให้มีคุ ณ ภาพ
มาตรฐานที่ดีข้ ึน อย่างไรก็ตามการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษามีรายละเอียดที่ค่อนข้างมากและซับซ้อน ใน
บางครั้งจึงยังคงมีขอ้ ผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะกรณี ที่เกิ ดขึ้นจากความผิดพลาด
ของบุคลากร เนื่ องจากทุก งานจาเป็ นต้องใช้บุคลากรเป็ นกลไกสาคัญในการดาเนิ นการ ดังนั้นหาก
ต้องการที่จะแก้ปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น สิ่ งจาเป็ นคือการแก้ไขหรื อปรับปรุ งที่วธิ ี การดาเนินการของ
บุคลากรโดยมุ่งเน้นการใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทางานที่ผา่ นมาให้เกิดประโยชน์ ซึ่ งเห็นได้
ว่าการจัดการศึกษาในปั จจุบนั ได้ให้ความสาคัญกับเรื่ องการจัดการความรู ้ จากการกาหนดไว้ใน “เกณฑ์
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น การที่ เ ป็ นเลิ ศ (Education Criteria for Performance Excellence:
EdPex)” ของการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ซึ่งหากภาคการศึกษาสามารถทาการจัดการความรู้
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถยกระดับสิ นทรัพย์ที่เป็ นความรู ้ได้ จะช่วยส่ งผลให้มีการดาเนินงานด้านต่างๆ
พัฒนาขึ้นได้เช่น การตัดสิ นใจ การลดเวลาในการทางาน การปรับปรุ งการบริ หารจัดการและบริ การด้าน
การศึ ก ษา รวมไปถึ ง การลดค่ า ใช้ จ่ า ย (Laal, 2011: 544-549) ในบางมหาวิ ท ยาลัย จึ ง มี ก ารศึ ก ษา
องค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อกับการจัดการความรู้ เช่น วัฒนธรรมองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้ างองค์กรและทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อนามาหาวิเคราะห์หาแนวทางในการดาเนิ นการด้านการ
ความรู้ ที่ เ หมาะสม (Eftekharzade & Mohammadi, 2011: 1001-1011) และศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของ
มหาวิทยาลัย ที่เป็ นอุปสรรคหรื อส่ งเสริ มการจัดทาการจัดการความรู ้ (Cranfield & Taylor, 2008: 85100) โดยวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อต้องการหาวิธีการทาการจัดการความรู้ให้สาเร็ จ
วิทยาลัยศิลปะ สื่ อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นหน่วยงานทางการศึกษาอีกแห่งหนึ่ งที่
มีการดาเนินการด้านการจัดการความรู้ โดยในบทความนี้ เป็ นการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้มาช่ วย
แก้ไขปั ญหาการให้อกั ษรลาดับ ขั้น (เกรด) ผิดพลาด ซึ่ งจะเป็ นการรวบรวมนาเอาองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตมาใช้เป็ นหลักในการแก้ไขปั ญหา
2. ทบทวนวรรณกรรม
การจัดการความรู้ เป็ นการระบุวา่ ความรู ้ใดที่เป็ นประโยชน์ซ่ ึงมีอยูใ่ นองค์กรและนาความรู ้น้ นั มาให้
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บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ต่อได้ (Atwood, 2009: 2) เป็ นการบริ หารจัดการองค์กรโดยเน้นใช้ความรู้ และ
ประสบการณ์ของคนทางาน รวมทั้งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการทางานมาช่ วยเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร
(ณพศิ ษ ฎ์, 2552) ซึ่ ง ก็ คื อกระบวนการนาเอาความรู ้ ที่ เกิ ดขึ้ นหรื อ มี อ ยู่แล้ว ในองค์ก ร มาใช้ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์ให้สูงสุ ด ไม่วา่ จะเป็ นความรู ้ที่มีอยูใ่ นรู ปแบบเอกสารหรื อที่เรี ยกว่าความรู ้ ชดั แจ้ง (Explicit
knowledge) หรื อ ความรู ้ที่ฝังติดอยูก่ บั ตัวคนเป็ นประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญเฉพาะหรื อที่เรี ยกว่า
ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) โดยความรู้ 2 รู ปแบบนี้สามารถที่จะเปลี่ยนรู ปแบบกลับไปกลับมาได้
ตลอดเวลา ซึ่ งจะทาให้มีการพัฒนาความรู ้ และเกิ ดความรู ้ ใหม่ข้ ึนได้ โดยโมเดลที่ได้รับความนิ ยมมา
อธิ บายการเปลี่ยนรู ปความรู ้น้ ี คือ SECI model ของ Nonaka and Takeuchi (1995) ซึ่งแนวคิดของโมเดล
นี้ มีอิทธิ พลต่อแวดวงของการจัดการความรู ้ เป็ นอย่างมาก (Andreeva & Ikhilchik, 2011: 56-66) โดย
พบว่ามีการนาเอาแนวคิดของโมเดลนี้ ไปเป็ นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลาย มีการนาไปใช้
ในการศึกษาและดาเนิ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาองค์กร เช่น ใช้เป็ นกรอบในการ
ดาเนิ นการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เพื่อลดความผิดพลาดและช่ วยแก้ไขปั ญหาในกระบวนการผลิ ต
สิ นค้าในองค์กร (กรรณิ การ์, 2556) ใช้เป็ นกรอบในการศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร (Lee & Kelkar, 2013: 226-243) ใช้เป็ นกรอบในการ
ดาเนิ นการเพื่ อสัง เคราะห์ เอกสารความรู้ ใ นการเสนอและรายงานผลการใช้งบประมาณในองค์กร
(เศรษฐ์ศิลา, 2557) เป็ นต้น มีการนาไปใช้ในการพัฒนาความรู ้ความสามารถของคน เช่น นาไปใช้เป็ น
กรอบในการสร้างสื่ อเพื่อถ่ายทอดความรู ้ของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ดูแลเด็กออทิสติกไปสู่ ผอู ้ ื่นให้เกิดการพัฒนา
ทักษะการทางานที่ดีข้ ึน (ประภัสสร, 2556) นาไปใช้เป็ นกรอบในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อลดเวลาและ
เพิ่ ม พู น เทคนิ ค ในการปฏิ บ ัติ ง านของนัก จัด รายการวิ ท ยุรุ่ น ใหม่ (รั ต นา, 2557) และยัง รวมถึ ง การ
นาไปใช้ในวงการการศึกษาโดยนาไปใช้เป็ นกรอบในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ของกลุ่ม
ครู ผสู ้ อนเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการสอนที่ดีข้ ึน (รุ่ งทิวา, 2556) ซึ่ งไม่วา่ จะเป็ นการประยุกต์ใช้
ในแง่มุมหรื อรู ปแบบใดก็ตาม แนวคิดของโมเดลนี้ ก็ยงั คงมีหลักการที่สาคัญคือ ความรู ้มีการพัฒนาและ
สร้ างขึ้ นใหม่ได้ตลอดเวลาหากมี การถ่ ายทอดและแลกเปลี่ ยนกันอย่า งต่ อเนื่ อง และความรู ้ น้ ันก็ จะ
สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งพัฒนาและสรรค์สร้างสิ่ งใหม่ๆ ให้กบั องค์กรได้ต่อไป
ในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนหรื อพัฒนาความรู ้ น้ นั หัวใจสาคัญคือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรู ้
นั้น หรื อที่เรี ยกว่า กลุ่มชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of practice: CoP) ซึ่ งกลุ่มคนเหล่านี้ เป็ นกลุ่มคนที่
รวมตัวกันด้วยความชอบหรื อความสงสัยในสิ่ งที่พวกเขาสนใจ และมีการเรี ยนรู ้ ที่จะทาให้ดีข้ ึนอย่าง
สม่าเสมอ (Wenger, 2009) ซึ่ งหลักการนี้ก็พบว่ามีการนาไปใช้แพร่ หลาย เช่น มีการสร้างกลุ่มชุมชนนัก
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ปฏิบตั ิของครู ซึ่งผลพบว่าช่วยให้เกิดการมีส่วนร่ วมระหว่างกัน มีการแบ่งปั นบทบาทหน้าที่ และรู้สึกมี
ความเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกันของกลุ่ ม ครู ไ ด้ใ นระดับ หนึ่ ง (Brouwer, Brekelmans, Nieuwenhuis &
Simons, 2012: 346-364) ในอุตสาหกรรมเองก็นาไปประยุกต์ใช้ซ่ ึ งพบว่ากลุ่มชุ มชนนักปฏิบตั ิช่วยทา
ให้กลุ่มพนักงานมีผลการปฏิ บตั ิงานที่ดีข้ ึน (Schenkel & Teigland, 2008: 106-118) ดังนั้นกลุ่มชุ มชน
นักปฏิบตั ิน้ ีถือได้วา่ เป็ นกลไกขับเคลื่อนที่สาคัญของการจัดการความรู ้เลยทีเดียว
งานวิจยั นี้จึงได้นาเอา SECI model มาประยุกต์ใช้เป็ นหลักการในการจัดการความรู ้ โดยมีกลุ่มชุมชน
นักปฏิบตั ิเป็ นกลุ่มผูด้ าเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู ้ให้กบั องค์กร
3. การดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ได้ประยุกต์กระบวนการตาม SECI model ของ Nonaka and Takeuchi (1995)โดย
มีกลุ่มชุมชนนักปฏิบตั ิเป็ นผูด้ าเนินการหลัก มีกระบวนการที่ทาต่อเนื่องกันดังนี้
1. กระบวนการสร้างสังคม (S: Socialization) มีการหารื อกันของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการให้
อักษรลาดับขั้น (เกรด) โดยผูเ้ กี่ ยวข้องหรื อชุ มชนนักปฏิ บตั ิ ในที่ น้ ี รวมถึ งกลุ่ มบุ คคลที่ประกอบด้วย
อาจารย์ที่เป็ นผูบ้ ริ หารในด้านวิชาการ อาจารย์ที่รับผิดชอบในการบริ หารหลักสู ตร และเจ้าหน้าที่ใน
ส่ วนของงานด้านการศึกษา ทั้งนี้ บุคลากรเหล่านี้ ได้ทาการประชุ มหารื อกันเกี่ ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการให้ อกั ษรล าดับ ขั้น เพื่ อหาแนวทางแก้ปั ญ หาการให้ อกั ษรล าดับ ขั้นผิด พลาด และได้
รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับการให้อกั ษรลาดับขั้นผิดพลาดในขั้นตอนนี้ดว้ ย
2. กระบวนการ (E: Externalization) ในขั้นตอนนี้ ไ ด้มี ก ารจัดประชุ ม ระดมสมอง โดยมี ก ารจัด
ประชุ มในขั้นตอนนี้ 2 ครั้งด้วยกัน คือ ครั้งที่ 1 เป็ นการนาเอาข้อมูลเชิ งสถิติ พร้ อมทั้งผลการพิจารณา
เกี่ ยวกับกรณี การให้ให้อกั ษรลาดับขั้นผิดพลาดที่ เคยเกิ ดขึ้ นในอดี ตมาวิเคราะห์ ร่วมกัน ซึ่ งจะมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ ยวกับประเด็นสาเหตุ ต่างๆ ที่เคยเกิ ดขึ้น และได้แยกหมวดหมู่สาเหตุของ
ปั ญหาเป็ นกลุ่มๆ ออกมาในรู ปแบบเอกสารเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพปั ญหาได้อย่างชัดเจนและง่ายต่อการ
พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในขั้นต่ อไปได้ ครั้ งที่ 2 ได้มีการเชิ ญอาจารย์ที่เคยให้อกั ษรลาดับ ขั้น
ผิดพลาดมาแบ่งปั นประสบการณ์ ในรู ปแบบของการเล่าเหตุการณ์ (Storytelling) ให้กบั ผูเ้ กี่ ยวข้องฟั ง
แล้วสรุ ปออกมาเป็ นกรณี ศึกษา (Case study) เพื่อจะได้นาไปเป็ นแนวทางในการสร้ างกระบวนการ
ทางานที่จะไม่เกิ ดกรณี เดิ มซ้ าและป้ องกันไม่ให้เกิ ดกรณี ใหม่ และนาเอากรณี ศึกษาที่ ได้ไปเผยแพร่
ให้กบั อาจารย์ท่านอื่นให้ระมัดระวังกรณี ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นด้วย
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3. กระบวนการรวบรวมความรู้ชดั แจ้ง (C: Combination) เป็ นขั้นตอนของการนาเอาผลที่ได้จากการ
ประชุ มระดมสมอง และการแบ่งปั นประสบการณ์ในกระบวนการอธิ บายถ่ายทอดความรู ้ มาสร้างแนว
ปฏิบตั ิใหม่ในการให้อกั ษรลาดับขั้น โดยในขั้นตอนนี้ ได้มีการประชุ มระดมสมอง 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1
ร่ างกระบวนการทางานในการให้อกั ษรลาดับขั้น โดยใช้ผงั การไหลของกระบวนการทางาน (Work
flow) เป็ นเครื่ องมือในการทางาน พร้อมทั้งได้ร่างแบบฟอร์ มที่ใช้สาหรับการตรวจเช็ค ความถูกต้องใน
การให้อกั ษรลาดับขั้นเพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบตั ิงานของ
ตนเอง ครั้ งที่ 2 เป็ นการประชุ ม ตรวจสอบและยืน ยัน กระบวนการทั้ง หมดที่ ไ ด้ร่ า งไว้ใ นครั้ งแรก
จากนั้นทีมงานได้จดั ทาเป็ นคู่มือแนวปฏิบตั ิงานในการให้อกั ษรลาดับขั้นออกมาเพื่อนาไปปฏิบตั ิจริ งใน
ขั้นตอนต่อไป
4. กระบวนการฝึ กฝนซึมซับความรู้ชดั แจ้ง (I: Internalization) ในขั้นตอนนี้ เป็ นกระบวนการนาเอา
คู่มือที่ได้จากกระบวนการรวบรวมความรู้ชดั แจ้งไปใช้จริ ง โดยได้มีการนัดประชุม อาจารย์ท้ งั หมดของ
วิทยาลัยฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาทุกคน เพื่อชี้ แจงขั้นตอนและวิธีการทั้งหมดที่
ต้องปฏิบตั ิตาม พร้อมทั้งเล่ากรณี ศึกษาทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนรับฟัง ให้ตระหนักและระมัดระวัง
ไม่ให้มีกรณี การให้อกั ษรลาดับขั้นผิดพลาดเกิดขึ้น
โดยหลังจากกระบวนการนาเอาคู่มือไปใช้งานจริ ง ก็จะมีการติดตามผลการให้อกั ษรลาดับขั้นว่ามี
กรณี ผิดพลาดขึ้นหรื อไม่ต่อไป ซึ่ งถือเป็ นการวัดผลทางตรงจากกระบวนการจัดการความรู ้ที่เกิดขึ้นใน
งานวิจยั นี้
4. ผลการศึกษา
จากการน าเอาหลัก การ SECI model ของ Nonaka and Takeuchi (1995) มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการ
ดาเนินการด้านการจัดการความรู้ เพื่อลดปั ญหาการแก้ไขอักษรลาดับขั้น มีกิจกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละขั้นตอนแสดงในรู ปที่ 1 โดยจากกระบวนการดาเนิน การจัดการความรู้ เมื่อพิจารณาภาพรวม
แล้วผลลัพธ์ที่ได้น้ ี แบ่งเป็ นผลลัพธ์หลักได้สองอย่าง ผลลัพธ์แรกคือ ผลลัพธ์เชิ งองค์ความรู้ ที่ได้จาก
กระบวนการจัดการความรู้ โดยองค์ความรู้ที่ได้ออกมาคือ “แนวปฏิบตั ิการให้อกั ษรลาดับขั้น” ซึ่ งเป็ น
แนวปฏิ บตั ิ ใหม่ที่ไ ด้จากการระดมสมองของกลุ่ มชุ ม ชนนัก ปฏิ บ ตั ิ และผูท้ ี่ มีป ระสบการณ์ เกี่ ย วข้อง
โดยตรง เป็ นการสกัดความรู ้ เพื่อทาออกมาให้อยูใ่ นรู ปของผังการไหลของงาน (Work flow) (ตัวอย่าง
ในรู ปที่ 2) มีการจัดทาแบบฟอร์ มเพื่อใช้สาหรับเป็ นใบตรวจสอบ (Check sheet) ในขั้นตอนต่างๆ ที่
สาคัญเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดความผิดพลาด และมีการจัดทากรณี ศึกษาต่างๆ (Case study) ที่เคยเกิ ดขึ้น
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จริ ง เพื่อจัดเก็บไว้เป็ นฐานความรู ้ (Knowledge based) ให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องได้ศึกษา และระมัดระวังไม่ให้
เกิ ดกรณี เดิ ม ซ้ า อี ก ทั้ง นี้ ไ ด้นาเอารายละเอี ย ดเหล่ า นี้ เ ผยแพร่ ใ นรู ป แบบเอกสารคู่ มื อ และเอกสาร
อิเล็คทรอนิคส์ซ่ ึ งได้นาไปไว้ในระบบสารสนเทศกลางของวิทยาลัยฯ เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
และนาไปใช้ได้ง่าย

S : Socialization

E : Externalization

กิจกรรม

ผลลัพธ์

กิจกรรม

ผลลัพธ์

จัดประชุมหารื อกันเกี่ยวกับปั ญหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการให้อกั ษรลาดับขั้น
โดยอาจารย์ที่เป็ นผูบ้ ริ หารในด้านวิชาการ
อาจารย์ที่รับผิดชอบในการบริ หาร
หลักสู ตร และเจ้าหน้าที่ในส่ วนของงาน
ด้านการศึกษา

1. ประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นใน
กระบวนการให้
อักษรลาดับขั้น
2. ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้อกั ษรลาดับ
ขั้นผิดพลาด

จัดประชุมระดมสมอง เพื่อนาเอาข้อมูลเชิง
สถิติและสาเหตุของความผิดพลาดที่เคย
เกิดขึ้นในอดีตมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทาการ
แยกแยะหมวดหมู่กลุ่มสาเหตุของปั ญหา
ต่างๆ ออกมาในรู ปแบบเอกสาร จัดให้มี
การแบ่งปั นประสบการณ์ของอาจารย์ที่เกิด
กรณี การให้อกั ษรลาดับขั้นผิดพลาด ใน
รู ปแบบของการเล่าเหตุการณ์ (Story
telling) แล้วสรุ ปออกมาเป็ นกรณี ศึกษา
(Case study)

1. เอกสารสรุ ป
แยกแยะประเด็น
สาเหตุการให้
อักษรลาดับขั้น
ผิดพลาด
2. เอกสารสรุ ป
กรณี ศึกษาการให้
อักษรลาดับขั้นผิด
พลาด

I : Internalization
กิจกรรม
การนาคู่มือแนวปฏิบตั ิการให้อกั ษรลาดับ
ขั้นไปเผยแพร่ และใช้จริ ง โดยได้มีการจัด
ประชุมอาจารย์ท้ งั หมดของวิทยาลัยฯ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
การศึกษาทุกคน เพื่อชี้แจงขั้นตอนและ
วิธีการทั้งหมดที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม พร้ อมทั้ง
เล่ากรณี ศึกษาทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นให้ทกุ
คนรับฟัง ให้ตระหนักและระมัดระวัง
ไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น

C : Combination
ผลลัพธ์

1. อาจารย์และเจ้า
หน้าที่ปฏิบตั ิตาม
แนวปฏิบตั ิการให้
อักษรลาดับขั้นที่ได้
จัดทาขึ้น ทาให้ไม่มี
กรณี การให้อกั ษร
ลาดับขั้นผิดพลาด
เกิดขึ้น

กิจกรรม

ผลลัพธ์

จัดประชุมระดมสมอง ร่ างกระบวนการ
ทางานในการให้อกั ษรลาดับขั้น ร่ าง
แบบฟอร์มที่ใช้สาหรับการตรวจเช็คความ
ถูกต้องในการให้อกั ษรลาดับขั้นเพื่อให้
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ใช้ตรวจสอบ และ
จัดประชุมตรวจสอบและยืนยัน
กระบวนการทั้งหมดที่ได้ร่างไว้ และจัดทา
เป็ นคู่มือแนวปฏิบตั ิการให้อกั ษรลาดับขั้น

1. เอกสารคู่มือ
แนวปฏิบตั ิการให้
อักษรลาดับขั้น ซึ่ง
ประกอบด้วย ผัง
การทางาน
แบบฟอร์ม และ
กรณี ศึกษา

รู ปที่ 1 กระบวนการจัดการความรู้เพื่อลดปั ญหาการแก้ไขอักษรลาดับขั้นตามหลักการ SECI Model
ผลลัพธ์อย่างที่สองที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนการจัดการความรู ้ น้ ี คือ ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นหลังจากการนา
แนวปฏิบตั ิการให้อกั ษรลาดับขั้นไปใช้ ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์หลักที่ได้มีการจัดการความรู ้น้ ี
ขึ้ น นัน่ คื อไม่ตอ้ งการให้มีกรณี การให้อกั ษรลาดับขั้นผิดพลาดเกิ ดขึ้ นโดยหลังจากที่ได้มีการนาไป
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ปฏิ บตั ิจริ งในสองภาคการศึกษาล่าสุ ด คือ ภาคการศึกษาที่ 2 และ ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ปี
การศึกษา 2557 พบว่า ไม่มีความผิดพลาดในการให้อกั ษรลาดับขั้นเกิดขึ้นอีก

รู ปที่ 2 ผังการไหลของงาน (Work flow) ของกระบวนการให้อกั ษรลาดับขั้น
5. อภิปรายผล
การดาเนิ นการวิจยั ในบทความนี้ ได้ประยุกต์ใช้กรอบการจัดการความรู้ ตามหลักการของ SECI
model (Nonaka & Takeuchi, 1995) ซึ่งจุดเริ่ มต้นเกิดจากการที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และ
เข้า ใจและเห็ นใจกัน (empathizing) (Nonaka & Toyama, 2003: 2–10) ในการที่ จะแก้ไ ขปั ญหาความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้อกั ษรลาดับขั้น จึงได้เริ่ มมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู ้
แบบฝังลึกของแต่ละบุคคลในกระบวนการสร้างสังคม (socialization) ซึ่ งถือเป็ นประเด็นที่สาคัญ อย่าง
ยิ่ง เพราะหากประเด็นปั ญหาหรื อประเด็นความรู ้ที่จะนามาทาการจัดการความรู ้ไม่ใช่ประเด็นที่ทุกคน
สนใจและให้ความสาคัญ ก็อาจจะไม่มีการนามาแก้ปั ญหากันอย่า งจริ ง จังและอาจทาให้ไม่ป ระสบ
ความสาเร็ จในการดาเนิ นการได้ ซึ่ งหลังจากมีความชัดเจนและความเห็นพ้องต้องกันเกิ ดขึ้นแล้วว่าจะ
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ทาการจัดการความรู้ในประเด็นใด การดาเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ในขั้นตอนรายละเอียด
คือ การจับ การสร้าง การจัดหมวดหมู่ การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ความรู้ (Karkoulian,
Messarra & McCarthy, 2013: 511-526) ก็ถือเป็ นกระบวนการที่สาคัญ เช่ นกัน โดยในการดาเนิ นการ
ตามกระบวนการเหล่านี้ ในกรณี การจัดการความรู ้การแก้ไขอักษรลาดับขั้น พบว่าในแต่ละขั้นตอนที่มี
การเปลี่ยนรู ปความรู ้ไปมาระหว่างความรู้ฝังลึก (tacit) กับความรู้ชดั แจ้ง (explicit) นั้น ในความเป็ นจริ ง
แล้วบางกรณี ไม่สามารถแยกจากกันได้โดยชัดเจน ดังนั้นในกรณี ที่จาเป็ นต้องมีการอธิ บายประกอบกับ
การสกัดออกมาเป็ นเอกสารในบางขั้นตอน เช่น กรณี ศึกษาความผิดพลาดที่เคยเกิ ดขึ้น ได้เชิ ญผูท้ ี่เป็ น
กรณี ศึกษามาแบ่งปั นให้เห็ นสภาพเหตุการณ์ ที่แท้จริ ง โดยการเล่าเหตุการณ์ (storytelling) ให้แก่กลุ่ม
ชุมชนนักปฏิบตั ิฟัง เพื่อทาให้คนที่รับสารเข้าใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเรื่ องเล่าเหล่านี้จะทาให้ผฟู ้ ังเห็นภาพ
คิดตาม และเชื่อมโยงความคิดกับผูเ้ ล่าได้ดีข้ ึน (Bill , 2014: 25-28) ซึ่ งในการถ่ายทอดก็ได้รับผลตอบรับ
ที่ดีกว่าการอ่านจากเอกสารเพียงอย่างเดียว
การดาเนิ นการจัดการความรู้ เรื่ องนี้ เป็ นมิติขององค์ความรู ้ ที่พ ฒ
ั นาขึ้ นมาจากความรู ้ ระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม และสุ ดท้ายสามารถนาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับองค์กร (Bratianu, 2010: 193200) ซึ่ งหากมีการขยายผลความรู ้ ข้ ึ นเรื่ อยๆ อาจสามารถนาเอาความรู้ น้ ี ไปเผยแพร่ เพื่ อใช้ใ นระดับ
ระหว่างองค์กรได้ (Nonaka & Takeuchi, 1995) โดยในปั จจุบนั การจัดการความรู ้ไม่ได้จากัดอยูเ่ พียงใน
วงการใดวงการหนึ่ งเท่านั้น มีการนาไปใช้กนั อย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในแง่ของ
การช่ วยสนับสนุ นการตัดสิ นใจ การลดเวลาการทางาน และการลดต้นทุ นการบริ หารจัดการ (Laal,
2011: 544-549) ซึ่ ง หากองค์ก รไม่ ว่า จะอยู่ใ นภาคส่ ว นใดหากมี ก ารจัดการความรู ้ ที่ ดี ก็ จะสามารถ
ส่ งเสริ มให้องค์กรเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาจนกระทัง่ สามารถสร้างนวัตกรรมและเกิดความยัง่ ยืนในการ
ดาเนินกิจการขององค์กรได้
6. สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้ดาเนิ นการตามหลักการของ SECI model (Nonaka and Takeuchi, 1995) เพื่อแก้ปัญหา
การให้ อ ัก ษรล าดับ ขั้น ผิ ด พลาด โดยมี ผ ลลัพ ธ์ ห ลัก สองอย่า งคื อ ผลลัพ ธ์ เ ชิ ง องค์ค วามรู้ ที่ ไ ด้จ าก
กระบวนการจัดการความรู้ ซึ่ งก็คือแนวปฏิ บตั ิ ใหม่ที่ได้จากการระดมสมองของผูท้ ี่ มีประสบการณ์
เกี่ ยวข้องโดยตรง อีกผลลัพธ์หนึ่ ง คือ ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ คือการลดหรื อ
ไม่ให้เกิดกรณี การแก้ไขอักษรลาดับขั้น ซึ่ งได้วดั ผลหลังจากที่ได้นาความรู้ที่สร้างเป็ นแนวปฏิบตั ิไปใช้
จริ งในการทางาน ซึ่ งพบว่าไม่มีการแก้ไขอักษรลาดับเกิดขึ้นในสองภาคการศึกษาล่าสุ ด อย่างไรก็ตาม
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ผลลัพ ธ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจากงานวิจยั นี้ เป็ นเพี ยงผลในระยะเริ่ ม ต้น เนื่ องจากนาไปใช้จริ ง ได้เพี ยงสองภาค
การศึกษาเท่านั้น ยังต้องมีการติดตามดูผลในระยะยาวกว่านี้ ซึ่ งหากเกิดกรณี ความผิดพลาดใดๆ ขึ้น ควร
ต้องมีการปรับปรุ งตามกระบวนการของการจัดการความรู ้ต่อไป ซึ่ งจะทาให้องค์ความรู ้สามารถเพิ่มพูน
และนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จบ
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บทคัดย่ อ: การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษากฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิประโยชน์และ
สวัสดิการด้านการลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
โดยสร้างแผนภาพการเรี ยนรู ้ สิ ทธิ ประโยชน์ และสวัสดิการด้านการลาด้วยกระบวนการวิศวกรรม
ความรู ้
ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ในแต่ละประเภท
มีสิทธิ การลาที่ ไม่เหมื อนกันและมีการบังคับใช้ระเบียบปฏิบตั ิที่ต่างกัน โดยองค์ความรู ้ที่จาํ เป็ น
เรื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ และสวัส ดิ การด้านการลาที่ ใช้ในการปฏิ บ ัติ งานสําหรั บ กลุ่ ม ข้าราชการมี
จํานวน 6 สิ ทธิ ได้แก่ การลาป่ วย การลาคลอดบุตร การลาช่วยเหลือภริ ยาที่คลอดบุตร การลากิจ
ส่ วนตัว การลาอุปสมบท และ การลาไปศึกษา อบรม ดูงาน สําหรับกลุ่มบุคลากรทางการศึกษามี
สิ ท ธิ ในการลาได้เพี ย ง 4 สิ ท ธิ คื อ การลาป่ วย การลาคลอดบุ ต ร การลากิ จ ส่ ว นตัว และการลา
อุปสมบท จากการสังเคราะห์ความรู ้ จากกฎระเบียบ และการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อนํามา
สร้างแผนภาพความรู ้ สิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิการของวิทยาลัยฯ ซึ่งครอบคลุมระเบียบปฏิบตั ิใน
ด้านสิ ทธิ การลา ทําให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ ปฏิบตั ิตนในเรื่ อง
ของสิ ท ธิ ก ารลาได้อย่างถู ก ต้องและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนทําให้ก ารประสานงานในส่ วนที่
เกี่ยวข้องได้แก่งานธุรการ งานบุคลากร และผูอ้ าํ นวยการ สามารถปฏิบตั ิได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง
คําสํ าคัญ: การจัดการความรู ้, วิศวกรรมความรู ้, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่,
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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 ย น าฏ ศิ ลป เชี ยงให ม่ เป็ น ห น่ วยงาน ราช ก ารใน สั งกั ด ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒ นศิ ล ป กระทรวงวัฒ นธรรม มี ภ ารกิ จ หลัก ในการจัด การเรี ยนการสอนด้า นนาฏศิ ล ป์
ดุ ริยางคศิ ลป์ ทั้งไทยและสากล เพื่อผลิ ตครู และบุคลากรสายอาชี พ ในด้านนาฏศิ ลป์ และดนตรี
โดยมีการจัดการศึกษาในสองระดับคือระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) และระดับปริ ญญาตรี มีบุคลากร
ในสังกัดหลายประเภทประกอบด้วย ข้าราชการครู จาํ นวน 66 คน ข้าราชการพลเรื อนจํานวน 3 คน
พนัก งานราชการจํานวน 5 คน ลู ก จ้างประจําจํานวน 10 คน และลู ก จ้างชั่วคราวจํานวน 13 คน
รวมจํานวนทั้งสิ้ น 98 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557) จากความหลากหลายของประเภท
บุคลากร ทําให้การบังคับใช้กฎ ระเบียบด้านการบริ หารงานบุคคลมีการบังคับใช้ที่หลากหลายตาม
ไปด้ว ย ทั้ง นี้ จากการสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม พบว่ า งานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
จําเป็ นต้องมี การบังคับใช้กฎ ระเบี ยบที่ แตกต่างไปตามประเภทของบุ คลากร และยิ่งเป็ นเรื่ องที่
เกี่ ยวเนื่ องกับสิ ทธิ ประโยชน์ส่วนบุ คคล ทําให้การบังคับใช้กฎ ระเบี ยบ ยิ่งมีการใช้แยกใช้อย่าง
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ละเอียดมากขึ้นตามประเภทของบุคลากร มีความหลากหลาย ซับซ้อน และบ่อยครั้งมีการตีความ
ความที่ไม่ถูกต้องตรงกัน ส่ งผลให้เกิดความผิดพลาด และความล่าช้า ในการรับสิ ทธิประโยชน์ของ
ผูข้ อใช้สิทธิ และการดําเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องของงานบุคลากรของวิทยาลัยฯ กลายเป็ นสภาพการ
ทํางานที่ ยุ่งยาก ซํ้าซ้ อ น เนื่ อ งจากต้อ งคอยแก้ไ ข ตรวจทานความถู ก ต้อ ง ตั้งแต่ ก ระบวนการ
ในการจัดทําเอกสาร การเสนอขอใช้สิทธิ การตรวจสอบ และการอนุ มตั ิ อยูบ่ ่อยครั้ง นอกจากนี้ ยงั
เป็ นการเพิ่มภาระงานให้งานบุคลากรของวิทยาลัยฯ อีกด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น จากผลการประเมิ น การปฏิ บ ัติงานจาก ก.พ.ร.ตามตัวบ่ งชี้ เกี่ ยวกับ การเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ในปี พ.ศ.2556 พบว่า วิทยาลัยฯ ได้รับผลการประเมิ น ในระดับตํ่า ทําให้
ผูบ้ ริ หารเน้นและให้ความสําคัญ ส่ งเสริ มให้งานบริ หารงานบุ คคลดําเนิ นการจัดการความรู ้ดา้ น
กฎระเบียบภายในองค์กร จากการสํารวจความคิดเห็นของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ถึงความต้องการที่จะทราบถึงกฎ ระเบียบ พบว่า บุคลากรส่ วนใหญ่ ให้ความสนใจ กฎ ระเบียนที่
เกี่ยวกับสิ ทธิ การลาร้อยละ 25.31 รองลงมา สิ ทธิ ในด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการร้อยละ
24.05 และสวัสดิ การในส่ วนของค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 20.25 ในขณะที่ กฎ ระเบียบด้านอื่นๆ
บุคลากรให้ความสนใจไม่เกิ นร้อยละ 10 ได้แก่ระเบียบการขอเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ระเบียบงาน
บุคลากร ระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบการเงิน ระเบียบงานพัสดุ และระเบี ยบงานงบประมาณ
และจากการสํารวจความรู ้ความเข้าใจของบุคลากรเรื่ องกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ ทธิ การลา
โดยใช้แบบทดสอบ เพื่อทําการวัดความรู ้ ในเรื่ องสิ ทธิ การลาจากบุ คลากร จํานวน 98 คน พบว่า
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 51 คนมีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาํ หนดไว้
ร้อยละ 50 มีเพียง 16 คน ที่ผา่ นคะแนนในระดับ 80 ขึ้นไป สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรยังขาดความ
เข้าใจที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิในเรื่ องระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านสิ ทธิ การลา และยิ่งไปกว่านั้น จาก
การสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มและการสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งทางการจากผู ้รั บ ผิ ด ชอบพบว่ า
การดําเนิ นงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการปฏิบตั ิงานตาม
ความเคยชิ นและคําบอกเล่ามากกว่าการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ จึงส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานในส่ วน
ของงานบุคลากร เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ซํ้าซ้อนหรื อมีการปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวกับสิ ทธิและการปฏิบตั ิงาน
งานวิจยั นี้ ได้ประยุกต์ใช้หลักการวิศวกรรมความรู ้เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาถึงสภาพ
ปั ญหาและความรู ้ที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิการในด้านการลา โดยการสังเคราะห์ความรู ้
หรื อประสบการณ์ที่สะสมในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ความรู ้ชดั แจ้งจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กฎ ระเบี ยบต่างๆ (Explicit Knowledge) และนํามาสร้างเป็ นแผนภาพความรู ้ สิ ทธิ ประโยชน์และ
สวัสดิการโดยเฉพาะด้านสิ ทธิ การลา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กบั บุคลากร และส่ งผลให้การทํางาน
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ในส่ วนงานบุ คลากรเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย ช่ วยลดปั ญ หาความล่ าช้า การทํางานที่ ซ้ ําซ้อน
ผิดพลาด ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน อันเนื่องจากการขาดความเข้าใจที่ชดั เจนในกฎ ระเบียบ และการ
ดําเนิ นการทั้งในส่ วนของตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้ผเู ้ กี่ยวข้องสามารถนําความรู ้
ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้ประยุกต์ใช้หลักการวิศวกรรมความรู ้ในการศึกษาถึงปั ญหาและความรู ้เฉพาะ
เพื่อนํามาสังเคราะห์และสร้างเป็ นแผนภาพความรู ้ กฎ ระเบียบด้านสิ ทธิการลา โดยอาศัยการศึกษา
จากกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านสิ ทธิการลา และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูร้ ับผิดชอบหลักใน
การปฏิบตั ิงาน และผูบ้ ริ หารในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อให้เกิดความรู ้อย่างเป็ นระบบ โดยได้กาํ หนด
เป็ นขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
การตรวจสอบและบ่ งชี้ความรู้ (Knowledge Audit and Identification)
เน้นศึกษาเพื่อตรวจสอบและบ่งชี้ความรู ้ในเรื่ องสิ ทธิ และสวัสดิการด้านการลาที่เกี่ยวข้องกับ
ข้าราชการครู แ ละบุ ค ลากร โดยศึ ก ษาจากบริ บ ทขององค์ก ร ทั้งในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ ง โครงสร้ าง
บุคลากรและกระบวนการทํางาน และการวิเคราะห์ความรู ้ในกฎระเบียบและการบริ หารงานบุคลากร
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาหรื อความรู ้ที่สาํ คัญสําหรับการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสิ ทธิการลา
การถอดความรู้ และสั งเคราะห์ ความรู้ (Knowledge Engineering)
เน้น การดําเนิ น การตามกระบวนการวิศ วกรรมความรู ้ โดยทําการศึ ก ษาข้อ มู ล (Explicit
Knowledge) จากกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิการลาตามที่ได้กาํ หนดไว้ในขั้นตอนการตรวจสอบ
และบ่ งชี้ ความรู ้ ประกอบด้วยระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่ วนราชการพ.ศ. 2537 ระเบียบว่าด้วยการจ่าย
ค่ าจ้างลู ก จ้างของส่ ว นราชการ พ.ศ. 2526 พระราชบัญ ญัติ ระเบี ยบข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กฎ ก.ค.ศ.ว่า
ด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อนําข้อมูลมาใช้
วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบกับการปฏิบตั ิงานจริ ง นอกจากนี้ ยงั ใช้การสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญเพื่อศึกษาถึง
ความรู ้ เฉพาะ หรื อเทคนิ ค (Tacit Knowledge) ในการปฏิ บตั ิ ตามกฎ ระเบี ยบในด้านสิ ทธิ การลา
และนําข้อมูลทั้ง 2 ส่ วนมาทําการวิเคราะห์ หาความความเชื่ อมโยง ระหว่างความรู ้ที่ได้ศึกษาจาก
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเคราะห์ความรู ้ (Knowledge Synthesis) โดยนํามาสร้างเป็ นแผนภาพ
ความรู ้ (Knowledge Models) และผังการติดต่อเชื่ อมโยง ที่ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนที่จะพัฒนาเป็ นแผนภาพความรู ้ที่มีลกั ษณะที่เข้าใจง่าย และเหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้
ของบุคลากร ที่มีระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ที่จาํ กัด
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ปัญหา โอกาส โครงสร้างขององค์กร รวมถึงการทดสอบความรู ้ในเรื่ อง
สิ ทธิและสวัสดิการด้านการลาของบุคลากร พบว่า ปั ญหาที่นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด
ซํ้าซ้อน เกี่ยวกับเรื่ องสิ ทธิการลามีประเด็นที่สาํ คัญที่สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปสาเหตุ และสภาพปัญญา
สาเหตุ
1.มีบุคลากรที่หลากหลายในองค์กร
2.ขาดระบบการสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิภาพ
3.พฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรที่การปฏิบตั ิงานตามความ
เคยชินจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
4.กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง มีจาํ นวน
มาก และมีรายละเอียดที่ซบั ซ้อน
การใช้ภาษาที่เข้าใจยาก

สภาพปัญหา
การตีความกฎ ระเบียบที่ไม่ตรงกันของบุคลากร
แต่ละประเภท
ปั ญหาเรื่ องการสื่ อสารในองค์กรที่ไม่มีการ
ดําเนินการที่ชดั เจน
มีการดําเนิ นงานตามคําบอกเล่าระหว่างเพื่อน
ร่ วมงานเป็ นหลัก
บุคลากรส่ วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจที่จะศึกษา
กฎ ระเบียบ เพราะมองว่า เป็ นเรื่ องของความ
ยุง่ ยากและมีรายละเอียดที่มาก

ผลกระทบ

การใช้ และการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์
มีความสลับซับซ้อน และปฏิบตั ิ
กันอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม
นอกจากนี้ บุคลากรขาดความรู ้ใน
เรื่ องสิ ทธิ และสวัสดิการด้าน
การลา

นอกจากนี้ ผลที่ได้จากกระบวนการวิศวกรรมความรู ้ โดยได้จบั ประเด็นความรู ้ วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งความรู ้ 2 ส่ วน ทั้งจากการศึกษาข้อมูล จากกฎ ระเบียบ (Explicit
Knowledge) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ทธิ การลา และจากการสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก (Tacit Knowledge)
จากผู บ้ ริ ห าร และเจ้า หน้า ที ่ผู ป้ ฏิบ ตั ิง านหลัก โดยผลที ่ไ ด้จ ากการศึ ก ษาข้อ มู ล (Explicit
Knowledge) จากกฎ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ ท ธิ ก ารลา พบว่ า มี ก ฎ ระเบี ย บสิ ท ธิ ก ารลาของ
ข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตามแต่ละประเภทแตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ตารางสิ ทธิ และสวัสดิการด้ านการลาของข้ าราชการครู และบุคลากรวิทยาลัยฯ
ข้ าราชการ
ลูกจ้ างประจํา
พนักงานราชการ
ลูกจ้ างชั่วคราว
มีสิทธิลาประเภทต่ าง ๆ ดังนี้
มีสิทธิลาประเภทต่ าง ๆ ดังนี้
มีสิทธิลาประเภทต่ าง ๆ ดังนี้
มีสิทธิลาประเภทต่ าง ๆ ดังนี้
1.การลาป่ วย
1.การลาป่ วย
1.การลาป่ วย
1.การลาป่ วย
2.การลาคลอดบุตร
2.การลาคลอดบุตร
2.การลาคลอดบุตร
2.การลาคลอดบุตร
3.ลาไปช่วยเหลือภริ ยาที่คลอดบุตร
3.ลาไปช่วยเหลือภริ ยาที่คลอดบุตร 3.ลากิจส่วนตัว
3.การลากิจส่วนตัว
4.การลากิจส่ วนตัว
4.การลากิจส่วนตัว
4.การลาอุปสมบทหรื อการลาไป 4.การลาอุปสมบทหรื อการลา
5.การลาอุปสมบทหรื อการลาไป
5.การลาอุปสมบทหรื อการลาไป
ประกอบพิธีฮจั ย์
ไปประกอบพิธีฮจั ย์
ประกอบพิธีฮจั ย์
ประกอบพิธีฮจั ย์
6 การลาไปศึกษาฝึ กอบรม ดูงานหรื อ
6 การลาไปศึกษาฝึ กอบรม ดูงาน
ปฏิบตั ิการวิจยั
หรื อปฏิบตั ิการวิจยั
***นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ กําหนดที่มีความเชื่ อมโยงต่อสิ ทธิ การลาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ และบันทึกข้อความที่ วธ 0801/1312
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 เรื่ องกําหนดจํานวนครั้ง จํานวนวันลา และมาทํางานสายของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ซึ่ งได้กาํ หนดให้บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจําต้องมีจาํ นวนครั้งการลากิจและลาป่ วยรวมกันไม่เกิน 8 ครั้ง ถ้าจํานวนครั้งเกินกว่านี้ จะต้องมีวนั ลารวมไม่เกิน 15 วัน ในส่ วนของ
ข้าราชการครู จะต้องมีจาํ นวนครั้งการลากิจและลาป่ วย รวมกันไม่เกิน 6 ครั้ง ถ้าจํานวนครั้งเกินกว่านี้ จะต้องมีวนั ลารวมไม่เกิน 12 วัน
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ผลที่ ไ ด้จ ากการสัม ภาษณ์เชิง ลึก จากผู บ้ ริ ห าร และเจ้า หน้า ที ่ผู ป้ ฏิบ ตั ิง านโดยนํา มา
เปรี ย บเทีย บ และผนวกเข้ากับ ความรู ้ที่ได้จ ากการสังเคราะห์ก ฎระเบีย บ พบว่าส่ วนใหญ่จ ะมี
ลักษณะที่เป็ นกระบวนการ หรื อขั้นตอนในการลา และข้อควรระวัง ที่เกิดจากการลาอีกด้วย
ตารางที่ 3 ตารางข้ อมูลการสั มภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูปฏิบัติงาน
ระเบียบ
ข้าราชการซึ่ งประสงค์จะลาป่ วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรื อจัดส่ ง
ใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตก่อนหรื อในวันที่ลา
เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นจะเสนอหรื อจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบตั ิราชการก็ได้
ในกรณี ที่ขา้ ราชการผูข้ อลามีอาการป่ วยจนไม่สามารถจะลงชื่อ
ในใบลาได้ จะให้ผอู ้ ื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรื อ
จัดส่ งใบลาโดยเร็ว

ข้าราชการซึ่ งประสงค์จะลากิจส่ วนตัว ให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลา
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นที่ไม่สามารถรอรับอนุ ญาตได้ทนั จะ
เสนอหรื อจัดส่ งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจาํ เป็ นไว้แล้ว หยุดราชการไปก่อนก็
ได้ แต่ จะต้องชี้ แจงเหตุ ผลให้ผูม้ ี อาํ นาจอนุ ญ าตทราบโดยเร็ วในกรณี มีเหตุ
พิเศษที่ไม่อาจเสนอหรื อจัดส่ งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ งได้ ให้เสนอหรื อจัดส่ ง
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจ
อนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบตั ิราชการ
ข้าราชการซึ่ งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรื อ
ข้า ราชการที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามซึ่ งประสงค์จ ะลาไปประกอบพิ ธี ฮ ัจ ย์
ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศซาอุ ดี อ าระเบี ย ให้ เสนอหรื อจัด ส่ งใบลาต่ อ
ผู ้บ ัง คับ บั ญ ชาตามลํา ดับ จนถึ ง ผู ้มี อ ํา นาจพิ จ ารณาหรื ออนุ ญ าตก่ อ นวัน
อุปสมบทหรื อก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
ข้า ราชการที่ ไ ด้รั บ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ ล า
อุปสมบทหรื อได้รับอนุ ญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์แล้ว จะต้องอุปสมบท
หรื อ ออกเดิ น ทางไปประกอบพิ ธี ฮ ัจ ย์ภ ายใน 10 วัน นับ แต่ ว นั เริ่ ม ลา และ
จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบตั ิราชการภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ ลาสิ กขา
หรื อวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบ
พิธีฮจั ย์

145

การสั มภาษณ์
การลาป่ วยข้าราชการครู จะต้องจัดส่งใบลาในหลังจากที่
กลับมาปฏิบตั ิงานโดยทันที โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และให้
หัวหน้าภาควิชาเป็ นผูล้ งนาม หลังจากนั้นให้ส่งที่เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อลง
เลขรับหนังสื อ เจ้าหน้าที่จะส่งต่อให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
ในการควบคุมสถิติวนั ลา ทําการบันทึกข้อมูล และส่ งกลับไปที่ธุรการ
เพื่อให้ผอู ้ าํ นวยการลงนามอนุญาต
การไม่ ปฏิ บตั ิ ตามขั้น ตอน หรื อ กฎระเบี ยบ เช่ น ลื มไม่ส่ ง
ใบลา ในวันแรกที่กลับมาปฏิบตั ิงาน ก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ เกิดมีงานตกค้าง การปฏิบตั ิงานมีปัญหาในการตรวจสอบ และ
ส่งผลกระทบต่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการไม่
ส่งใบลาถือว่าเป็ นการขาดราชการโดยไม่มีเหตุอนั ควร
ในการลาของข้า ราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา
มีการกําหนดจํานวนวันและครั้งในการลาที่แตกต่างกัน โดยอธิ การบดี
เป็ นผูก้ าํ หนด หากเกิดกว่าจํานวนครั้งที่กาํ หนดจะมีผลต่อการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
สําหรับลูกจ้างชัว่ คราวให้มีกาํ หนดให้ลาป่ วยได้ แต่ห้ามลา
กิจ ทั้งนี้ จะต้องทํางานมาไม่น อ้ ยกว่า 6 เดือน เพราะเป็ น ข้อ กําหนดใน
ระเบียบของลูกจ้าง
ขั้นตอนในการลากิจข้าราชการครู จะต้องส่ งใบลากิจ ก่อนที่
จะลาโดยต้อ งกรอกข้อ มู ล ให้ ค รบถ้ว นและให้ หั ว หน้ า ภาควิ ช าเป็ น
ผูล้ งนาม หลัง จากนั้น ให้ ส่ งที่ เจ้าหน้าที่ ธุ รการ เพื่ อ ลงเลขรั บ หนังสื อ
เจ้าหน้าที่ จะส่ งต่ อให้กบั ผูป้ ฏิ บตั ิ งานที่ ได้รับมอบหมายในการควบคุม
สถิ ติ ว ัน ลา ทํ า การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และส่ งกลั บ ไปที่ ธุ ร การ เพื่ อ ให้
ผูอ้ ํา นวยการลงนามอนุ ญ าต จึ ง จะมี สิ ท ธิ ใ นการลาได้ (ต้อ งแนบใบ
มอบหมายหน้าที่) กรณี ลูกจ้างลากิจจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
การลากิจข้าราชการต้องพึงระลึกไว้ว่าการลากิจจะส่ งผล
ต่อบําเหน็จ บํานาญ ทั้งนี้ ให้ลองไปศึกษาจากระเบียบของการเงินดูอีกที
ลาไปอุ ป สมบทและประกอบพิ ธีฮ ัจน์ จะต้อ งจัด ส่ งใบลา
ล่วงหน้าให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาก่อนไม่น้อยกว่า 60 วันและเมื่อได้รับ
อนุ ญาตแล้วต้องเข้าอุปสมบทภายใน 10 วัน และต้องกลับเข้าปฏิบตั ิงาน
ภายหลังลาสิ กขา 5 วัน ทั้งนี้ ผลู ้ าจะต้องทําบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาต
ต่ออธิ การบดี สถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิ ลป์ และหากได้รับการอนุ ญาตต้อง
มอบหมายหน้าที่ให้เรี ยบร้อย เพราะเป็ นการลาที่รู้ล่วงหน้า ส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่
ลาจะลาในช่วงเข้าพรรษา และจะรอรับกฐิน ก่อนที่จะสึ กออกมาแต่ท้ งั นี้
การลาบวชจะไม่ เกิ ดขึ้ น บ่ อ ย เนื่ องจากที่ วิทยาลัยฯ มี การต่ อเพลงหน้า
พาทย์ช้ นั สู งซึ่ งผูท้ ี่จะได้รับการถ่ายทอดจะต้องผ่านการบวชเรี ยนมาก่อน
อยู่แ ล้ว ในส่ ว นของพนั ก งานราชการ ต้อ งเป็ นไปตามระเบี ย บของ
พนักงานราชการคือต้องทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สําหรับลูกจ้างมี
สิ ทธิที่จะลา แต่จะไม่ได้รับเงินเดือนในช่วงที่ลาอุปสมบท

ตารางที่ 3 ตารางข้ อมูลการสั มภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (ต่ อ)
ระเบียบ
ข้าราชการซึ่ งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั ในประเทศหรื อต่างประเทศให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการยกเว้นผูว้ า่ ราชการหรื อ
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต

การสัมภาษณ์
ลาไปศึกษา ฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานวิจยั และดูงาน จะต้องจัดส่ง
ใบลาตามลําดับ และต้องส่งล่วงหน้าโดยรอให้ผบู ้ งั คับบัญชาอนุญาต จึงมี
สิ ทธิ ในการลา สําหรับพนักงานราชการและลูกจ้างไม่มีสิทธิในการลา
การลาไปศึกษาต่อเต็มเวลา จะไม่มีสิทธิในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เพราะว่ามีเวลาปฏิบตั ิงานไม่ถึง4 เดือนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือน

ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงานโดยผนวกเข้ากับ
ความรู ้ที่ได้จากการสังเคราะห์กฎระเบียบ พบว่าการใช้สิทธิและสวัสดิการด้านการลาประเภทต่างๆ
มีข้ นั ตอนและวิธีการ และมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ไป สามารถแยกเป็ นความรู ้ระดับงาน ความรู ้
ระดับการคิด และความรู ้เฉพาะได้ดงั นี้
ความรู ้ระดับงานเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ (Task Model) จะประกอบด้วยภารกิจย่อยในเรื่ อง
สิ ทธิ การลา สิ ทธิ ค่ารักษาพยาบาล สิ ทธิ สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังแสดงใน
รู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ความรู ้ระดับงาน (Task Model) การดูแล ติดตามและชี้แจงเกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์
ตัวอย่างผลที่ได้จากการศึกษาในส่ วนของสิ ทธิการลานั้น สามารถแยกออกเป็ นความรู ้ระดับ
ความคิดได้ดงั รู ปที่ 2
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รู ปที่ 2 ความรู ้ระดับความคิด (Inference Model) สิ ทธิการลา
ความรู ้ ระดับความคิ ด (Inference Model) ในเรื่ องสิ ทธิ การลาจะประกอบไปด้วยการลา
ทั้งหมด 6 ประเภทที่มีการใช้ในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้แก่ ลาป่ วย ลาคลอดบุตร ลาช่วยเหลือ
ภริ ยาที่คลอดบุตร ลากิจส่ วนตัว ลาอุปสมบทหรื อประกอบพิธีฮจั ย์ และลาศึกษาต่อ อบรม ดูงาน
จากการลาทั้งหมด 11 ประเภทตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.
2555 ซึ่ งสามารถนําเสนอแผนผังความรู ้ เฉพาะเกี่ ยวกับการลาแต่ละประเภท โดยจะขอนําเสนอ
เฉพาะแผนผังการลาที่มีลกั ษณะพิเศษตามลําดับดังต่อไปนี้

รู ปที่ 3 ความรู ้ระดับความสัมพันธ์ของปั ญหาเฉพาะ (Domain) การลาป่ วย
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จากรู ปที่ 3 สะท้อนให้เห็นว่าสิ ทธิการลาป่ วยของข้าราชการครู สามารถลาได้ตามที่ป่วยจริ ง
แต่ไม่เกิน 6 ครั้ง 12 วัน สําหรับบุคลากรทางการศึกษา สามารถลาได้ตามที่ป่วยจริ งแต่ไม่เกิน 8 ครั้ง
15 วัน โดยจะต้องนําจํานวนวันลาไปรวมกับวันลากิจด้วย สําหรับลูกจ้างชัว่ คราวที่ปฏิบตั ิงานไม่ถึง
6 เดือนสามารถลาป่ วยได้แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน กรณี ที่ลูกจ้างชัว่ คราวทํางานมากกว่า 6 เดือน
สามารถลาป่ วยได้ปีงบประมาณละ 15 วัน หากลาเกินจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในวันที่ลาและหาก
บุคลากรทุกประเภทลาเกินที่กาํ หนดจะมีผลทําให้ไม่ได้รับการพิจารณาในการขึ้นเงินเดือนในรอบ
การประเมินนั้น ๆ

รู ปที่ 4 ความรู ้ระดับความสัมพันธ์ของปัญหาเฉพาะ(Domain) การลากิจส่ วนตัว
รู ปที่ 4 แสดงความรู ้ระดับความสัมพันธ์ของปั ญหาเฉพาะ (Domain) การลากิจส่ วนตัว ผูท้ ี่
จะลากิจส่ วนตัวจะต้องได้รับอนุญาตให้ลา จึงจะมีสิทธิ ลากิจให้ลากิจได้ สําหรับกรณี มีเหตุจาํ เป็ น
ไม่ตอ้ งรอให้ผบู ้ งั คับบัญชาอนุ ญาตแต่ตอ้ งชี้แจงเหตุจาํ เป็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชา และการลากิจส่ วนตัว
จะส่ งผลต่อการรับบําเหน็จ บํานาญหลังเกษียณอายุราชการ กรณี ของลูกจ้างชัว่ คราวจะไม่มีการจ่าย
ค่าจ้างในวันที่ลากิ จ และการลากิ จจะถูกนําไปนับวันรวมกับวันลาป่ วยเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน

รู ปที่ 5 ความรู ้ระดับความสัมพันธ์ของปัญหาเฉพาะ(Domain) การลาอุปสมบทหรื อประกอบพิธีฮจั ย์
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รู ปที่ 5 ความรู ้ระดับความสัมพันธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain) การลาไปอุปสมบท หรื อลา
ไปประกอบพิธีฮจั ย์ ผูล้ าจะต้องจัดส่ งใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยที่ ผูล้ าต้องไม่เคยไป
อุปสมบทหรื อไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ สามารถลาได้ 120 วัน หลังจากได้รับการอนุ มตั ิ
ให้ลาแล้วจะต้องเข้าอุปสมบทหรื อออกเดินทางภายใน10 วัน และต้องกลับเข้าปฏิบตั ิราชการภาย
ใน 5 วัน หลังจากเดิ น ทาง หรื อลาสิ กขาแต่ ตอ้ งไม่ เกิ น จํานวนวัน ที่ ลา สําหรั บ พนัก งานราชการ
จะต้องมีการจ้างไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี กรณี เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวสามารถลาได้แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน

รู ปที่ 6 ความรู ้ระดับความสัมพันธ์ของปั ญหาเฉพาะ(Domain) การลาไปศึกษา ฝึ กอบรมฯ
รู ปที่ 6 ความรู ้ระดับความสัมพันธ์ของปั ญหาเฉพาะ (Domain) การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม
ปฏิบตั ิการวิจยั หรื อดูงาน ผูท้ ี่จะลาจะต้องจัดส่ งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขั้นเพื่อพิจารณา
และเมื่อได้รับการอนุญาตจึงจะมีสิทธิในการลาได้ กรณี ลาไปศึกษาเต็มเวลาจะมีผลต่อการเลื่อนขั้น
เงินเดือน โดยหากเมื่อนับรวมเวลาที่อยูป่ ฏิบตั ิงานแล้วเกินกว่า 4 เดือน จะยังคงมีสิทธิ ได้รับการขึ้น
เงินเดือนประจําปี สําหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชัว่ คราวไม่มีสิทธิในการลานี้
ในส่ ว นของการติ ด ต่ อ ประสานงาน ในการใช้สิ ท ธิ ก ารลาพบว่ ามี ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งได้แ ก่
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ งผูท้ ี่จะใช้สิทธิ การลาจะต้องจัดทําใบลาโดยกรอกข้อมูล
ให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่ งที่งานธุ รการเพื่อลงทะเบียนรับหนังสื อและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมู ล กรณี ที่ขอ้ มู ลไม่ ครบถ้วนจะถูก ตี กลับ ไปที่ ขา้ ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นงานธุรการจะนําส่ งที่งานบุคลากรเพื่อตรวจเช็ค สถิติวนั ลา และ
ส่ งให้กบั ผูอ้ าํ นวยการลงนามอนุ ญาตในใบลา และในกรณี ที่ไม่อนุ ญาตหรื อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารจะกลับ มาที่ งานบุ ค ลากร ฝ่ ายงานบุ ค ลากรจะต้อ งแจ้งผลหรื อ ขอเอกสารเพิ่ ม เติ ม จาก
ข้าราชการครู และบุคลากร ในกรณี ที่อนุญาตใบลาก็จะถูกมาจัดเก็บไว้ที่งานบุคลากรเพื่อจัดเก็บเป็ น
หลักฐานต่อไป ซึ่งสามารถแสดงเป็ นแผนภาพดังนี้
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รู ปที่ 9 การติดต่อประสานงาน
5.อภิปรายผล
การนําหลักการวิศวกรรมความรู ้ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู ้
เฉพาะต่างๆ ช่ วยให้สามารถพัฒ นาแผนภาพความรู ้ อย่างง่าย และรวมถึงการสร้างกระบวนการ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่ วยงานผูเ้ กี่ ยวข้อง ช่ วยให้บุคลากรเกิ ดการเรี ยนรู ้ และสามารถนํา
ความรู ้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดในปฏิบตั ิในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ ประโยชน์ของตนเอง
ได้ โดยในการสร้างแผนภาพความรู ้ สิ ทธิประโยชน์ และสวัสดิการของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ผูศ้ ึกษาได้ใช้กระบวนการทางวิศวกรรมความรู ้ เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อ
ยืนยันสภาพปั ญหาขององค์กร ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่มีความสําคัญโดยที่ผลการวิเคราะห์จะต้องมีความ
สอดคล้องและร้อยเรี ยงหลักการต่างๆ ไปสู่ วตั ถุประสงค์ขององค์กรและเพื่อให้เกิดความแน่ ใจถึง
สภาพปั ญหาก่ อนที่ จะทําการตัดสิ นใจในการดําเนิ นการจัดการความรู ้ ในส่ วนของการวิเคราะห์
ความรู ้ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) ซึ่ งได้จากการศึกษา กฎ ระเบียบ และคัดกรองสาระสําคัญที่
จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ซึ่ งพบว่า ข้าราชการครู และลูกจ้างประจํา
สามารถใช้สิทธิ การลาได้ 6 สิ ทธิ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวใช้สิทธิ การลาได้ 4 สิ ทธิ
ทั้ง นี้ ในส่ ว นของพนั ก งานราชการซึ่ งนั บ ได้ว่ า เป็ นบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และเมื่ อ มาอยู่ ใ น
สถานศึกษา ก็จะต้องมาใช้ระเบียบการลาของของสํานักนายกรัฐมนตรี โดยอนุโลมซึ่งจะต้องไม่เกิน
สิ ท ธิ ต ามกฎหมายต้น สํ าหรั บ ความรู ้ ที่ เป็ นความรู ้ โ ดยนั ย (Tacit Knowledge) ซึ่ งได้จ ากการ
สัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งถือเป็ นความรู ้เฉพาะตัวของบุคคลที่มาจากประสบการณ์ ผูศ้ ึกษาเห็ นว่า
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ความรู ้ ที่ สําคัญ ในส่ ว นนี้ คื อ ขั้น ตอนในการดําเนิ น การในการใช้สิ ท ธิ ก ารลา และข้อ ควรระวัง
นอกจากนี้ การหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบจะส่ งผลให้เกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงานและเป็ น
ความผิดตามวินยั อีกด้วย
สําหรับส่ วนของแผนภาพความรู ้ที่ ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การสร้างในรู ปแบบผังความรู ้ (Knowledge
Models) สิ ทธิ การลา 6 ประเภท โดยได้นาํ เสนอเป็ นตัวอย่างในบทความนี้ เพียง 4 ประเภทของ
การลา และผังการติดต่อเชื่ อมโยง มีลกั ษณะที่เข้าใจง่าย และมีความเหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้ ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีระยะเวลาในการเรี ยนรู ้ที่จาํ กัด นอกจากนี้ ยงั สามารถ
นําไปใช้เป็ นตัวอย่างเพื่อให้เกิ ดภาพของการจัดการความรู ้ ในองค์กรที่ชดั เจนมากขึ้น นอกจากนี้
ผูศ้ ึกษาเห็ นว่าองค์กรจะต้องมีการส่ งเสริ มให้เกิดระบบการเรี ยนรู ้ในอย่างต่อเนื่ อง โดยจะต้องทํา
การพัฒนาในส่ วนเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อเทคนิ คต่างๆ ตลอดจนถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อที่ช่วยเอื้ออํานวยให้วิธีการให้เกิดการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกัน ซึ่งจะนําไปสู่ การเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ต่อไป ในส่ วนข้อเสนอแนะ ผูศ้ ึกษาเห็นว่าควรมีการทําการศึกษาเพิ่มเติมใน
ส่ วนของสิ ทธิ และสวัสดิการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ครบในทุกสิ ทธิ และ
สถานศึกษาควรมีการส่ งเสริ มและพัฒนาในส่ วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการจัดการความรู ้ เพื่อเพื่อให้การแบ่งปันความรู ้ทาํ ได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
5. สรุปผลการวิจยั
การนําหลักการวิศวกรรมความรู ้ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู ้
เฉพาะต่ างๆ ช่ วยให้สามารถพัฒ นาแผนภาพความรู ้ อย่างง่าย และรวมถึ งการสร้างผังการติ ดต่อ
เชื่อมโยงเพื่อแสดงกระบวนการติดต่อประสานงานระหว่างหน่ วยงานผูเ้ กี่ยวข้อง ช่วยให้บุคลากร
เกิดการเรี ยนรู ้และสามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดในปฏิบตั ิในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับสิ ทธิ ประโยชน์ของตนเองได้ ลดปั ญหาการตีความกฎ ระเบียบที่ไม่ตรงกันของบุคลากรแต่ละ
ประเภท นอกจากนี้ยงั ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการ ตลอดจนเป็ น
การรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ในด้านสิ ทธิ การลาของตนเอง นอกจากนี้ ยงั กระตุน้ ให้บุคลากรในองค์กร
มาสนใจที่จะศึกษากฎ ระเบียบ ให้มากขึ้น การสร้างผังความรู ้อย่างง่ายยังช่วยให้บุคลากรส่ วนใหญ่
สามารถปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและเห็ นภาพกระบวนการชัดเจนขึ้น ช่วยลดปั ญหา
เรื่ องการสื่ อสารในองค์กรที่ไม่มีการดําเนิ นการที่ชดั เจนได้ โดยบุคลากรสามารถทํางานหรื อติดต่อ
ประสานงานกันได้อย่างเป็ นระบบมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือสกัดองค์ความรู้เกียวกับซอฟต์แวร์ในการวางแผนทรัพยากร
ของบริ ษทั ด้านซอฟต์แวร์ เพือนําไปถ่ายทอดให้กบั บริ ษทั ด้านการวางระบบวิศวกรรมในการผลิต
บอร์ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต ออฟ ติ ง ส์ ในไลน์ ก ารผลิ ต แบบเทคโนโลยี พื นผิ ว ติ ด (Surface Mount
Technology: SMT) โดยใช้หลักการของอนุ กรมวิทานในการแบ่งหมวดหมู่ขององค์ความรู้ และได้
นําเทคโนโลยีเว็บไซต์ทีเชือมโยงกับฐานข้อมูลเพือพัฒนาระบบและนํามาใช้ในการเผยแพร่ จัดเก็บ
และแก้ไขข้อมูล ซึงผลลัพธ์ทีได้คือ ระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ทีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทันเวลา
ในการนําไปประยุกต์ใช้
คําสําคัญ: การจัดการความรู้, การเผยแพร่ องค์ความรู้, 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
วงการอุต สาหกรรมของประเทศไทยทีกําลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว ทําให้มีก ารเพิมขึ นใน
จํานวนของสถานประกอบการและคนทํางาน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ,
) ถือเป็ นกลไกสําคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในเศรษฐกิจยุคปั จจุบนั ทีเป็ นยุคของ
เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) จึงส่ งผลให้อุตสาหกรรมเกียวกับด้านอินเทอร์ เน็ต ออฟ ติงส์
(Internet of things) ถือเป็ นหนึงในอุตสาหกรรมทีสําคัญเช่นกัน ซึงคําว่า “อินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์”
กล่าวโดยความหมาย คื อ ระบบการเชื อมโยงอุปกรณ์ ก ับเครื องมือต่ างๆ เช่น ไมโครเวฟ ตูเ้ ย็น
เป็ นต้น ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตในการแลกเปลียนและเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ตอ้ งใช้มนุษย์ดาํ เนินการ
ซึ งเทคโนโลยีนี สามารถผนวกเข้ากับการทํา งานในด้านต่ า งๆ เช่ น อุต สาหกรรม การแพทย์
และการขนส่ งเพือช่วยขับเคลือนให้ผดู้ าํ เนิ นการสามารถติดตามข้อมูลได้ทนั ที (Xu, L. D., He, W.,
& Li, S., ) ทังนี ในกระบวนการของอุตสาหกรรมต่างๆทีรวมไปถึงอุตสาหกรรมของการผลิต
บอร์ดอินเทอร์ เน็ต ออฟ ติงส์ ยังมีประเด็นในเรื องการติดตามข้อมูลในแต่ละขันตอนของการผลิต
ได้ยาก ดังนันระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) จึงเป็ น
ระบบหนึ งที สามารถนํามาช่ว ยสนับสนุ นเพือรองรับการจัดการและการจัด เก็ บข้อมูลในการใช้
วิเคราะห์ได้ภายหลัง
งานวิจยั นีเป็ นกรณี ศึกษาของบริ ษทั ทีวางระบบทางวิศวกรรมแห่งหนึงได้ทาํ การวางระบบ
สนับ สนุ น การทํางานของเครื องจัก รสายการผลิ ต แบบเทคโนโลยีพื นผิว ติ ด (Surface Mount
Technology: SMT) เพือใช้สาํ หรับการผลิตบอร์ดแบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ แต่บริ ษทั ยังขาดระบบ
เพือใช้ในการสนับ สนุ น และติ ด ตามข้อมูลของสถานะการผลิต ในปั จ จุ บัน เพือนํา มาวิ เ คราะห์
ทรัพยากรทีใช้ไปหรื อต้องการจะใช้ ซึงในงานวิจยั นี ได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตและติดตัง
ซอฟต์แวร์ ดา้ นการจัดการการวางแผนทรัพยากรองค์กรเข้ามาช่วยเหลือในการนําเอาซอฟต์แวร์มา
ติดตังและประยุกต์ใช้สาํ หรับการเก็บข้อมูลทีเกียวข้องกับการทํางานของเครื องจักรเพือทีจะสามารถ
นําข้อมูลทีเก็บไว้มาวิคราะห์เพือวางแผนการใช้ทรัพยากรต่อไป โดยหากการวางระบบแล้วเสร็ จ
บริ ษ ัทที เป็ นผูต้ ิ ด ตังระบบทางวิ ศวกรรมจะได้รั บองค์ค วามรู้ ซอฟต์แวร์ ข องระบบการจัด การ
วางแผนทรัพยากรไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้
อย่างไรก็ ต ามเนื องจากบริ ษ ัทผูผ้ ลิต และติ ด ตังซอฟต์แ วร์ ด ้านการจัด การการวางแผน
ทรัพยากรองค์กรนันมีการรวบรวมเอกสารในรู ปแบบคู่มือเกียวข้องกับการทํางานของระบบทียังไม่
มีความละเอียดมากนัก ซึงทําให้เป็ นไปได้ยากในการนําองค์ความรู้ และรายละเอีย ดที เกียวกับ
ระบบการวางแผนทรัพยากรมาเผยแพร่ หรื อเอาไปใช้งานต่อ ดังนันทีมวิจยั จึงนําหลักการจัดการ
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ความรู้ (Knowledge management) ทีเป็ นเครื องมือช่วยในการสกัดองค์ความรู้ทีเกียวข้องออกมาเป็ น
เอกสารเพือนําไปพัฒนาเป็ นคู่มือหรื อแผนผังองค์ความรู้ และได้พฒั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรู ปแบบของเว็บไซต์ทีเปรี ย บเสมือนเครื องมือในการเผยแพร่ องค์ค วามรู้ ได้ง่ายและรวดเร็ ว
รวมไปถึงการจัดเก็บ นําเสนอข้อมูลได้ยืดหยุ่นตามความต้องการของบริ ษทั และสามารถพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์เพิมเติมในอนาคตได้
. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ความรู้ (Knowledge) คือ สิ งทีเกิดจากการลงมือทําหรื อประสบการณ์ทีได้รับจากการลงมือ
ปฏิบตั ิ และการเรี ยนรู้ (Learning) คือการฝึ กและเก็บสะสมทักษะ (Skill) ความถนัด (Aptitude) ซึง
โดยทัวไปมนุ ษ ย์จะมีความสามารถนําไปประยุก ต์ใช้กบั ความรู้ต่างๆ หรื อระบบสารสนเทศเพือ
สร้างความรู้ใหม่ได้ (ณพศิษฎ์ จักรพิทกั ษ์, ) โดยลักษณะขององค์ความรู้ทีถูกสกัดออกมาไม่ว่า
จากตัวบุคคล เอกสารหรื อแผนภาพทีเกียวข้องนันแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือความรู้ฝังลึก (Tacit
knowledge) และความรู้ ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) (ศรี ไพร ศัก ดิรุ่ งพงศากุลม และ เจษฎาพร
ยุทรนวิ บูล ย์ชัย ,
) ความรู้ ฝั งลึก คื อความรู้ ทีอยู่ในตัว บุ ค คลซึ งส่ ว นมากคื อ ประสบการณ์
พรสวรรค์ ทัก ษะในการทํางานที สามารถถ่ายทอดออกมาได้ย าก แต่ สามารถนําไปพัฒ นาเพือ
แบ่งปั นและถ่ายทอดให้กบั บุคคลอืนรอบข้างได้ ในขณะทีความรู้ชดั แจ้งคือความรู้ทีแสดงออกมา
ชัดเจน เป็ นเหตุเป็ นผล ซึงส่ วนใหญ่จะอยู่ในรู ปแบบทีสามารถจับต้องได้หรื อถ่ายทอดออกมาเป็ น
การบรรยายแบบตัวอักษรเช่น คู่มือ กฎระเบียบ หนังสือ หรื อเอกสาร เป็ นต้น
ในการนี การจัดการความรู้ได้ใช้หลักการของวิศวกรรมความรู้ (Knowledge engineering)
เป็ นขันตอนเพือสามารถอธิบายถึงองค์ความรู้ให้อยู่ในรู ปแบบทีทุกคนสามารถศึกษาและเข้าใจได้
โดยประกอบด้ว ยขันตอนในการสกัด องค์ ค วามรู้ คื อ การจับ ความรู้ (Knowledge capture)
คือการสกัดความรู้ในรู ปแบบของความรู้ฝังลึกและความรู้ชดั แจ้งออกมาเพือสามารถนําไปวิเคราะห์
ส่วนทีสําคัญและเกียวข้องกับเนื อหาในขันต่อไปได้ การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge analysis)
การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge synthesis) คือขันตอนทีนําความรู้โดยเฉพาะในส่วนของความรู้
ฝังลึกทีสกัดได้นนมาจั
ั
ดการและจัดทําให้อยูล่ กั ษณะของเอกสารทีสามารถนําไปใช้ได้ ทังนีรวมไป
ถึงการวิเคราะห์องค์ความรู้ในเชิงความหมายเพือหาเนื อของความรู้ทีเกียวข้องและเชือมโยงกันได้
และการนําความรู้ ไปใช้ (Knowledge utilization) คือการนําความรู้ ทีถูกวิ เคราะห์ทีอยู่ในรู ปแบบ
ต่างๆเช่น เอกสาร รู ปภาพ แผนภาพ ไปประยุกต์ใช้กบั หรื อนําเสนอกับองค์ความรู้อืนๆทีเกียวข้อง
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ต่ อ 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 การเผยแพร่ องค์ความรู้ (Knowledge sharing)
ในระบบการทํางานส่ ว นใหญ่จะมีลกั ษณะในรู ปแบบการทํางานเป็ นทีมทีประกอบด้ว ย
หัว หน้างานและสมาชิ ก หัว หน้า งานหรื อสมาชิ ก ที มีอายุงานมานานจําเป็ นต้องถ่ายทอดและ
เผยแพร่ องค์ความรู้ต่างๆทีเกียวข้องให้กบั สมาชิกทีเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็ นวิธีการอธิบาย ใช้สือใน
การสอนงาน ทดลองปฏิบตั ิงานจริ ง เป็ นต้น ซึงปั จจุบนั นี เป็ นยุคการทํางานโดยอาศัยคอมพิวเตอร์
เป็ นหลัก ที นิ ย มติ ด ต่ อผ่านอิน เทอร์ เน็ ต (Internet) เนื องจากความสะดวก รวดเร็ ว และสามารถ
เผยแพร่ ขอ้ มูลออกไปได้อย่างกว้างขวาง ทําให้เว็บไซต์ (Website) ทีเปรี ยบเสมือนเครื องมือทีใช้เป็ น
สือสําหรับเผยแพร่ และรวบรวมองค์ความรู้ผา่ นอินเทอร์เน็ต เพือส่งผลให้ผใู้ ช้งานเก็บและปรับปรุ ง
ข้อมูลได้ง่าย (Fengjie, Fei, & Xin, )
งานวิจยั ของ Zheng และ Yu (2010) ได้พฒั นาระบบธุรกิจออนไลน์ทีเกียวกับสิ งแวดล้อม
ซึงเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ ความรู้เนืองจากถือเป็ นการช่วยพัฒนาและเกิดวิวฒั นาการของ
ข้อมูลทีเกียวข้องกับธุรกิจออนไลน์ในเชิงสิ งแวดล้อม โดยองค์ความรู้ทีถูกสื อสารออกไปนันไม่
เพียงแต่กระจายความรู้ให้กบั บุคคลในองค์กรหรื อในทีมทีทํางานแต่ยงั ช่วยกระจายถึงองค์กรหรื อ
ธุรกิจอืนๆทีเกียวข้องให้สามารถเรี ยนรู้ได้ และในงานวิจยั ของ Buang และ Daud ( ) พบว่าไม่
สามารถสือสารและถ่ายทอดความรู้จากผูเ้ ชียวชาญทีมีความรู้เกียวกับกระบวนการทางกฎหมายของ
สือสิ งพิมพ์ (Digital forensics) ให้มีประสิทธิภาพได้ Buang และ Daud จึงได้นาํ การพัฒนาเว็บไซต์
มาร่ วมจัดการกับองค์ความรู้เพือสามารถเผยแพร่ ให้กบั ผูท้ ีเกียวข้องได้ ทําให้เว็บไซต์ทีพัฒนานัน
เปรี ยบเสมือนศูนย์กลาง ช่วยแบ่งปันข้อมูล และรวมไปถึงการดัดแปลงเพิมเติมให้ผทู้ ีเกียวข้องได้ใช้
งานและมีปฎิสมั พันธ์ในการทํางานเช่น การเพิม แก้ไข และลบข้อมูลได้
จากการศึก ษางานวิ จ ัย และเอกสารที เกี ยวข้องทําให้เห็ น ถึงผลดี ทีเกิ ด ขึ นกับการจัด ทํา
การจัดการความรู้และการเผยแพร่ ความรู้ออกไปโดยเลือกใช้เทคโนโลยีเว็บไซต์ช่วยในการพัฒนา
ทีใช้งานได้อย่างสะดวกและตอบรับกับการทํางานในปั จจุบนั ซึงเป็ นเครื องมือให้บุคลากรสามารถ
ทํางานได้อย่างรวดเร็ วและมีปัญหาเกิดขึนน้อยทีสุด
2.3 การจัดเรียงหมวดหมู่ของความรู้ หรือ อนุกรมวิทาน (Taxonomy)
การจัดเรี ยงหมวดหมู่ความรู้หรื ออนุ กรมวิทาน (Taxonomy) ทีมีชือเรี ยกอีกชือหนึงในการ
จัดการความรู้คื อ ลินชักความรู้ ซึงมีรากศัพท์มาจากภาษากรี กทีประกอบด้ว ย คําคือ taxis ที มี
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ความหมายว่าการจัดเรี ยงหรื อการจัดการ และคําว่า nomos ทีมีความหมายว่าชือ กล่าวคือการจัดเรี ยง
หมวดหมู่ความรู้นนเป็
ั นการจัดการความรู้ให้อยูใ่ นกลุ่ม หรื อประเภทเดียวกันในระบบตามลําดับชัน
(hierarchical) เพื อสามารถนํา ผลลัพ ธ์ข ององค์ค วามรู้ ที สกัด ออกมาได้ข องแต่ ล ะกลุ่ ม นํา ไป
ประมวลผล วิเคราะห์ หรื อหาความเชือมโยงกับความรู้อืนทีเกียวข้องได้ ซึงเป็ นการอธิบายความรู้
ทีเห็นความเชือมโยงและสอดคล้องกับองค์ความรู้อืนและสามารถนําไปประยุกต์ในการนําเสนอ
ความรู้รูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์หรื อแผนภาพ ทีสามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ วยิงขึน (Fouche,
) ซึงเป็ นทีนิยมในการนําเสนอข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆในปัจจุบนั ทีได้แบ่งหมวดหมู่ให้อยูใ่ น
รู ปแบบของเมนูสาํ หรับค้นหาข้อมูลเช่น www.yahoo.com ดังแสดงในรู ปที 1

ี
ดหมวดหมู่องค์ความรู ้
เว็บไซต์ทแสดงการจั
เป็ นกลุ่มของข้อมูลทีเกียวข้องกัน

รู ปที ภาพตัวอย่างแสดงการจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ของเว็บไซต์ yahoo
จากตัวอย่างในรู ปที 1 เว็บไซต์ของ Yahoo ได้สกัดความรู้โดยเลือกเพียงแค่ขอ้ มูลทีมีความ
เกียวข้องและสอดคล้องกัน โดยลักษณะของข้อมูลทีเกียวข้องกันนันสามารถถูกจัดและแบ่งเป็ น
หมวดหมู่เพือง่ายต่อการค้นหา เช่นกลุ่มของข่าวสาร (News) จะนําผูใ้ ช้ไปสู่หน้าจอทีแสดงข้อมูล
ทังหมดทีเกียวข้องกับข่าวสารในแต่ละวัน และย้อนหลังได้ หรื อกลุ่มของสุ ขภาพ (Health) ทีจะ
แสดงข้อมูลทีเป็ นประโยชน์เกียวกับสุ ขภาพและร่ างกายต่อผูใ้ ช้งาน ดังนันจึงทําให้เห็นได้ชดั เจน
ว่าการสกัดความรู้ทีได้เฉพาะองค์ความรู้ทีสําคัญนัน สามารถสร้างความเกียวข้องและเชือมโยงใน
ส่วนของเนื อหาได้ เพือสามารถจัดและแบ่งหมวดหมู่ของความรู้นนๆได้
ั
อย่างชัดเจน และส่ งผลให้
การเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อการนําข้อมูลไปใช้งานต่อในอนาคต
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3. วิธีดําเนินการวิจยั
งานวิจ ัยได้ใช้กรณี ศึก ษาจากระบบการวางแผนทรั พยากรองค์กรของสายการผลิต แบบ
เทคโนโลยีพืนผิวติดสําหรับแสดงขันตอนในกระบวนการจัดหาจัดซือ การวางแผนการผลิต และ
การควบคุมสินค้าคงคลัง ของบอร์ดอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ โดยให้เว็บไซต์เป็ นจุดศูนย์กลางในการ
แลกเปลียนความรู้ของผูเ้ ชียวชาญ และแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สาํ หรับผูท้ ีขาดความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ทังนี เพือนําไปใช้พฒั นาตนเองและงานทีเกียวข้อง
นอกจากนี บริ ษทั ทีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในทีนี คือบริ ษ ัทผูว้ างระบบทางด้านวิ ศวกรรม
สามารถนําระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรไปใช้งานต่อในด้านบริ การเพิมเติมให้กบั ลูกค้าทีใช้
บริ การได้ต่อไปในอนาคต
ภายในขันตอนกรอบความคิ ด ของงานวิ จ ัย นี ได้แ สดงการออกแบบและจัด หมวดหมู่
ลักษณะของความรู้ทีมีความเกียวข้องกันให้อยู่ในประเภทเดียวกันตามหลักการอนุกรมวิทาน เพือ
ใช้เป็ นโครงแบบในการพัฒนาเว็บไซต์ทีเสมือนคลังความรู้สาํ หรับรวบรวมองค์ความรู้ทีสกัดจาก
ผูเ้ ชี ยวชาญและข้อมูลทังหมด โดยจากการศึ ก ษาข้อมูลเบื องต้น เกี ยวกับการจัด ทําระบบการ
วางแผนทรั พยากรของบริ ษทั ผูผ้ ลิต และติ ดตังซอฟต์แวร์ ด ้านการจัดการการวางแผนทรัพยากร
องค์กร พบว่าองค์ความรู้ทีทางบริ ษทั มีอยูแ่ ล้วนันมีเพียงคู่มือเบื องต้นของซอฟต์แวร์ ทีเป็ นความรู้
แบบชัดแจ้งซึงมีรายละเอียดน้อย ไม่มีขอ้ มูลทีเพียงพอและไม่สามารถนําเอาไปใช้งานหรื อเผยแพร่
ในระดับการใช้งานให้กบั ผูท้ ีเกียวข้องได้ แต่อย่างไรก็ดีบริ ษทั มีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์สูงทีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ออกมาได้ ทีมวิจยั จึงได้วางแผนในการสกัด
องค์ความรู้และประยุกต์ใช้หลักการของอนุ กรมวิทานในการจัดหมวดหมู่ของความรู้ เพือให้องค์
ความรู้ ถูก จัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบ สามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่าย ซึงกรอบความคิด ในการ
ดําเนินงานวิจยั นี แสดงในรู ปที 2
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Tacit Knowledge
(ความรูฝงลึก)

Explicit Knowledge
(ความรูชัดแจง)

จัดอบรมเพื่อสกัดองคความรู (On the job training)
ใชการจัดเรียงหมวดหมูของความรู (Taxonomy)
จัดเก็บในฐานขอมูล
คูมือ
เอกสารรายละเอียด
แผนผังและรูปภาพ

เผยแพรองคความรู
(Knowledge Sharing)

รู ปที กรอบความคิดการทํางานของเว็บไซต์เพือการเผยแพร่ ความรู้ภายใต้ขอ้ มูลทีเกียวกับระบบ
การวางแผนทรัพยากรขององค์กรของกระบวนการการผลิตบอร์ดแบบอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์
การสกัดความรู้ฝังลึกทีออกมาจากตัวบุคคลนันทีมวิจยั ได้เลือกใช้เทคนิคการจัดอบรมแบบ
ฝึ กการปฏิบตั ิงานจริ ง (On the job training) เพือช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้ฝังลึกจากผูเ้ ชียวชาญ
ออกมาทีผนวกกับระบบงานในกรณี ศึกษาของกระบวนการการผลิตบอร์ดแบบอินเทอร์ เน็ต ออฟ
ติงส์ ทีประกอบด้วยการจัดหาจัดซือ การวางแผนการผลิต และการควบคุมสินค้าคงคลัง จากนันนํา
องค์ความรู้ฝังลึกทีได้รับการถ่ายทอดนีมาวิเคราะห์และดําเนินการแปลงให้อยูใ่ นรู ปแบบของความรู้
ชัด แจ้ง โดยการแบ่ งหมวดหมู่ การวิ เคราะห์เรี ยบเรี ยง (ตามหลัก การอนุ ก รมวิ ทาน) และการ
เปลียนแปลงข้อมูลองค์ความรู้ในรายละเอียดต่างๆให้อยู่ในรู ปแบบของเอกสารทีมีลกั ษณะเป็ น
ขันตอน (Procedural Knowledge) แผนผัง รวมถึงรู ปภาพในรู ปแบบของความรู้ชดั แจ้งเพือสามารถ
นําไปใช้บรรยายในเอกสารรู ปแบบคู่มือให้บุคคลอืนเข้าใจได้ง่าย จากนันในขันตอนสุ ดท้ายแล้ว
จะนํามาเรี ยบเรี ยงและเผยแพร่ เป็ นสื อความรู้ ออกมาผ่านรู ปแบบของเว็บไซต์ เพือให้บริ ษ ัท
ทางด้านการวางระบบทางวิศวกรรมนําเอาความรู้ในด้านซอฟต์แวร์ จ ากบริ ษ ัทผูผ้ ลิต และติ ดตัง
ซอฟต์แวร์ดา้ นการจัดการการวางแผนทรัพยากรองค์กรไปใช้งานต่อได้สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย
4. ผลการศึกษา
จากวัตถุประสงค์ของการวิ จยั ที ต้องการถ่ายทอดองค์ค วามรู้จ ากบริ ษทั ผูผ้ ลิตและติ ดตัง
ซอฟต์แวร์ ดา้ นการจัดการการวางแผนทรัพยากรองค์กรไปสู่บริ ษทั ผูว้ างระบบทางด้านวิศวกรรม
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ได้ผลการวิจ ัยดังนี คื อ หลังจากการสกัดองค์ค วามรู้ออกมาจากผูเ้ ชี ยวชาญจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตและ
ติ ด ตังซอฟต์แ วร์ โ ดยใช้เ ทคนิ ค การจัด อบรมแบบฝึ กการปฏิ บัติ ง านจริ ง (On the job training)
สามารถนํา มาจัด หมวดหมู่ข องความรู้ ที เกี ยวกับ ซอฟต์แ วร์ ก ารวางแผนทรั พ ยากรองค์ก รที
ประกอบด้วยหมวดหมู่หลักได้ดงั ต่อไปนี
1. อุปกรณ์ทีเกียวข้อง
 ฮาร์ดแวร์
 ซอฟต์แวร์
2. การติดตังระบบ
 การติดตังฮาร์ดแวร์
 การติดตังซอฟต์แวร์
3. ระบบงานย่อยของการทํางานเบืองหลัง (Back Office)
 การจัดหาจัดซือ
 การวางแผนการผลิต
 การควบคุมสินค้าคงคลัง
โดยการพัฒนาเว็บไซต์เพือเปรี ยบเสมือนสื อในการแสดงความรู้ในรู ปแบบทีเป็ นขันตอน
และรู ปภาพเพือเป็ นหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นอกจากนี เว็บไซต์ทีถูกพัฒนาโดยทีมวิจยั นัน
ได้เ ชื อมโยงฐานข้อ มูล (Data Repository) ที สามารถจัด เก็ บ แก้ไ ข และเพิ มเติ ม องค์ค วามรู้ ที
เกียวข้องในอนาคตได้ดงั แสดงในรู ปที 3
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รู ปที 3 ตัวอย่างเว็บไซต์ทีนําข้อมูลเกียวกับระบบการวางแผนทรัพยากรโมดูลการจัดหาจัดซือแสดง
เพือเผยแพร่ องค์ความรู้ทีได้สกัดออกมา
. อภิปรายและสรุ ปผลการวิจยั
จากงานวิจยั ทีได้พฒั นาเว็บไซต์ทีทํางานร่ วมกับฐานข้อมูลเพือช่วยลดภาระงานบุคลากร
ของบริ ษทั ผูว้ างระบบทางด้านวิ ศวกรรมในการเผยแพร่ กระจายความรู้และประสบการณ์ให้ก ับ
ผูอ้ ืนที ทํางานร่ ว ม ทังนี เว็บไซต์ทีพัฒ นานันได้ถูก ออกแบบและสามารถจัด เก็ บความรู้ ทีสกัด
ออกมาในรู ปแบบความรู้ชัดแจ้งผ่านการสกัดออกมาจากกระบวนการการจัด การความรู้ภายใต้
ระบบการวางแผนทรัพยากรด้วยซอฟต์แวร์ เพือช่วยเป็ นข้อมูลประกอบในการทํางานของแต่ละ
โมดูลย่อยคือ การจัดหาจัดซือ การวางแผนการผลิต และการควบคุมสินค้าคงคลัง โดยผูใ้ ช้งานมี
ส่วนร่ วมในการทํางาน สืบค้นข้อมูลและเพิมเติมเนื อหาได้ในเว็บไซต์
6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สํานัก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรม
แห่งชาติในโครงการ Talent Mobility ทีให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการทําวิจยั
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากรอบความคิดการวิจัยในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้น
การรวบรวมความรู้ชัดแจ้ง พร้อมทั้งทาการถอดความรู้ ฝังลึกจากความรู้และประสบการณ์ ของ
ผู้เชี่ยวชาญในการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence; EdPEx) โดยเลือกใช้กระบวนการจัดการความรู้ที่มีความ
เหมาะสมโดยอ้ า งอิง จากการศึ ก ษางานวิจัย ในอดีต คือ ทฤษฎี วิศ วกรรมความรู้ และเครื่องมื อ
Common Knowledge Analysis and Diagnosis (CommonKADS) โดยองค์ความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการดังกล่าวจะถูกนามาสร้างเป็นความรู้ชัดแจ้ง ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้าน
การดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งประกอบไปด้วยโครงร่างองค์กร หมวดที่ 1 ถึง 6 (ระดับ
ข้อกาหนดโดยรวม) และผลลัพธ์หมวดที่ 7 ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆข้างต้นให้กับคณะ
และหน่วยงานต่างๆที่มีความรูต้ ามเกณฑ์ EdPEx ในระดับพอใช้และน้อย ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเป็นการ
วัดผลจากการดาเนินงานข้างต้น กรอบแนวคิดการวิจัยที่พัฒนาขึ้นได้มีการกาหนดให้มีการวัดผล
ประสิ ท ธิ ภ าพหลั ง การเรี ย นรู้ จ ากบทเรี ย นเพื่ อ ตรวจสอบผลลั พ ธ์ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ที่นาเสนอ
คาสาคัญ: การจัดการความรู้, วิศวกรรมความรู้, Common Knowledge Analysis and Diagnosis
(CommonKADS), เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ , 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. บทนา
ปัจจุบันการจัดการทางด้านคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในทุกๆ
องค์ ก ร อุตสาหกรรม หรือแม้ แต่ก ระทั่งในสถาบันการศึก ษา เนื่องด้วยคุณภาพของสินค้าและ
บริก ารนั้น ถูก ระบุ ว่ า เป็ นความต้ องการพื้ นฐานของผู้บ ริโ ภคและเป็นปั จจั ย ที่ มีค วามส าคั ญต่ อ
ความสาเร็จขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้นในอุตสาหกรรมบางประเภทการจัดการทางด้านคุณภาพนั้นถูก
กาหนดให้เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการตามกฎหมาย โดยสาหรับประเทศไทยนั้น มี พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 และฉบับเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2545 ซึ่งได้กาหนดให้สถาบันการศึกษา
ทุ ก ระดั บ ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน นอกเหนือ จากการประกั นคุ ณ ภาพตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วนั้น เพื่อเป็นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพแล้วนั้น สานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา (สกอ.) ซึ่ งเป็น หน่ วยงานในการควบคุม ก ากั บ และพั ฒนาการ
อุด มศึ ก ษา ยั ง ได้ ก าหนดแผนอุ ดมศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ขึ้ น โดย
เป้าหมายของแผนฉบับนี้คือ การยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) จาก
เป้าหมายดังกล่าว สกอ. จึง ได้นาเกณฑ์ EdPEx หรือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ ตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็น
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ต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award; TQA) มาปรับใช้เพื่อเป็นกรอบการ
ดาเนินงานบริหารจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพเป็นเลิศ
จากแนวทางดังกล่าวข้างต้นนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้การกากับ
ดูแลและควบคุม โดย สกอ. จึงได้มีนโยบายให้ทุกคณะ วิทยาลัยฯ และสานักต่างๆ นาเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับองค์กร ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx โดย
มุ่งเน้นการดาเนินการหลักซึ่งประกอบไปด้วยโครงร่างองค์กร การดาเนินงานตามหมวดที่ 1 ถึง 6
รวมถึงการติดตามผลลัพธ์ตามหมวดที่ 7 อย่างไรก็ตามเนื่องจากการดาเนินงานตามแนวทาง EdPEx
นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ใ หม่ ส าหรั บ หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ ท าให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆนั้ น ยั ง ขาดความรู้ ใ นการ
ดาเนินการ จากการเก็บข้อมูล จาก คณะและหน่วยงานต่างๆภายใต้สังกัด มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
จานวนทั้ง หมด 22 คณะ 13 หน่วยงาน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าคณะและหน่วยงานต่างๆมี
ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx อยู่ในระดับพอใช้และน้อย และแหล่งเรียนรู้
ส่วนใหญ่นั้นมาจากเอกสาร คู่มือ จากการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเว็บไซต์
ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อดูผลสารวจทางด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx ในแต่ละหมวดจะ
พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วองค์ความรู้ของคณะและหน่วยต่างๆทั้งหมดจะอยู่ในระดับ 2 จาก 10 ยกเว้นใน
กรณีของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ดาเนินงานตามเกณฑ์ดังกล่าวมาก่อนแล้ว ที่มี
ผลลัพธ์ของการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับ 9 ซึ่งสูงกว่าคณะและหน่วยงานต่างๆทั้งหมด ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กราฟแสดงระดับองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx
จากข้อมูลดังรูปที่ 1 จะพบว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะ
และหน่วยงานอื่นๆนั้น มีช่องว่างความรู้ (Knowledge gap) หรือมีความแตกต่างทางด้านความรู้ ที่
ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับคณะแพทยศาสตร์

165

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างกรอบความคิดการวิจัยเพื่อเพิ่ม
องค์ความรู้ หรือลดช่องว่างความรู้ของคณะและหน่วยงานต่างๆ โดยนาเอาทฤษฎีการจัดการความรู้
มาช่วยในการสร้างองค์ความรู้ที่ชัดแจ้งสาหรับการดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx โดยทาการศึกษา
จากต้นแบบที่ประสบความสาเร็จ คือ คณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถ
เข้าใจและเรียนรู้แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างถ่องแท้ งานวิจัยชิ้นนี้ จึงได้
นาเสนอการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมกับทฤษฎีการจัดการความรู้เพื่อช่วยในการเรียนรู้และ
กระจายองค์ความรู้ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องในอดีต
นั้ น ยั ง ไม่ พ บว่ า มี ง านวิ จั ย ใดที่ น าทฤษฎี ก ารจั ด การความรู้ ม าใช้ ร่ ว มกั บ การสร้ า งบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศทางด้านคุณภาพการศึกษามาก่อน
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 วิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering)
ความรู้ หมายถึง ประสบการณ์จริง ที่เกิ ดจากการได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งผ่านการทดลองทามาแล้ว
ดังนั้นการจัดการความรู้ หมายถึง การบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการใช้ความรู้และประสบการณ์
ของคนทางาน (ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ , 2552) ความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ความรู้ ที่ตัวในบุคคล
(Tacit Knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุม ล และ
เจษฎาพร ยุทรนววิบูลย์ชัย, 2549) ซึ่งความรู้ส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นความรู้ชัดแจ้งแต่ความรู้ที่อยู่ใน
ตั ว บุ ค คลถื อ เป็ น ความรู้ ที่ ห ายาก เพราะความรู้ เ หล่ า นี้ อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คลที่ เ กิ ด จากการสั่ ง สม
ประสบการณ์เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่า ย
จาเป็นต้องอาศัย เครื่องมือและกระบวนการในการจัดการความรู้ คือกระบวนการทางวิศวกรรม
ความรู้ (Knowledge Engineering) ประกอบด้วย การจับความรู้จากผู้เชี่ย วชาญ (Knowledge
Capture) ที่ฝั่งลึกออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) การ
สังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Modeling) และการนาไปใช้ (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 เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบจาลอง
ความรู้ผู้เชี่ยวชาญให้อยู่ในรูปแบบตัวอักษร หรือผังภาพ ที่เข้าใจได้ง่าย ในการแทนค่าความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญ สามระดับ คือ ระดับงาน (Task) ระดับ Inference (Input Process และ Output) ระดับ
Domain (หลักการ) และจัดเก็บเป็นแบบจาลองการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ และแบบจาลองในการ
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สื่อสาร ณัฐกาญจน์ คุณโลก (2556) ใช้กระบวนการวิศวกรรมความรู้และ CommonKADS เพื่อ
พั ฒ นาแหล่ ง อ้ า งอิ ง แบบรวดเร็ ว เช็ ค อิ น และห้ อ งจ าหน่ า ยบั ต รโดยสาร พบว่ า พนั ก งานมี
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม ขึ้ น จาก 30 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เป็ น 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า
กระบวนการทางวิศวกรรมความรู้ และ CommonKADS นั้นเป็นกระบวนการในการจัดการความรู้ที่
อยู่ในตัวบุคคลออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรม (สุรชาติ ณ หนองคาย,2550)
และนาไปปรับใช้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ที่ ต้องการสกัดความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญในการดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มพูน
องค์ความรูส้ ามารถเข้าใจและเรียนรู้แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างถ่องแท้
2.2 ทฤษฎีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ถนอม เลาหจรั ส แสง (2541) ได้ ใ ห้ ความหมายของบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ช่ วยสอน (Computer
Assisted Instruction หรือ CAI) ว่าเป็น สื่อการสอนในรูปแบบที่ใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์
ในการนาเสนอหลายรูปแบบ ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียงเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน 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) นาเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide
Learning) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback)
ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) และสรุปและนาไปใช้ (Review and Transfer) มาใช้
ประกอบการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้บทเรียนที่ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ภายในตัวบุคคลและช่วยลดปัญหาที่เกิดจากพื้นฐานความรู้ที่ไม่เท่ากัน
จากการศึกษางานวิจัย ของ Gega, Norman & Mark (2007) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความรู้
ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลในประเทศอังกฤษ พบว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเปรียบเทียบกับการสอนแบบดั้งเดิมจากผู้เชี่ยวชาญ นั้นไม่มีความ
แตกต่างกันทั้งทางด้านระดับความรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตามผลจากงานวิจัยนี้
พบว่าข้อได้เปรียบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น คือ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตามสถานที่สะดวก และสามารถแก้ไขภาวะขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญและประหยัดเวลาสาหรับผู้สอน
ในการเตรียมเนื้อหาได้เป็นอย่างดี ปิยพันธ์ วะนะสุข (2553) ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบความรู้และ
การปฏิบัติที่ถูกต้องของพยาบาล ความรู้การติดเชื้อในผู้ป่วยโรคมะเร็งระบบเลือดและน้าเหลืองที่
ได้รับยาเคมีบาบัด จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดทฤษฎี ของกาเย่ พบว่าหลังการใช้
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลทาให้ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกั นการติดเชื้อใน
ผู้ป่วยเพิ่มขั้น ศิริศักดิ์ เอื้อสามาลย์ (2548) ทาการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2539-2543 จานวน 149 เรื่อง พบว่าการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการสอนอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ด้านความคงทนในการเรียนรู้ และด้านเจตคติต่อการเรียน มีค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ย 0.80, 0.92
และ 0.83 ตามลาดับ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นสามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการที่ จะเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาทั้งหมด จะพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น
สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนทาให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สะดวก ประหยัดเวลา
และแก้ไขปัญหาการขาดผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้ น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ที่ต้องการมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับบุคคล และเพื่อพัฒนา
ความสามารถและสมรรถนะในการดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ดังที่กล่าวไปแล้วในส่วนของบทนางานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากรอบความคิด การ
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการขาดองค์ความรู้ในการดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะและ
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตนั้นพบว่าทฤษฎีที่
มี ค วามเหมาะสมกั บ การแก้ ไ ขปั ญหาของงานวิจัย นี้ คื อ ทฤษฎีวิศวกรรมความรู้ และหลัก การ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของ โรเบิร์ต กาเย่ ดังนั้นเพื่อเป็นการกาหนด
กระบวนการและแนวทางในการดาเนินการวิจัยที่ชัดเจน งานวิจัยชิ้นนี้จึงนาเสนอกรอบความคิดใน
การดาเนินการวิจัยดังรูปที่ 2
การวิจัยนี้มุ่งเน้นการรวบรวมความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit knowledge) และการถอดองค์
ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) จากผู้มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งประกอบไปด้วยโครงร่างองค์กร หมวดที่ 1 ถึง 6 (ระดับ
ข้อกาหนดโดยรวม) และผลลัพธ์หมวดที่ 7 โดยใช้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ เป็น
ต้นแบบ
การดาเนินการวิจัยนั้นมุ่งเน้นการจัดการความรู้ผ่านหน่วยต้นแบบโดยใช้กระบวนการทาง
วิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) โดยใช้เครื่องมือ Common Knowledge Analysis and
Diagnosis หรือ CommonKADs โดยกระบวนการนั้นเริ่มจากการรวบรวมเอกสารหรือองค์ความรู้
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แบบชัดแจ้ง และทาการจับความรู้ (Knowledge capture) ฝังลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนามาสกัดเป็น
ความรู้แบบชัดแจ้งใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน โดยความรู้หลักที่สาคัญนั้นประกอบไปด้วย โครงร่าง
องค์กร (Organizational Profile) หมวด 1 การนาองค์กร (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)
CommonKADs
Explicit knowledge

Knowledge of EdPEx
Tacit knowledge
Knowledge
engineering

• Knowledge map
• Knowledge model
• Explicit knowledge
Gagne's
Theory

Explicit knowledge

• Computer Assisted
Instruction (CAI)

Faculty of Medicine

Explicit knowledge

Other faculties and
departments

รูปที่ 2 กรอบความคิดการวิจัย (Conceptual framework)
หลั ง จากได้ อ งค์ ค วามรู้ ชั ด แจ้ ง ครบถ้ ว นตามต้ อ งการแล้ ว นั้ น จะเป็ น ขั้ น ตอนของการ
วิเคราะห์ / สัง เคราะห์ ค วามรู้ (Knowledge Analysis) ให้ ออกมาอยู่ ใ นรูปแบบจาลองความรู้
(Knowledge Model) โดยระบุองค์ประกอบแต่ละความรู้ (Task/Inference/Domain) เพื่อนา
แบบจาลองความรู้ที่ได้มาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามแนวคิดของ โรเบิร์ต กาเย่ 9
ขั้นตอนโดยการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้ น เป็นการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
นาเสนอบทเรียน ซึ่งจะประกอบด้วยตัวอักษร สัญลักษณ์ เสียง และรูปภาพ (วุฒิชัย ประสารสอย,
2543) โดยบทเรียนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับบทเรียนโดยจัดเรียงเนื้อหา
เป็นลาดับขั้นตามวิธีการของโรเบิร์ต กาเย่ โดยบทเรียนที่ถูกจัดทาขึ้นดังกล่าวจะถูก ถ่ายทอดไปยัง
ทุ ก คณะ วิ ท ยาลั ย และส านั ก ต่ า งๆในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เ พื่ อ น าไปศึ ก ษาและน าไป
พัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้เพื่อเป็นการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรีย นช่ วยสอนที่ ถู ก จัด ท าขึ้ นมาจากกระบวนการจั ดการความรู้ และการสร้างบทเรีย น
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอน งานวิจัยนี้ จึงมีการกาหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนโดย
การประเมินผ่านแบบสอบถาม โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะและหน่วยงานต่างๆที่มีระดับองค์
ความรูเ้ กี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx ในระดับพอใช้ และน้อย จานวน 12 คณะ และ 5 หน่วยงาน ในกรณีที่
ผลลัพธ์จากการประเมินที่พอใจแล้วนั้น บทเรียนดังกล่าวจะถูก ส่งมอบให้กับสานักพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
4. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ปัจจุบันปัจจัยที่ทาให้สถาบันการศึกษาจาเป็นต้องพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาจาก
สภาพแวดล้อมแข่งขันการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศหลายอย่าง เช่น การจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัยขององค์กรนานาชาติ การแข่งขันในระดับอุดมศึกษา การขยายตัวของอุดมศึกษา ฯลฯ
จากเหตุผลดังกล่าวสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้นา เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ มาเป็นกรอบการดาเนินงานบริหารจัดการการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาให้มี
คุณภาพพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ที่สามารถเทียบได้ในระดับสากล นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเพิ่มเติม พ.ศ.2545 กาหนดให้สถาบันการศึกษาทุ กระดับต้อง
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จากข้อกฎหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ มีนโยบาย
ในการบริหารจัดการประกันคุณภาพ ตามแนวทางของ EdPEx อย่างไรก็ตามจากการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลพบว่า คณะและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดาเนินการตามเกณฑ์ ในระดับพอใช้ถึงน้อย เมื่อเทียบกับคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก
ซึ่งมีช่องว่างความรู้ หรือมีความแตกต่างทางด้านความรู้ ที่ค่อนข้างมาก
ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการสร้างกรอบความคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาหรับการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการความรู้มาช่วยในการสร้างองค์ความรู้ แบบชัดแจ้ง ผ่านกระบวนการ
ทางวิศวกรรมความรู้ และเครื่องมือ Common KADS ทั้ง 4 ขั้นตอน เพื่อสกัดและถอดความรู้ จาก
ผู้เชี่ยวชาญและนาองค์ความรู้ดังกล่าวมาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดการ
ส่ง เสริ ม การเรีย นรู้ ข อง กาเย่ 9 ประการ เพื่ อ ช่ว ยในการเรี ย นรู้ แ ละกระจายองค์ ความรู้ไ ปยั ง
หน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่ อ สามารถน าไปปฏิ บั ติ แ ละศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง จะท าให้ ค ณะและ
หน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจและทราบถึงแนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ได้อย่างถูกต้อง
ตามต้นแบบ เพื่อทาให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้จาก
การศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องในอดีตนั้นยังไม่พบว่ามีงานวิจัยใดที่นาทฤษฎีการจัดการ
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ความรู้มาใช้ร่วมกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศทางด้าน
คุณภาพการศึกษามาก่อน
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บทคัดย่ อ: งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาความต้องการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ผา่ นระบบออนไลน์
และเพือพัฒนาระบบจัด เก็บเอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส์สนับสนุ นการประกันคุ ณภาพการศึกษา มีกลุ่ มตัวอย่า ง
คือ ประชากรทังหมด แบ่งได้เป็ น กลุ่ มประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารและผูส้ อน คน และบุค ลากร คน
วิธี ดาํ เนิ นการคือบูรณาการการพัฒนาระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู ้โดยใช้ต วั แบบทู น่า (Tuna
Model) ซึ งประกอบด้วย ส่ วน คือ ส่ วนกําหนดทิศทาง (Knowledge Vision) ส่ วนแลกเปลียน และแบ่งปั น
(Knowledge Sharing) ส่ วนสะสม (Knowledge Asset) และพัฒนาระบบตามตัวแบบเอ็ดดี (ADDIE Model)
ทีแบ่งการพัฒนาเป็ น ระยะ คื อ ระยะแรกพัฒนาระบบการจัดการเนื อหา (Content Management System)
ให้เป็ นฐานสําหรับสารสนเทศทังหมด ระยะทีสองคือการพัฒนาระบบเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Document)
แล้วประเมินผลด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ (User’s Satisfaction) มีคาํ ตอบเป็ นมาตราวัดแบบลิ
เคิร์ทสเกล พบว่ า การประเมิน ความพึงพอใจโดยบุคลากรทีมีบทบาทเป็ นผูเ้ ก็บหลักฐานส่ วนกลาง อยู่ใ น
ระดับมาก (xˉ = . , S.D.=0.85) และกลุ่ มผูบ้ ริ หารและผูส้ อนทีมีบทบาทเป็ นผูเ้ ก็บหลักฐานระดับบุค คล
พบว่า การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xˉ =3.91, S.D.= . ) สรุ ปเป็ นผลเฉลียจากการประเมิน
ของทังสองกลุ่ม พบว่า การประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = . , S.D.=0.72) จึงสรุ ปได้ว่าระบบ
ทีพัฒนาขึนสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ ช้ได้
คําสํ าคัญ: การจัดการความรู ้ การจัดการเนือหา ตัวแบบเอ็ดดี ตัวแบบทูน่า
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
ปั จจุ บนั เราเข้า สู่ การสื อสารยุค โลกาภิ วฒ
ั น์ (Globalization) การแลกเปลี ยนข้อ มูล โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสิ งจําเป็ น การทํางานเป็ นทีมทีมีการแลกเปลียนทังระหว่างบุคลากร และวิทยาเขต
กับทีตังหลักเป็ นอีกกลไกสําคัญทีสนับสนุ นการประกันคุ ณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ซึ งปัจจัยที
ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลประกอบด้วย คุ ณลักษณะของบุคลากรด้า นความตระหนัก ถึ งความสําคัญและการมี
ทัศนคติทีดี ต่อการประกันคุณภาพภายใน การทํางานเป็ นทีม การฝึ กอบรมพัฒนาบุค ลากร ความพร้อมด้า น
ทรัพยากรทังด้านจํานวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การกําหนดให้มี
ผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพ วัฒนธรรมคุ ณภาพ และภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริ หาร (กิตติยา สี
อ่อน, )
การมีระบบและกลไกทีเหมาะสม เพือการประกันคุณภาพการศึกษาทังในระดับหลักสู ตร คณะวิชา
และสถาบัน ตามองค์ประกอบของสํ า นักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา (255 , น. ) จะต้อ งมีก าร
วางแผน (Plan) ปฏิ บตั ิ (Do) มี การประเมิ นผล (Check) และติดตามปรับปรุ ง อย่า งต่อ เนื อง (Action) ซึ ง
จําเป็ นต้องใช้เอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการทํางานในทุกขันตอน
การเก็บเอกสารหลักฐานในอดีตของสถาบันจะเก็บเฉพาะกระดาษ เมือต้องการเรี ยกใช้จะเข้าถึงได้
ยาก เสื อมสภาพ และสู ญหายได้ง่าย การจัดเก็บเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Document) แทนการ
เก็บเอกสารกระดาษ (Paperless) เป็ นทางออกในการจัดเก็บเอกสารทีมีประสิ ทธิ ภาพ และได้รับความนิ ยม
เพิมขึน โดยพบว่าระบบแฟ้ มอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระดับบุคคลเชื อมกับระบบประเมิน ตนเองได้มีการใช้งานที
มหาวิทยาลัยเนชัน และผูใ้ ช้มีความพึงพอใจในระดับมาก (บุรินทร์ รุ จจนพันธุ ์, )
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพือสนับ สนุ นการประกัน คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิผลได้นนั
จะต้องอาศัยภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร ซึ งการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) เป็ นเครื องมือทีจะช่วย
ขับเคลื อนกิจกรรมในองค์กรระหว่างบุคลากรทุกระดับ ตัวแบบทูน่า (Tuna Model) เป็ นการจัดการความรู ้วธิ ี
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หนึ งทีนํา เสนอโดยประพนธ์ ผาสุ กยืด (2549) ทีทําให้ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรมารวมตัว คิดไปในทิศทาง
เดียวกัน ดําเนิ นการร่ วมกัน และจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ เมือนํามาบูรณาการกับตัวแบบเอ็ดดี (ADDIE
Model) เพือใช้ในการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์ ก็จะได้ตวั แบบใหม่ใ นการพัฒนาระบบที
ดําเนิ นการควบคู่ไปกับการจัดการความรู ้
ทีมงานจึ งเสนอให้พฒั นาระบบจัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระบบ การนําเสนอเนื อหา (Content) ผ่า น
เว็บไซต์ การบริ หารจัดการเนื อหา และมีระบบจัดเก็บเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์ ทีมีระดับการเข้าถึงหลายระดับ
(Access Level) ทีมีความปลอดภัย เป็ นส่ วนตัวเฉพาะบุคคล (Individual Area) เชือมโยงอ้างอิงเป็ นหลักฐาน
ในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ จึงเป็ นทีมาของการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์ ทีพร้อมสําหรับ
การสนับสนุ นหลักฐานตามเกณฑ์ประกันคุ ณภาพการศึกษา โดยโครงการนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาความ
ต้อ งการการจัด เก็ บ เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นระบบออนไลน์ และเพื อพัฒ นาระบบจัดเก็ บเอกสาร
อิเล็ก ทรอนิ กส์สนับสนุ นการประกันคุ ณภาพการศึกษา ซึ งช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บเอกสารทีไม่เป็ นระบบ
ขาดการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการนําเสนอหลักฐาน และเกิ ดกลไกการเรี ยนรู ้การพัฒนาระบบร่ วมกัน
ทัวทังองค์กร
. การดําเนินการวิจัย
. ระยะการดําเนิ นการ
การดํา เนิ นงานแบ่ งเป็ น ระยะ ประกอบด้วยระยะพัฒ นาระบบเว็บไซต์แบบซี เอ็มเอส (CMS =
Content Management System) และระยะพัฒ นาระบบเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ งแต่ล ะระยะจะใช้ก าร
ขับเคลื อนการพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ตามขันตอนในตัวแบบทูน่า ทีประกอบด้วยการกําหนดทิศทาง
(Knowledge Vision) การแลกเปลียน และแบ่งปั น (Knowledge Sharing) การสะสม (Knowledge Asset) ซึ ง
เทคนิ คการจัดการความรู ้ดว้ ยโมเดลทูน่าสามารถใช้งานได้จริ งกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ณัฐพล
และนลินภัสร์, 2556)
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รู ปที 1 ใช้ตวั แบบทูน่าสองรอบด้วยเครื องมือทีแตกต่างกัน
ส่ วนการพัฒนาระบบสารสนเทศจะดําเนิ นการควบคู่กนั ไป โดยใช้ตวั แบบเอ็ดดี ทีประกอบด้วย 1)
ขันการวิ เ คราะห์ (Analysis) 2) ขันการออกแบบ (Design) 3) ขันการพัฒ นา (Development) 4) ขันการ
นําไปใช้ (Implementation) 5) ขันการประเมินผล (Evaluation)
การจัด การความรู ้ ทงั ส่ วนตามโมเดลทูน่า มีความสัมพันธ์ก ับระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
(Management Information System) โดยมุ่งให้ส ารสนเทศไหลไปมาระหว่ างระดับปฏิ บตั ิก าร และระดับ
บริ หาร โดยใช้เวทีแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้เป็ นเครื องมือในการจัดการความรู ้ และดําเนิ นการไปพร้ อมกับการ
พัฒนาระบบตามตัวแบบเอ็ดดีโดยทุกขันตอนจะต้องมีการขับเคลือนของผูบ้ ริ หาร ซึ งดําเนิ นการสอดรับกับ
นโยบายของผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ที ต้อ งการพัฒ นาการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที เป็ นเงื อนไขของ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย

รู ปที 2 ตัวแบบทูน่า ใน ระยะ
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. ศึกษาข้อมูลเบืองต้น
เป็ นการดํา เนิ นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร คู่ มือการประกันคุ ณภาพการศึก ษา และสัมภาษณ์
ผูเ้ กียวข้องทีมีบทบาทในแต่ละระยะการทํางาน ทําความเข้าใจกิจกรรม และประเด็นปัญหา
. ประชากรคือ ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ เจ้าหน้าที มีทงสิ
ั น คน ซึ งจําเป็ นต้องเข้ามามีส่วนร่ วมทังหมด
เพราะเป็ นระบบที นํา มาใช้งานจริ ง ดังนันกลุ่ มตัวอย่างคือประชากรทังหมด ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารและ
ผูส้ อน คน และบุคลากร คน
. เครื องมื อ ทีใช้พฒั นาระบบ คือ เครื องบริ ก ารเว็บอาปาเช่ (Apache Webserver) ภาษาพี เอชพี
(PHP Language) ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิ วแอล (MySQL Database) การเสวนากลุ่ มย่อย (Focus Group)
การฝึ กอบรม (Training) การสนับสนุ นด้วยระบบพีเลี ยง (Mentors) ภาษาเอชทีเอ็มแอบ (HTML) โดเมนเนม
(Domain name) โปรแกรมอิ ดิเตอร์ (Editor) โปรแกรมแต่งภาพ (MS Paint) และคู่มือ การประกันคุ ณภาพ
การศึกษา
2. เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
ตัว เลื อ กในการประเมิ น ผลที มี ต่ อ ระบบ เลื อ กใช้ แ บบประเมิ น ความพึ อ พอใจผู ใ้ ช้ (User’s
Satisfaction) และเป็ นมาตราวัด แบบลิ เ คิ ร์ ท สเกล (L.W. Anderson, 1998) เป็ นการประเมิน ทีมีลั ก ษณะ
คําตอบ ระดับ คือ ไม่มีไปจนถึงดี มาก และการแปลผล ระดับทีมีอนั ตรภาคชันเท่ากับ .

รู ปที เกณฑ์การประเมิน
2.6 การแปลผลคะแนน แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ ระดับมากที สุ ด มีค ะแนน 4.21-5.00 ระดับมาก มี
คะแนน 3.41-4.20 ระดับปานกลาง มีคะแนน 2.61-3.40 ระดับน้อย มีคะแนน 1.81-2.60 และ ระดับน้อยทีสุ ด
มีคะแนน 1.00-1.80
. ผลการศึกษา
ผลการดําเนิ นงานแบ่งเป็ น ระยะ ในระยะที ได้พฒั นาเว็บไซต์ให้มี ส่ วน คือ ) ระบบจัดการ
หน้าแรก ) ระบบจัดการเนื อหา ) ระบบจัดการเมนู ) ระบบจัดการสไลด์ ) ระบบอัพโหลดแฟ้ ม ) ระบบ
ตรวจสอบผลการเรี ยน โดยใช้ตวั แบบทูน่า ระดมบุ ค ลากรมาวางเป้ าหมาย ทิ ศทาง ทรั พยากรทีต้อ งใช้
(Vision) เมือมีค วามชัดเจนก็ ดํา เนิ นการพัฒ นาระบบโดยรวบรวมความต้อ งการ จัดเวที แ ลกเปลี ยนกับ
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หน่ ว ยงาน (Development and Exchange) และพัฒ นาระบบตามตัวแบบเอ็ดดี ให้ได้เว็บไซต์ทีสนับ สนุ น
เนื อหา และสารสนเทศทังสําหรับภายในองค์กร และผูส้ นใจ แล้วนําเสนอเนื อหา (Information Store) ผ่า น
ระบบเว็บไซต์ http://www.mculampang.com เมือดําเนิ นการแล้วเสร็ จในระยะที ได้มีการประเมินความพึง
พอใจทีมีต่อระบบ พบว่า การประเมิน ความพึงพอใจเฉลี ยรวมของผูบ้ ริ หารอยู่ ในระดับ มาก (xˉ =4.06,
S.D.=0.75) และผลการประเมินความพึ งพอใจเฉลี ยรวมของผูท้ ีไม่ใช่ ผบู ้ ริ หารอยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = . ,
S.D.=0.72) โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี ยรวมทุกกลุ่มอยูใ่ นระดับ มาก (xˉ =3.66, S.D.=0.74)

รู ปที การตรวจสอบสิ ทธิ เข้าสู่ ระบบ
ส่ วนต่าง ๆ ของระบบทีสําคัญ อาทิ การเข้าจัดการเนื อหาจะต้อ งมีก ารตรวจสิ ทธิ ของผูเ้ ข้า มาใน
ระบบ ด้วยการตรวจสอบรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน โดยใช้รหัสประจําตัวบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง
เป็ นรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่านจะสุ่ มตัวเลขให้กบั บุ คลากรแต่ละท่า นที ไม่ซํากัน ซึงเป็ นโมดูลแรกสํา หรั บทุก
ระบบทีจะใช้ในการพัฒนาต่ อ ไป หากขอเข้า ใช้งานระบบแล้วไม่ มีรหัส ผูใ้ ช้ก็จะต้องติดต่ อ ขอรหัสทีฝ่ าย
วิชาการ

รู ปที การจัดการเนือหา
เมือเข้าสู่ ระบบแล้ว หากผูใ้ ช้มีบทบาทเป็ นผูด้ ู แลระบบ ก็จะสามารถแก้ไขส่ วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์
แต่ ต ้อ งมี ค วามรู ้ เ รื องของการเขี ย นเว็บ เพจด้วยภาษาเอชทีเ อ็ ม แอล (HTML) เพื อทีจะออกแบบ และ
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ปรับสคริ ปสําหรับการนําเสนอเนื อหาบนเว็บเพจได้ อาทิ การปรับรายละเอียด หรื อย้ายตําแหน่งบล็อกข้อมูล
หรื อแก้ไขการนําเสนอคลิปวิดีโอก็สามารถทําได้

รู ปที การจัดการเมนู
เนื อหาในระบบมีห ลายส่ ว นทังที เป็ นแบบคงที (Static Content) และแบบไดนามิ ก (Dynamic
Content) ซึ งเนื อหาแบบไดนามิก จะได้จากระบบฐานข้อ มูล ถู กพัฒนาให้รองรับการนําเข้า (Import) ให้ง่า ย
สํา หรับผูใ้ ช้ใ นการทํา งาน คือ สามารถเตรี ยมได้ดว้ ยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็ก เซล แล้วอัพโหลดเข้าสู่
ระบบ ก่อนจะส่ งต่อ เข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลต่อไป

รู ปที 7 การจัดการแฟ้ มข้อมูล
ผลการดําเนิ นงานระยะที ได้พฒั นาระบบการจัดเก็บเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์บริ การสําหรับแต่ล ะ
บุคคล (Individual Folder) แยกจากระบบข้อมูลของส่ ว นกลาง ให้มี ส่ วน คื อ ส่ วนเข้า ควบคุ มห้อ งเก็ บ
ข้อ มู ล (Front Office) โดยผู ้ใ ช้ ท ั วไป (General User) และส่ วนจั ด การห้ อ ง (Back Office) โดยผู ้ดู แ ล
(Administrator) ซึ งจะใช้โปรแกรมอิ ดิเตอร์ จากภายนอกสําหรับเข้าจัดการเพิมหรื อลบห้องเก็บข้อมูล หรื อ
กําหนดชื อผูใ้ ช้เฉพาะบุคคล เพือให้ง่ายสําหรับผูด้ ูแลในการบริ หาร
การพัฒนาระบบขับเคลื อนด้วยตัวแบบทูน่า ควบคู่ไปกับการใช้ตวั แบบเอ็ ดดี โดยในการประชุ ม
ทบทวนระบบสารสนเทศได้ร่วมกันวางเป้ าหมายของระบบสารสนเทศทีจะสนับสนุ นการประกันคุ ณภาพ
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การศึกษา และต้อ งเกิดจากการมีส่วนร่ วมของบุคลกรทุกระดับ จึงเป็ นความต้องการร่ วมของบุคลากรทีจะ
ให้มีระบบจัดเก็ บเอกสารอิเล็กทรอนิ ก ส์ แล้วนําไปสู่ การพัฒนาระบบตามตัวแบบเอ็ดดี ซึ งได้มีการระดม
ความคิดเห็น ความต้องการ จัดทํา โปรแกรมต้นแบบ ฝึ กอบรม ประเมิ น ปรับแก้และมีพีเลี ยงคอยให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรที ขาดทัก ษะในการใช้อุ ปกรณ์ และได้ระบบที รองรับความต้อ งการในการจัดเก็ บ
สารสนเทศระดับบุคคล (Information Store) ทีพร้อมนํามาใช้งานร่ วมกันได้ทงองค์
ั กร

รู ปที ระบบเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์
โดยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ แบ่งเป็ นระบบย่อย ระบบ ได้แก่ ) ระบบแสดงรายชื อห้องเก็ บ
ข้อ มูลของผูใ้ ช้ทงหมด
ั
) ระบบตรวจสอบการเข้าใช้ห้องเก็บข้อมูล ) ระบบบริ การแสดงรายชื อห้องเก็ บ
ข้อมูลตามสิ ทธิ การเข้าใช้หอ้ ง และ ) ระบบการเชือมโยงชือห้องกับชือผูด้ ูแลห้องเก็บข้อมูล

รู ปที ตัวอย่างการการจัดกลุ่ มเอกสารตามองค์ประกอบคุณภาพ
หลังพัฒนาระบบและเปิ ดใช้งานได้มีก ารประเมินผล โดยใช้แ บบประเมินความพึอ พอใจผูใ้ ช้ ทีมี
คํา ตอบเป็ นมาตราวัดแบบลิเคิร์ทสเกล พบว่ า การประเมินความพึงพอใจโดยบุคลากรอยู่ในระดับมาก (xˉ
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= . , S.D.=0.85) และกลุ่มผูบ้ ริ หารและผูส้ อนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (xˉ =3.91, S.D.= . ) สรุ ป
เป็ นผลเฉลียจากการประเมินของทังสองกลุ่ มมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = . , S.D.=0.72)
. อภิปรายผล
ระบบทีพัฒ นาขึ นผ่า นกลไกตัวแบบทูน่ า และตัวแบบเอ็ด ดี สามารถรองรับความต้อ งการของ
บุคลากรทังสายวิชาการ และสายสนับสนุ นให้ได้ใช้งานทังการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล การจัดเก็บข้อ มูล
ของหน่ วยงานกลาง และจัดเก็บข้อมูล ตามองค์ประกอบคุ ณภาพการศึ ก ษา สนับสนุ นการดํา เนิ น การทีมี
คุ ณภาพตามตัว บ่งชี และองค์ประกอบของสํา นักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา จากการเรี ยนรู ้ของ
กลุ่ มเป้ าหมายในระยะแรกทีเน้น การจัดทํา เนื อหาเพือให้ขอ้ มูลข่าวสารทังสํา หรับบุคลากร นักศึก ษา และ
บุคคลทัวไป พบว่ากลุ่ มบุคลากรมีความพึงพอใจระดับมาก ซึ งสอดคล้องกับงานของมานีสงค์ ปฐมวิริยะวงศ์
( ) ทีผูเ้ ข้าเว็บไซต์จะเข้าไปรับทราบข้อมูลข่าวสาร และติดต่อสื อสารกับสถาบัน และการสื บค้นข้อมูล
เมือบุคลากรมีค วามเข้าใจในความสําคัญของสารสนเทศและหลักฐานในรู ปแฟ้ มอิเล็กทรอนิ กส์ ที
ต้อ งใช้ร่วมกันแล้ว โดยอาศัยการขับเคลื อนผูเ้ กี ยวข้องระดับต่า ง ๆ ตามตัวแบบทูน่า และนํา ประเด็นไป
พัฒนาต่อตามตัวแบบเอ็ดดี แล้วนําระบบมาแบ่งปั นผ่านการจัดการความรู ้หลายครัง ทําให้มกี ารยกระดับจาก
การใช้สารสนเทศที อยู่ในส่ วนกลางขยายลงไปใช้สารสนเทศทีอยู่ในระดับบุคคลทีสามารถจัดเก็บ และ
แบ่งปั นบนเป้ าหมายที มีร่วมกัน ซึ งสอดคล้องกับงานของศุภชัย ธรรมวงศ์ (2551) ทีพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ทีสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่ มเป้ าหมายสามารถนํา ไปใช้
ประโยชน์ได้จริ ง
การแบ่ง ปั นแหล่ งสารสนเทศระดับบุค คล ได้กาํ หนดสิ ทธิ ก ารเข้า ถึ งแฟ้ มอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ น
รู ปแบบ คือ การบริ หารจัดการแฟ้ ม (Administrator) การดูได้อย่างเดียว (Read only) และการอัพโหลดข้อมูล
(Upload) เป็ นการให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ของแต่ละคน
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบ พบว่ายังขาดการป้ องกันการเข้าถึ งแฟ้ มโดยตรง (Direct Access)
สําหรับผูท้ ีมีทีอยูข่ องแฟ้ ม (File Address) ทีอยู่ในแต่ละโฟรเดอร์ จึงเสนอให้เพิมมาตรการป้ องกัน การเข้าถึง
แฟ้ มโดยตรงก็จะทําให้ระบบมีความปลอดภัยยิงขึน
. สรุปผลการวิจัย
การนํา การจัดการความรู ้ ด้วยตัวแบบทูน่า มาขับเคลื อนการพัฒนาระบบเอกสารอิ เล็ก ทรอนิ กส์
ร่ วมกับการพัฒนาสารสนเทศอย่างเป็ น ขันตอนด้วยตัวแบบเอ็ดดี ทําให้กลุ่ มเป้ าหมายเห็ นความสํา คัญของ
การจัดเก็บเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์ผ่านระบบออนไลน์ และเรี ยนรู ้ถึงความจําเป็ นในการใช้สารสนเทศร่ วมกัน
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เพือสนั บสนุ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาอย่า งเป็ นระบบ และเกิ ดกลไกการเรี ย นรู ้ ก ารพัฒนาระบบ
ร่ วมกันทัวทังองค์กร
ระบบแบ่งการพัฒนาออกเป็ น ระยะ คือ การพัฒนาเว็บไซต์ทีส่ งผลให้ทุกฝ่ ายเข้าถึ งสารสนเทศที
ต้องใช้ร่วมกัน แล้วพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์เพือต่อยอดการประยุกต์ใช้ระบบและสนับสนุ นการ
จัดเก็ บหลักฐานเพือการประกันคุ ณภาพการศึกษา ด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ ทีชัดเจนก่ อนดําเนิ นการ และ
ร่ ว มกัน ทํา งานอย่า งมี ทิ ศทาง แล้วแบ่ งปั น ประสบการณ์ หรื อ ผลงานเพื อสร้า งการเรี ยนรู ้ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศเป็ นฐาน การแบ่งส่ วนการพัฒนาระบบเป็ นสองระยะเพือทําให้เกิดการยอมรับอย่างเป็ นขันตอน
เริ มต้นจากการยอมรับสารสนเทศส่ วนกลางทีทุกคนใช้ร่วมกันผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์เน็ต แล้วเพิมขันตอนลง
ไปถึงกิ จกรรม ผลงาน หลักฐานทีแต่ละคนดูแลเป็ นเจ้าของ แล้วเลื อกดึงเฉพาะส่ วนทีสําคัญกลับมาใช้เป็ น
หลักฐานอ้างอิงทังในระบบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานระดับ
บุคคล แล้วผลการศึกษาพบว่าระบบทีพัฒนาขึนสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ ช้ได้
. กิตติกรรมประกาศ
กา ร ศึ ก ษา วิ จั ย ค รั งนี สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ย ดี ด้ ว ย กา ร สนั บ ส นุ นทุ น ใน ก าร ทํ า วิ จั ย จ า ก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง
ขอขอบคุ ณ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทีให้ขอ้ มูล และ
ข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์นาํ ไปสู่ การพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ และดําเนิ นงานตามวัตถุ ประสงค์การวิจยั
จนสําเร็ จลุล่วง
ขอขอบพระคุ ณ ผศ.ดร.พงษ์อิ นทร์ รั ก อริ ย ะธรรม อธิ ก ารบดีมหาวิ ทยาลัยเนชัน ทีมีน โยบาย
สนับสนุ นให้บุคลากรออกไปทํา วิจยั ภายนอกสถาบัน และขอขอบคุ ณ พระครู สังวรสุ ต กิ จ ผศ.ดร. รอง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง ทีให้การสนับสนุ น เห็ นความสําคัญ กํา กับติดตาม ผลักดัน
เป็ นนโยบาย ร่ วมดําเนินงานจนสามารถขับเคลือนงานวิจยั ให้บรรลุ ผล
. เอกสารอ้ างอิง
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การพัฒนาบัตรคําศัพท์ ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีความจริงเสริม
THE DEVELOPMENT OF FLASHCARDS BY ADAPTING AUGMENTED
REALITY TECHNOLOGY, FOREIGN LANGUAGE DEPARTMENT,
PRATHOMSUKSA 6
ติณณภพ สาอุตม์ 1 กิตติชัย จันทร์ โพธิ2 คณิศร จีกระโทก3* และปณวรรต คงธนกุลบวร4
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี kanisorn_jee@hotmail.com
4
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี e20jwb@gmail.com
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บทคัดย่ อ: งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) พัฒ นาบัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษ าต่ างป ระเท ศชั น ป ระถมศึ ก ษาปี ที 6 โดยป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เท คโน โลยี ค วามจริ งเสริ ม
) หาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ยนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ / ) ผลการเปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นหลังเรี ยนของนัก เรี ย น ที เรี ย นด้วยบัตรคําภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม มีค่ามากกว่าก่อนเรี ยนทีระดับนัยสําคัญ . และ 4) เพือหาประสิทธิผล
ของบัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยน
จํานวน 30 คนจากชันประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยนเทศบาล โพศรี อําเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) บัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชันประถมศึก ษาปี ที 6 โดยประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม 2) แบบทดสอบก่อนเรี ยน และ
หลังเรี ยน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที (t-test dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) บัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 75.78/75.22 สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ 75/75 2) ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยน มีค่ามากกว่าก่อนเรี ยนทีระดับนัยสําคัญ . และ 3) ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ย นหลังเรี ยนของนัก เรี ยนจากการเรี ย นด้วยบัต รคําศัพท์ภ าษาอังกฤษโดยประยุก ต์ใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ มเพิมขึนจากก่อนเรี ยน เท่ากับ . คิดเป็ นร้อยละ
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คําสํ าคัญ: บัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษ, กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ, เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ ม
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
ปัจจุบนั สือการสอนในรู ปแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนัน ได้สร้างความแปลกใหม่
และดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างมาก ทําให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ เข้าใจในเนื อหาได้ง่าย
ขึน โดยมีการผสมผสาน ตัวหนังสื อ ภาพนิ ง-ภาพเคลือนไหว เสี ยง และวีดีโอ (วนัสนันท์ ยศย้อย,
2555) จากการศึกษาพบว่าปัจจุบนั ได้มีการนําเทคนิคชนิดหนึงทีเรี ยกว่า ความจริ งเสริ ม (Augmented
Reality = AR) ที ถู ก นํา มาประยุก ต์ใ ช้ในการพัฒ นาระบบ และช่ ว ยในการสร้ า งเสริ มความรู้
(สุพรรณพงศ์ วงษ์ศรี เพ็ง , 2554) ปฏิสัมพันธ์ต่างๆทีเกิดจากการสัมผัสจับต้อง และการปรับเปลียน
การทํางานต่างๆได้ดว้ ยตัวเอง เป็ นการช่วยส่งเสริ มสร้างความเข้าใจได้ดียงขึ
ิ น หากผูเ้ รี ยนได้ทาํ การ
ทด ลองเบื องต้ น และทํ า การฝึ กป ระยุ ก ต์ ใ ช้ จะทํ า ให้ เ กิ ด ความรั บ ความรู้ อย่ า งเต็ ม ที
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(ศิ ล า วงศ์สุ นทรพจน์ , 2554) ภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาสากลที ใช้ก ัน อย่ า งแพร่ หลายทั วโลก
เป็ นเครื องมือทีสําคัญอย่างยิงในการติดต่อสื อสาร การแสวงหาความรู้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความคิด และวัฒนธรรมอัน หลากหลายไปสู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ดังนันระบบการศึกษา
ไทยในปั จ จุ บัน จึ งต้อ งมุ่ งพัฒ นาความสามารถของคนไทย ให้อ ยู่ในระดับ ที จะรั บ และเข้าใจ
สารสนเทศภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนสามารถใช้ภ าษาอังกฤษในการสื อสารไปยัง
ประชาคมโลกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, )
ในการเรี ยนภาษาไม่ว่าจะเป็ นภาษาใด นักเรี ยนจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ เกียวกับตัวภาษาทังใน
ด้านเสียง คําศัพท์และโครงสร้าง โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา จากสภาพปัญหาในการเรี ยนวิชา
ภาษาอัง กฤษพบว่ า เรื อง คําศัพ ท์ เสี ย ง เป็ นปั ญ หาในการพัฒ นาความรู้ และความเข้า ใจใน
ภาษาอังกฤษ ซึงนักเรี ยนไทยส่วนมาก มีความรู้เกียวกับคําศัพท์ไม่เพียงพอ จึงอาจกล่าวได้ว่าความรู้
เกียวกับโครงสร้างของภาษา และความรู้เกียวกับคําศัพท์เป็ นสิงหนึ ง ทีบ่งชี ให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ในการเรี ยนภาษาคําศัพท์เป็ นพืนฐานสําคัญทีจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรี ยนภาษาในด้านทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้ดีดว้ ย (อัญญารัตน์ อดุลย์รัตนนุกุล,
) จากแนวคิดในการ
ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม (AR) เพือนํามาสร้ างสรรค์เป็ นสื อการศึก ษาชนิ ดใหม่ โดยเน้น ให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และมีความสนุ กในการเรี ยนรู้เชิงโต้ตอบ เพือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจมากที สุ ด (พีร ศิลป์ สัน ธนะพัน ธ์,
) ผูศ้ ึก ษาจึงพัฒ นาแบบจําลองเพือการศึก ษาโดยใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม โดยการนําเทคโนโลยีความจริ งเสริ มซึงเป็ นเทคโนโลยีทีใช้ในการแสดง
ภาพ เคลือนไหวสามมิติในลักษณะในทันที มาใช้ในการพัฒ นาเพือให้ได้สือการเรี ยนการสอนที
น่าสนใจ ทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้สึกสนุกและตืนตาตืนใจกับการเรี ยนแบบโลกเสมือนจริ ง
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 พัฒนาบัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศชันประถมศึกษา
ปี ที 6 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
2.2 หาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ / โดยได้จากธรรมชาติ
ของรายวิชา หรื อเนือหา ความยากกง่ายของรายวิชาหรื อเนื อหานัน เนื องจากวิชาภาษาอังกฤษเป็ น
วิชาทีต้องใช้ความจํา และความเข้าใจ เน้น การฝึ กทักษะทางภาษาทัง ฟัง พูด อ่าน เขียน เนื อหาที
เรี ยนจําเป็ นต้องใช้เวลาไปฝึ กฝน และพัฒนาจึงไม่สามารถทํา ให้ถึงเกณฑ์ระดับสูงได้ในห้องเรี ยน
หรื อในขณะทีเรี ยนได้
2.3 เปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยนหลัง เรี ยนของนั ก เรี ยน ที เรี ยนด้ว ยบัต รคํา
ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม มีค่ามากกว่าก่อนเรี ยนทีระดับนัยสําคัญ .
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2.4 หาประสิทธิผลของบัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที ใช้ในการวิจ ัย ครั งนี เป็ นนัก เรี ย นชันโรงเรี ย นเทศบาล 1 โพศรี อําเภอเมือง
จังหวัดอุด รธานี ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึก ษา 2554 จํานวนนัก เรี ย น
131 คน กลุ่ ม ตัว อย่างที ใช้ในการวิ จ ัย นั ก เรี ยนชันประถมศึ ก ษาปี ที 6/1 จํา นวน 1 ห้ อ งเรี ยน
รวมทังสิน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
4. วิธีการศึกษา
กลุ่มตัว อย่างที ใช้ในการวิ จยั นัก เรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/1 จํานวน 1 ห้องเรี ยน รวม
ทังสิน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีวิธีการดังต่อไปนี
4.1 เตรี ย มนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนเทศบาล 1 โพศรี อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 30 คนโดยแจ้งกําหนดวันเวลาและสถานทีให้กลุ่มตัวอย่างทราบล่วงหน้า
4.2 ดําเนิ น กิจ กรรมการเรี ยนเมือเข้าสู่ บทเรี ยนผูเ้ รี ยนทุก คนต้องทําแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน (Pretest) จากนันจึงเริ มเข้าสู่เนื อหาบทเรี ยนแต่ละบทและเมือเรี ยนรู้เนื อหาในบทนันจบ
แล้วให้ผเู้ รี ยนทําแบบฝึ กหัดระหว่างบทเรี ยนให้เสร็ จก่อนทีจะข้ามไปเรี ยนยังเนื อหาในบทต่อไป
4.3 วัด ผลสัมฤทธิหลังจบกิจ กรรมทัน ทีเมือผูเ้ รี ยนผ่านการเรี ยนรู้ เนื อหา และทํา
แบบฝึ กหัดจนครบทุกบทเรี ยนแล้วให้ทาํ แบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
4.4 นําผลคะแนนของแบบทดสอบก่อน - หลังเรี ยนและแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
5. เครืองมือทีใช้ ในงานวิจยั
5.1 บัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ ชันประถมศึกษาปี ที 6
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
5.2 แบบทดสอบก่อนเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน จํานวน 30 ข้อ
5.3 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย ค่าร้อยละ ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที (t-test dependent)
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6. ผลการศึกษา
ผูว้ ิ จ ัย ได้พ ัฒ นาบัต รคําศัพ ท์ภ าษาอังกฤษ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ างประเทศ ชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม โดยมีเนือหาตัวอย่างการทดลองแสดง
โดยภาพดังนี

รูปที 1(ก) หน้าแรกของสือแบบมีปฏิสมั พันธ์ รู ปที 2(ข) แนะนําการใช้งานแบบมีปฏิสมั พันธ์

รูปที 3(ค) ตัวอย่างบทเรี ยน

รู ปที 4(ง) ตัวอย่างบทเรี ยนทีใช้ AR

โดยในการวิจยั ครังนีได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วนดังนี
6.1 การห าป ระสิ ท ธิ ภ าพ ข องบั ต รคํ า ศั พ ท์ ภ าษ าอั ง กฤษ กลุ่ ม สาระก ารเรี ยน รู้
ภาษาต่างประเทศ ชันประถมศึก ษาปี ที 6 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ดังแสดงใน
ตารางที 1
ตารางที 1 แสดงประสิ ทธิภาพของบัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
S.D.
ทดสอบ
รวม
ร้อยละ

682
22.73
1.17
75.78
ระหว่างเรี ยน (E1)
หลังเรี ยน (E2)
677
22.57
1.10
75.22
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จากตารางที 1 ผลการศึกษาพบว่า บัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชันประถมศึก ษาปี ที 6 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มทีพัฒ นามีประสิ ทธิ ภาพเท่ ากับ
75.78 / 75.22 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ 75/75
6.2 การเปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยน ก่ อ นเรี ยน และหลัง เรี ยน นั ก เรี ยนชั น
ประถมศึกษาปี ที 6 ดังแสดงในตารางที 2
ตารางที 2 เปรี ยบเทีย บผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ที เรี ยนด้ว ยบัต รคําภาษาอังกฤษโดยประยุก ต์ใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
S.D
df
คะแนน
คะแนนเต็ม
t

ก่อนเรี ยน
30
14.40
1.77
29
23.16*
30
22.57
1.10
หลังเรี ยน
*P >.05
จากตารางที 2 ผลการศึกษาพบว่า การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของนัก เรี ย นที เรี ย นด้ว ยบัต รคําภาษาอังกฤษโดยประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม พบว่ า
ค่า t คํานวณได้มีค่า 23.16 ซึงมีค่ามากกว่าค่า Tตาราง,29,.05 สามารถสรุ ปได้ว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
มีค่ามากกว่าก่อนเรี ยนทีระดับนัยสําคัญ . ซึงเป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้
6.3 ประสิ ทธิ ผ ลของบัต รคําศัพ ท์ภ าษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ างประเทศ
ชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ดังแสดงในตารางที 3
ตารางที 3 วิ เคราะห์ ห าดัชนี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการจัด การเรี ย นรู้ ด ้ว ยบัต รคําศัพ ท์ภ าษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ ชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ ง
เสริ ม
จํานวน
คะแนนเต็ม
ทดสอบ
E.I.
ร้อยละ
นักเรี ยน
รวมก่อนเรี ยน รวมหลังเรี ยน
30
30
432
677
0.52
52
จากตารางที 3 ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก เรี ยนมี ค วามก้าวหน้ าทางการเรี ยนจากการเรี ยนด้ว ย
บัต รคําศัพ ท์ภ าษาอังกฤษ กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ างประเทศ ชันประถมศึก ษาปี ที โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม เพิมขึนจากก่อนเรี ยน เท่ากับ . คิดเป็ นร้อยละ
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7. สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจ ัย และพัฒ นาบัต รคําศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชันประถมศึกษาปี ที โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม สามารถสรุ ปประเด็น ดังนี
7.1 ประสิทธิภาพบทเรี ยนบัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชันประถมศึ ก ษาปี ที มี ประสิ ท ธิ ภ าพสู งกว่ าเกณฑ์ที กําหนดคื อ 75/75 ซึ งส่ งผลให้ก ารเรี ย น
ของนักเรี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรี ยนมากขึ น (มานะ จันทร์ สมบูรณ์,
) เนื องมาจาก
บทเรี ยนมีค วามหน้าสนใจ สามารถกระตุน้ การเรี ยนรู้ข องนักเรี ยนได้ เหตุทีประสิ ทธิภาพเท่ากับ
75.78 / 75.22 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทาํ กําหนดไว้และมีความใกล้เคียงกัน มาจากการเรี ยนภาษาอังกฤษนัน
ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องมีทกั ษะพืนฐาน และความเข้าใจ การทีผูเ้ รี ยนจัดการกับภาษาใหม่ทีเรี ยนเพือให้เกิด
ความเข้าใจการเรี ยนรู้ และการเรี ย กกลับออกมาใช้จึงจําเป็ นอย่างยิงที ต้องใช้เวลาในการพัฒ นา
เพือให้ผเู้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู้ได้
7.2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ทีเรี ยนด้วยบัตรคําภาษาอังกฤษโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม มีค่ามากกว่าก่อนเรี ยนทีระดับนัยสําคัญ . ซึงเป็ นไปตามสมมุติฐานทีตัง
ไว้ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั กาญจนา อนันตศรี (2554) กล่าวสรุ ปได้ว่า สือสามารถช่วยในเรื องการ
เสริ มแรงได้เป็ นอย่างดี
7.3 ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยบัตรคําศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ ชันประถมศึกษาปี ที 6 โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม เป็ นการช่ว ย
สร้ างความน่ าสนใจให้ก ับ สื อการเรี ย นรู้ ได้เป็ นอย่างดี (นวรั ต น์ แซ่ โ คว้,
) ทําให้นัก เรี ย น
มีคะแนนเพิมขึนจากก่อนเรี ยน เท่ากับ . คิดเป็ นร้อยละ
8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครั งนีสําเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรี ยน
โรงเรี ยนเทศบาล 1 โพศรี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขอขอบพระคุณ ทุกท่านอย่างสูงทีให้ความ
กรุ ณาในการวิจยั ครังนี

190

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. ( ). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช .
กรุ งเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กาญจนา อนันตศรี . (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเรื อง ท้ องถินของเรา ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดยการใช้
หนังสือสามมิติ (pop-up).วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี .
นวรัตน์ แซ่โคว้. (2553). การสร้ างบทเรี ยนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ในรู ปแบบความจริ งเสมือนเรื อง
การแนะนําอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สําหรั บเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ต. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
พีรศิลป์ สันธนะพันธ์. (2551). ระบบความจริ งเสริ มบนสภาพแวดล้อมทีเน้ นการสัมผัสสําหรั บการ
เรี ยนรู้ . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
มานะ จันทร์สมบูรณ์. (2553). การรู้จาํ ท่ าทางมือโดยใช้ คอมพิวเตอร์ วิชันสําหรั บระบบความจริ ง
เสริ มทีสามารถสวมใส่ ได้ . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วนัสนันท์ ยศย้อย. สือมัลติมีเดียเพือการเรี ยนการสอน. ( ). ค้นเมือ กุมภาพันธ์ ,
จาก http://wanussanun.wordpress.com/category/บทความ.
ศิลา วงศ์สุนทรพจน์. ( ). ระบบการเรี ยนรู้ แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วยความจริ งเสริ ม. วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี.
สุพรรณพงศ์ วงษ์ศรี เพ็ง. (2554). การประยุกต์ ใช้ เทคนิคความจริ งเสริ มเพือใช้ ในการสอนเรื อง
พยัญชนะภาษาไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
อัญญารัตน์ อดุลย์รัตนนุกุล. (2554). การใช้ กิจกรรมทีเน้ นรู ปแบบภาษาเพือส่ งเสริ มความสามารถ
ด้ านการพูดภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลของนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี ที .
วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

191

บทเรียนแบบเกม เรืองการบวกลบเลขผลลัพธ์ ไม่ เกิน 1,000
สํ าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 2
Lesson game based: The positive results adding up to 1,000
for students Grade 2
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บทคัดย่อ: การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื อง
การบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เพื อเปรี ยบเที ย บผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยน ของนั ก เรี ยนที เรี ยนด้ว ยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเกม ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน 3) เพือหาดัชนี ประสิ ทธิผลของบทเรี ย น
คอมพิว เตอร์ ช่วยสอนแบบเกม กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นนัก เรี ย นชันประถมศึกษา
ปี ที 2 โรงเรี ยนกุดหานสามัคคี อําเภอศรี บุญเรื อง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 30 คน โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง
ผลการวิจยั พบว่า 1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมทีผูว้ ิจยั สร้างขึนมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 87.78/91.67เป็ นไปตามเกณฑ์ทีตังไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธิทางการเรี ย นของนักเรี ยนหลัง
เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมสูงกว่าก่อนเรี ยนมีค่าเท่ากับ 1.37 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 3) ทําให้นกั เรี ยนมีความรู้เพิมขึนจากก่อนเรี ยนมีค่าเท่ากับ 0.5439 คิดเป็ นร้อย
ละ 54.39 สรุ ปได้ว่าสามารถนําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพัฒนาขึน ไปใช้ในการเรี ยนได้อย่าง
เหมาะสม
คําสําคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม, ประสิทธิภาพของบทเรี ยน, ผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยน, ดัชนีประสิทธิผล
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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
ปัจจุบนั เด็กไทยมีพืนฐานคณิ ตศาสตร์ ทางด้านการคิดคํานวณทีอยูใ่ นขันซึงตรงกันข้ามกับ
พัฒ นาการหรื อขันเงิน เดื อนของข้าราชการครู ที มีขนการทํ
ั
างานที สู งขึ นเรื อยๆ โดยเนื อหาวิ ชา
คณิ ต ศาสตร์ เป็ นวิชาทีเนื อหาค่อนข้างยาก หากใครไม่รู้ เรื องจะทําให้เกิดการเบือหน่ ายได้ง่ายแต่
ตรงกันข้ามหากใครทีเข้าใจจะคิดต่างกันออกไปคือเมือได้เรี ยนแล้วเกิดความเพลิดเพลิน สามารถทํา
แบบทดสอบไปได้เรื อย ๆ ไม่มีเบื อเนื องจากคณิ ต ศาสตร์ มีสู ต รที ตายตัว อยู่แล้ว เพีย งแค่ เข้าใจ
ความหมายลักษณะการใช้งานของสูตร รวมไปถึงแนวทางในการแก้สมการต่างๆ ถ้าเข้าใจเป็ นอย่าง
ดีก็จะทําให้ไม่มีอะไรติดขัดระหว่างการทําแบบทดสอบไม่ว่าโจทย์จะมาในลักษณะไหนก็สามารถ
ทีจะทําแบบทดสอบได้แต่ ในขณะเดียวกัน หากเข้าใจไม่เข้าใจลึกซึ ง อาศัยแค่การจดจําสูต รและ
วิธีการหาคําตอบ หาเจอสูตรทีเหมือนกับทีเคยทํามาก็สามารถทําได้แต่เมือไหร่ ทีลักษณะของโจทย์
เปลียนไปก็จะไม่สามารถแสดงวิธีทาํ หรื อหาคําตอบออกมาได้เลยจนทําให้เป็ นมุมมองว่าสาเหตุ
อาจเกิดจากเทคนิคของครู ผสู้ อนทีนํามาใช้กบั ผูเ้ รี ยนไม่ดีทาํ ให้ผเู้ รี ยนขาดแรงจูงหรื อแรงกระตุน้ ใน
การศึกษาและในขณะเดี ยวกัน ผูส้ อนอาจจะมองผูเ้ รี ยนว่าด้อยการพัฒ นาเพราะผูส้ อนคิด ว่าเป็ น
เนือหาทีง่ายแล้วจึงทําให้อาจเกิดการแบ่งกลุ่มผูส้ อนคือสอนเฉพาะคนทีเข้าใจดีกว่าเพือนในระดับ
เดียวกันและคนทีไม่เข้าใจก็จะไปเข้าใจอยูเ่ ช่นเดิม
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เกม (Game) ก็เป็ นนวัตกรรมการศึกษาอีกอย่างหนึ ง ทีครู ยอมรับว่ากิจกรรมการเล่นเกม
สามารถสร้ างแรงจูงใจได้และสามารถนําไปใช้เพือให้กิ จกรรมการเรี ย นการสอนดําเนิ น ไปถึง
เป้ าหมายได้ และเป็ นสื ออี ก อย่างหนึ งที ทําให้มี ค วามสนุ ก สนาน เป็ นเครื องมือ ฝึ กทัก ษะ เป็ น
กิจกรรมการเรี ยนทีทําให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้ ความเข้าใจและมีทศั นะคติทีดีต่อการเรี ยน เป็ นทียอมรับ
กันแล้วว่าการเล่นเกมเป็ นกิ จกรรมทีสนุ กสนาน หากเลือกที จะเล่นเกมแล้วเกมจะช่วยให้เกิดการ
เรี ยนรู้ เป็ นอย่า งดี เกมนั นมี เป้ าหมายที แน่ น อนว่ า ผูเ้ ล่ น ต้อ งพยายามเล่ น ให้ บ รรลุ เป้ าหมาย
เพราะฉะนันหากมีการเสริ มแรงด้วยความรู้ โดยผูเ้ ล่นเองยังได้รับความสนุ กสนานอยู่เช่นเดิม ก็ยงิ
จะทําให้เกิดทังความรู้และความสนุกสนานควบคู่กนั ไป ซึงสอดคล้องกับข้อความทีว่า เรี ยนให้สนุก
เล่น ให้ได้ค วามรู้ จากผลของการใช้เกมเข้ามาช่ วยในการเรี ย นการสอนที โรงเรี ยนแห่ งหนึ งใน
สหรั ฐ อเมริ ก าจะเห็ น ได้ว่ าผลที ได้ท ําให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามสนใจในการเรี ยนมากยิ งขึ น มี ค วาม
กระตือรื อร้นทีจะค้นคว้าและหาความรู้เพิมเติม เป็ นผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนเองก็พฒั นา
อย่างต่อเนื อง ดังนันการเลือกจัดกิจกรรมทีจะใช้สือในการจัดการเรี ยนการสอน จึงมีความสมควรที
จะนําเอาสื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเข้ามาร่ วมในกิจกรรมโดยการเลือกรู ปแบบทีเหมาะสม
เป็ นการประยุกต์และรวบรวมองค์ความรู้เพือการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนของนักเรี ยนให้ได้ประโยชน์
อย่างสูงสุด ซึงได้แก่บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกมการสอน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอนจะให้ผลดีต่อการเรี ยนรู้และความสามารถ
ในการจดจําเนื อหาได้ดีกว่าการเรี ยนรู้ทีเกิดจากแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป้ าหมาย
ของบทเรี ยนประเภทนี ออกแบบมาเพือฝึ กทักษะและทบทวนเนือหา รวมทังแนวคิดและทักษะทีได้
เรี ย นไปแล้ว คล้ายกับบทเรี ย นแบบฝึ กทบทวนแต่ มี ก ารปรั บเปลียนรู ป แบบในการนําเสนอให้
สนุ กสนาน มีความตืนเต้นและเร้าความสนใจให้ผเู้ รี ยนติดตามบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบ
เกมการสอนจึงเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการจัดการเรี ยนการสอนทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพทางการ
เรี ยนสูงขึน
สภาพปั ญ หาการจัด การเรี ย นการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับชันประถมศึกษาปี ที 2 ใน
โรงเรี ยนกุดหานสามัคคี พบว่านักเรี ยนจํานวนมากไม่สามารถจดจําทําความเข้าใจและไม่มีความ
สนใจในการเรี ยนการสอนไปพร้ อมๆกับครู ได้จึงไม่สามารถทีจะทําให้ก ารเรี ยนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ไปได้ดงั นันจึงส่ งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู ผสู้ อนทําให้คุณ ครู
ผูส้ อน ระดับชันประถมศึกษาปี ที 2 ในโรงเรี ยนกุดหานสามัคคี มีความต้องการทีจะใช้สือบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์แบบเกมการสอนเข้ามาเสริ มกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ในฐานะทีผูว้ ิจยั เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชันปี ที 4 คณะครุ ศาสตร์ กําลัง
ศึกษาในรายวิชาการสัมมนา ซึงมีความสนใจทีจะทําวิจยั เรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
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สอนแบบเกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิ น 1,000 สําหรับนัก เรี ยนชันประถมศึก ษาปี ที 2
โรงเรี ยนกุ ดหานสามัคคี เพือพัฒ นาผูเ้ รี ยน ครู ในกลุ่มสาระคณิ ต ศาสตร์ ได้ใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒนาการศึกษา
2. ทบทวนวรรณกรรม
สํานักพัฒนาเทคนิ คการศึกษา (2542 อ้างถึงใน เพียงพร ยะสะนพ, 2552 : 9) ได้ให้ค วาม
หมายของ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไว้ดงั นี คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นบทเรี ย นที มีลกั ษณะการใช้
เนือหาในรู ปแบบของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สามารถใช้ได้ทงผู
ั เ้ รี ยนและผูส้ อน บทเรี ยนนี สามารถ
ใช้วดั ผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนได้ตามวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน
ประไพ พงษ์จิ ว านิ ช (2541 อ้างถึ งใน เพี ย งพร ยะสะนพ, 2552 : 9) ได้ให้ ค วามหมาย
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไว้ดงั นี คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนใช้ประกอบการเรี ยนการสอน โดยผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนเนื อหาจากบทเรี ยนของ คอมพิวเตอร์ ทีสร้างขึ นอย่างเป็ นขันตอน และคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ช่ ว ยบอกข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ย นได้เมื อผูเ้ รี ย นทําผิด ขันตอนของโปรแกรม นอกจากนันแล้ว
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังสามารถให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ หรื อทบทวนบทเรี ยนซําได้อีก
สรุ ปได้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง คอมพิวเตอร์ทีสร้างขึนอย่างเป็ นขันตอน และช่วย
บอกข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยนทีใช้ได้ สามารถใช้วดั ผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนได้ตามวัตถุประสงค์ของ
บทเรี ยน มีโต้ตอบกันระหว่างนักเรี ยนกับคอมพิวเตอร์ มีการเสริ มแรงจูงใจในการเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้มีผวู้ ิจยั หลายท่านได้พฒั นา อาทิเช่น
เนตร หงษ์ไกรเลิศ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เชิงทดลองบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนแบบเกม 3 แบบ ได้แก่แบบทีผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุมบทเรี ยน รู ปแบบของการวิจยั เป็ นแบบ
Pre test–Post test Control Group Design กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ในครังนี เป็ นนักเรี ยนชันประ
ถมศึกษาปี ที 2 ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 120 คน มีประสิ ทธิภาพทีระดับเกณฑ์
85/85 แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนมีค่าความเทียง 0.88 และความเชือมันที 0.93 สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
บุญทริ กา หวานอารมณ์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอนเรื อง การบวกเลขที มี ก ารทดไม่ เกิ น 1 หลัก สํา หรั บ เด็ ก ที มี ปั ญ หาการเรี ยนรู้ ด ้า น
คณิ ต ศาสตร์ ให้ได้ประสิ ทธิภ าพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจ ัยเป็ นนักเรี ย นชัน
ประถมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนบ้านหนองจิก สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามสารครามเขต 1 จํานวน
20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยั พบว่ามีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 80.12/81.75 ซึงสูง
กว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.89248 คิดเป็ นร้อยละ 89.24 และมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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พิริยาพร พัฒนาพรพงษ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื องการหาร สําหรับนักเรี ยนช่วงชันที 1 ชันประถมศึกษาปี ที 3 ให้ได้ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 70/70 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนวัดสามัค คี
สัทธาราม เขตพืนทีการศึกษาสมุทรสาครเขต ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2550 จํานวน 30 คน ได้มา
โดยการสุ่ มแบบยกชั นเรี ยน (Cluster Sampling) ผลการวิ จ ัย พบว่ า มี ป ระสิ ทธิ ภ าพเท่ า กั บ
73.50/70.83 ซึ งสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ และมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
พิมพ์พา ตะโกสี ย ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั การพัฒนาแผนการเรี ยนรู้และบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องการลบจํานวนสองจํานวนทีมีต ัวตังไม่เกิ น 9 ชันประถมศึก ษาปี ที 1
การศึกษาค้นคว้าครังนี เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนมารี ยอ์ ุปถัมภ์ชยั ภูมิ ภาคเรี ยนที
1 ปี การศึกษา 2549 จํานวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ มกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) มีค่ าความยากตังแต่ 0.23 ถึง 0.87 ค่ าอํานาจจําแนก ตังแต่ 0.67 ถึง 0.92 และค่ าความ
เชือมันทังฉบับเท่ากับ 0.78 ผลการศึกษาพบว่า 1) แผนการเรี ยนรู้และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทีพัฒ นาขึ นมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 87.25/88.00 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ดัชนี ประสิ ทธิภ าพของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทีพัฒนาขึนมีค่าเท่ากับ 0.8509 3) ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับ “มากทีสุด” จึงควรสนับสนุนให้ครู นาํ ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
อิสรา ภูพวก (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั การพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื อง สมบัติ ข องจํานวนนับ กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ค ณิ ต ศาสตร์ ระดับชันมัธยมศึก ษาปี ที 1 กลุ่ ม
ตัว อย่างที ใช้ในการวิ จ ัย ครั งนี คื อ นัก เรี ย นระดับ ชันชันมัธยมศึ ก ษาปี ที 1 โรงเรี ยนโพนเมื อ ง
ประชารั ฐ อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้ อยเอ็ด สํานัก งานเขตพืนที การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 27
ซึงได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบแบ่ งกลุ่มมา 1 ห้องเรี ยน จํานวน 32 คน แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน เป็ นแบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื องสมบัติ ข องจํานวนนับ ระดับ ชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 มีประสิทธิภาพ 82.02/82.70 ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
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3. การดําเนินการวิจยั
3.1 วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน
1,000 สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2
ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3. เพือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวกลบ
เลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2
3.2 สมมติฐาน
1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวก
ลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
2. นักเรี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวก
ลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
3. ดัชนี ประสิ ทธิ ผลของบทเรี ย นคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมีเกม เรื องการบวกลบเลข
ผลลัพ ธ์ไ ม่เกิ น 1,000 สําหรั บ นัก เรี ยนชันประถมศึ ก ษาปี ที 2 สู งกว่ า .50 ซึ งหมายถึ งนัก เรี ย น
มีความก้าวหน้าในการเรี ยน
3.3 ขอบเขตการวิจยั
1. เนื อหา / การดําเนินการสร้างเกม
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั เลือกเนือหาในหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ สาระที 1 จํานวนและการดําเนิ นการ หน่ วยการเรี ยนรู้ที 1 เรื อง การบวกลบเลข
ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ในการสร้างเกมมีการคัดเลือกเครื องมือ
สร้างสตอรี บอร์ด พัฒนาโปรแกรม ทดสอบกับผูเ้ ชียวชาญ และนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2. กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1) กลุ่มประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนีเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนกุดหานสามัคคี อําเภอศรี บุญเรื อง
จังหวัด หนองบัว ลําภู สังกัด สํานัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองบัว ลําภู เขต 1
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 196 คน
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2) กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนกุด
หานสามัค คี อํา เภอศรี บุ ญ เรื อง จัง หวัด หนองบัว ลํา ภู สั ง กัด สํา นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 30 คน โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื องจากเป็ นกลุ่มตัวอย่างที ผูส้ อนทําการสอน สามารถ
ควบคุมได้
3.4 ตัวแปรทีใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่
เกิน 1,000 สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
1) ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบ
เกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2
2) ดัชนีประสิทธิผลทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบเกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2
3.5 ระยะเวลา
ระยะเวลาในการวิจยั ครังนี คือ ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 ใช้ระยะเวลาในการทดลอง
จํานวน 4 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 1 ชัวโมง สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทังสิน 2 สัปดาห์ เวลาทีใช้ในการ
ดําเนินการทดลอง ใช้คาบเรี ยนปกติ
4. ผลการศึกษา
1. วิ เคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่วยสอนแบบเกม วิชาคณิ ตศาสตร์
เรื องการบวกลบเลขทีมีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ก่อนทีจะนําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน
1,000 ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื องมือโดยแบบสอบถามมี
คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.43 ซึงมีคุณภาพในระดับ ดี
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ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวก
ลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000
ผลการวิเคราะห์
รวม
ค่าเฉลีย
S.D.
ร้อยละ

ก่อนเรี ยน
(20)
315
10.5
2.73
52.5

(5)
140
4.67
0.78
89.33

ระหว่างเรี ยน
รวม
หลังเรี ยน
(5)
(5)
(15)
(20)
128
140
408
550
4.27
4.67
13.17
18.33
0.73
0.57
1.37
1.37
84.67
89.33
87.78
91.67
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
= 87.78
= 91.67
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

จากตาราง ที 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม
เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 จากการทดลองภาคสนามพบว่า การทดสอบระหว่างเรี ยน
มีคะแนนเฉลียเท่ากับ 13.17 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.78 และการทดสอบหลังเรี ยน มีคะแนนเฉลียเท่ากับ 18.33 จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.37 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ ากับ 91.67 นันคื อ
ประสิ ทธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนแบบเกม มีป ระสิ ทธิ ภ าพของ E1/ E2 เท่ ากับ
87.78/91.67 แสดงว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้รับการจัดการเรี ยน
รู้ดว้ ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ทีพัฒนาขึน
ก่อนทีจะทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การทดสอบก่อนเรี ยนและ
ทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้แบบวัด ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทีเป็ นเอกสาร จํานวน 20 ข้อ 3 ตัวเลือก
นําไปใช้ก ับ ผูเ้ รี ย น จํานวน 30 คน ซึ งเป็ นชุ ด ข้อ สอบชุ ด เดี ย วกัน โดยมี ค่ าค่ าความยาก (p) อยู่
ระหว่าง 0.44 ถึง 0.79 ค่าอํานาจจําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.3 ถึง 0.85 ค่าความเชือมันของข้อสอบทัง
ชุ ด เท่ ากับ 0.88 จากนั นนําคะแนนก่ อนและหลังเรี ย นมาคํานวณค่ าทางสถิติ ( t–test dependent
Samples) เพือทดสอบสมมติฐาน ดังปรากฏตารางที 2
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ตารางที 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000
กลุ่มทดลอง จํานวนนักเรี ยน
ก่อนเรี ยน
30
10.5
หลังเรี ยน
30
18.33
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05

S.D.
2.73
1.37

Df

คํานวณ

29

18.8547

จากตารางที 2 แสดงว่า ค่า t ทีคํานวณได้มีค่า 18.8547 ซึงมีค่ามากกว่าค่า tตาราง,29,.05
ทีเปิ ดจากตารางทีระดับนัยสําคัญ .05 ซึงมีค่าเท่ากับ 1.6991 ดังนันจึงสรุ ปได้ว่า ผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื องการ
บวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .05 โดยค่าเฉลียคะแนนก่อน
เรี ยนเท่ากับ 10.5 และมีส่ว นเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.73 คะแนนเฉลียหลังเรี ยนเท่ ากับ 18.33
และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37
3. วิเคราะห์ดชั นี ประสิ ทธิผลของนักเรี ยนหลังจากเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบเกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ผูว้ ิจยั นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม
เรื องการบวกลบเลขทีมีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ทีพัฒนาขึนไปใช้กบั ผูเ้ รี ยน นําคะแนนทัง ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลองจํานวน 30 คน มาวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000dทีพัฒนาขึ น ผล
การวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที 3
ตารางที 3 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม
เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ทีพัฒนาขึน
จํานวน
นักเรี ยน
30

คะแนนเต็ม

20

การทดสอบ
ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

315

550

200

E.I

ร้อยละ
(%)

0.5439

54.39

จากตารางที 3 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของนักเรี ยนหลังจากเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ที ผูศ้ ึก ษาสร้างขึ นทําให้นักเรี ยนมี
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์
ไม่เกิน 1,000 เพิมขึนจากก่อนเรี ยน เท่ากับ 0.5439 คิดเป็ นร้อยละ 54.39
5. อภิปรายผล
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมกเรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ทีผูว้ ิจยั สร้างและพัฒนาขึน สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดสาเหตุเป็ นเช่นนี
อาจเป็ นเพราะว่าได้ผ่านการออกแบบอย่างมีระบบ และได้ผ่านการตรวจสอบในทุกขันตอนของ
กระบวนการจัดทํา ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญด้านต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้องจึงทําให้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้ ในการสร้างควรเตรี ยมสมรรถนะเครื องตามคู่มือ
เพือให้การใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเกม ใช้งานได้ตามต้องการ ก่อนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ผูส้ อนควรปฐมนิเทศผูเ้ รี ยนให้เข้าใจในวิธีการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยน ควรให้ผเู้ รี ยน
ใช้หูฟังเพือไม่ให้ มีเสียงรบกวนจากเพือนๆ นักเรี ยนควรมีอิสระโดยไม่ ควรจํากัดเวลาในการเรี ยนรู้
และควรนําวิธีการสอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่วยสอนแบบเกม ไปเปรี ยบเทียบกับวิธีก าร
สอนแบบปกติ
6. สรุ ปผลการวิจยั
1. ประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องการบวก
ลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ทีวิจยั สร้างขึนมีประสิ ทธิภาพ
เท่ากับ 87.78/91.67
2. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเกม เรื องการบวกลบเลข
ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึ น คะแนนหลังเรี ยนมี
คะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยน
3) ดัชนี ประสิทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบเกม วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องการ
บวกลบเลขผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนทําให้นัก
เรี ยนมีความรู้เพิมขึนจากก่อนเรี ยนมีค่าเท่ากับ 0.5439 คิดเป็ นร้อยละ 54.39
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การประยุกต์บทเรียนมัลติมีเดีย เพือเพิมผลสัมฤทธิในการเรียนคําศัพท์ ภาษาอังกฤษ
สํ าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
Apply Multimedia Instructions to Enhance Learning Achievement in
English vocabulary for Prathomsuksa 3 Students
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บทคัดย่อ: การวิ จยั ครั งนี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือพัฒ นาบทเรี ยนมัลติ มีเดี ยคําศัพท์ภ าษาอังกฤษ ให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน 75/75 2) เพื อเพิ มผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นในการเรี ย นคําศัพ ท์
ภาษาอังกฤษสําหรับนัก เรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 และ 3) เพือหาดัชนี ประสิ ทธิผลในการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนทีเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างในการใช้วิจยั ครังนีคือ นักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3 จํานวน 28 คน โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบแผนการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวและทดสอบก่อน-หลัง เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือบทเรี ยนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ และ
แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย น สถิติ ทีใช้คื อค่ าเฉลี ย ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรี ยนมัลติมีเดียทีพัฒนาขึนมีค่า 81.43/80.71 ผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนของนักเรี ยน หลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษทีพัฒนาขึนสูงกว่าก่อนเรี ยนมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
มีค่าเท่ากับ 0.526หรื อสามารถคิดเป็ นค่าร้อยละ 52.60
คําสําคัญ: บทเรี ยนมัลติมีเดีย, ผลสัมฤทธิ, คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
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
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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
ในประเทศไทยได้มีการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตังแต่ชนประถมศึ
ั
กษาปี ที เพือให้
ผูเ้ รี ย นมีค วามสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ แต่ เมือเที ยบกับการเปิ ดโรงเรี ย นสอนภาษาในปั จจุบันแล้ว
พบว่ามีโรงเรี ยนสอนภาษามีเป็ นจํานวนมากซึงสวนทางกับเด็กนักเรี ยนทีควรจะได้รับความรู้ภายใน
โรงเรี ยน นอกจากนี ความสามารถในการเรี ยนการเขียนสะกดคําศัพท์ต่างๆ ก็ยงั ไม่ถกู ต้อง นักเรี ยนรู้จกั
คําศัพท์นอ้ ย แต่คาํ ศัพท์ยงั จําเป็ นและเป็ นปัจจัยหลักทีต้องนํามาสอนสอดแทรกในการเรี ยนการสอนอยู่
เสมอ เพราะเป็ นพืนฐานทีช่วยส่งเสริ มการเรี ยนการสอนอังกฤษในทุกทักษะ ในด้านวิธีการสอนของครู
นันยังดําเนินตามวิธีการสอนแบบเดิม โดยส่วนใหญ่จะใช้ภาพประกอบ ทําให้มีปัญหาเกิดขึน อาทิเช่น
ภาพอาชีพทีนํามาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนไม่มีความชัดเจน สือการสอนทีใช้นนก็
ั ยงั ไม่หลากหลาย
ในปัจจุบนั นี ได้มีการพัฒนาสือมัลติมีเดียมาใช้เป็ นเครื องมือทีช่วยในการเรี ยนการสอนมากขึน สามารถ
นํ า เสนอเป็ นสื อประสมได้ ประกอบด้ ว ย ข้ อ ความ ภาพนิ ง กราฟิ ก แผนภู มิ กราฟ วิ ดี ทั ศ น์
ภาพเคลือนไหว และเสี ยง เพือถ่ายทอดเนื อหาบทเรี ยน โดยทีมีเป้ าหมายที สําคัญคือ เพือทีจะสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
ดังนันคณะผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะทําการพัฒนาบทเรี ยนมัลติ มีเดียคําศัพท์ภ าษาอังกฤษ เพือให้
นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจความหมายเกียวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึน นอกจากนี ก็ยงั ทําให้ผเู้ รี ยน
สนุ กกับการเรี ยนภาษาอังกฤษและเกิดแรงจูงใจในการเรี ยนแล้วยังทําให้เกิดทัศคติทีดีต่อการเรี ยนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย ในการวิจยั ครังนีทีมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี 1) เพือพัฒนาบทเรี ยน
มัลติ มีเดี ยคําศัพท์ภ าษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ให้มีประสิ ทธิภ าพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 2) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนระหว่างก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้บทเรี ยน
มัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 และ 3) เพือหาดัชนี ประสิทธิผล
ในการเรี ยนของผูเ้ รี ย นที เรี ย นโดยใช้บ ทเรี ย นมัล ติ มี เดี ย คําศัพท์ภ าษาอังกฤษ สําหรั บ นัก เรี ย นชัน
ประถมศึก ษาปี ที 3 ขอบเขตของการวิ จ ัย คื อ เนื อหาที ใช้เป็ นคําศัพท์ภ าษาอังกฤษของนัก เรี ย นชัน
ประถมศึก ษาปี ที 3 ได้แ ก่ คําศัพ ท์ภ าษาอังกฤษหมวดอาชี พ และคําศัพ ท์ภ าษาอังกฤษหมวดกี ฬ า
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ประชากรที ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จํานวน คน และใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 28 คน โดยวิธีการเลือกแบบ ตัวแปรทีศึกษา
ได้แก่ 1) ตัวแปรต้นคือ บทเรี ยนมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ชันประถมศึกษาปี ที 3 และ 2) ตัวแปร
ตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นรู้ค าํ ศัพท์ภ าษาอังกฤษ ของนัก เรี ย นชันประถมศึก ษาปี ที 3 และ
ประสิทธิผลในการเรี ยนของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
2. ทบทวนวรรณกรรม
สุคนธ์ สิ นธพานนท์ ( : ) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมิเดีย หมายถึง บทเรี ยนทีสร้างขึ น
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีประกอบด้วยเนื อหาของบทเรี ยนเป็ นข้อความ ภาพนิ ง ภาพเคลือนไหว
เสี ย งบรรยาย เสี ย งดนตรี ประกอบ ผูเ้ รี ย นสามารถศึก ษาบทเรี ย นด้ว ยตนเองไปตามขันตอนต่ างๆ
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ก ําหนด ทําให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ในเรื องที เรี ยนได้ก ระจ่ างชัด เจน โดย
ประสิ ท ธิภ าพที วัด ส่ ว นใหญ่ จ ะพิ จ ารณาจากร้ อยละการทําแบบฝึ กหัด หรื อกระบวนการเรี ยน หรื อ
แบบทดสอบย่อยโดยแสดงเป็ นตัว เลข ตัว คื อ E /E เช่ น / , / , / ซึ ง E หมายถึ ง
ประสิ ทธิภ าพของกระบวนการ เป็ นการประเมิน พฤติ กรรมย่อยๆจากการทํากิจ กรรมของผูเ้ รี ยนใน
บทเรี ยนทุกกิจกรรม (ทุกกรอบ/ข้อ) หรื อจากการทีนักเรี ยนได้อ่านบทเรี ยนถูกมากน้อยเพียงใดนันเอง
ส่วน E หมายถึงประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ โดยการประเมินผลลัพธ์ของนักเรี ยนโดยพิจารณาจากผล
การทดสอบหลังเรี ยน (Post-test)
พิมพ์พิชชา พูนประสิ ทธิ (2555 ) กล่าวถึงความหมายของคําศัพท์ไว้ว่าคําศัพท์คือ เสี ยง กลุ่ม
เสียง เสี ยงพูด ทีแสดงหรื อสือสารออกมาโดยมีความหมายในตัวเอง ทังภาษาพูดและภาษาเขียน ถ้าเป็ น
คํายากจะได้รับการแปลความหมายไว้และรวบรวมเป็ นบัญชีไว้ในรู ปแบบพจนานุกรมหรื ออภิธานศัพท์
เป็ นต้น
เผชิญ กิจระการ (2546) ได้เสนอแนวทางในการหาประสิทธิผลของแผนการเรี ยนรู้หรื อสือที
สร้ างขึ น โดยให้ พิ จ ารณาจากพัฒ นาการของนั ก เรี ยนจากก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ยนว่ า มี ค วามรู้
ความสามารถเพิมขึนอย่างเชือถือได้หรื อไม่ หรื อเพิมขึนเท่าใดซึงอาจพิจารณาได้จากการคํานวณค่า ttest แบบ Dependent Samples หรื อหาค่าดัชนี ประสิ ทธิผล หากมีนัยสําคัญทางสถิติ ก็ถือได้ว่า นักเรี ยน
กลุ่มนันมีพฒั นาการเพิมขึนอย่างเชือถือได้
นงลักษณ์ กอธนสิ น และคณะ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง
Occupation กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 พบว่าบทเรี ยน
คอมพิว เตอร์ ช่วยสอนเรื อง Occupations มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีประสิ ทธิภาพเท่ากับ
76.48/77.13 ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ทีตังไว้ ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนโดย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
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ณั ฏ ฐพล คุ ป ต์ธ นโรจน์ (2554) ได้ท ําการพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนคําศัพ ท์
ภาษาอังกฤษตามแนวเรื อง โดยใช้ก ลวิ ธีก ารเดาความหมายคําศัพ ท์จ ากบริ บ ท สําหรับ นัก เรี ย นชัน
มัธยมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปกร จังหวัดนครปฐม พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวเรื อง โดยใช้กลวิธีการเดาความหมายคําศัพท์จาก
บริ บ ทมีค่ าเท่ ากับ . / . ซึ งถือว่ าสู งกว่ าเกณฑ์ที กําหนดไว้คื อ / ความสามารถทางด้าน
คําศัพ ท์ภ าษอังกฤษและการใช้ก ลวิ ธีก ารเดาความหมายคําศัพ ท์จ ากบริ บทของกลุ่มตัวอย่างสู งขึ น
หลังจากทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ดวงพร บุ ญ ถม (2552) ได้ศึก ษาการพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ ภ าษาต่างประเทศ เรื องวัน สําคัญ ของไทยและวัน สําคัญ ของต่ างประเทศสําหรั บนัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื อง วัน
สําคัญของไทยและวัน สําคัญของต่ างประเทศ ชันประถมศึกษาปี ที ทีผูว้ ิจยั สร้างขึ นมีประสิ ทธิภาพ
เท่ากับ . / . ซึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน / ทีตังไว้ ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที หลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรี ยนอีกด้วย
3. การดําเนินการวิจยั
ในส่วนของบทเรี ยนมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที มี
ขันตอนดําเนินการวิจยั ดังนี
1. วิเคราะห์และกําหนดเป้ าหมายของเนื อหาทีต้องการ จากนันรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือใช้
ในการพัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดีย ออกแบบโครงเรื อง แล้วเสนอให้ผเู้ ชียวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสม
และพัฒ นาบทเรี ย นมัลติ มีเดี ยตามคําแนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญให้เสร็ จ สมบูร ณ์ ตรวจสอบ นําบทเรี ย น
มัลติมีเดียทีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญก่อนนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2. สร้างแบบทดสอบตามวัตถุประสงค์ แบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ นําแบบทดสอบทีได้เสนอ
ต่อผูเ้ ชี ยวชาญ เพือหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของเนื อหาและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ที มีค่ าตังแต่ 0.50 ขึ นไป หาค่ าความยากง่ าย และค่ าอํานาจจําแนก โดยต้องมี ค่ า
ระหว่ าง . - . และค่ าอํานาจจําแนก . ขึ นไปมาเป็ นแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลังเรี ย น
ประเมิน หาค่าความเชื อมันแบบทดสอบก่อนเรี ย นและหลังเรี ยนโดยใช้สูต รของ คู เดอร์ -ริ ชาร์ ด สัน
(Kuder-Richardson) KR3. กําหนดแบบแผนการวิจยั รู ปแบบการทดลองทีใช้ในการวิจยั เป็ นการทดลองโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนกับกลุ่มเดียว (One group Pretest-Posttest Design)
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ตารางที แบบแผนการทดลอง
กลุ่ม
E

สอบก่อนเรียน
T1

ทดลอง
X

สอบหลังเรียน
T2

E แทน กลุ่มทดลองทีได้รับการสอนโดยใช้สือบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
X แทน การสอนโดยใช้สือบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคําศัพท์
T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยน
. จัดเตรี ยมกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จํานวน 28 คน เพือทําการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
5. เตรี ยมเครื องมือทีใช้ในการทดลอง พร้อมทังแนะนําวิธีการใช้บทเรี ยนมัลติมีเดีย
6. เก็บรวบรวมข้อมูล ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน โดยใช้ขอ้ สอบแบบปรนัย จํานวน
ทังหมด 30 ข้อ แบบ 3 ตัวเลือกตอบ ระยะเวลาทังหมด 30 นาที
7. ให้นกั เรี ยนเรี ยนด้วยบทเรี ยนมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

รู ปที ตัวอย่างบทเรี ยนมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
8. ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้ขอ้ สอบแบบปรนัย จํานวนทังหมด 30 ข้อ แบบ
3 ตัวเลือกตอบ ระยะเวลาทังหมด 30 นาที เก็บรวบรวมข้อมูลเพือวิเคราะห์ขอ้ มูล
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รู ปที ภาพการเข้าสู่ระบบทดสอบหลังเรี ยน
9. วิเคราะห์ผลการวิจยั จากคะแนนก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และ หลังเรี ยน หาค่าเฉลีย ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน t-test และดัชนีประสิทธิผล
4. ผลการศึกษา
. การพัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดีย เพือเพิมผลสัมฤทธิในการเรี ยนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ผลการศึกษาพบว่าบทเรี ยนมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.43/80.71
ดังตารางที 2
ตารางที 2 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรี ยนมัลติมีเดีย โดยใช้สูตร E1/E2
การสอบ
ระหว่างเรี ยน
หลังเรี ยน

คะแนน
10
30

8.04
24.21

S.D.
0.78
2.49

E1/E2
81.43
80.71

จากตารางที 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลียจากการทําแบบทดสอบท้ายหน่ วยของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทัง หน่ วย มีค่าเท่ากับ 8.04 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึงคิดเป็ นร้อย
ละ 81.43 และคะแนนทีได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนมีค่าเฉลียเท่ากับ 24.21 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน โดยคิดเป็ นร้อยละ 80.71 ซึ งประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเท่ากับ
81.43/80.71 ซึงมีคะแนนทดสอบแต่ละหน่วยสูงกว่าเกณฑ์ทีตังไว้คือ 75 และมีคะแนนจากการทดสอบ
หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ทีตังไว้คือ 75/75
. การเปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยนระหว่ างก่ อ นและหลังเรี ยน โดยใช้บ ทเรี ย น
มัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ผลการศึกษาแสดงได้ดงั ตารางที 3
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ตารางที 3 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างก่อนและหลังเรี ยนทีเรี ยนด้วย
บทเรี ยนมัลติมีเดีย
แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม
S.D
t
df
หลังเรี ยน
30
24.21
2.49
13.21
27
30
17.78
.
ก่อนเรี ยน
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
จากตารางที 3 แสดงให้เห็ น ว่า คะแนนเฉลียหลังเรี ยนเท่ ากับ . ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ . และคะแนนเฉลียก่อนเรี ยนเท่ากับ . ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ . ทังนี ค่า t ที
คํานวณได้(13.21)มีค่ ามากกว่าค่ า t จากตาราง (1.70) แสดงว่าผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนที
เรี ยนด้วยสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดียหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
. การหาดัชนี ประสิ ทธิ ผลในการเรี ยนของผูเ้ รี ย นที เรี ย นโดยใช้บทเรี ยนมัลติ มี เดี ย คําศัพ ท์
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ผลการศึกษาแสดงได้ดงั ตารางที 4
ตารางที 4 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จํานวนนักเรียน
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ผลรวมคะแนนของนักเรียนทังหมด
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
678
456

ดัชนีประสิทธิผล
(E.I.)
0.526

จากตารางที 4 แสดงให้เห็นว่า ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก่อนเรี ยนคะแนนเต็ม คะแนน
จํานวนกลุ่มตัว อย่าง คน มีผลรวมคะแนนของนัก เรี ยนทังหมด ก่ อนเรี ย นได้ คะแนน และมี
ผลรวมคะแนนทังหมดหลังเรี ย น คะแนน การคํานวณหาดัชนี ป ระสิ ทธิ ผลของการเรี ย นรู้ ข อง
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที มีค่าเท่ากับ . ซึงมีค่าสูงกว่า . หรื อสามารถคิดเป็ นค่าร้อยละ 52.60
แสดงให้เห็นว่าดัชนี ประสิทธิผลของสื อการเรี ยนการสอน ทําให้นักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยน
เพิมขึนกว่าก่อนเรี ยน
5. อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามรถสรุ ปและอภิปรายผลได้ดงั นี
. บทเรี ยนมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ทีสร้างขึ น
นันมีค่าประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนเท่ากับ 81.43/80.71 ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้คือ / ทังนี
เนื องจากได้ท ําการพัฒ นาปรั บ ปรุ งที มีก ารผ่านกระบวนการออกแบบที เป็ นระบบและได้ผ่านการ
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ตรวจสอบในทุกขันตอนของการพัฒนา พร้อมทังได้มีการให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบ นอกจากนียังมีการ
นําเสนอบทเรี ยนมัลติมีเดียในรู ปแบบของสือประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ ง ภาพเคลือนไหว และเสียง
เพือทีจะช่วยให้เกิดการกระตุน้ เร้าความสนใจในการเรี ยนด้วย อีกทังยังสามารถเป็ นเครื องมือกระตุน้
ความสนใจของผูเ้ รี ยน นอกจากนี เป็ นสือทีสามารถมีปฏิสมั พันธ์หรื อโต้ตอบกับผูเ้ รี ยนได้
. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นระหว่ างก่ อนและหลังเรี ย น โดยใช้บทเรี ย นมัลติ มีเดี ย คําศัพ ท์
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที พบว่า มีคะแนนเฉลียจากการทําแบบทดสอบก่อน
เรี ยน เท่ากับ 17.78 และคะแนนทีได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเท่ากับ 24.21 เนืองมาจากบทเรี ยน
มัลติมีเดียมีแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบทดสอบย่อย และแบบทดสอบหลังเรี ยนให้นักเรี ยนได้ทดสอบ
ความรู้ ซึงนักเรี ยนสามารทราบผลได้ทนั ทีทีจบจากการทําแบบทดสอบ นอกจากนี ยังสามารถกลับมา
อ่านหรื อศึกษาเพิมเติ มได้ ส่ งผลให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ย นสู งกว่าก่อนเรี ยนเมือ
เรี ยนด้วยบทเรี ยนมัลติมีเดีย
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที มีค่าเท่ากับ . ซึงมี
ค่าสู งกว่ า . 0 หรื อสามารถคิ ด เป็ นค่ าร้ อยละ 52.60 การที นัก เรี ยนมีความรู้ หรื อความก้าวหน้าทาง
พัฒ นาการเรี ย นรู้เพิมขึ นร้ อยละ 52.60 เนื องจากบทเรี ยนมัลติมีเดี ยประกอบด้วยสื อหลากหลายชนิ ด
ผูเ้ รี ยนเกิดความตังใจทีอยากเรี ยนรู้เพิมขึนด้วย อีกทังการให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิและครู เป็ นผูค้ อยชี แนะ
ทําให้นกั เรี ยนมีการเรี ยนรู้เพิมมากขึน
6. สรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่าบทเรี ยนมัลติมีเดียทีพัฒ นาขึ นมีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ที
75/75 นัก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนสู งกว่ าก่ อ นเรี ย นหลังจากที เรี ย นด้ว ยบทเรี ย นมัลติ มี เดี ย
นอกจากนีค่าดัชนี ประสิทธิผลในการเรี ยนรู้เท่ากับร้อยละ 52.60 สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้อีกด้วย นัน
หมายความว่ าบทเรี ย นมัลติ มีเดี ย ที พัฒ นาขึ นนี สามารถนําส่ งเสริ ม ให้ผเู้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่างมี
ประสิ ทธิภ าพมากยิงขึ น การนําบทเรี ย นมัลติ มีเดี ยไปใช้ในการเรี ยนการสอน ไม่ค วรมีการกําหนด
ระยะเวลา ควรให้ผเู้ รี ยนเรี ยนไปตามขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนเอง เพราะจะช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดความ
สนุ ก สนาน ไม่ก ดดัน หรื อวิต กกังวลมากเกิ นไป และควรคํานึ งถึงความแตกต่ างระหว่างบุ ค คลด้ว ย
อาจจะมีความยืดหยุน่ ทังในส่วนของเนื อหา แบบทดสอบ หรื อระยะเวลา ในการเก็บข้อมูล ควรคํานึงถึง
ความพร้อมของอุปกรณ์ ค อมพิว เตอร์ และโปรแกรมการทํางาน ด้ว ยว่ามีค วามพร้ อมหรื อมีศกั ยภาพ
เพียงพอต่อการนําบทเรี ยนมัลติมีเดียไปใช้หรื อไม่ เพือให้เกิดประสิ ทธิภาพ และความสะดวกต่อผูเ้ รี ยน
รวมทังไม่เกิดปั ญหาในการใช้บทเรี ยนมัลติมีเดีย การสร้างบทเรี ยนมัลติมีเดียทีมีความน่ าสนใจ ไม่น่า
เบื อ รวมทังตรงกับ วัย ความต้องการ และความสามารถของผูเ้ รี ย นเอง สามารถมี ปฏิ สัม พัน ธ์และ
สามารถโต้ตอบกับผูเ้ รี ยนได้อย่างต่อเนือง ทําให้ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรู้เพิมมากขึน
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สือการเรียนการสอนมัลติมเี ดีย วิชาภาษาไทย เรืองการพัฒนาทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด
โดยใช้ ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 6
The Development of Instruction Multimedia on the writing skills are often error on Thai Subject
with The Theory of Behaviorism for Pratom Suksa 6 students.
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บทคัดย่อ: การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือหาประสิทธิภาพของสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย วิชา
ภาษาไทย เรื อง พัฒนาทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด โดยใช้ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม สําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย 3) เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ทีมีต่อสือการเรี ยนการ
สอนมัลติมีเดีย โดยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ในครังนี เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนชุมชนสามพร้าว อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 20 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง
ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1) ประสิ ท ธิ ภ าพของสื อการเรี ยนการสอนมัลติ มี เดี ย มีค่ าเท่ ากับ 81.60/82.82
2) ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นของกลุ่มตัว อย่างก่อนเรี ย นและหลังเรี ยนด้ว ยสื อการเรี ยนการสอนมัลติ มีเดี ย
แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติทีระดับ .05 3) ผลการศึก ษาความพึงพอใจ พบว่ า นักเรี ย นมีค วาม
คิดเห็นต่อสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย ในภาพรวมอยูร่ ะดับเห็นด้วยดีมาก
คําสําคัญ: พัฒนาทักษะ, สือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย
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
ในปั จจุบันภาษาไทยมีผสู้ นใจเป็ นจํานวนมาก ทังทัก ษะการพูด ทัก ษะการเขียน โดยเฉพาะในปี
พ.ศ. 2559 จะเกิ ด ประชาคมอาเซี ย น ที เรี ยกว่ า AEC (Asean Economic Community) ทํา ให้ ภ าษาไทยมี
บทบาทมากขึ นทังนี เนื องจากประเทศไทยตังอยู่ในตําแหน่ งที เป็ นศูน ย์ก ลาง จะทําให้เกิ ด การค้าขายกับ
ประเทศทีตังอยู่รอบ ๆ ข้าง ดังจะสังเกตได้จากการส่ งนักศึกษามาเรี ยนภาษาไทยในประเทศมากขึน ทังนี
เพือให้สือสารกับคนไทยได้มากขึน ทักษะทางภาษาไทยประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ทีผูเ้ รี ยนต้องฝึ กฝนเพือให้ใช้ภาษาในการสื อสารได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการเขียน การสะกดคํา ซึงเป็ น
ส่วนหนึ ง ของการใช้ภาษาไทย สื อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในคนมากขึน การใช้สือสังคมออนไลน์ เช่น
เฟซบุ๊ ก (Facebook) ไลน์ (Line) อิน ทราแกรม (Instragram) จะพบว่ าการใช้ภ าษาไทยในการสื อสารได้
เปลียนแปลงไป จากการพิมพ์สือสารระหว่างกันมีการใช้คาํ ภาษาไทยทีผิดไปจากเดิมหรื อพิมพ์ไม่ถูกต้อง
ตามหลักของภาษาไทย ก็เป็ นเหตุให้การใช้งานภาษาไทยผิดพลาดไปสือความหมายไม่ถกู ต้อง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ. ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ มเติ ม (ฉบับ ที 2) พ.ศ.2545 ได้ใ ห้
ความสําคัญกับการจัดการเรี ยนการสอนทีมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ซึงได้บญ
ั ญัติไว้ใน มาตรา 22 ความว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมี
ความสําคัญทีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2545 : 4-5) จากแนวทางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การ
จัด การเรี ย นรู้ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สื อนวัต กรรมทางการศึก ษาที ดี มี คุ ณ ภาพจึ ง มี
ความสําคัญเป็ นอย่างมาก บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนับว่าเป็ นสื อประเภทหนึงทีให้ผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนสู ง ทังนี เนื องจากบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอนมีคุ ณ สมบัติในการนําเสนอสื อคอมพิวเตอร์ แบบ
มัลติมีเดียทีหลากหลายและการเรี ยนทีใช้เครื องคอมพิวเตอร์เป็ นเครื องมือเพิมความน่าสนใจให้ แก่ผเู้ รี ยนได้
เป็ นอย่างดี ดังเช่น ผลการวิ จยั ทีสนับสนุ น ความมีประสิ ทธิ ภ าพของการใช้ค อมพิวเตอร์ ช่วยสอน ได้แก่
งานวิจยั ของ ณัฐภัทร เอียมประชา (2546: บทคัดย่อ) พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรี ยน งานวิจยั ของสมคิด อุททะวัน (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า
นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิสูงขึนและนักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับดี
มาก
กิ ด านัน ท์ มลิ ท อง(2540:227,อ้างถึงใน ประที ป ภู่ เกิ ด 2547) กล่าวว่ าคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนเป็ น
อุปกรณ์ประเภทหนึ งทีเป็ นเทคโนโลยีระดับสูง*เมือมีการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็ นสื อการสอน*จะทําให้
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การการเรี ยนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ระหว่างผูเ้ รี ยนกับเครื องคอมพิวเตอร์ทาํ ให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้
ตามลําดับ*หรื อเรี ยนรู้เป็ นกลุ่ม*พ้นจากการถูกดูถูกว่ากล่าวจากครู ไม่ตอ้ งฟังคําวิจารณ์*หรื อเรี ยนได้ตาม
ความต้องการของตนเองหรื อของกลุ่ม*โดยไม่ตอ้ งรอเพือนเหมือนกับการเรี ยนในห้องเรี ยน*ซึงนักเรี ยน
จะต้องเรี ยนไปพร้อมๆกัน*แต่ละบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรี ยนสามารถเรี ยนได้ตามความต้องการ
ของตนเอง*ซึ งเป็ นรู ปแบบการเรี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ *ซึงสอดคล้องกับหลักสูต รประถมศึกษา*
พุทธศักราช*2542*
ด้วยเหตุผลดังกล่าวเห็นว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณค่าต่อการเรี ยนการสอน*ควร
นํามาใช้เพือก่อให้เกิดการเรี ยนรู้*และช่วยพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิมขึน*คอมพิวเตอร์ที
นํามาใช้กบั การเรี ยนการสอนในลักษณะคอมพิวเตอร์ช่วยสอน*มีความเหมาะสมกับสภาพการเรี ยนการสอน
ในปัจจุบนั เป็ นอย่างยิง*เพราะเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง*คํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล*คํานึงถึงวิธีเรี ยนทีผูเ้ รี ยนต้องศึกษาด้วยตนเอง
สภาพปั ญ หาการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิ ชาภาษาไทย ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ย น
ชุมชนสามพร้าว พบว่านักเรี ยนจํานวนมากไม่สามารถเขียนคํา จดจําทําความเข้าใจได้และไม่มีความสนใจ
ในการเรี ยนการสอนไปพร้อมๆกับครู จึงทําให้การเรี ยนการสอนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู ผสู้ อน ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนชุมชนสามพร้าว มีความ
ต้องการทีจะใช้สือบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การพัฒนาทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด โดยใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมเข้ามาช่วยเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในครังนี
จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะแก้ปัญหาการเขียนสะกดคําของนักเรี ยน โดยใช้แบบ
ฝึ กทักษะเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไปนักเรี ยนจึงต้องได้รับการพัฒนาทักษะโดย
การใช้บทเรี ยนโปรแกรมและบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การพัฒนาทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด ใน
รายวิชาภาษาไทย
2. วัตถุประสงค์
1.เพือหาประสิทธิภาพของสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื องพัฒนาทักษะการเขียน
คําทีมักเขียนผิด สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ 80/80
2. เพือเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 วิชาภาษาไทย
เรื อง พัฒนาทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน ทีมีต่อสื อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดียสําหรับนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 วิชาภาษาไทย เรื อง พัฒนาทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด
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3. เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศัก ราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย เป็ น
เอกลักษณ์ของชาติเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพและเสริ มสร้างบุคลิกภาพของ
คนในชาติให้มีความเป็ นไทย เป็ นเครื องมือในการติดต่อสือสาร ความเข้าใจและความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ทํา
ให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตร่ วมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็ น
เครื องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพือพัฒนาความรู้ พัฒ นา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมันคงทางเศรษฐกิจ
กิดานัน ท์*มลิทอง*(2540*:*227,*อ้างถึงใน*ประทีป*ภู่เกิด *2547)*กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เป็ นอุปกรณ์ประเภทหนึ งทีเป็ นเทคโนโลยีระดับสูง*เมือมีการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็ นสือการสอน*จะทํา
ให้การการเรี ยนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ระหว่างผูเ้ รี ยนกับเครื องคอมพิวเตอร์ทาํ ให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้
ได้ตามลําดับ*หรื อเรี ยนรู้เป็ นกลุ่ม*เรี ยนได้ตามความต้องการของตนเองหรื อของกลุ่ม*โดยไม่ตอ้ งรอเพือน
เหมื อนกับการเรี ยนในห้องเรี ยน*ซึงนักเรี ยนจะต้องเรี ยนไปพร้อมๆกัน*แต่ละบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ว ย
สอนนักเรี ยนสามารถเรี ยนได้ต ามความต้องการของตนเอง*ซึ งเป็ นรู ปแบบการเรี ยนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ*ซึ งสอดคล้องกับหลัก สูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2542 วุฒิ ชัย ประสานสอย (2543, อ้างถึงใน
ประทีป ภู่เกิด,2547)กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า*เป็ นการจัดโปรแกรมเพือการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
เป็ นสื อช่วยถ่ายโยงเนื อหาความรู้ไปสู่ผเู้ รี ยน* ด้วยเหตุผลดังกล่าวเห็นว่าคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีคุณค่าต่อ
การเรี ยนการสอน*ควรนํามาใช้เพือก่อให้เกิดการเรี ยนรู้*และช่วยพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
เพิมขึน*คอมพิวเตอร์ทีนํามาใช้กบั การเรี ยนการสอนในลักษณะคอมพิวเตอร์ช่วยสอน*มีความเหมาะสมกับ
สภาพการเรี ย นการสอนในปั จ จุ บัน เป็ นอย่างยิง*เพราะเป็ นการจัด การเรี ย นการสอนที ยึด ผูเ้ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง*คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล*คํานึงถึงวิธีเรี ยนทีผูเ้ รี ยนต้องศึกษาด้วยตนเอง
ทฤษฏีพฤติกรรมนิยมนักจิตวิทยาทีมีชือเสียงทีสุดในกลุ่มนี คือ สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เชือว่า การ
เรี ยนรู้ของมนุษย์เป็ นสิ งทีสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก และเชือในทฤษฎีการวางเงือนไข โดยมี
แนวคิด เกียวกับความสัมพัน ธ์ระหว่างสิ งเร้าและการตอบสนอง การให้การเสริ มแรง ทฤษฎี นีเชือว่า การ
เรี ยนรู้เกิดจากการที มนุ ษย์ตอบสนองต่อสิ งเร้า และพฤติก รรมการตอบสนองจะเข้มข้นขึ นหากได้รับการ
เสริ มแรงทีเหมาะสมดังนันการนําทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้แก่ การแบ่งเนื อหาออกเป็ นหน่วยย่อยจากง่ายไปสู่ยาก โดยมีการบอกเป้ าหมายและจุดประสงค์ของแต่ละ
หน่ ว ยอย่างชัด เจน มีเกณฑ์ก ารวัด ผลที ชัด เจนและต่ อเนื อง และการให้ข ้อมูลป้ อนกลับ (Feedback) ใน
รู ปแบบทีน่ าสนใจทันที การนําเสนอเนื อหาและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ ควรให้ความแปลกใหม่ ซึงอาจใช้
ภาพเสียง หรื อกราฟิ ก แทนทีจะใช้ขอ้ ความเพียงอย่างเดียว (สุพรรณษา ครุ ฑเงิน, 2555)
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งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
วรัญ ู อรุ ณวัฒนภากูล (2548) ได้ศึกษาเรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมิเดีย กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ภ าษาไทย เรื องการสะกดคํา ช่ ว งชันที 2 โดยใช้ภ าพการ์ ตู น ผลการวิ จ ัย พบว่ า บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมิเดีย เรื อง การสะกดคํา ช่วงชันที 2 (ประถมศึกษาปี ที 5) โดยใช้ภาพการ์ตูน มีคุณภาพจาก
การประเมิ น ของผูเ้ ชี ยวชาญด้านเนื อหาและผูเ้ ชี ยวชาญด้านเทคโนโลยี การศึก ษาอยู่ในระดับ ดี และมี
ประสิทธิภาพ 90.22/ 88.29
ทวีศิลป์ อัยวรรณ (2549) ได้ศึกษาเรื องการสร้างและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือแก้ไข
ข้อบกพร่ องทางการเขียนสะกดคําไม่ตรงมาตรา สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ใน
การวิจยั คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนวัดพระแท่นดงรัง อําเภอท่ ามะกา จังหวัดกาญจนบุ รี
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน โดยผลการวิจยั พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว้ คือ 80/80
อตินุช ทิมวัฒนา (2548) ได้ศึกษาการพัฒนาการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยสําหรับเด็กทีมีปัญหา
ในการเรี ยนรู้ ระดับชันประถมศึก ษาปี ที 1 โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ว ยสอน โดยการศึกษาครั งนี มี
จุดมุ่งหมาย เพือหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเขียนสะกดคํารายวิชาภาษาไทย ตาม
เกณฑ์ 80/80 เพือศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคําของเด็กทีมีปัญหาในการเรี ยนรู้โดยใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วริ ส า ทนัน ไชย (2552) ได้ศึก ษาการสร้ างบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเพื อฝึ กการสนทนา
ภาษาไทย สําหรับนักเรี ยนชาวต่างชาติทีเรี ยนภาษาไทยระดับ 1 ของสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่การศึกษา
ครั งนี มีวตั ถุประสงค์เพือสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือฝึ กการสนทนาภาษาไทยสําหรับนักเรี ยน
ชาวต่างชาติทีเรี ยนภาษาไทยระดับ 1 ของสมาคมวาย.เอ็ม .ซี.เอ เชียงใหม่ทีมีประสิ ทธิภาพ มาทําการสรุ ป
และเขี ย นบรรยายผลการศึก ษา พบว่ า บทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่วยสอนที ผูศ้ ึก ษาสร้ างขึ นมีประสิ ทธิภ าพ
79.25/95.00
นวกฤษต์ ปวนรัต น์(2549) ได้ศึก ษาการสอนซ่อมเสริ มทักษะการเขียนสะกดคํา โดยใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาโรงเรี ยนบ้านไม้สลี อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน
ผลจากการศึกษาพบว่า1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริ มด้านทักษะการเขียนสะกดคําทีไม่ตรงตาม
มาตราทีสร้างขึน นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเขียนสะกดคําสูงขึนกว่าก่อนเรี ยน
ทิ พ าพร ดิ ส สร (2552) ได้ศึ ก ษาการสร้ างบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนวิ ชาภาษาไทย เรื อง
โครงสร้างประโยคเพือการสือสาร สําหรับผูเ้ รี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศการค้นคว้าแบบอิสระ ได้
นําบทเรี ยนไปใช้และทดสอบประสิ ทธิภาพกับนักศึกษาชาวจีนมหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ นจังหวัดเชียงใหม่
จํานวน 23 คน ผลปรากฏว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทีสร้างขึ นมีประสิ ทธิภาพ 97.39/100 ซึงสูงกว่า
เกณฑ์ทีกําหนดไว้
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ศิริลกั ษณ์ สกุลวิทย์ (2541) ได้สร้างแบบฝึ กการออกเสี ยงและการเขียนคําทีสะกดด้วยแม่กด กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ทีใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาทีสอง ปี การศึกษา 2549 โรงเรี ยนบ้าน
ห้วยไผ่ จํานวน 15 คน และโรงเรี ยนบ้านใหม่หนองบัว จํานวน 15 คน สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
ไชยปราการ สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า นักเรี ยนสามารถออกเสียงและเขียน
ได้ถกู ต้อง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีตังไว้ และผลทําการทดสอบหลังเรี ยนเพิมขึนจากการทดสอบก่อน
เรี ยน มีความแตกต่างกันอย่างมรนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01
นางสาวจริ ย า ต๊ ะ โพธิ (2545) การใช้บทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอน เรื อง ชนิ ด ของคํา
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนทีเรี ยนเสริ มด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
2) นักเรี ยนส่ วนใหญ่ให้ความสนใจโดยการเรี ยนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ในระดับมาก 3) นักเรี ยนมี
ความคงทนในการจําเรื องชนิดของคํา เมือเรี ยนเสริ มด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. วิธีดําเนินการวิจยั
1. ขันตอนการพัฒนาสือการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย ดังนี
1.1 ขันวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร เพือจําแนกกิจกรรมกระบวนการเรี ยนรู้ สาระ
การเรี ยนรู้ เรื อง การพัฒนาทัก ษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด กําหนดผลการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
โดยอ้างอิงผลการเรี ยนรู้ของหลักสูตร วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู้เกียวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิชา
ภาษาไทยพุทธศักราช 2551*โดยละเอียดกําหนดเป็ นหน่วยการเรี ยนรู้ และเนือหาโดยละเอียด ศึกษาหลักการ
วิธีการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากเอกสารต่างๆ และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
1.2 ขันออกแบบบทเรี ย น ผูว้ ิ จ ัย ได้อ อกแบบกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ และออกแบบบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ออกแบบมาตรฐานการนําเสนอ ออกแบบโครงสร้างของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ออกแบบเนื อหา สาระการเรี ยนรู้และกิจกรรมการเรี ยนรู้ ออกแบบเครื องมือการวัดและประเมินผล
ออกแบบกิจกรรมและแบบฝึ กทักษะ ออกแบบบทดําเนินเรื อง
1.3 ขันพัฒนา ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี
ก. พัฒนาเนื อหาบทเรี ยนตามบทดําเนินการเรื องทีได้ออกแบบไว้
ข. ปรับเนือหาเพือนําเสนอบทเรี ยนให้สอดคล้องกับโครงสร้างทีได้ออกแบบไว้
ค. สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
1.4 ขันตรวจสอบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 คน
1.5 ขันทดลองนําไปใช้
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1.6 ขันนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้นาํ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนไปใช้กบั นักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง*คือ*นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6/1โรงเรี ยนชุมชนสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 20 คน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
2.1ศึกษาทฤษฎี วิธีสร้าง เทคนิคการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ
2.2สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู้และเนื อหา
2.3สร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน วิชา ภาษาไทย เรื อง การพัฒ นาทักษะการ
เขียนคําทีมักเขียนผิด เแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ
2.4 นําแบบทดสอบทีสร้างขึนเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ซึงเป็ นผูเ้ ชียวชาญด้านการ
สอนคอมพิวเตอร์ ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการวัดและประเมินผล เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบ
3. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3.1 สื อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื อง พัฒนาทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จํานวน 20 ข้อ ซึงมีความเทียงตรง
เชิงเนื อหา มีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.20-0.80 มีค่าอํานาจจําแนกตังแต่ 0.20 ขึนไป
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา เป็ นนัก เรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
โรงเรี ยนชุมชนสามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 20 คนภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2557 โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง
5. สถิติทีใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test
5. ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพของสื อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรือง พัฒนา
ทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิดสือการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรือง พัฒนาทักษะการเขียน
คําทีมักเขียนผิด
ตารางที 1 ประสิทธิภาพสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื อง พัฒนาทักษะการเขียนคําทีมัก
เขียนผิด
คะแนน
จํานวน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลีย
ส่วนเบียงเบน
ประสิทธิภาพ
มาตรฐาน (S.D.)
ก่อนเรี ยน (E1)
หลังเรี ยน (E2)

20
20

20
20

48.96
24.85
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2.18
2.17

81.60
82.82

จากตารางที 1 ประสิทธิภาพสื อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื อง พัฒนาทักษะการ
เขียนคําทีมักเขียนผิด ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 20 คน พบว่ามีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 81.60/82.82
ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้
2. การเปรียบเทียบคะแนนก่ อนเรียน และผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนด้ วยสือการ
เรียนการสอนมัลติมเี ดีย วิชาภาษาไทย เรือง พัฒนาทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด ระดับชันประถมศึกษา
ปี ที 6 ได้ ผลการทดลองดังตารางที 2

ตารางที 2 เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยน และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยสือการเรี ยน
การสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื อง พัฒนาทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด ชันประถมศึกษาปี ที 6
คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย

S.D.

t-test

ทดสอบก่อนเรี ยน

20

13.46

2.58

32.02*

ทดสอบหลังเรี ยน

20

24.85

2.17

แบบทดสอบ

Sig.(one tail)

α=.05 (df = 25, t = 32.02)* (n = 20)
จากตารางที 2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยน และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยน
ด้วยสื อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื อง พัฒ นาทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด ระดับชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 20 คน พบว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนมีค่าเท่ ากับ ( =
13.46, S.D. =2.58) มีผลการเรี ยนรู้ทางการเรี ยนหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ ( = 24.85, S.D. =2.17) และเมือการ
เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ทางการเรี ยนก่อน และหลังเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
3. ความพึงพอใจของนักเรียน ทีมีต่อสื อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรือง พัฒ นา
ทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 ดังตารางที 3

219

ตารางที 3 ความพึงพอใจของนักเรี ยน ทีมีต่อสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื อง พัฒนา
ทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6
ข้ อ
1
2
3
4

รายการประเมิน
ความรู้ทีได้จากบทเรี ยน
3.58
การแนะนําการใช้บทเรี ยน
ทําให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ดว้ ย 3.52
ตนเองได้ง่ายขึน
ความเหมาะสมระหว่างจํานวนข้อสอบกับเนือหา
3.60

ความหมาย
0.49
ดีมาก
0.58
ดีมาก

S
.
.D

0.57

ดีมาก

3.54

0.54

ดีมาก

5

การมีระบบบันทึกผลการเรี ยนในแต่ละหน่วยการเรี ยนทําให้
ผูเ้ รี ยนทราบถึงความก้าวหน้าของตนเองได้
การออกแบบหน้าจอและเมนูมีความสวยงาม

3.39

0.60

ดี

6

การออกแบบหน้าจอและเมนูเข้าใจง่ายต่อการใช้งาน

3.50

0.54

ดีมาก

7

ความง่ายในการควบคุมบทเรี ยน สามารถย้อนกลับไปจุดต่างๆ 3.39
ได้ง่าย
การออกแบบเสียงดนตรี เป็ นมาตรฐานเสียงเดียวกัน
3.47

0.36

ดี

0.60

ดี

การนําเข้าสู่บทเรี ยน ทําให้ทราบล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์และ
เนือหาทีจะเรี ยนได้อย่างชัดเจน
ํ ยงทีเร้าต่อความสนใจ
เสียงบรรยายมีการใช้นาเสี
สํานวนทีใช้สือความหมายได้ชดั เจน
การจัดวางตัวอักษรดูสวยงามและน่าอ่าน
ส่วนข้อความทีเน้น ช่วยกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยน
การใช้สีตวั อักษรและสีพนื ทําให้อ่านง่าย มีความชัดเจน
เสียงบรรยายฟังง่ายและสือความหมายได้ดี
การสรุ ปเป็ น ภาพนิงและเสียงบรรยายทําให้เกิดความเข้าใจใน
บทเรี ยน
รู ปแบบของแบบทดสอบมีความเหมาะสมกับเนือหาบทเรี ยน
รวม

3.54

0.50

ดีมาก

3.43
3.47
3.54
3.54
3.50
3.60
3.56

0.61
0.50
0.58
0.58
0.54
0.49
0.50

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.64
3.52

0.48
0.55

ดีมาก
ดีมาก

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

จากตารางที 3 โดยภาพรวมผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยน ทีมีต่อสือการเรี ยนการสอน
มัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื อง พัฒ นาทักษะการเขียนคําทีมักเขียนผิด ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 พบว่า
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นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย เรื อง พัฒนาทักษะการเขียนคําทีมัก
เขียนผิด ในระดับเห็นด้วยดีมาก ( = 3.52, S.D. =0.55) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี ด้านการ
ออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับเห็นด้วยดีมาก ( = 3.39, S.D. =0.60) รองลงมา เสี ยง
บรรยายฟังง่ายและสื อความหมายได้ดี อยู่ในระดับดีมาก ( = 3.60, S.D. =0.49) และด้านความง่ายในการ
ควบคุมบทเรี ยน สามารถย้อนกลับไปจุดต่างๆได้ง่ายอยูใ่ นระดับดี ( = 3.39, S.D. =0.36) ตามลําดับ
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คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดณ์รอยดณ์ ทรีสื่ มรีประสติ ทธติ ภาพตามเกณฑณ์ 80/80 2) เพสสื่อเปรรี ยบเทรียบผล
สมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนระหวยางกย อนเรรี ยนและหลมังเรรี ยนดพุ้วยบทเรรี ยนคอมพติวเตอรณ์ ชย วยสอนมมัลตติ มรีเดรี ย เรสสื่ อง
ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดณ์รอยดณ์ โดยใชพุ้กลอุ ยมตมัวอยยางจอานวน 35 คน ใชพุ้วติธรีการสอุย มแบบ
งยาย เครสสื่ องมส อทรีสื่ใชพุ้ในการวติจยมั คสอ 1) สสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติ มรีเดรี ย เรสสื่ อง ออุปกรณณ์ คอมพติวเตอรณ์ 2) แบบ
ทดสอบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยน เรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดณ์รอยดณ์
ผลการศศึกษาพบวยา 1) สสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรี ย เรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติ
การแอนดณ์รอยดณ์ มรีประสติ ทธติ ภาพ 81.78/85.78 เปป็ นไปตามเกณฑณ์ทรีสื่กาอ หนดไวพุ้ 80/80 2) นมักเรรี ยนทรีสื่ไดพุ้รมับการ
สอนโดยใชพุ้สสสื่อการเรรี ยนการสอนมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนหลมังเรรี ยนสนู งกวยากยอนเรรี ยนอยยางมรีนมัยสอาคมัญทาง
สถติตติทรีสื่ระดมับ .05
คอา สอ า คมัญ : สสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย , สสสื่ อมมัลตติมรีเดรีย,ประสติ ทธติ ภาพ
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
ปมั จจอุ บนมั การใชพุ้เทคโนโลยรีสารสนเทศ มรี ความสอา คมัญตยอการดอา รงชรี วติตของมนอุ ษยณ์เปป็ นอยยางยติสื่งโดย
เฉพาะการใชพุ้เทคโนโลยรีสารสนเทศเพสสื่อการศศึกษาใหพุ้สามารถตอบสนองตยอความตพุ้องการของผนูเพุ้ รรี ยนเพสสื่อการ
เรรี ยนรนู พุ้ตามอมัธยาศมัยและการเรรี ยนรนูพุ้ตลอดชรีวติต เพสสื่อพมัฒนาดพุ้านกอาลมังคนดพุ้านวติทยาศาสตรณ์ และเทคโนโลยรี ทรีสื่เนพุ้น
กระบวนการเรรี ยนรนูพุ้แบบวติทยาศาสตรณ์การพมัฒนาเทคโนโลยรีสารสนเทศเพสสื่อการศศึกษา การเตรรี ยมการพมัฒนาครนู
ผนู พุ้ส อนใหพุ้ มรี คอุ ณ สมบมัตติ พ รพุ้ อ มทรีสื่ จ ะรมั บ การพมัฒ นาทอุ ก ดพุ้า นคอมพติ ว เตอรณ์ จศึ ง เปป็ นสย ว นหนศึสื่ งของเทคโนโลยรี
สารสนเทศทรีสื่มรีความสอาคมัญ และมรีบทบาทอยยางยติงสื่ ในการพมัฒนาเทคโนโลยรีดาพุ้ นการศศึกษา
ตามพระราชบมัญญมัตติการศศึกษาแหย งชาตติ พ.ศ.2542 (แกพุ้ไขเพติสื่มเตติมฉบมับทรีสื่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 มรี
สาระสอาคมัญทรีสื่เกรีสื่ยวขพุ้องกมับการจมัดการศศึกษาในยอุคปฏติรนูปการศศึ กษา ไดพุ้แกย การจมัดการศศึ กษาตพุ้องยศึดหลมักวยาผนู พุ้
เรรี ยนทอุกคนมรีความสามารถเรรี ยนรนูพุ้พฒมั นาตนเองไดพุ้ และถสอวยาผนูเพุ้ รรี ยนมรีความสอาคมัญทรีสื่สอุดกระบวนการจมัดการ
ศศึกษาตพุ้องสย งเสรติ มใหพุ้ผเนูพุ้ รรี ยนสามารถพมัฒนาตามธรรมชาตติและเตป็มตามศมักยภาพ (กระทรวงศศึกษาธติ การ, 2545,
หนพุ้า 13) และในมาตรา 66 ผนูเพุ้ รรี ยนมรีสติทธติไดพุ้รมับการพมัฒนาขรีดความสามารถในการใชพุ้เทคโนโลยรีเพสสื่อการศศึกษา
ในโอกาสแรกทรีสื่ทาอ ไดพุ้ เพสสื่อใหพุ้มรีความรนูพุ้และทมักษะเพรียงพอทรีสื่ จะใชพุ้เทคโนโลยรีเพสสื่อการศศึกษาในการแสวงหา
ความรนู พุ้ ดวพุ้ ยตนเองไดพุ้อยยางตยอเนสสื่ องตลอดชรี วติต (กระทรวงศศึกษาธติ การ, 2545, หนพุ้า 37) ซศึสื่ งเนพุ้นใหพุ้เหป็นถศึงการ
จมัดการศศึกษาในยอุคปฏติรนูปการศศึกษา ซศึสื่ งตพุ้องใชพุ้กระบวนการการเรรี ยนการสอนทรีสื่เนพุ้นผนูเพุ้ รรี ยนเปป็ นสอาคมัญ การจมัด
เตรรี ยมทรมัพยากรแหลยงความรนูพุ้ รวมทมัรงสสสื่ อการเรรี ยน การสอนทรีสื่หลากหลายประเภท
การจมัดการเรรี ยนการสอนรายวติชา ง 16202 เทคโนโลยรีสารสนเทศและการสสสื่ อสาร ชมัรนประถมศศึกษาปรี
ทรีสื่ 6 โรงเรรี ยนบพุ้านหนองบมัว ตอาบลหมากแขพุ้ง ออาเภอเมสอง จมังหวมัดออุดรธานรี นมักเรรี ยนทอุกคนจะตพุ้องลงทะเบรียน
เรรี ยนวติชานรีร ซศึสื่ งเปป็ นรายวติชาหนศึสื่ งตามหลมักสนู ตรขมัรนพสรนฐาน ดมังนมัรนการจมัดการเรรี ยนการสอนเพสสื่อใหพุ้บรรลอุผลดมัง
กลยาว ผนูสพุ้ อนตพุ้องพยายามใหพุ้ผเนูพุ้ รรี ยนมรีทกมั ษะในการใชพุ้ Tablet หรส อ Smartphone เพสสื่อนอาไปเปป็ นเครสสื่ องมสอในการ
แสวงหาความรนูพุ้ และบนูรณาการกมับการเรรี ยนรายวติชาอสสื่นๆ ซศึสื่ งพบวยาปมั ญหาทรีสื่เกติดขศึรนในการเรรี ยนการสอนโดย
เฉพาะอยยางยติสื่ง เรสสื่ องออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ เนสสื่ องจากออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ ทรีสื่มรีหลายอยยาง และมรี การใชพุ้ภาษา
อมังกฤษซศึสื่ งมรีคาอ ศมัพทณ์คอมพติวเตอรณ์ มากกวยาในบทอสสื่นๆ และออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บางอยยางมรีชสสื่อเรรี ยกทรีสื่ยากไมย
ชมัดเจนและอาจเกติดการจอาคอาศมัพทณ์ผติด แปลความหมายผติดไดพุ้ เมสสื่อนอามาใชพุ้เปป็ นสสสื่ อจรติ งในหพุ้องเรรี ยนทรีสื่มรีจาอ นวน
นมักเรรี ยนมาก ทอาใหพุ้ตอพุ้ งใชพุ้เวลาในการเรรี ยนการสอนมากขศึร น อรีกทมัรงปมั ญหาคะแนนผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนลด
ลง สาเหตอุทรีสื่ทาอ ใหพุ้คะแนนผลสมัมฤทธติธ ลดลง เนสสื่ องจากครนู ไมยเขพุ้าใจรนู ปแบบการเรรี ยนรนู พุ้ของนมักเรรี ยนแตยละคน จศึง
ไมยอาจจมัดกติจกรรมการเรรี ยนการสอนทรีสื่เหมาะสมกมับนมักเรรี ยนแตยละแบบไดพุ้
จากปมั ญหาดมังกลยาว ผนูวพุ้ ติจยมั จศึงหาวติธรีการแกพุ้ปมัญหา ดพุ้วยการนอานวมัตกรรมทางการเรรี ยนการสอนมาเปป็ น
สสสื่ อ ปมั จจอุบนมั บทเรรี ยนคอมพติวเตอรณ์ชยวยสอนเปป็ นเครสสื่ องมสอทรีสื่นกมั การศศึกษายอมรมับโดยทมัวสื่ ไปวยาสามารถชยวยใหพุ้ผนู พุ้
เรรี ยนมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนทรีสื่สนูงขศึรน ดมังนมัรนบทเรรี ยนคอมพติวเตอรณ์ ชยวยสอนเปป็ นเครสสื่ องมสอทรีสื่มรีประสติ ทธติ ภาพ
และสามารถนอามาใชพุ้ในการเรรี ยนการสอนไดพุ้ การใชพุ้สสสื่อการเรรี ยนการสอนโดยใชพุ้บทเรรี ยนคอมพติวเตอรณ์ ช ย วย
สอน จศึ งเปป็ นแนวทางในการแกพุ้ปมัญหาคะแนนผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนวติชาเทคโนโลยรีสารสนเทศและการ
สสสื่ อสาร ทมัรงนรีร ขอพุ้ ดรีของสสสื่ อคอมพติวเตอรณ์ ทรีสื่สามารถใชพุ้เปป็ นตมัวกลางระหวยางผนูเพุ้ รรี ยนกมับผนูสพุ้ อนไดพุ้เปป็ นระบบ โดย
เฉพาะเรสสื่ องการใหพุ้ผเนูพุ้ รรี ยนเกติดการเรรี ยนรนูพุ้ดวพุ้ ยตนเอง เนสสื่ องจากคอมพติวเตอรณ์ เปป็ นสสสื่ อทรีสื่ชยวยใหพุ้การเรรี ยนการสอนมรี
ปฏติสมมั พมันธณ์ระหวยางผนูเพุ้ รรี ยนกมับคอมพติวเตอรณ์ เชยนเดรียวกมับการเรรี ยนการสอนระหวยางครนู กบมั นมักเรรี ยนในหพุ้องเรรี ยน
ปกตติ
ในฐานะทรีสื่ผนูวพุ้ ติจยมั เปป็ นนมักศศึกษาสาขาวติชาคอมพติวเตอรณ์ ศศึกษา คณะครอุ ศาสตรณ์ มหาวติทยาลมัยราชภมัฏ
ออุดรธานรี กาอ ลมังศศึกษาในรายวติชาการสมัมมนาดพุ้านคอมพติวเตอรณ์ ศศึกษาจศึงมรีความสนใจทรีสื่จะสรพุ้างสสสื่ อการเรรี ยนการ
สอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดณ์รอยดณ์ ชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 6 เพสสื่อพมัฒนา
ผนูเพุ้ รรี ยนใหพุ้มรีทกมั ษะการฟมั ง การสมังเกต การจอา และเพสสื่อเปป็ นประโยชนณ์ ต ยอครนู ในกลอุย มสาระการงานอาชรี พและ
เทคโนโลยรีสารสนเทศ เพสสื่อใชพุ้เปป็ นประโยชนณ์ในการพมัฒนาการศศึกษาของประเทศชาตติตยอไป
2. เอกสารงานวติ จมัย ทรีสื่ เ กรีสื่ ย วขพุ้อ ง
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จารศึ ก อมัตตะชรี วะ (2556)ไดพุ้ทาอ การศศึกษาและพมัฒนาบทเรรี ยนบนแทป็บเลป็ต พรีซรี เรสสื่ องการใชพุ้โปรแกรม
Paint สอาหรมับนมักเรรี ยนชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 ขศึรนสอาหรมับใชพุ้ประกอบการเรรี ยนรนู พุ้ วติชาคอมพติวเตอรณ์ กลอุ ยมสาระ
การเรรี ยนรนู พุ้ การงานอาชรี พและเทคโนโลยรี ชมัรนประถมศศึ กษาปรี ทรีสื่ 1 เพสสื่อใหพุ้นมักเรรี ยนมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยน
เรสสื่ องการใชพุ้โปรแกรม Paint สนู งขศึรนและมรีความพศึงพอใจตยอบทเรรี ยนบนแทป็บเลป็ต พรีซรี เรสสื่ องการใชพุ้โปรแกรม
Paint สอาหรมับนมักเรรี ยนชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 ผลการวติจยมั ปรากฏวยา นมักเรรี ยนทรีสื่ไดพุ้รมับการสอนโดยบทเรรี ยนบน
แทป็บเลป็ต พรีซรี เรสสื่ องการใชพุ้โปรแกรม Paint สอาหรมับนมักเรรี ยนชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 พบวยาเพติมสื่ ประสติ ทธติ ภาพหลมัง
เรรี ยนสนู งกวยากยอนเรรี ยน อยยางมรีนยมั สอาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ .05
ดาราวรรณ นนทวาสรี (2557) ไดพุ้ทาอ การศศึกษาการพมัฒนาแอพพลติเคชมันสื่ เพสสื่อการเรรี ยนรนู พุ้บนระบบปฏติบตมั ติ
การแอนดรอยดณ์กรณรี ศศึกษาสอาหรมับนมักเรรี ยนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 4 โรงเรรี ยนทาขอุมเงตินวติทยาคาร จมังหวมัดลอาพนูน
โดยมรี วตมั ถอุประสงคณ์ ศศึ กษาองคณ์ประกอบของแอพพลติ เคชมัสื่นเพสสื่อการเรรี ยนรนู พุ้ บนระบบปฏติ บตมั ติ การแอนดรอยดณ์
พมัฒนาแอพพลติเคชมันสื่ เพสสื่อการเรรี ยนรนูพุ้บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดรอยดณ์และเพสสื่อศศึกษาความคติดเหป็ นของผนูใพุ้ ชพุ้ทรีสื่มรี
ตยอแอพพลติเคชมันสื่ เพสสื่อการเรรี ยนรนูพุ้ บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดรอยดณ์ ผลการวติจยมั พบวยา แอพพลติเคชมันสื่ เพสสื่อการเรรี ยน
รนู พุ้บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดรอยดณ์ทรีสื่ผวนูพุ้ ติจยมั สรพุ้างขศึร นนมัรน มรีประสติ ทธติ ภาพและมรีความเหมาะสมทรีสื่จะไปใชพุ้ในการ
จมัดกติจกรรมการเรรี ยนการสอนภายในชมัรนเรรี ยนไดพุ้ผเนู พุ้ รรี ยนจะเกติดความสอุ ขในการเรรี ยนและสย งผลใหพุ้การจมัดการ
เรรี ยนการสอนมรีความนย าสนใจ รวมทมัรงลดความแตกตยางระหวยางผนูเพุ้ รรี ยนไดพุ้เปป็ นอยยางดรี สย งผลใหพุ้ผลการศศึกษา
ความคติดเหป็นของผนูเพุ้ รรี ยนทรีสื่มรีตยอแอพพลติเคชมันสื่ เพสสื่อการเรรี ยนรนู พุ้ บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดรอยดณ์ทรีสื่ผวนู พุ้ ติจยมั สรพุ้างขศึร น
นมัรนอยนูยในระดมับมากทรีสื่สอุด โดยผนูเพุ้ รรี ยนมรีความพศึงพอใจทมัรงในสย วนของการใชพุ้งาน การแสดงผล และเอกสาร
ประกอบการใชพุ้งาน
จตอุพร ทรงประสติ ทธติธ (2545) ไดพุ้ทาอ การศศึกษาเปรรี ยบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนวติชาวติทยาศาสตรณ์
ชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 ทรีสื่เรรี ยนดพุ้วยบทเรรี ยนคอมพติวเตอรณ์ ชยวยสอนรนู ปแบบเกมการสอนและรนู ปแบบสถานการณณ์
จอาลอง ปรากฏวยา บทเรรี ยนคอมพติวเตอรณ์ ชยวยสอนรนู ปแบบเกมการสอนและรนู ปแบบสถานการณณ์จาอ ลองทรีสื่สรพุ้าง
ขศึรนมรีประสติ ทธติ ภาพเทยากมับ 83.73/82.2 และ 86.4/84.8 ตามลอาดมับ ซศึสื่ งสนู งกวยาเกณฑณ์ทรีสื่กาอ หนดไวพุ้และผลสมัมฤทธติธ
ทางการเรรี ยนของกลอุยมทดลองทมัรงสองกลอุยมไมยแตกตยางกมันอยยางมรีนยมั สอาคมัญทรีสื่ระดมับ 0.05
3. วติ ธรี ด อา เนติ น การวติ จมัย
1. ศศึกษาเอกสารและงานวติจยมั ทรีสื่เกรีสื่ยวขพุ้องกมับการพมัฒนาสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียและการสรพุ้าง
แบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยน
2. ออกแบบสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียตามแนวคติดทฤษฏรีพฤตติกรรมนติ ยม
3. พมัฒนาสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย โดยใชพุ้หลมักการ ADDIE Model ในการดอาเนติ นการ และการ
สรพุ้างแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนเรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดณ์รอยดณ์
4. ประเมตินคอุณภาพของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียและแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยน โดยผนู พุ้
เชรีสื่ยวชาญตรวจสอบและทดลองกมับนมักเรรี ยนทรีสื่ไมยใชพุ้กลอุยมตมัวอยยาง
5. การใชพุ้สสสื่อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียและแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนกมับกลอุยมตมัวอยยาง
6. สรอุ ปผลทรีสื่ไดพุ้จากการดอาเนตินการในขมัรนตอนตยาง ๆ
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4. เครสสื่ อ งมส อ ทรีสื่ ใ ชพุ้ใ นการวติ จมัย
1. สสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดณ์รอยดณ์
2. แบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนกยอนเรรี ยนและหลมังเรรี ยน จอานวน 30 ขพุ้อ ซศึสื่ งมรีความเทรีสื่ยงตรงเชติง
เนสร อหา มรีคยาความยากงยายอยนูรย ะหวยาง 0.20-0.80 มรีคยาอานาจจอาแนกตมัรงแตย 0.20 ขศึรนไป
5. ประชากรและกลอุย ม ตมัว อยย า ง
3.1 ประชากรทรีสื่ใชพุ้ในการศศึกษา เปป็ นนมักเรรี ยนระดมับชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 6 โรงเรรี ยนบพุ้านหนองบมัว
ตอาบลหมากแขพุ้ง ออาเภอเมสอง จมังหวมัดออุดรธานรี จอานวน 35 คน ภาคเรรี ยนทรีสื่ 2 ปรี การศศึกษา 2557
3.2 กลอุยมตมัวอยยางทรีสื่ใชพุ้ในการศศึกษา เปป็ นนมักเรรี ยนชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 6 โรงเรรี ยนบพุ้านหนองบมัว ตอาบล
หมากแขพุ้ง ออาเภอเมสอง จมังหวมัดออุดรธานรี จอานวน 35 คน ภาคเรรี ยนทรีสื่ 2 ปรี การศศึกษา 2557 โดยวติธรีการสอุย มแบบ
เฉพาะเจาะจง
6. ตมัว แปรทรีสื่ ศศึ ก ษา
4.1 ตมัวแปรตพุ้น คสอ สสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติการ
แอนดณ์รอยดณ์
4.2 ตมัวแปรตาม คสอ ประสติ ทธติภาพของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียของสสสื่ อการเรรี ยนการสอน
มมัลตติมรีเดรีย และผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนหลมังเรรี ยนของนมักเรรี ยน
7. สถติ ตติ ทรีสื่ ใ ชพุ้ใ นการวติ จมัย คส อ
คยาเฉลรีสื่ย สย วนเบรีสื่ยงเบนมาตรฐาน และสถติตติทดสอบ t-test
8. ผลการศศึ ก ษา
สสสื่ อ การเรรี ย นการสอน

รนู ปทรีสื่ 1 หนพุ้าจอหลมัก
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รนู ปทรีสื่ 2 หนพุ้าจอการเรรี ยน

รนู ปทรีสื่ 3 หนพุ้าการทอาแบบทดสอบ
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1. ผลการวติ เ คราะหณ์ ป ระสติ ท ธติ ภ าพของสสสื่ อ การเรรี ย นการสอนมมัล ตติ มรี เ ดรี ย เรสสื่ อ ง ออุ ป กรณณ์ ค อมพติ ว เตอรณ์
บนระบบปฏติ บ มัตติ ก ารแอนดณ์ร อยดณ์
ตารางทรีสื่ 1 ประสติ ทธติภาพของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียเรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติการ
แอนดณ์รอยดณ์
x
ประสติ ทธติ ภาพ
คะแนนเตป็ม
S.D.
รพุ้อยละของคะแนนเฉลรีสื่ย
E1
30
16.47
2.03
81.78
E2
30
25.73
2.07
85.78
จากตารางทรีสื่ 1 พบวยา ประสติ ทธติภาพของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์
บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดณ์รอยดณ์ ทรีสื่สรพุ้างขศึรนมรีประสติ ทธติ ภาพ (E1/E2) เทยากมับ 81.78/85.78 ซศึสื่ งเปป็ นไปตามเกณฑณ์
มาตรฐานทรีสื่กาอ หนดไวพุ้คสอ 80/80
2. ผลการวติ เ คราะหณ์ ดมัช นรี ป ระสติ ท ธติ ผ ลของสสสื่ อ การเรรี ย นการสอนมมัล ตติ มรี เ ดรี ย เรสสื่ อ ง ออุ ป กรณณ์
คอมพติ ว เตอรณ์ บนระบบปฏติ บ มัตติ ก ารแอนดณ์ร อยดณ์
ตารางทรีสื่ 2 ดมัชนรีประสติ ทธติผลของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียเรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติ
การแอนดณ์รอยดณ์
ผลรวมคะแนน
ดมัช นรี ป ระสติ ท ธติ ผ ล
จอา นวนนมั ก เรรี ย น คะแนนเตป็ม
กย อ นเรรี ย น
หลมัง เรรี ย น
E.I
รพุ้ อ ยละ
35
30
494
772
0.5000
50.00
จากตารางทรีสื่ 2 พบวยา ดมัชนรีประสติ ทธติผลของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่ อง ออุปกรณณ์
คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดณ์รอยดณ์ มรีคยาดมัชนรี ประสติ ทธติ ผลเทยากมับ 0.50 คติดเปป็ นรพุ้อยละ 50.00 ซศึสื่ งมรี
คยาดมัชนรี ประสติ ทธติผลมากกวยา 0.5
3. ผลการเปรรี ย บเทรี ย บผลสมัม ฤทธติธ ทางการเรรี ย นกย อ นเรรี ย นและหลมัง เรรี ย นของนมั ก เรรี ย นทรีสื่ เ รรี ย นดพุ้ว ยสสสื่ อ
การเรรี ย นการสอนมมัล ตติ มรี เ ดรี ย
ตารางทรีสื่ 3 การเปรรี ยบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนกยอนเรรี ยนและหลมังเรรี ยนของนมักเรรี ยนทรีสื่เรรี ยนดพุ้วยสสสื่ อการ
เรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียเรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดณ์รอยดณ์
จอา นวน
x
ทดสอบ
S.D.
t
นมัก เรรี ย น
กยอนเรรี ยน
35
16.47
2.03
17.52*
หลมังเรรี ยน
35
25.73
2.07
*นมัยสอาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ .05
จากตารางทรีสื่ 3 พบวยา เปรรี ยบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนของนมักเรรี ยนชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 6 ทรีสื่ไดพุ้
รมับการสอนโดยการใชพุ้สสสื่อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดณ์
รอยดณ์ ซศึสื่งมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนหลมังเรรี ยนสนู งกวยากยอนเรรี ยน อยยางมรีนยมั สอาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ .05
อภติ ป รายการวติ จมัย
การพมัฒนาสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดณ์รอย
ดณ์ พบวยา ประสติ ทธติภาพของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียทรีสื่สรพุ้างขศึร นมรีประสติ ทธติ ภาพ เทยากมับ 81.78/85.78 ซศึสื่ ง
สนู งกวยาเกณฑณ์ 80/80 ทมัรงนรีร เนสสื่ องจากมมัลตติมรีเดรียทรีสื่พฒมั นาขศึร นไดพุ้ผยานการออกแบบอยยางมรีระบบ และไดพุ้ผยานการ
ตรวจสอบในทอุกขมัรนตอนของกระบวนการจมัดทอา ผนูศพุ้ ศึกษาไดพุ้ดาอ เนติ นการปรมับปรอุ งแกพุ้ไขตามคอาแนะของอาจารยณ์
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ทรีสื่ ปรศึ กษา และผนูเพุ้ ชรีสื่ ยวชาญดพุ้านคอุ ณภาพสสสื่ อการเรรี ยนการสอนอยยา งถนู กตพุ้อ ง จศึ งทอา ใหพุ้สสสื่อ การเรรี ยนการสอน
มมัลตติมรีเดรียทรีสื่สรพุ้างขศึรนมรีประสติ ทธติภาพตามเกณฑณ์ทรีสื่กาอ หนดไวพุ้
ดมัช นรี ป ระสติ ท ธติ ผ ลของสสสื่ อ การเรรี ย นการสอนมมัล ตติ มรี เ ดรี ย มรี ค ย า ดมัช นรี ป ระสติ ท ธติ ผ ลเทย า กมับ 0.50 ทมัรง นรีร
เนสสื่ องจากสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียมรีประสติ ทธติ ภาพและมรีเนสร อหาจากงยายไปยาก ทอาใหพุ้ผเนู พุ้ รรี ยนมรีการพมัฒนา
ทางดพุ้านความรนูพุ้เพติสื่มขศึรนเปป็ นลอาดมับ อรีกทมัรงสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียทรีสื่สรพุ้างขศึร นมรีการออกแบบตามแนวคติด
ทฤษฏรีพฤตติกรรมนติ ยม ใชพุ้งานงยาย ใชพุ้ภาษาในการสสสื่ อสารทรีสื่ชดมั เจน มรีขร นมั ตอนในการนอาเสนอทรีสื่เปป็ นระบบมรีสสสื่อ
การสอนคลพุ้ายเกมทอาใหพุ้ผเนูพุ้ รรี ยนสนใจมากขศึรนประกอบการนอาเสนอเนสร อหา ทอาใหพุ้เกติดความเขพุ้าใจในเนสร อหามาก
ยติสื่งขศึรน และชย วยเพติสื่มความสนใจในการเรรี ยนไดพุ้อยยางยติสื่ง ผนูเพุ้ รรี ยนสนใจทรีสื่ จะเรรี ยนรนู พุ้ ในบทเรรี ยน เปป็ นผลสสสื่ อการ
เรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียมรีดชมั นรีประสติ ทธติผลเปป็ นไปตามเกณฑณ์ทรีสื่กาอ หนด
นอกจากนรีร เมสสื่อเปรรี ยบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนของนมักเรรี ยนชมัรนประถมศศึกษาปรี ทรีสื่ 6 ทรีสื่ไดพุ้รมับการ
สอนโดยการใชพุ้สสสื่อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย เรสสื่ อง ออุปกรณณ์คอมพติวเตอรณ์ บนระบบปฏติบตมั ติการแอนดณ์รอยดณ์
พบวยานมักเรรี ยนมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนหลมังเรรี ยนสนู งกวยากย อนเรรี ยน อยยางมรี นมัยสอา คมัญทางสถติ ตติทรีสื่ระดมับ .05
เนสสื่ องจากนมักเรรี ยนมรีความสนใจกระตสอรส อรพุ้น และไมยเบสสื่อหนยายเนสร อหาวติชาทรีสื่เรรี ยน ทมัรงนรีร การเรรี ยนโดยใชพุ้สสสื่อการ
เรรี ย นการสอนมมัลตติ มรีเ ดรี ย เรสสื่ อง ออุ ป กรณณ์ ค อมพติ ว เตอรณ์ บนระบบปฏติ บ มัตติ การแอนดณ์ร อยดณ์ ทอา ใหพุ้นมักเรรี ย นมรี
ปฏติสมัมพมันธณ์กบมั คอมพติวเตอรณ์ ตลอดเวลา ซศึสื่ งผนูศพุ้ ศึกษาไดพุ้ประยอุกตณ์ใชพุ้ทฤษฏรีพฤตติกรรมนติ ยมในการออกแบบสสสื่ อ
การเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียดพุ้วย เพสสื่อมอุยงเนพุ้นใหพุ้ผเนู พุ้ รรี ยนเกติดการเรรี ยนรนู พุ้จากการสสสื่ อการเรรี ยนการสอนไดพุ้อยยางเตป็ม
ศมักยภาพ ซศึสื่ งนมับ วย า เปป็ นเทคโนโลยรีทางการศศึ กษาอรี กรนู ป แบบหนศึสื่ งเหมาะทรีสื่ จ ะนอา มาใชพุ้ใ นการเรรี ย นรนู พุ้ ต าม
ศมักยภาพทรีสื่เนพุ้นผนูเพุ้ รรี ยนเปป็ นสอาคมัญ ทอาใหพุ้ผเนูพุ้ รรี ยนสามารถเรรี ยนรนู พุ้ไดพุ้ดวพุ้ ยตนเอง ตอบสนองความแตกตยางระหวยาง
บอุคคล และเปป็ นการกระตอุนพุ้ ความสนใจใหพุ้ผเนูพุ้ รรี ยนอยากเรรี ยนรนู พุ้ยติงสื่ ขศึรน
จศึ งสรอุ ปไดพุ้วยาสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติ มรีเดรี ย สามารถนอา ไปใชพุ้เปป็ นสสสื่ อการเรรี ยนการสอน มรี ความ
เหมาะสมกมับการเรรี ยนรนูพุ้ไดพุ้เปป็ นอยยางดรี สรพุ้ างแรงจนูงใจตยอผนูเพุ้ รรี ยน หากมรี การนอา เสนออยยางมรี ระบบจะทอา ใหพุ้ผนู พุ้
เรรี ยนเขพุ้าใจเนสร อหางยายและชย วยใหพุ้ผนูเพุ้ รรี ยนมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนดรี ขร ศึ น สอดคลพุ้องกมับ (ดาราวรรณ นนท
วาสรี ,2557)ไดพุ้ทาอ การวติจยมั ผลการวติจยมั พบวยา แอพพลติเคชมันสื่ เพสสื่อการเรรี ยนรนู พุ้บนระบบปฏติบตมั ติ การแอนดรอยดณ์ทรีสื่ผนู พุ้
วติจยมั สรพุ้างขศึรนนมัรน มรีประสติ ทธติ ภาพและมรีความเหมาะสมทรีสื่จะไปใชพุ้ในการจมัดกติจกรรมการเรรี ยนการสอนภายใน
ชมัรนเรรี ยนไดพุ้ผเนู พุ้ รรี ยนจะเกติดความสอุ ขในการเรรี ยนและสย งผลใหพุ้การจมัดการเรรี ยนการสอนมรีความนยาสนใจ รวมทมัรง
ลดความแตกตยางระหวยางผนูเพุ้ รรี ยนไดพุ้เปป็ นอยยางดรี สย งผลใหพุ้ผลการศศึกษาความคติดเหป็นของผนูเพุ้ รรี ยนทรีสื่มรีตยอแอพพลติ
เคชมันสื่ เพสสื่อการเรรี ยนรนูพุ้ บนระบบปฏติบตมั ติ การแอนดรอยดณ์ทรีสื่ผวนู พุ้ ติจยมั สรพุ้ างขศึร นนมัรนอยนูยในระดมับ มากทรีสื่ สอุ ด (x= 4.51)
โดยผนูเพุ้ รรี ยนมรีความพศึงพอใจทมัรงในสย วนของการใชพุ้งาน การแสดงผล และเอกสารประกอบการใชพุ้งาน
ขพุ้อ เสนอแนะ
1. ขพุ้อ เสนอแนะทมัสื่ว ไป
1.1 กยอนทรีสื่จะนอาสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรี ยไปใชพุ้ก บมั กลอุยมตมัวอยยาง ควรมรี การพนูดคอุย แนะนอา ใหพุ้
นมักเรรี ยนเขพุ้าใจวติธรีการเรรี ยนของสสสื่ อการสอนมมัลตติมรีเดรี ยเสรี ยกยอน เพสสื่อนมักเรรี ยนจะไดพุ้ไมยเกติดความสมับสนหรส อไมย
เขพุ้าวติธรีเรรี ยนของสสสื่ อการสอน ถพุ้านมักเรรี ยนไมยเขพุ้าใจอาจสย งผลใหพุ้นกมั เรรี ยนไมยประสบผลสอาเรป็ จในการเรรี ยนไดพุ้
1.2 เครสสื่ องคอมพติวเตอรณ์ ทรีสื่ใชพุ้ในการนอาเสนอบทเรรี ยนควรมรี การตยอลอา โพงหรส อหนู ฟมัง ใหพุ้ก บมั นมักเรรี ยน
เนสสื่ องจากสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติ มรีเดรี ยชอุ ดนรีร มรี เสรี ยงบรรยายประกอบบทเรรี ยนละเสรี ยงทอา กติ จ กรรมแบบ
ทดสอบทพุ้ายสสสื่ อการเรรี ยนรนูพุ้
1.3 เพสสื่อใหพุ้การเรรี ยนการสอนโดยใชพุ้สสสื่อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรี ย เปป็ นไปดพุ้วยความราบรสสื่ น กยอน
การทดลองควรมรีการตรวจสอบออุปกรณณ์ และออุปกรณณ์ตยอพยวงทรีสื่ใชพุ้ในการทดลอง
2. ขพุ้อ เสนอแนะเพสสื่ อ การศศึ ก ษาครมัร งตย อ ไป
2.1 ควรมรีการวติจยมั ตติดตามผลประเมตินการใชพุ้สสสื่อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียทรีสื่สรพุ้างขศึร นอยยางตยอเนสสื่ อง
ตยอไป
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2.2 ควรมรีการนอาเสนอสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียผยานทางเวป็บไซตณ์ เพสสื่อจะชยวยเผยแพรย สสสื่อการ
เรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียใหพุ้แพรย หลายมากขศึรน
2.3 ควรมรีการศศึกษาวติจยมั เปรรี ยบเทรียบการสอนโดยใชพุ้สสสื่อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียกมับวติธรีสอนแบบ
อสสื่น
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย่
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On Topic: The Presentation Program for Prathom Suksa 6 Students
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บทคัดย่ อ: การวิจยั ครั งนี มีวตั ถุประสงค์ ( ) เพือพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนตามแนวคิดของกาเย่ เรื อง โปรแกรมนําเสนองาน ชันประถมศึกษาปี ที 6 และ
( ) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนระหว่างก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี
ที / โรงเรี ยนเทศบาล หนองใส จังหวัดอุดรธานี จํานวน คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื องมือที ใช้ในการวิจยั ได้แก่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
และแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน จํานวน ข้อ สถิ ติ ที ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย ร้อยละ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ดัชนีความสอดคล้อง
ค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก ค่าความเชือมัน การหาประสิทธิภาพ (E /E ) และ t-test
ผลการวิ จ ัยพบว่ า ( ) บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน มีประสิ ทธิ ภ าพ เท่ ากับ
. / . และ( ) ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทีพัฒนาขึนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คําสําคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, แนวคิดกาเย่, โปรแกรมนําเสนองาน
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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 posttest score higher than pre-test at significant level .05
Keywords: Computer Assisted Instruction, Concept of Gagné, The
Presentation Program
. บทนํา
. . ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จ จุบัน มีแนวโน้มการศึก ษาเปลียนไปการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญเป็ นกิจกรรมทีผูเ้ รี ยนค้นพบความรู้และสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
ทําให้เกิดการเรี ยนรู้ทีมีความหมายต่อตนเอง โดยมีครู คอยเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผเู้ รี ยน
แสดงออกถึงศักยภาพด้วยการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิแล้วสรุ ปเป็ นองค์ความรู้ดว้ ย
การคิดมากกว่าท่องจํา ทําให้ผเู้ รี ยนเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้หรื อเป็ นผูน้ าํ ตนเอง
สามารถนําความรู้ไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ (กรมวิชาการ, 254 : 1) ปัจจุบนั วิชา
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คอมพิวเตอร์ได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรของทุกช่วงชัน แต่จากการเข้าสังเกต
การสอนของผูว้ ิจยั ทีโรงเรี ยนเทศบาล หนองใส อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พบว่า การจัด การเรี ย นการสอนวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรี ย นยังไม่
ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีตังไว้ใน เรื องโปรแกรมนําเสนอ ทังนีอาจเกิด
จากการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเน้นใช้หนังสื อเรี ยนเป็ นหลัก ขาดสือการ
เรี ย นรู้ มลั ติ มี เดี ย รวมถึงการจัด การเรี ย นการสอนส่ ว นใหญ่ ใช้วิ ธีส อนแบบ
เดี ย วกัน ในเวลาเท่ ากัน กับนัก เรี ยนทุ ก คนเป็ นการยากที จะให้นัก เรี ยนทุ ก คน
บรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนดไว้ได้
ดังนั นfผูว้ ิ จ ัย จึ งพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอน เรื อง โปรแกรม
นําเสนองาน ชันประถมศึกษาปี ที ขึ นตามแนวคิดของกาเย่ 9fประการ ซึ งจะ
ออกแบบให้คล้ายคลึงกับลักษณะของการสอนจริ ง (รุ จ โรจน์ แก้วอุไร, 2545)
เพือเสริ มสร้างความเข้าใจให้แก่ผเู้ รี ยน และส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิดความต้องการ
ในการศึก ษามีแรงกระตุ ้น ให้ผเู้ รี ย นเกิ ด การเรี ยนรู้ โดยมีทงภาพและเสี
ั
ย งเป็ น
ส่ วนประกอบ ทําให้ผเู้ รี ยนได้รับทังความรู้และความสนุ กสนานไปพร้อมกัน
รวมถึ ง สามารถเรี ยนรู้ ไ ด้ด ้ว ยตนเองตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
. . วัตถุประสงค์การวิจยั
. . . เพือพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนตามแนวคิ ด ของกาเย่
เรื อง โปรแกรมนําเสนองาน ชันประถมศึกษาปี ที 6
. . . เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ว ยสอนตามแนวคิ ดของกาเย่ เรื อง โปรแกรม
นําเสนองาน ชันประถมศึกษาปี ที
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. . กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัว อย่างที ใช้ในการวิ จ ัย ได้แ ก่ นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที /
โรงเรี ยนเทศบาล หนองใส อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2. ทฤษฎีทีเกียวข้ อง
2.1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ตามแนวคิดของกาเย่ 9 ประการ
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดเกียวกับหลักการสอนของกาเย่ ทัง ประการ โดยยึด
หลัก การนําเสนอเนื อหาจากการมี ป ฏิสัม พัน ธ์ซึ งออกแบบให้ค ล้ายคลึ งกับ
ลักษณะของการสอนจริ ง สรุ ปได้ดงั นี (รุ จโรจน์ แก้วอุไร, )
2.1. .ffกระตุ้นความสนใจf(Gain Attention)fการทีผูเ้ รี ยนจะศึกษาเนือหา
บทเรี ยนได้ดี จะต้องกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนให้เกิดการอยากรู้อยากเห็น
2.1.2.ffบอกวัตถุประสงค์f(Specify Objective)fการบอกวัตถุประสงค์ของ
บทเรี ยนจะช่ ว ยให้ผเู้ รี ย นทราบถึ งความคาดหวังของบทเรี ย นที มี ต่ อผูเ้ รี ย น
2.1. .ffทบทวนความรู้ เดิ มf(ActivatefPriorfKnowledge)fถือเป็ นปั จ จัย
หนึงทีจะนําไปสู่การกําหนดภาระงานทีผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาในบทเรี ยนต่อไปเพือ
เป็ นการต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่
2.1. .ffนํ าเสนอเนื อหาใหม่ f(PresentfNewfInformation)fจะต้อ งทําให้
ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจในเนื อหาได้ง่าย และมีค วามคงทนในการจดจํา ควรเลือก
รู ปแบบทีเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
2.1. .ffชี แนะแนวทางการเรี ยนรู้ f(GuidefLearning)fการใช้ค าํ ถามหรื อ
ปัญหาเป็ นตัวกระตุน้ พัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
2.1. .ffกระตุ้น การตอบสนองบทเรีย นf(ElicitfResponse)fผูเ้ รี ยนมีส่ว น
ร่ วมในบทเรี ยนนัน ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น
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2.1. . ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Provide Feedback) ผูเ้ รี ยนจะทราบว่าตนเองมี
พัฒนาการและความเข้าใจในบทเรี ยนนันมากหรื อน้อยเพียงใด
2.1. . ทดสอบความรู้ (Assess Performance) การทดสอบจะทําให้ทราบ
ว่าผูเ้ รี ยน ทําได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้หรื อไม่
2.1. . การทบทวนและการนําไปใช้ (Review and Transfer) เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากศึกษาเนื อหาผ่าน
มาแล้ว
โดยสรุ ป หลักการสอนของกาเย่ ทัง ประการ เป็ นแนวคิดทีอาศัยเทคนิ ค
การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผสมผสานกับสื อมัลติมีเดีย เพือทํา
ให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการเรี ยนรู้โดยผูส้ อนในชันเรี ยนมากทีสุด
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
3.1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
3.1.1. ขันวิเคราะห์ ศึกษาหลักการ วิธีการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการสร้าง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากตํารา เอกสารต่าง ๆ และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
3.1.2. เลือกแหล่งข้อมูล จากหนังสื อกลุ่มสาระการเรี ย นรู้ก ารงานอาชี พ
และเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื อง โปรแกรมนําเสนองาน
3.1. . เขียนบทดําเนินเรื อง (Story Board) ภาพ เสียง จัดลําดับการนําเสนอ
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์ทีปรึ กษา ตรวจสอบความถูกต้อง
.1. . พัฒ นาบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอน และนําไปเสนออาจารย์ที
ปรึ กษาแล้วนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ ง จากนันนําเสนอต่อกรรมการพิจารณา
โครงงานวิจยั จํานวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบคุณภาพบทเรี ยนและนํามาปรับปรุ ง
แก้ไขตามคําแนะนํา
3.1. . ขันการนําไปใช้ โดยการนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
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3.1. . ขันการประเมินผล การประเมินผลบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ในการวิ จ ัย ได้แ ก่ การหาประสิ ท ธิ ภ าพ การหาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นของ
ผูเ้ รี ยน และนําผลทีได้ไปปรับปรุ ง แก้ไขเพือให้ได้บทเรี ยนทีมีคุณภาพ
3.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน
3.2.1. ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
3.2.2. ศึก ษาและวิ เคราะห์หลักสู ต ร กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พ
และเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
3.2.3. วิ เคราะห์ เนื อหาสาระการเรี ย นรู้ และจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู้ ให้
สอดคล้องกับเพือกําหนดจํานวนข้อสอบทีต้องการจริ ง
3.2.4. เขียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ฉบับร่ าง จํานวน 30
ข้อ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ตัวเลือก
3. . . นําแบบทดสอบทีสร้างขึนเสนออาจารย์ทีปรึ กษา เพือปรับปรุ งและ
แก้ไขให้มีความเหมาะสมมากยิงขึน
3. . . นําแบบทดสอบที ปรั บปรุ งแล้ว เสนอผูเ้ ชี ยวชาญ พร้อมประเมิน
เพือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุ ดประสงค์ โดยใช้ด ัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
3. . . นําแบบทดสอบทีผ่านการประเมินจากผูเ้ ชียวชาญมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้ และเลือกข้อสอบทีมีค่า IOC เท่ากับ .67 ขึนไป ซึงผ่านเกณฑ์ จํานวน 30
ข้อ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2556: 154)
3. . . นําข้อสอบทีได้รับการประเมินจากเชียวชาญ มาตรวจสอบปรับปรุ ง
แก้ไขข้อบกพร่ อง แล้วจึ งนําไปทดลองสอบกับนักเรี ย นชันมัธยมศึกษาปี ที 1
โรงเรี ยนเทศบาล หนองใส อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน คน ทีเคย
เรี ยนเนื อหาผ่านมาแล้ว เพือหาคุณภาพแบบทดสอบ
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3. . . นํา กระดาษคําตอบของนั ก เรี ยนที ทําแบบทดสอบมาตรวจให้
คะแนน ให้ข ้อถูก คะแนน ข้อผิด หรื อไม่ต อบให้ คะแนน หลังจากตรวจ
กระดาษคําตอบได้รวบรวมคะแนนแล้วนํามาวิเคราะห์หาคุณภาพข้อสอบดังนี
3.2.9.1. วิเคราะห์หาค่ าความยากง่ าย วิเคราะห์จ ากสัด ส่ วนของ
จํานวนผูท้ ีตอบ ข้อสอบได้ถกู ต้องต่อจํานวนผูท้ ีตอบข้อสอบทังหมด
3.2.9.2. วิ เคราะห์ ห าค่ าอํา นาจจําแนกเป็ นรายข้อ โดยวิ ธี ข อง
Brennan ซึงผูว้ ิจยั คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเป็ นรายข้อทีมี
ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.48 – 0.80 และข้อสอบที มีค่ าอํานาจจําแนก (B)
ตังแต่ 0.20 - 0.89 จํานวน 20 ข้อ
3.2.9.3. นําข้อสอบที ผ่านเกณฑ์มาวิเคราะห์หาความเชื อมันของ
แบบทดสอบ ทังฉบับตามวิธีของ ของคูเดอร์-ริ ชาร์ดสัน (KR-20) ซึงแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน จํานวน 20 ข้อ มีค่าความเชือมันทังฉบับ เท่ากับ 0.801
. . . จัดพิมพ์แบบทดสอบ เพือเตรี ยมนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
. วิธีดําเนินการวิจยั
.1. แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครังนีใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design
ตารางที 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design
กลุ่ม
Pre-test
Treatment
Post-test
T1
T2
ทดลอง
X
X หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรี ยน
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรี ยน
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.2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
.2.1. ทดสอบก่ อนเรี ย นf(Pre-test)fกับนัก เรี ยนที เป็ นกลุ่มตัวอย่างด้ว ย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ใช้เวลา 1 ชัวโมง
.2.2. ดํา เนิ น การสอนโดยใช้บ ทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื อง
โปรแกรมนําเสนองาน ชันประถมศึกษาปี ที 6 ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน
4 แผน รวม 8 ชัวโมง และทดสอบย่อยระหว่างเรี ยนเพือบันทึ กผลคะแนนเป็ น
ประสิทธิภาพกระบวนการ
.2.3. ทดสอบหลัง เรี ยนf(Post-test)fเมื อสิ นสุ ดการทดลอง โดยใช้
แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ซึ งเป็ นฉบับเดี ยวกับที ทดสอบก่ อน
เรี ยน ใช้เวลา 1 ชัวโมง แล้วนําผลคะแนนทีได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
.3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
.3. . วิเคราะห์ประสิทธิภาพพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้
สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2
.3. . วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test แบบไม่เป็ นอิสระจากกัน (Dependent Samples)
. ผลการวิจยั
. . ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวคิ ด
ของกาเย่ เรื อง โปรแกรมนําเสนองาน ชันประถมศึกษาปี ที 6 แสดงดังตารางที 2
ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
n=31

X

ทดสอบ
ก่อนเรี ยน
( )
307

ผลการทดสอบย่อยระหว่างเรี ยน
ทดสอบ
บทที
บทที บทที 4 หลังเรี ยน
บทที
( )
( )
( )
( )
(10)
254
255
258
253
08
238

ตารางที 2 (ต่อ)
9.90
X
S.D . 1.55
ร้อยละ 49.51

8.19
0.87
81.93

8.22
8.32
0.99
1.16
82.25 83.22
E1 = 82.25

8.16
0.89
81.61

16.38
1.35
81.93
E2 = 81.93

จากตารางที 2 พบว่า คะแนนเฉลียระหว่างเรี ยนคิดเป็ น ร้อยละ . และ
คะแนนเฉลียหลังเรี ยนคิดเป็ น ร้อยละ . ดังนัน ประสิ ทธิภาพ (E /E ) ของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย่ เรื อง โปรแกรมนําเสนองาน
ชันประถมศึกษาปี ที ซึงมีค่าเท่ากับ . / .
. . ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและ
หลัง เรี ยนด้ว ยบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนตามแนวคิ ด ของกาเย่ เรื อง
โปรแกรมนําเสนองาน ชันประถมศึกษาปี ที แสดงผลดังตารางที 3
ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนระหว่างก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน
การทดสอบ
n
t
Sig.
S .D.
X
ก่อนเรี ยน
31
.
.
. *
.
หลังเรี ยน
31
.
1.35
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05, df= 30, t ตาราง= 1.6973
กก จากตารางที 3 พบว่า เมือนําค่ า t ทีคํานวณได้ไปเปรี ย บเทียบกับตารางค่ า
วิก ฤตของ t ที df = 30 ระดับนัย สําคัญ .05 เป็ นการทดลองแบบทางเดี ย วได้
ค่า t = 1.6973 ซึงค่า t ทีคํานวณได้ . มากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่า ค่าเฉลีย
ของคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนมีค่าสู งกว่าค่าเฉลียของคะแนนการทดสอบ
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ก่อนเรี ยนจริ ง ดังนัน นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตามแนวคิด
ของกาเย่ เรื อง โปรแกรมนําเสนองาน ชันประถมศึกษาปี ที มีผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05]]]]]]]]]]]]]]]
. สรุปผลการวิจยั
. . บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื อง โปรแกรมนํ า เสนองงาน ชั น
ประถมศึก ษาปี ที ที พัฒ นาขึ นตามแนวคิด ของกาเย่ มีประสิ ทธิ ภ าพ (E /E )
เท่ากับ . / .
. . ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย นหลังเรี ยนด้วยบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่วยสอนที
พัฒนาขึนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
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ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรือง ความรู้เบืองต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับชันมัธยมศึกษาปี ที
Effect of Learning Management with Computer Assisted Instruction On Subject:
Basic of Information Technology for Mathayom Suksa 1
วรรณิภา อัศพันธ์1 อนุชิต ลาดล้าย2 ปิ ยสุ ดา ตันเลิศ3 และมานะ โสภา *
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นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี earth.20775@gmail.com
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บทคัดย่ อ: การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ ( ) เพือพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ความรู้
เบืองต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ชันมัธยมศึกษาปี ที และ ( ) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพัฒนาขึน กลุ่มตัวอย่างที
ใช้ในการวิจยั คื อ นัก เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที /1 โรงเรี ยนอุด รพิชยั รั กษ์พิทยา จังหวัด อุด รธานี
จํานวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนและแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน จํานวน 4 ข้อ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คื อ ค่าเฉลีย ร้อยละ ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ดัชนี ความสอดคล้อง ค่ าความยาก ค่ าอํานาจ
จําแนก ค่าความเชือมัน การหาประสิทธิภาพ (E /E ) และ t-test แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็ นอิสระจาก
กัน ผลการวิ จ ัย พบว่ า ( ) บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที พัฒ นาขึ น มีป ระสิ ทธิ ภ าพ เท่ ากับ
0.36/ 6.79 และ ( ) ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คําสําคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ชันมัธยมศึกษาปี ที
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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
. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 ได้ให้
ความสําคัญกับการจัดการเรี ยนการสอนที มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ,
: - ) จากแนวทางดังกล่าวจะเห็น ได้ว่า การ
จัดการเรี ยนรู้ให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สื อนวัตกรรมทางการศึกษาทีดีมีคุณภาพจึงมี
ความสําคัญเป็ นอย่างมาก บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนับว่าเป็ นสือประเภทหนึงทีให้ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนสู ง ทั งนี เนื องจากบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนมี คุ ณ สมบัติ ในการนํา เสนอ
สื อคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดียทีหลากหลายและการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื องมือเป็ นการ
เพิมความน่ าสนใจให้แก่ผเู้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ดังเช่นผลการวิจยั ทีสนับสนุ นความมีประสิ ทธิภาพ
ของการใช้ค อมพิวเตอร์ ช่วยสอน ได้แก่ งานวิจยั ของอุเทน พุ่มจัน ทร์ (
: บทคัดย่อ) พบว่ า
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรี ยน
งานวิจยั ของ กิตษฎา วันนา ( : บทคัดย่อ) พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีผลสัมฤทธิสูงขึนและนักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
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ดังนัน ผูว้ ิ จ ัย จึงพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอน เรื อง ความรู้ เบื องต้น เทคโนโลยี
สารสนเทศ ชันมัธยมศึกษาปี ที ขึนเพือนํามาใช้เป็ นเครื องมือในการกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
ให้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ได้มากขึน ทังช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนง่ายขึ น และนําไปสู่การ
พัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเต็มศักยภาพ
. วัตถุประสงค์การวิจยั
. . เพือพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ความรู้เบื องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชันมัธยมศึกษาปี ที
. . เพื อศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นระหว่ างก่ อ นเรี ยนและหลังเรี ย นด้ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ความรู้เบืองต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ชันมัธยมศึกษาปี ที
. ขอบเขตการวิจยั
. . กลุ่มตัวอย่ าง ทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที / โรงเรี ยนอุดรพิชยั
รักษ์พิทยา สังกัดสํานัก งานเขตพืนที มัธยมศึกษา เขต จํานวน คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)
. . ตัวแปรทีวิจยั
. . .1 ตัวแปรต้น คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
. . .2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
. . เนือหา
กําหนดขอบเขตของเนือหาดังนี
. .3. บทบาท ความหมายและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
. .3. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศของคอมพิวเตอร์
. .3.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
. . ระยะเวลาการวิจยั
ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาคเรี ยนที /2557
. เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
.1 เครืองมือ ที ใช้ ในการทดลอง คื อ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ว ยสอน เรื อง ความรู้ เบื องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชันมัธยมศึกษาปี ที
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.2 เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื อง
ความรู้เบืองต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ชันมัธยมศึกษาปี ที จํานวน ข้อ
3. การสร้ างและหาคุณภาพเครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
3.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา
คู่มือครู หนังสือเรี ยน และเอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้อง
3.1.2 วิ เคราะห์ เนื อหาสาระที เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร สํา หรั บ ชั น
มัธยมศึกษาปี ที เพือกําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ และวางเค้าโครงเรื องเพือลําดับบทเรี ยน
3.1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3.1.4 กําหนดเนื อหาในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับจํานวนเวลาเรี ยน โดยใช้เนือหา
สัน เข้าใจง่าย มีภาพและเสียงประกอบการบรรยาย
3.1. สร้างและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามกรอบเนื อหาทีวิเคราะห์ไว้
3.1. นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผเู้ ชียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ เพือขอ
คําแนะนํา และปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
. . นําบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอนที ปรั บ ปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทําการทดลองกับ กลุ่ ม
ตัวอย่างเพือหาประสิทธิภาพ
3.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน
3.2.1 ศึกษาทฤษฎีการสร้าง เทคนิคการเขียนข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
3.2.2 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู้และเนื อหา
3.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน แบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบมี ตัวเลือก
จํานวน ข้อ
3.2.4 นําแบบทดสอบทีสร้างขึ นเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ(ด้านการสอนคอมพิวเตอร์ ด้านหลักสูตร
และการสอน ด้านการวัดและประเมินผล) จํานวน ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนื อหา
โดยใช้ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (IOC) จากการวิ เคราะห์ ห าค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ ง พบว่ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนมีค่า IOC เป็ น . ขึนไป จํานวน ข้อ
3. .5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนไปทําการทดสอบกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที โรงเรี ยนอุดรพิชยั รักษ์พิทยา ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
ทีเคยเรี ยนเนื อหา เรื อง ความรู้
เบืองต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านมาแล้ว จํานวน คน เพือวิเคราะห์หาความยาก (p) และค่ า
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อํานาจจําแนก (r) เป็ นรายข้อ เลือกข้อสอบทีมีค่าความยากง่ายระหว่าง . - . และมีค่าอํานาจ
จําแนกตังแต่ . ขึนไป (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ, 9: 355) เลือกข้อสอบมา 40 ข้อเพือใช้
เป็ นแบบทดสอบ
3. .6 วิเคราะห์ค่าความเชือมันของแบบทดสอบทังฉบับ โดยใช้สูตรของ คูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน
KR- (กาญจนา วัฒ ายุ,
: 192) ผลการวิเคราะห์เพือหาค่าความเชือมันของแบบสอบวัดผล
สัมฤทธิทางการเรี ยน เรื องความรู้เบื องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ค่าความเชือมันเป็ น . ซึง
แสดงว่าแบบทดสอบนีมีค่าความเชือมันอยูใ่ นระดับสูง
3. .7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทีได้ ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
. วิธีดําเนินการวิจยั
.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครังนีใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 20) โดยมีแบบผลการทดลองดังนี
แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design
กลุ่ม
ทดลอง

Pre-test
T1

Treatment
X

Post-test
T2

X หมายถึง การจัดการเรี ยนเรี ยนรู้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรี ยน
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรี ยน
.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
.2.1 ทําการทดสอบก่ อนเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื อง ความรู้
เบืองต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ชันมัธยมศึกษาปี
.2.2 จัดการเรี ยนการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีสร้างขึน ทังหมด 3 แผน
โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามขันตอนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และทําการทดสอบย่อยระหว่างเรี ยน เพือบันทึกผลคะแนน ซึงเป็ นการวัดประสิ ทธิภาพด้าน
กระบวนการ
.2.3 เมือสินสุดการทดลองแล้ว ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ด้วยแบบทดสอบ
ชุดเดิม จากนันนําผลทีได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ และสรุ ปผลการศึกษา
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.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
.3. นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิภ าพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ว ยสอน โดยใช้
สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2
.3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้
สถิติทดสอบ t-test แบบไม่เป็ นอิสระจากกัน (Dependent Samples)
. ผลการวิจยั
. การวิเคราะห์ประสิ ทธิภ าพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ความรู้เบืองต้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชันมัธยมศึกษาปี ที ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที 1
ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
n=3

ทดสอบก่อนเรี ยน
( )

ผลการทดสอบย่อยระหว่างเรี ยน
บทที
บทที
บทที
( )
( )
( )

ทดสอบหลังเรี ยน
( )

รวม
X

S.D.
ร้อยละ

.

.

.

.

.

.
.

0.99

1.23
E1= 0.36

0.98

.
E2 = .

จากตารางที 1 พบว่า คะแนนเฉลียระหว่างเรี ยนคิดเป็ น ร้อยละ 0.36 และคะแนนเฉลียหลัง
เรี ยนคิดเป็ น ร้อยละ 6.79 ดังนันประสิ ทธิภาพ (E /E ) ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง
ความรู้เบื องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ชันมัธยมศึกษาปี ที มีค่าเท่ากับ 0.36/ 6.79 ซึงมีคะแนน
ทดสอบแต่ละหน่วยสูงกว่าเกณฑ์ทีตังไว้ คือ 80/80
. การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ความรู้เบืองต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ชันมัธยมศึกษาปี ที สามารถ
แสดงผลได้ดงั ตารางที 2
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ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การทดสอบ
n
t
Sig.
S .D.
X
ก่อนเรี ยน
.
.
. *
.
.
.
หลังเรี ยน
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05, df = 3 , ค่า t ตาราง= 1.69
จากตารางที 2 พบว่า เมือนําค่า t ทีคํานวณได้ไปเปรี ยบเทียบกับตารางค่าวิกฤตของ t ที df =
3 ระดับนัยสําคัญ .05 ได้ค่า t = 1.69 ซึงค่า t ทีคํานวณได้ . มากกว่าค่าจากตาราง แสดงว่า
ค่าเฉลียของคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลียของคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนจริ ง
ดังนัน นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
. สรุปผลการวิจยั
. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ความรู้เบืองต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ชันมัธยมศึกษาปี ที
ทีพัฒนาขึ น มีประสิ ทธิภาพ (E /E ) เท่ากับ 0.36/ 6.79 โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั ของ
นักการศึกษาหลายท่านเช่น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประสิ ทธิ คลังบุญครอง (2550) ได้ทาํ
การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เรื อง ความรู้เบืองต้นเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับชันประถมศึกษา
ปี ที 6 ซึ งผลการศึ ก ษาพบว่ า เป็ นบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที ระดับ
80.32/81.28 ซึงแสดงว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกําหนด ทังนีเนื องจากในการวัดประสิ ทธิภาพ
ของบทเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึง
ได้ท ําการพัฒ นาอย่างมี ร ะบบโดย มี ก ารผ่ า นกระบวนการออกแบบและตรวจสอบในทุ ก
กระบวนการ
. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ว ยสอน เรื อง ความรู้ เบื องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชันมัธยมศึกษาปี ที สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของกิตษฎา วันนา ( ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง เทคโนโลยีสารสนสนเทศ สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ซึงผล
การศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื อง เทคโนโลยีสารสนเทศ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
. ทังนี การเรี ย นโดยใช้บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ทําให้นัก เรี ย นได้สัม ผัส และมี ป ฏิ สัมพัน ธ์ก ับ
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คอมพิวเตอร์ ต ลอดเวลา บทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอน นับว่าเป็ นเทคโนโลยีทางการศึก ษาอีก
รู ปแบบหนึ งเหมาะทีจะนํามาใช้ในการเรี ยนรู้ตามศักยภาพทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทําให้ผเู้ รี ยนคิด
ได้ดว้ ยตนเองสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นการกระตุน้ ความสนใจให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนรู้
ยิงขึน
กิตติกรรมประกาศ
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การพัฒนาสือการเรียนการสอนมัลติมเี ดีย เรือง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงือนไข
แบบคลาสสิคของพาฟลอฟ
DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA TEACHING“THE PERIODIC TABLE”
BY CLASSIC CONDITIONING THEORY OF PAVLOV
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บทคัดย่อ: การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) พัฒนาสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดียเรื อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎี
การเรี ย นรู้ แบบการวางเงือนไขแบบคลาสสิ ค ของพาฟลอฟ ที มีประสิ ทธิภ าพตามเกณฑ์ 80/80 ตามสู ต ร
การหาประสิ ทธิ ภ าพ E1/E2 และ 2) เพื อศึก ษาความพึง พอใจของนัก เรี ย นที มีต่ อสื อการเรี ย นการสอน
มัลติ มีเ ดี ย โดยใช้ก ลุ่มตัว อย่า งจํานวน 30 คน ใช้วิ ธีเลือ กแบบเจาะจง ซึ งเครื องมือ ที ใช้ใ นการวิ จ ัย คื อ
1)สือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดียเรื อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบการวางเงือนไขแบบคลาสสิ ค
ของพาฟลอฟ 2) แบบทดสอบทางการเรี ยนเรื องตารางธาตุ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมี
ต่อสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดียเรื อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบการวางเงือนไขแบบคลาสสิ ค
ของพาฟลอฟ ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1) ประสิ ท ธิ ภ าพของสื อการเรี ย นการสอนมัลติ มีเ ดี ย ที พัฒ นาขึ นมีค่ า
81.08 /84.67 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ที 80/80 และ 2) ระดับความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้สือการ
เรี ยนการสอนมัลติมีเดีย เรื อง ตารางธาตุ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก สรุ ปได้ว่าสามารถนําสื อการเรี ยนการ
สอนมัลติมีเดียทีสร้างขึน ไปใช้ในการเรี ยนการสอนในรายวิชาเคมีได้อย่างเหมาะสม
คําสําคัญ: สือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย ความพึงพอใจ ทฤษฎีการเรี ยนรู้
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
ในปั จจุบันความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทําให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ ง
อํานวยความสะดวกสบายต่ อการดําเนิ น ชี วิ ต เป็ นอัน มาก ซึ งเทคโนโลยีไ ด้เ ข้ามาเสริ มปั จ จัย พืนฐาน
การดํา รงชี วิ ต ได้เ ป็ นอย่า งดี ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื องการนํา เทคโนโลยีเข้า มาช่ ว ยในวงการแพทย์ ในการ
ติดต่อสื อสารคมนาคม และไม่เว้นแต่วงการการศึกษาทีมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการเรี ยนการสอน
จึงทําให้เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญอย่างยิงในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน ได้กาํ หนดให้การเรี ยนวิทยาศาสตร์ มีแนวทางในการ
พัฒ นาผูเ้ รี ยน โดยกําหนดให้ก ารเรี ยนรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เป็ นการเรี ยนรู้ ต ลอดชี วิ ต เนื องจากการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์เป็ นเรื องราวเกียวกับโลกธรรมชาติ ซึงมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงต้องเรี ยนรู้เพือนํา
ผลการเรี ยนรู้ไปใช้ในชีวิ ตและประกอบอาชี พ ซึ งการจัด การเรี ยนรู้ก ลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ มี
จุดมุ่งหมายทีจะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลัก ษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางการปฏิรูปความรู้อย่างแท้จริ ง
(กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และ คณะ. : - )
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญยิงในสังคมโลกปัจจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี ยวข้องกับทุ ก คนทังในชี วิ ต ประจําวัน และการงานอาชี พต่ างๆ วิ ทยาศาสตร์ เป็ นวัฒ นธรรมของโลก
สมัยใหม่เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ (Knowledge-Based Society) ซึงทุกคนจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์ สามารถนําไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กรมวิชาการ. : )
ในกระบวนการเรี ยนการสอนวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนช่วง ชันที
ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
เน้นหนักด้านหลักการ ทฤษฎีและเทคโนโลยี เป้ าหมาย
ในการจัดหลักสู ตรนอกจากต้องการให้นัก เรี ยนมีความรู้ในเนื อหาวิ ชาแล้ว ยังต้องการให้นัก เรี ยนได้ฝึก
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังค่านิยมทีเหมาะสมและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ดว้ ย แต่เนืองจาก
วิ ชาเคมีย งั คงประสบปั ญ หาในการจัด กระบวนการเรี ยนการสอน ทําให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความไม่เข้าใจใน
เนือหาวิชาอย่างแท้จริ ง จึงได้มีการแก้ปัญหาเพือให้ผเู้ รี ยนยกระดับความสามารถของตนเองและตอบสนอง
ความต้องการระหว่างบุคคลทีเกิดขึ น โดยหลักของการแก้ปัญหานัน ผูเ้ รี ยนจะเป็ นองค์ประกอบสําคัญใน
ขณะทีผูส้ อนเป็ นเพียงส่วนหนึงของกระบวนการเรี ยนรู้เท่านัน (ศิริรัตน์ พริ กสี. : )
เนื อหาเรื องอะตอมและตารางธาตุ เป็ นเนื อหาทีต้องอาศัยการสร้ างมโนภาพ เนื องจากอะตอมมี
ขนาดเล็ก และมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ส่ วนใหญ่นักวิ ทยาศาสตร์ ใช้วิธีการต่างๆ เพือให้ได้ขอ้ มูลเกียวกับ
อะตอมและใช้ขอ้ มูลนันในการอธิบายโครงสร้างอะตอม รวมถึงการนําความรู้เรื องโครงสร้างอะตอมไปใช้
อธิบายสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุ จึงค่อนข้างเข้าใจยากและซับซ้อน บางครังก็ตอ้ งจินตนาการ
เองทําให้เป็ นอุปสรรคต่ อการเรี ย น ไม่สามารถเข้าใจเนื อหาในเวลาสันๆ ได้จึ งเป็ นสาเหตุ หนึ งที ทําให้
นักเรี ยนมีผลสมฤทธิทางการเรี ยนตํา (นพพร จินตานนท์. : - )
ในปั จ จุ บัน คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้เ ข้า มามี บ ทบาทมากขึ นในวงการศึ ก ษา จึ ง ได้มี ก ารประยุก ต์ใ ช้
คอมพิวเตอร์มาเป็ นสื อในการเรี ยนการสอน ซึงโปรแกรม Flash สามารถถ่ายทอดเนื อหาต่างๆ ได้ใกล้เคียง
กับการเรี ยนในห้องเรี ยน ขณะเดียวกันมีโปรแกรมทีสามารถทํางานในด้านมัลติมีเดียด้านแอนนิ เมชันต่างๆ
ทังเว็บแอนนิ เมชัน การ์ ตูนแอนนิ เมชัน งานแบนเนอร์ ภาพเคลือนไหวแบบอิน เตอร์ แอคทีฟทีโต้ตอบกับ
ผูใ้ ช้งานได้
ดังนันผูศ้ ึกษาจึงนําโปรแกรม Adobe Flash ซึงเป็ นโปรแกรม Flash เป็ นซอฟต์แวร์ ทีช่ว ยในการ
สร้างสื อมัลติ มีเดี ย, ภาพเคลือนไหว (Animation), ภาพกราฟิ กทีมีความคมชัด เนื องจากเป็ นกราฟิ กแบบ
เว็ค เตอร์ ( Vector), สามารถเล่ น เสี ย งและวี ดิ โ อ แบบสเตริ โ อได้, สามารถสร้ างงานให้โ ต้ต อบกับผูใ้ ช้
(Interactive Multimedia) มีฟังก์ชนสํ
ั าหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และนําทฤษฎีการวางเงือนไข
แบบคลาสสิกของพาฟลอฟ มาใช้ในการพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนอะตอมและตารางธาตุ เพือทําให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ ความรู้สึกสนุกและตืนเต้นกับการเรี ยน โดยทีไม่เกิดความเบือหน่ายและมีความต้องการทีจะ
เรี ยนรู้ต่อไปเรื อย ๆ
. ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎี การวางเงือนไขแบบคลาสสิ กของพาฟลอฟ นอกจากจะเป็ นการเรี ย นรู้ ทีเกิ ดจากการวาง
เงือนไขหรื อมีการสร้างสถานการณ์ขึนมาแล้ว ยังหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิงเร้ากับปฏิกิริยา
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ตอบสนองอย่างฉับพลัน หรื อปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex) ซึงพาฟลอฟได้อธิบายเรื องราวการวางเงือนไขในแง่
ของสิงเร้า (Stimulus - S) และการตอบสนอง (Response - R)¬ (วาริ นทร์ รัศมีพรหม.
: )
ฉลองชัย สุ ร วัฒ นบู ร ณ์ (
: ) หลัก การเรี ยนรู้ ข องพาฟลอฟได้ใ ห้ ค วามหมายของ
ประสิ ทธิภาพสื อการเรี ยนการสอน ไว้ว่า เป็ นการประเมินผลสื อการสอนว่าเป็ นสิ งจําเป็ นอย่างยิงเพือเป็ น
หลักประกันว่าสือการสอนนี มีประสิทธิผลในการเรี ยนการสอน โดยจะต้องมีเกณฑ์ประสิทธิภาพของสือ ซึง
ได้จากการประเมินผลพฤติกรรมต่อเนือง เป็ นกระบวนการกับพฤติกรรมขันตอนสุดท้าย ซึงเป็ นผลลัพธ์โดย
กําหนดค่าประสิทธิภาพของสือเป็ น E /E ซึงแสดงให้เห็นว่าจะต้องกําหนดเป็ นเปอร์เซ็นต์ของผลเฉลียของ
คะแนนการทํางาน หรื อการประกอบกิจกรรมของผูเ้ รี ยนทังหมด (E ) ต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการสอนหลัง
เรี ยนของผูเ้ รี ยนทังหมด (E )
สายจิ ตร สุ ข สงวน (
: ) ได้สรุ ปว่ า ความพึงพอใจเป็ นความรู้ สึก ที มีต่ อสิ งใดสิ งหนึ ง ซึ ง
เป็ นไปได้ทงทางบวกและทางลบ
ั
แต่ถา้ เมือใดทีสิ งนันสามารถตอบสนองความต้องการหรื อทําให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ งใดสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุ
จุดมุ่งหมาย ก็จะทําให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็ นความรู้สึกไม่พึงพอใจ
พิมณิ ชา พรหมมานต ( ) ได้ทาํ การวิจยั เรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย เรื อง ไตรภูมิพระร่ วง ตอน มนุสสภูมิ ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ / กลุ่มตัวอย่าง
ทีใช้ในการศึกษาเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทียังไม่เคยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื อง ไตรภูมิ
พระร่ วง ตอน มนุ สสภู มิ มาก่อน ผลการวิ จยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย เรื อง ไตรภูมิพระร่ วง ตอน มนุสสภูมิ มีประสิทธิภาพ . / . ซึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้ /
ภคณัฏฐ์ บุญถนอม ( ) ได้ทาํ การวิจยั เรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื อง เทคโนโลยีสาระสนเทศ ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ /
กลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ใ นการศึ ก ษาเป็ นนั ก เรี ยนชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที โรงเรี ยนสตรี เศรษฐบุ ต รบํา เพ็ ญ
กรุ งเทพมหานคร เขต โดยให้ผเู้ รี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน ซึงผลการวิจยั
พบว่าประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนมีค่า . / . ซึงสูงกว่าเกณฑ์ / ที
กําหนดไว้
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. การดําเนินการวิจยั
3.1 ขันตอนการดําเนินการวิจยั ประกอบด้ วย ขันตอน ดังนี
1. ออกแบบและพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดียเรื อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบ
การวางเงื อนไขแบบคลาสสิ คของพาฟลอฟ โดยทําการเขี ยนแผนภูมิแสดงรายละเอียดขันตอนลําดับการ
ทํางานการเชือมโยงสือการเรี ยนการสอนแต่ละเนือหาและเขียนพล็อตเรื อง
2. ประเมิ น ผลความเหมาะสมของสื อการเรี ยนการสอนมัล ติ มี เดี ย ที ออกแบบและพัฒ นาขึ น
โดยผูเ้ ชียวชาญและผูส้ อน จํานวน ท่าน
3. สร้ างแบบทดสอบที ใช้ในการประเมินผลบทเรี ย นซึง แบ่งออกเป็ น ชุ ด ได้แก่ แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน แบบทดสอบระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เพือเก็บรวบรวมข้อมูล
5. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล
6. ทดสอบตามสมมติฐานทีตังไว้
7. สรุ ปผลและเขียนรายงานการวิจยั
3.2 เครืองมือการวิจยั
1. สื อการเรี ย นการสอนมัลติ มีเดี ย เรื อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีก ารเรี ย นรู้ แบบการวางเงื อนไข
แบบคลาสสิคของพาฟลอฟ ทีมีประสิทธิภาพ 81.08/84.67
2. การสร้ างแบบทดสอบก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน เพือหาประสิ ทธิ ภาพของสื อการ
เรี ย นการสอนมัลติ มีเดี ย เรื อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎี การเรี ยนรู้ แบบการวางเงื อนไขแบบคลาสสิ ค ของ
พาฟลอฟ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย เรื อง ตารางธาตุ
ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบการวางเงือนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที ใช้ในการศึ ก ษา เป็ นนัก เรี ยนชันมัธ ยมศึก ษาปี ที 4 โรงเรี ยนโนนสัง วิ ท ยาคาร
ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 6 ห้องทังหมด 185 คน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนโนนสังวิทยาคารตําบล
โนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
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จํานวน 1 ห้องทังหมด 30 คน มาศึกษาสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย เรื อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้
แบบการวางเงือนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ ทําแบบทดสอบและแบบสอบถามความพึงพอใจ
3.4 ตัวแปรทีศึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ สือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดียด้วย เรื องตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบการ
วางเงือนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ
2. ตัวแปรตาม คือ ผลของประสิ ทธิภาพสื อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย ทีได้จากการทดสอบก่อน
เรี ยน ระหว่างเรี ยน และทดสอบหลังเรี ยน และความพึงพอใจทีมีต่อคือ สือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย
3.5 สถิตทิ ีใช้ ในการวิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย เรื องตารางธาตุ ตามทฤษฎีการ
เรี ยนรู้แบบการวางเงื อนไขแบบคลาสสิ คของพาฟลอฟ จากการทดลองกับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
โรงเรี ยนโนนสังวิทยาคาร ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภูแสดงดังตารางที
ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย เรื อง ตารางธาตุ
ลําดับ
ระหว่างเรี ยน
รวม
หลังเรี ยน
(40)
(30)
2(20)
1(20)
รวม
464
509
973
762
ค่าเฉลีย
16.97
32.43
25.40
15.47
S.D.
1.22
2.53
1.69
2.29
ร้อยละ
51.56
56.56
81.08
84.67
ประสิ ทธิภาพกระบวนการ (E ) = 81.08
ประสิ ทธิภาพกระบวนการ (E ) = 84.67
จากตารางที 1 พบว่า ประสิ ทธิภาพของสื อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย เรื องตารางธาตุ ตามทฤษฎี
การเรี ย นรู้ แบบการวางเงื อนไขแบบคลาสสิ ค ของพาฟลอฟ จากการทดลองภาคสนามระหว่ างเรี ยน

255

จํานวน 2 บท มีคะแนนเฉลีย 32.43 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.53 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 81.08
และการทดสอบหลัง เรี ยนมี ค ะแนนเฉลี ยเท่ า กับ 25.40 และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ า กับ 1.69
มีประสิ ทธิภ าพเท่ ากับ 84.67 นันคื อ ประสิ ทธิ ภ าพของสื อการเรี ยนการสอนมัลติ มีเดี ย เรื อง ตารางธาตุ
มีประสิทธิภาพของ E / E เท่ากับ 81.08/84.67 แสดงว่าสื อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย มีประสิ ทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ / ทีกําหนดไว้
4.2 ความพึงพอใจของนัก เรี ย นที มีต่ อการเรี ย นการสอนโดยใช้สือการเรี ย นการสอนมัลติ มีเดี ย
เรื อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎี การเรี ยนรู้ แบบการวางเงื อนไขแบบคลาสสิ ค ของพาฟลอฟ ผูว้ ิ จยั ได้ทาํ การ
ประเมิน ความพึงพอใจของผูเ้ รี ย นหลังจากได้รั บการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด ้ว ยสื อการเรี ย นการสอน
มัลติมีเดีย เรื อง ตารางธาตุ โดยประเมินความพึงพอใจจํานวน 7 ข้อ แสดงดังตารางที 2
ตารางที 2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้สือการเรี ยนการสอน
มัลติมีเดีย เรื อง ตารางธาตุ
รายการ
1. อธิบายเนือหาเข้าใจง่าย
2. เนือหาสอดคล้องกับบทเรี ยน
3. ภาพสอดคล้องกับบทเรี ยน
4. สื อเสริ มสร้างความเข้าใจในบทเรี ยน
5. สื อกระตุน้ การศึกษาค้นคว้าเพิมเติม
6. เนือหาความรู ้จากสื อสามารถนําไปใช้ปร ะโยชน์ในการศึกษา
7. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมอย่างไร

x
4.37
4.50
4.53
4.63
4.63
4.67
4.73
4.58

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
ความพึงพอใจ
0.85
ดี
0.63
ดีมาก
0.82
ดีมาก
0.56
ดีมาก
0.67
ดีมาก
0.61
ดีมาก
0.58
ดีมาก
0.67
ดีมาก

จากตารางที 2 พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้สือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย เรื อง ตาราง
ธาตุ โดยรวมอยู่ใ นระดับ ดี ม าก โดยมีค่ า เฉลี ยเท่ า กับ 4.58 และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.67
โดยค่าเฉลียอยูร่ ะหว่าง 4.37-4.73 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานอยูร่ ะหว่าง 0.56-0.85 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมทีมีต่อสือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดียเรื อง ตารางธาตุ มีค่าเฉลียมากสุดคือ 4.73
และข้อทีมีค่าเฉลียน้อยสุดคือ อธิบายเนือหาเข้าใจง่าย คือมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.37
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5. อภิปรายการวิจยั
. ประสิ ทธิภาพของสื อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย เรื องตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบการ
วางเงือนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ จากการทดลองมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ / ทีกําหนดไว้ซึง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมณิ ชา พรหมมานต (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภ าษาไทย เรื อง ไตรภู มิพระร่ ว ง ตอน มนุ สสภู มิผลการวิ จ ัย พบว่ า สื อมี
ประสิ ทธิ ภ าพ 80.33/83.67 สอดคล้องกับ เอกภู มิ ชนิ ต ย์ (2553) ได้ทาํ การวิ จ ัย เรื องการพัฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ทวีปเอเชีย ทีสรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนทีความคิด มีประสิ ทธิภาพ 81.76/82.82 และ
สอดคล้องกับ ภคณัฏฐ์ บุญถนอม (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่ม
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
ซึงผลการวิจยั พบว่าประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนมีค่า 80.11/82.78 ซึงสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ทีกําหนดไว้
. นัก เรี ยนมีค วามพึ ง พอใจที มี ต่ อ การเรี ยนการสอนโดยใช้สื อการเรี ยนการสอนมัล ติ มี เ ดี ย
เรื อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ แบบการวางเงือนไขแบบคลาสสิ ค ของพาฟลอฟ ในระดับดี มาก
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภคณัฏฐ์ บุญถนอม (2553) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื อง เทคโนโลยีสาระสนเทศ ผลการวิจ ัยพบว่ าความพึงพอใจของ
นักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปั ทมา จารุ
รัตนวิบูลย์ (2552) ได้ทาํ การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื อง การเลียงสัตว์ ผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมากทีสุด และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปรมาภรณ์ มาเทพ (2551) ได้พฒั นาสื อการ์ ตูนมัลติมีเดียสําหรับการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
เรื อง หลักกรรม พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับทีพอใจมากและพอใจปานกลางซึงคิดเป็ นร้อยละ
52.5 และ 47.5
6. สรุ ปผลการวิจยั
. การพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนมัลติ มีเดีย เรื อง ตารางธาตุ ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบการวาง
เงือนไขแบบคลาสสิ ค ของพาฟลอฟ ทีผูว้ ิจ ัยสร้างขึ นพบว่า มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 81.08/84.67 ซึงสูงกว่ า
เกณฑ์ทีกําหนดไว้
. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้สือการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย เรื องตารางธาตุ
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ตามทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบการวางเงือนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับดีมาก (x = 4.58)
ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาสือการเรี ยนการสอนแบบมัลติมีเดียควรใช้ทฤษฎีอืน ควรทําการ
ทดลองเปรี ยบเทียบวิธีการเรี ยนรู้ หรื อทดลองกับผูเ้ รี ยนหลายกลุ่ม จะทําให้ผลการวิจยั น่าเชือถือมากยิงขึน
และอาจเพิมเกมทีเกียวกับเนือหาในสือการเรี ยนการสอนเข้าไปในสือการเรี ยนการสอนด้วย เพือดึงดูดความ
สนใจของผูเ้ รี ยนให้สนใจเรี ยนมากยิงขึน
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1*

บทคัดย่ อ: การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและ
สารสนเทศสําหรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการ
ใช้สื่อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6โรงเรี ยนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จํานวน
31 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิ จยั ประกอบด้ว ย สื่ อ เสริ ม การเรี ยนรู ้ เรื่ อ งข้อมู ลและสารสนเทศ
แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น และแบบสอบถามความพึ งพอใจ สถิ ติ ที่ ใช้เป็ นสถิ ติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบค่าที (t – test)
ผลการวิจยั พบว่า 1) สื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ มีประสิ ทธิ ภาพ 82.26/81.29 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ มีคะแนนหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อสื่ อ
เสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศ มีค่าความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มากที่สุด (X = 4.64, SD
= 0.05)
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คําสํ าคัญ: สื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้, ข้อมูลและสารสนเทศ
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
ความเจริ ญก้าวหน้า ในยุคโลกาภิวตั น์ มีผลกระทบต่อหลายภาคส่ วน อาทิ พัฒนาการด้าน
เทคโนโลยี และการสื่ อสารโดยเฉพาะข้อมู ลสารสนเทศ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ชุ มชน หน่ วย
ธุ รกิ จภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ทําการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ในการเข้าถึ งและได้รับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสาร หรื อที่ เรี ยกว่าโลกไร้ พรมแดน ซึ่ งผลจากความ
เจริ ญก้าวหน้าดังกล่าว (มณเฑี ยร รั ตนศิริวงศ์วุฒิ, 2553) ทั้งนี้ ภาครั ฐได้ออกนโยบายด้านการจัด
การศึ ก ษาเพื่ อพัฒ นาการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศในการศึ ก ษาให้ท ัด เที ยมกับ นานาชาติ เป็ น
นโยบายที่มีความสําคัญยิง่ ได้กาํ หนดแนวนโยบายเพื่อเร่ งยกระดับ คุณภาพและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้มีระบบการเรี ยนแบบอิเล็กทรอนิ กส์แห่ งชาติ เป็ นกลไกในการปรับเปลี่ยนกระบวน
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ทัศน์ของการเรี ยนรู ้ที่เอื้อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ตลอดชี พ ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนทุกระดับชั้น ใช้อุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ การศึ ก ษา (สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารรั ฐ มนตรี , 2556) เนื้ อ หาวิ ช าในเรื่ อ งข้อ มู ล
สารสนเทศสําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่จดั การเรี ยนการสอนที่โรงเรี ยนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
จังหวัดบึ งกาฬ นั้นเน้น การสอนด้วยการบรรยาย การสาธิ ต อี กทั้งสื่ อการสอนส่ วนใหญ่ เป็ นสื่ อ
ประเภทเอกสารสิ่ งพิ ม พ์ย ากต่ อ การทําความเข้า ใจ ทํา ให้ ผูเ้ รี ย นขาดแรงจู ง ใจในการเรี ย น ไม่
กระตือรื อร้นและไม่สามารถสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ดีได้
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาและสร้างสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและ
สารสนเทศ ซึ่งถือได้วา่ เป็ นการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่อผูเ้ รี ยนในหลาย ๆ ด้าน และช่ วยให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหา
รายวิชาได้อย่างชัดเจน และทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการจัดการเรี ยนการสอน โดยสร้างองค์
ความรู ้ในลักษณะที่นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคล และเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองทั้งทําความเข้าใจ
ในบทเรี ยนนั้น ๆ โดยไม่จาํ กัดระยะเวลา
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนา สื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศสําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2.2 หาประสิ ทธิภาพของสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.3 เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยน ที่ เรี ยนด้วยสื่ อเสริ มการ
เรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศ มีค่ามากกว่าก่อนเรี ยนที่ระดับนัยสําคัญ .05
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้สื่อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและ
สารสนเทศ โดยนําค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (อภิชาติ เหล็กดีและคณะ, 2557)
4.51 – 5.00 ความหมาย มากที่สุด
3.51 – 4.50 ความหมาย มาก
2.51 – 3.50 ความหมาย ปานกลาง
1.51 – 2.50 ความหมาย น้อย
1.00 – 1.50 ความหมาย น้อยที่สุด
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3. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วงษ์สุวฒั น์ โด่งพิมาย(2547) งานวิจยั นี้ได้พฒั นาและหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ประเภท สถาน-การณ์จาํ ลอง เรื่ อง ความปลอดภัยในการขับ ขี่รถจักรยานยนต์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัว อย่างที่ทดลองใช้สื่อ เป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนหนองกราดวัฒนา อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ที่
กําลังศึกษาในปี การศึกษา2547 จํานวน 20 คน ผลการวิจยั พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ที่พฒั นาขึ้นมี
ประสิ ทธิภาพ 80.62 / 81.66 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/80
วรพรรณ บุ ดดี ดว้ ง(2551) ได้ทาํ การศึกษาผลของการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติ มิเดี ย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่ องสารในชีวิตประจําวัน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยงานวิจยั นี้ มีการพัฒนา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมิเดีย และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลัง
การนําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้นเมื่อ
นําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมิเดียเข้ามาใช้งาน
เนรมิ ต สุ ดชนะ(2551) ได้พฒ
ั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่ องระบบสุ ริยะสําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลของการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยมี ก ารนํ า สื่ อคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนมาทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ผู ้เรี ยน พบว่ า ผู ้เ รี ยนมี
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 67 และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยูใ่ นระดับ มาก
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจ ัยครั้ งนี้ เป็ นนัก เรี ยนโรงเรี ยนชุ ม ชนโนนสมบู รณ์ อําเภอเมื อ ง
จังหวัดบึงกาฬ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2557
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 1 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้ น
31 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงซึ่ งได้มาโดยลุ่มผูว้ ิจยั จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่โรงเรี ยน
ชุมชนโนนสมบูรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
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4. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั มีวิธีการดําเนินงาน จํานวน 5 ขั้นตอน แสดงผลดังรู ปที่ 1
วิเคราะห์เนื้อหา
ออกแบบผังงาน
วางโครงเรื่ อง
พัฒนาสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้แบบมีปฎิสมั พันธ์
ทดสอบและประเมินความพึงพอใจของการใช้
พัฒนาสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้แบบมีปฎิสมั พันธ์
รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
5. ผลการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศสําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โดยมีเนื้อหาตัวอย่างการทดลองแสดงโดยภาพดังนี้

รูปที่ 2 หน้าแรกของสื่ อแบบมีปฏิสมั พันธ์
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รูปที่ 3 การใช้งานแบบมีปฏิสมั พันธ์
5.1 การหาประสิ ทธิภาพของสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงประสิ ทธิภาพของสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศสําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6
ลําดับ
ก่อนเรี ยน
ระหว่างเรี ยน
รวม
หลังเรี ยน
(20)
(20)
(20)
(10)
(10)
รวม
397
256
258
510
504
ค่าเฉลี่ย
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
ประสิ ทธิภาพกระบวนการ (E1) = 82.62
ประสิ ทธิภาพกระบวนการ (E2) = 81.29
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า สื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศสําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่พฒั นามีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 82.62 / 81.29 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/80
5.2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน ที่ เรี ย นด้วยสื่ อ เสริ ม การเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมู ลและ
สารสนเทศ
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การทดสอบ
N
X
SD
t
Sig
ก่อนเรี ยน
31
12.81
2.91
7.45
.00*
หลังเรี ยน
31
16.26
1.50
*P >.05
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนมีค่ามากกว่าก่อนเรี ยนที่ระดับนัยสําคัญ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
5.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้สื่อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศ
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้สื่อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศ
หัวข้อ
X
S.D.
แปลผล ลําดับ
1. เนื้อหาบทเรี ยนน่าสนใจ
4.73
0.52
มากที่สุด
1
2. บทเรี ยนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอน
4.60
0.56
มากที่สุด
4
3. ตัวหนังสื อ ตัวเลขอ่านง่าย ชัดเจน
4.60
0.56
มากที่สุด
4
4. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
4.67
0.48
มากที่สุด
2
5. เสี ยงประกอบชัดเจน
4.60
0.50
มากที่สุด
4
6. การดําเนินเรื่ องมีความน่าสนใจ
4.63
0.49
มากที่สุด
3
7. จํานวนแบบฝึ กหัดมีความเหมาะสม
4.63
0.49
มากที่สุด
3
8. มีการแจ้งผลการเรี ยนเหมาะสม
4.67
0.48
มากที่สุด
2
9. บทเรี ยนส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้ได้รวดเร็ ว
4.60
0.62
มากที่สุด
4
รวม
4.64
0.05
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและ
สารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x = 4.64, SD = 0.05) และความพึงพอใจสู งสุ ด ได้แก่
เนื้อหาบทเรี ยนน่าสนใจ (x = 4.73, SD = 0.52)
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั และพัฒนาสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศ สามารถสรุ ปประเด็น
ดังนี้
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6.1 ประสิ ทธิ ภาพสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า
เกณฑ์ที่ก าํ หนดคื อ 80/80 เนื่ องมาจากบทเรี ยนมี ความน่ าสนใจ เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากบทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มี เดี ย ที่ ส ร้ า งขึ้ น ได้พ ัฒ นาอย่า งเป็ นระบบอี ก ทั้ง ยัง ผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา ด้านเทคโนโลยี มีการดําเนิ นการทดลองตามกระบวนการวิจยั และพัฒนา
การนําไปใช้/ทดลองใช้ และการประเมิ นปรั บปรุ งแก้ไข และได้นําเทคโนโลยีมาผสมผสานทั้ง
ภาพนิ่ง เสี ยง ภาพเคลื่อนไหวตัวอักษร การเชื่อมโยงแบบปฏิสมั พันธ์
6.2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ที่เรี ยนด้วยสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและ
สารสนเทศ มี ค่ามากกว่าก่ อนเรี ยนที่ระดับนัยสําคัญ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสื บ
เนื่ องมาจากการเรี ยนด้วยสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ ทําให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งเป็ นการ
เรี ยนที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดการ เข้าใจ จดจํา ได้ง่าย
6.3 ความพึงพอใจต่อสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เรื่ องข้อมูลและสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาบทเรี ยนน่ าสนใจ และมีภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้ อหา
เป็ นส่ วนที่สามารถเสริ มความเข้าใจในบทเรี ยน กระตุน้ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และเนื้ อหาความรู ้
จากสื่ อสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้ ทําให้นกั เรี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนและ
ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้นด้วย
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บทคัดย่อ: คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) เป็ นอุปกรณ์ทีนํามาใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย งานวิจยั นี มี
วัตถุประสงค์เพือพัฒนาสือมัลติมิเดีย เรื องเรขาคณิ ต ด้วยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มบนคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต และศึก ษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนโดยใช้สือมัลติมิเดีย เรื องเรขาคณิ ต ด้วยใช้เทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เครื องมือการวิจยั ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
และแบบประเมินคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเทศบาล 3 บ้าน
เหล่า อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 30 คน และผูเ้ ชียวชาญในการตรวจเครื องมือ 5 คนการ
ทดลองพบว่า ประสิ ทธิภาพของสื อมัลติมิเดีย เรื องเรขาคณิ ต ด้วยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มบน
คอมพิว เตอร์ แท็บเล็ต มีค่ าเท่ากับ . / . และผลประเมิน จากผูเ้ ชี ยวชาญ ด้านคุ ณ ภาพจาก
ผูเ้ ชี ยวชาญอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลียเท่ากับ . และ ผลสัมฤทธิทางการเรี ย นรู้ สือมัลติ มีเดี ย เรื อง
เรขาคณิ ต ด้วยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ที ระดับ . สรุ ป ได้ว่ าสื อมัล ติ มิ เดี ย เรื องเรขาคณิ ต ด้ว ยใช้เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ ม บน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : สือมัลติมิเดีย , เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม, คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
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
สือการสอนมีความจําเป็ นอย่างยิงต่อระบบการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั เพราะสังคมมีความ
เปลียนแปลงอยูเ่ สมอ ความรู้ใหม่ๆจึงเกิดขึนอย่างมาก ทําให้ครู ตอ้ งสอนเนื อหาวิชามากขึน จํานวน
นักเรี ยนเพิมขึ น สื อการสอนเป็ นสิ งสําคัญในการสอนทีจะเน้นให้เอกัตบุค คลมีประสิ ทธิภ าพ ช่ว ย
แก้ปัญหานักเรี ยนทีมีภูมิหลังและพืนฐานการเรี ยนทีแตกต่างกัน รวมทังนักเรี ยนทีเสี ยเปรี ยบทังด้าน
สติปัญญาและเศรษฐกิจ คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาหนึ งทีมีความสําคัญและจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของ
มนุษย์อย่างมากในชีวิตประจําวันของเราทุกคน วิชาคณิ ตศาสตร์จึงได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรให้
เป็ นวิชาทีมีความสําคัญวิชาหนึงทีจะต้องปลูกฝัง เนื องจากคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทีมีลกั ษณะธรรมชาติ
เป็ นนามธรรมและมีโครงสร้าง ผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้และความเข้าใจคณิ ตศาสตร์ ได้ดีจะต้องใช้
ความคิด อย่างสมเหตุสมผล แล้วต้องศึกษาตามลําดับอย่างมีกระบวนการ ซึ งการเรี ยนรู้แต่ละครั ง
จําเป็ นต้องอาศัยความรู้พนฐานทางคณิ
ื
ตศาสตร์ ก่อนเรี ยนรู้เรื องใหม่ทุกครัง เพือให้ผเู้ รี ยนนันได้มีพืน
ฐานความรู้เพียงพอทีจะเชือมโยงไปสู่เรื องใหม่ ทําให้เรี ยนเรื องใหม่ดว้ ยความเข้าใจและรวดเร็ วเน้น
ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล มี ก ารนํา เทคโนโลยีที มี ศ ัก ยภาพให้เ กิ ด การเรี ยนรู้ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ แต่เนืองจากนักเรี ยนอายุยงั น้อยและยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการใช้ระบบที
ซับซ้อนได้
จากการศึกษาพบว่าปั จจุบนั มีเทคนิคชนิดหนึ งทีเรี ยกว่า ความจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ที
น่าจะนําเทคนิคชนิดนีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสือคอมพิวเตอร์ ซึงเทคโนโลยีนีเป็ นเทคนิครู ปแบบ
หนึงทีน่าสนใจทีจะนํามาประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนได้ จากหลักการดังกล่าวของเทคนิคนี ทําให้
ผูว้ ิจยั มีความสนใจนํามาประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนาสือมัลติมิเดีย เรื องเรขาคณิ ต ด้วยใช้เทคโนโลยี
ความจริ งเสริ มบนคอมพิว เตอร์ แท็บเล็ต และศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน เพราะรู ปแบบในการ
แสดงผลของเทคนิคความจริ งเสริ มนันเป็ นทางเลือกทีน่าสนใจในการนํามาใช้กบั การเรี ยนการสอนทํา
ให้การเรี ยนมีความสมจริ งมากยิงขึ น ผูเ้ รี ยนไม่เกิดความเบือหน่ ายในการเรี ยนและเกิดความอยากรู้
อยากเห็น และน่าจะช่วยให้นกั เรี ยนในระดับนี สนใจในการเรี ยนการสอนได้โดยการทํางานนันจะใช้
เทคนิ ค ความจริ งเสริ มในการนําเสนอภาพสามมิติ ในลัก ษณะ Real time เพี ย งแค่ ผเู้ รี ยนวางแผ่น
สัญลักษณ์ของรู ปเรขาคณิ ตให้ตรงกับกล้องเว็บแคมกล้องก็จะทําการประมวลผล แสดงภาพและเสียง
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ของรู ปเรขาคณิ ตนันๆ ขึ นมา ตรงพิกดั ทีผูใ้ ช้วางแผ่นสัญลักษณ์ไว้ ทําให้เนื อหาของบทเรี ยนมีความ
สมจริ งมากยิงขึน
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 เทคโนโลยีค วามจริ ง เสริ ม (Augmented Reality) ความหมายของเทคโนโลยีค วามจริ ง เสริ ม
(Augmented Reality Technology หรื อ AR) คื อการพัฒนาเทคโนโลยีทีผสานเอาโลกแห่ งความเป็ น
จริ งและความจริ งเสริ มเข้าด้วยกันผสานซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เว็บแคมคอมพิวเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์ อืน ที เกี ยวข้อง ซึ งภาพเสมือนจริ งนันจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิว เตอร์ หรื อหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ บนเครื องฉายภาพ หรื อบนอุปกรณ์แสดงผลอืน ๆ โดยภาพเสมือนจริ งทีปรากฏขึนจะ
มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ได้ทนั ทีทงในลั
ั กษณะทีเป็ นภาพนิง สามมิติ ภาพเคลือนไหว หรื อเป็ นสือทีมีเสียง
ประกอบขึนกับการออกแบบสือแต่ละรู ปแบบว่าให้ออกมาแบบใด (พนิดา ตันศิริ, 2553)
2.2 คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) เป็ นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึง มีขนาดเล็กกว่า
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต น้าหนักเบามีคียบ์ อร์ ดในตัว หน้าจอเป็ นระบบสัมผัส ปรับหมุนจอได้
อัต โนมัติ แบตเตอร์ รี ใช้งานได้น านกว่ าคอมพิว เตอร์ แท็บเล็ต ทัวไป ระบบปฏิบัติก ารมีทังที เป็ น
Android IOS และ Windows ระบบการเชือมต่อสัญญาณเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต มีทงที
ั เป็ น Wi-Fi และ
Wi-Fi + 3G ซอฟต์แวร์ ทีใช้ก ับ แท็บเล็ต จะเรี ย กว่ า แอปพลิเคชัน (Applications) (ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า,
2554)
2.3 Vuforia Augmented Reality SDK เป็ นไบรารี ที ฟรี และสามารถนํา ไปใช้ก ับ Eclipse, Ant,
Xcode, Unity 3D และมาร์ กเกอร์ ของ Vuforia ไม่จาํ เป็ นต้องใช้รูปที เป็ นสี ขาวดํา สามารถนําภาพ
อะไรก็ได้มาทําเป็ นมาร์ ก เกอร์ และสามารถพัฒ นาลงได้ทงั Android และ iOS และสามารถเลือก
รู ป แบบของมาร์ ก เกอร์ ทีเหมาะกับ งานได้ สํา หรั บอุ ป กรณ์ มือ ถื อที ช่ ว ยให้ก ารสร้ า งโปรแกรม
Augmented Reality ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิชนั การรับรู้ และติด ตามภาพระนาบเป้ าหมายและ
วัตถุ 3 มิติ เมือภาพ 2D ถูกมองผ่านกล้องของโทรศัพท์มือถือหรื อคอมพิว เตอร์ แท็บเล็ต จะติดตาม
ตําแหน่งและการวางแนวของภาพในเวลาจริ งเพือให้มุมมองของภาพดูเป็ นภาพ 3D และดูเหมือนเป็ น
ส่ ว นหนึ งของฉากในโลกจริ ง ระบบ Vuforia SDK สนับสนุ น ความหลากหลายของ D และ D
รวมทังภาพเป้ าหมาย การกําหนดค่าเป้ าหมายเป็ น D ทําการเชือมโยงโปรแกรมประยุกต์ (API) ใน C
+ +, Java, Objective-C และภาษา .Net ในทางนี SDK สนับสนุ นทังการพัฒนาพืนเมืองสําหรับ iOS
และ Android ในขณะที ยัง ทําให้ก ารพัฒ นาของการใช้งานใน Unity AR ที สะดวกแท็บเล็ต ไปยัง
แพลตฟอร์มทัง โปรแกรมทีพัฒนาโดยใช้ AR Vuforia จึงเข้ากันได้กบั หลากหลายของโทรศัพท์มือถือ
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รวมทัง iPhone ( / S), iPad และโทรศัพ ท์ Android และคอมพิ ว เตอร์ แท็บ เล็ต ที ใช้ Android OS
เวอร์ชนั 2.2 หรื อสูงกว่า (ทรงพล ขันชัย,

)

สุ ร ส เนื องชมภู (2549) ได้พ ัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์เรื องการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5
จากการทดลองพบว่ า ประสิ ทธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอนมี ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากับ
81.29/80.80 ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนหลัง เรี ยน โดยใช้บ ทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน สู ง กว่ า
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 และผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
หลังเรี ยนผ่านไป 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกันที ระดับนัยสําคัญ 0.01
สุพรรณพงศ์ วงษ์ศรี เพ็ง และณัฐวี อุตกฤษฎ์. (

). การประยุกต์ใช้เทคนิคความจริ งเสริ มเพือ

ใช้ในการสอนเรื องพยัญชนะภาษาไทย ผลการวิจยั พบว่า เมือนําระบบไปใช้งานพบว่า ระบบช่วยให้
อาจารย์ผสู้ อนมีวิธีการใหม่ ๆ ในการเรี ยน การสอนพยัญชนะภาษาไทยเพิมขึ น ผลในการประเมิน
ความพึงพอใจทีมีต่อระบบทีพัฒนาขึนอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.57 และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.52

3. การดําเนินการวิจยั
3.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทําการแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ส่ วนคื อ ส่ ว นของการศึกษา
ปั ญ หาและวิ เคราะห์ค วามต้องการของระบบ ส่ ว นของการศึก ษาขันตอนการพัฒ นาระบบ และ
การศึ ก ษาเครื องมื อ ต่ า งๆ ที ใช้ใ นการพัฒ นาระบบ หลัก การของเทคโนโลยี ค วามเป็ นจริ ง
เสริ ม ประกอบด้วยตัว แผ่นสัญลักษณ์ (Marker) กล้องคอมพิวเตอร์บนแท็บเล็ต และ ส่วนแสดงผล
บนคอมพิ ว เตอร์ แ ท็บเล็ต และโปรแกรมประมวลผลเพือสร้ างภาพหรื อวัต ถุ แบบสามมิติ สร้ า ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิจํานวน 30 ข้อ ทดลองกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 จํานวน 30 คน
โดยให้นักเรี ยนทีได้ทาํ การคัดเลือกไว้โ ดยวิธีการเจาะจง จํานวน 1 ห้อง ทําแบบทดสอบก่อนเรี ย น
จํานวน 30 ข้อ 4 ตัวเลือก แล้วจึงให้ผเู้ รี ยนเรี ยนด้วยสื อมัลติมิเดีย จากนันให้ผเู้ รี ยนทําแบบทดสอบ
หลังเรี ยน จํานวน 30 ข้อ 4 ตัวเลือก แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลเพือทําการวิเคราะห์
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รูปที 1 ภาพรวมระบบ
ข้อมูลทีเก็บในฐานข้อมูลมี ภาพสัญลักษณ์ (Marker) คือ สัญลักษณ์ทีเก็บภาพวัตถุต่างๆ ที
จะต้องใช้กล้องเว็บแคมในการส่อง ระบบสือการเรี ยนการสอนเรื อง เรขาคณิ ต และมีระบบจับภาพที
เวลานํากล้องเว็บแคมมาส่องก็จะเห็นวัตถุนนๆ
ั และจะแสดงผลบนหน้าจอแท็บเล็ต
3.2 การทํางานของระบบ
เมือได้ศึกษาระบบงานและเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ Vuforia Augmented Reality
SDK มาใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และออกแบบและพัฒนาระบบ เพือนําไปเป็ นประโยชน์ใน
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสําหรับการเรี ยนการสอนเรื อง
เรขาคณิต โดยได้ทาํ การวิเคราะห์ระบบ

รู ปที 2 ระบบ Vuforia Augmented Reality SDK
จับภาพด้วย แผ่นสัญลักษณ์ (Marker) ด้วยกล้องเว็บแคม ได้วตั ถุขึนมาแสดงบนหน้าจอ
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3.3 การพัฒนาระบบ
การพัฒนาสื อมัลติมีเดีย เรื องเรขาคณิ ตด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มบนคอมพิวเตอร์ แท็บ
เล็ต การทํางานของสือสามารถทํางานได้ทงคอมพิ
ั
วเตอร์แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน เนืองจากพัฒนาใน
ลักษณะของ โปรแกรมประยุกต์บนมือถือ (Mobile Application) โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
ใช้ใ นการออกแบบและสร้ า งภาพสั ญ ลัก ษณ์ (Marker) โปรแกรม Unity ใช้ใ นการตรวจสอบ
เครื องหมายสั ญ ลัก ษณ์ (Marker) และรั บ ค่ า กล้อ งเว็บ แคม โปรแกรม MonoDevelop ใช้เ ขี ย น
โปรแกรมภาษา โปรแกรม Unity remote ใช้ทดสอบโปรแกรม ใช้ Vuforia Augmented Reality SDK
เป็ นไลบรารี ที ใช้ในการทํา AR โปรแกรม 3D Max ใช้ในการพัฒ นาโมเดล 3 มิติ และ Android
SDK เป็ นไลบรารี ทีจําเป็ นในการสร้างและเขียนโปรแกรมสําหรับ ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
หลังจากทีได้พฒั นาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตตาม
ขันตอนต่าง ๆ ทีได้วางแผนไว้สามารถอธิบายผลจากการออกแบบและพัฒนาระบบได้ดงั นี

รู ปที 3 หน้าหลักสือการเรี ยนการสอน

ส่วนหน้าจอนีเป็ นการแสดงวิธีใช้งานของโปรแกรม และมีเว็บสําหรับดาวน์โหลด Marker
ซึงประกอบไปด้วย ปุ่ มย้อนกลับเป็ นการเลือกเพือกลับสู่หน้าเมนูหลัก แสดงดังรู ปที 5 ส่วนการสร้าง
รู ปภาพสัญลักษณ์ (Marker)

รู ปที 4 แสดงทางเลือกการใช้งาน
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รูปที 5 สัญลักษณ์ (Marker)
นําภาพสัญลักษณ์ (Marker) มาส่องกับกล้อง Webcam จะปรากฏ Object 3 มิติ ขึนมาแสดง
ดังรู ปที 6

รู ปที 6 สัญลักษณ์ (Marker) จะปรากฏ Object 3 มิติ
4. ผลการศึกษา
การประเมินผลของระบบแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือการหาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
และการประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ ดังแสดงในตารางที 1 และ 2 ตามลําดับ
ตารางที 1 แสดงประสิทธิภาพของสือมัลติมิเดีย
คะแนน
คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยน (20)
คะแนนทดสอบหลังเรี ยน ( )

15.2
27.3

ร้ อยละ
76.00
91.00

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลียจากการทําแบบทดสอบท้ายหน่วยของสือมัลติมิเดีย
ทัง 2 หน่วย มีค่าเท่ากับ 15.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึงคิดเป็ นร้อยละ 76.00 และ
คะแนนทีได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนมีค่าเฉลียเท่ากับ 27.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30
คะแนน โดยคิดเป็ นร้อยละ 91.00 ซึงประสิทธิภาพของสือมัลติมิเดียเท่ากับ 76.00 / 91.00 ซึงมีคะแนน
ทดสอบแต่ละหน่วยสูงกว่าเกณฑ์ทีตังไว้
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การประเมินผลระบบ หลังจากทีได้ทาํ การพัฒนาระบบเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว การทดสอบและ
ประเมินการทํางานของระบบทีพัฒนาขึนว่า สามารถใช้งานได้จริ ง ถูกต้องแม่นยํา มีคุณภาพ และตรง
ตามความต้องการของผูใ้ ช้งานหรื อไม่นนั ผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทําทดสอบหาคุณภาพของระบบพร้อมทัง
ตอบแบบประเมินคุณภาพของระบบจากผูเ้ ชียวชาญ ดังแสดงในตารางที 2
ตารางที ผลการประเมินของระบบ
รายการประเมิน
.ความสวยงามของโปรแกรม
2.ความถูกต้องในการทํางานของระบบ
3. ความยากง่ายในการใช้งานของระบบ
4. การประมวลผลของระบบ
5. ความเข้ากันได้ของระบบกับอุปกรณ์
6. ความสนุกเพลิดเพลิน
สรุ ปผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ
̅ S.D.
4.40 0.89
4.00 0.71
4.40 0.55
4.20 0.45
4.20 0.84
4.25 0.50
4.24 0.66

ผลลัพธ์
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที การประเมินคุณภาพของสือมัลติมีเดีย ได้แบ่งการทดสอบการหาคุณภาพของ
ระบบในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ความสวยงามของโปรแกรม ความถูกต้องในการทํางานของระบบ
ความยากง่ายในการใช้งานของระบบ การประมวลผลของระบบ ความเข้ากันได้ของระบบกับ
อุปกรณ์และมีความสนุกเพลิดเพลิน
ตารางที การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน
แบบทดสอบ คะแนนเต็ม
หลังเรี ยน
30
ก่อนเรี ยน
30

S.D.
1.41
2.53

27.30
23.80

t

df

p

6.21

9

.000

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเต็ม คะแนน คะแนนก่อนเรี ยนมีคะแนนเฉลีย .
และคะแนนหลังเรี ยนมีค่าเฉลีย . นันคือค่าเฉลียหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .
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5. อภิปรายผล
5.1 การประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบ
ประสิทธิภาพของสือมัลติมิเดีย เรื องเรขาคณิ ต ด้วยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสริ มบน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มีค่าเท่ากับ . / . ผลประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ ด้านคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มี
ค่าเฉลียเท่ากับ . ทังในด้านความสวยงาม ความถูกต้องการทํางานของระบบ การประมวลผล และ
สร้างความสนุกสนานความเพลิดเพลิน ด้านความยากง่ายของระบบ และความเข้ากันของระบบกับ
อุปกรณ์ ส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ ควรใช้แสง
สว่างสีขาว ไม่ควรอยูใ่ นห้องทีแสงสว่างน้อยเกินไปจะช่วยให้แสดงผลได้ถกู ต้อง กระดาษทีใช้พิมพ์
สัญลักษณ์ ควรใช้กระดาษถ่ายเอกสารทัวไป สีขาว จะช่วยให้การทดสอบเพิมความสะดวกมากขึน
และ ขนาดโมเดล 3 มิติความทําให้ขนาดและความละเอียดตํา จะช่วยในการโหลดและแสดงผลได้
รวดเร็ วขึน
5.2 การวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
สื อการเรี ย นการสอนนําไปทดสอบกับนัก เรี ย นชันประถมศึก ษาปี ที 1 พบว่ าผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . เพราะสื อสื อ
มัลติมีเดีย เรื องเรขาคณิ ตด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มีการแสดงภาพ 3
มิติ มีภาพสวยงามทําให้ผเู้ รี ยนเรี ยนอย่างสนุ กสนานเพลิดเพลิน และเข้าใจง่ายขึ น โดยใช้เทคโนโลยี
ความเป็ นจริ งเสริ มนําไปประยุก ต์ใช้ บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต จะเป็ นอีกหนึ งแนวทางให้ผเู้ รี ย น
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยน เพือให้ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึน ควรมีการศึกษาค้นคว้า
เกียวกับการสร้างสื อมัลติมีเดียทีมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบือ สื อมัลติมีเดียทีสร้างขึ น จะต้องเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทีมี เช่น ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์
6. สรุปผลการศึกษา
เทคโนโลยีค วามเป็ นจริ ง เสริ ม จะเป็ นสื อการเรี ยนการสอนที น่ า สนใจ ทําให้ผเู้ รี ย นเกิ ด
ความรู้ สึก สนุ ก และตื นตาตื นใจกับ การเรี ย นแบบโลกเสมื อนจริ ง อี ก ทังไม่ เกิ ด ความเบื อหน่ า ย
นอกจากนี แล้ว สื อการเรี ยนการสอนยัง ประกอบด้วยภาพ 3 มิติ เพือให้ผเู้ รี ยนเกิดความเข้า ใจได้ง่าย
และการหาประสิ ทธิ ภ าพของสื อมัลติ มิเดี ย เรื องเรขาคณิ ต ด้ว ยใช้เทคโนโลยีค วามจริ งเสริ มบน
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มีค่ าเท่ากับ . / . และผลประเมินจากผูเ้ ชี ยวชาญ ด้านคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ดี มีค่าเฉลียเท่ากับ . และ ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
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ระดับ . สามารถสรุ ปได้ว่า ระบบทีออกแบบและพัฒนาขึ นมีคุณภาพนําไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนใน
สถานศึกษาอืน ๆ ได้
6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาช่วยเหลืออย่างยิงของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และอาจารย์คณะครุ ศาสตร์ทีให้คาํ ปรึ กษา ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบแก้ไขสิงทีบกพร่ องในด้าน
ต่างๆ มาโดยตลอด และผูว้ ิจยั ขอกราบพระคุณคณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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1
2

บทคมัด ยม อ : การศศึ กษาครมัร งนรีร มรีวตมั ถบุประสงคษ์ 1) สสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติ มรีเดรี ย วติชาภาษาอมังกฤษ
เรสสื่ อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรี ยนชมัรนมมัธยมศศึ กษาปรี ทรีสื่ 1 ทรีสื่มรีประสติ ทธติ ภาพตามเกณฑษ์ 80/80 2) เพสสื่อศศึกษา
ดมัชนรี ประสติ ทธติ ผลของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรี ย และ 3) เพสสื่อเปรรี ยบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการ
เรรี ยนวติชาภาษาอมังกฤษ กมอนเรรี ยนและหลมังเรรี ยน กลบุมมตมัวอยมางทรีสื่ใชร้เปป็ นนมักเรรี ยนระดมับชมัรนมมัธยมศศึกษา
ปรี ทรีสื่ 1 โรงเรรี ยนอบุดรพติชยมั รมักษษ์พติทยา ไดร้มาโดยใชร้การสบุ ม มตมัวอยมางแบบงมาย จคานวน 35 คน เครสสื่ องมสอทรีสื่
ใชร้ในการวติจยมั คสอ 1) สสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง คคานาม 2) แบบทดสอบ
วมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยน เรสสื่ อง คคานาม
ผลการศศึกษาพบวมา 1) สสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติ มรีเดรี ย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง คคา นาม มรี
ประสติ ทธติ ภาพ 80.14/84.10 เปป็ นตามเกณฑษ์ทรีสื่กาค หนดไวร้ 80/80 2) บทเรรี ยนคอมพติวเตอรษ์ ชมวยสอนมรีคมา
ดมัชนรี ประสติ ทธติ ผล เทมากมับ 0.61 มรีคมาดมัชนรี ประสติ ทธติ ผลมากกวมา 0.5 และ 3) นมักเรรี ยนทรีสื่ไดร้รมับการสอน
โดยใชร้บทเรรี ยนคอมพติวเตอรษ์ชมวยสอนมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนหลมังเรรี ยนสผ งกวมากมอนเรรี ยนอยมางมรีนยมั
สคาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ .05
คคา สคา คมัญ : สสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย, ดมัชนรี ประสติ ทธติ ผล , 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
ตมัรงแตมสมังคมโลกไดร้การ้ วเขร้าสผม ศตวรรษทรีสื่ 21 ซศึสื่ งเปป็ นยบุคของสมังคมแหม งการเรรี ยนรผ ร้และโลกแหม ง
สากล ประเทศไทยไดร้ขบมั เคลสสื่อนสมังคมเพสสื่อเตรรี ยมความพรร้ อมเขร้าสผ ม ประชาคมอาเซรี ยน โดยมรี การ
จมัดการและการใหร้บรติ การการศศึกษาทรีสื่มรีคบุณภาพอยมางตมอเนสสื่ องและทมัวสื่ ถศึง เพสสื่อพมัฒนาสมังคมทรีสื่มรีความเขร้ม
แขป็ง ทมัรงดร้านเศรษฐกติจ สมังคม วมัฒนธรรมและการเมสองเปป็ นแนวคติดหลมักจากการปฏติบตมั ติการศศึกษาและ
ยบุทธศาสตรษ์ การพมัฒนาศมักยภาพในการแขมงขมันของประเทศไทย พรร้ อมทมัรงใหร้ความสคาคมัญตมอการยก
ระดมับคบุณภาพการศศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะผลสมัมฤทธติธ ทางการศศึกษาของนมักเรรี ยนในวติชา
สคาคมัญ เชมน ภาษาไทย ภาษาอมังกฤษ คณติ ตศาสตรษ์ และวติชาวติทยาศาสตรษ์ จะสมังเกตไดร้วาม ภาษาอมังกฤษมรี
อติทธติ พลกมับคนไทย เนสสื่องจากภาษาอมังกฤษจะอยผใม นสสสื่ อตมางๆ พบเหป็นโดยทมัวสื่ ไป ทบุกคนจศึงมรีการเรรี ยนรผ ร้
ภาษาและใชร้อยผทม บุกวมันโดยไมมรผร้ตวมั ทมัรงโรงเรรี ยนมรีสมวนสคาคมัญกมับการจมัดการเรรี ยนการสอนภาษาอมังกฤษ
เพสสื่อใหร้ผเผร้ รรี ยนทบุกคนไดร้เรรี ยนรผร้และสามารถนคาความรผ ร้นร มันไปใชร้ในชรีวติตประจคาวมันไดร้
กระทรวงศศึกษาธติ การไดร้เหป็ นความสคา คมัญกมับการศศึ กษาไทยโดยมรี การจมัดทคา หลมักสผ ตรแกน
กลางการศศึ กษาขมัรนพสรนฐาน พบุทธศมักราช 2551 เปป็ นหลมักสผ ตรทรีสื่ มรีมาตรฐาน การเรรี ยนรผ ร้ สมรรถนะ
สคาคมัญของผผเร้ รรี ยนและคบุณลมักษณะอมันพศึงประสงคษ์ทบุกกลบุ มมสาระการเรรี ยนรผ ร้ โดยเฉพาะกลบุมมสาระการ
เรรี ยนรผร้ ภาษาตมางประเทศ (ภาษาอมังกฤษ) มรี การปรมั บปรบุ งและพมัฒนาใหร้เขร้าใจและนคา ไปใชร้ใหร้เกติ ด
ประโยชนษ์กบมั ตมัวผผเร้ รรี ยนอยมางแทร้จรติ ง ดมังนมัรน ครผ ผสผ ร้ อนควรเลสอกวติธรีการสอน เทคนติ ค และสสสื่ อทรีสื่หลาก
หลาย เพราะการจมัดการเรรี ยนรผร้ทางภาษาเปป็ นกระบวนการทรีสื่ซมับซร้อน มรี แนวคติด และนวมัตกรรมการ
เรรี ยนรผร้ภาษามากมาย และครผ ควรทคาความเขร้าใจกมับแนวคติดและนวมัตกรรมการเรรี ยนรผ ร้ เพสสื่อนคามาใชร้ใน
การเรรี ยนการสอน ตามทรีสื่หลมักสผ ตรแกนกลางการศศึกษาขมัรนพสรนฐาน 2551 ระบบุสมรรถนะสคาคมัญของผผ ร้
เรรี ยน เพสสื่อพมัฒนาผผเร้ รรี ยนใหร้บรรลบุตามมาตรฐานทรีสื่ก าค หนดนมัรน ชมวยใหร้ผเผ ร้ รรี ยนเกติดสมรรถนะสคาคมัญ ขร้อ
หนศึสื่ ง คสอ ความสามารถในการใชร้เทคโนโลยรี เปป็ นความสามารถในการเลสอกและใชร้เทคโนโลยรีดาร้ น
ตมางๆ และมรีทกมั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยรี เพสสื่อการพมัฒนาตนเองและสมังคม ในดร้านการเรรี ยนรผ ร้
การสสสื่ อสาร การทางาน การแกร้ปมัญหาอยมางสรร้างสรรคษ์ ถผกตร้องเหมาะสมและมรีคบุณธรรม
การนคา บทเรรี ยนคอมพติว เตอรษ์ ชม ว ยสอนมาใชร้ใ นวติ ช าภาษาอมังกฤษ จศึ ง ถส อ เปป็ นการพมัฒ นา
นวมัตกรรมเพสสื่อการเรรี ยนการสอนและเปป็ นทรีสื่ยอมรมับกมันทมัวสื่ ไป เพราะในการผลติตสสสื่ อเพสสื่อจบุ ดมบุมงหมาย
ของการศศึกษายมังนมับวมาไมมการ้ วหนร้าและไดร้รมับความสนใจนร้อย และในปมั จจบุบนมั คอมพติวเตอรษ์ ชมวยสอน
จศึงเปป็ นนวมัตกรรมทรีสื่ชมวยใหร้คนเกมงสามารถเรรี ยนไดร้เกมงขศึรน คนอมอนสามารถพมัฒนาใหร้มรีความสามารถ
สผ งขศึร นแนวทางหนศึสื่ งในการแกร้ปมั ญหาผลสมัม ฤทธติธ ทางการเรรี ย นตคสื่า คส อ การใชร้น วมัต กรรมเกรีสื่ ย วกมับ
เทคโนโลยรีทางการศศึกษา สสสื่ อทรีสื่ไดร้รมับความนติ ยมและนมับไดร้วมานคามาใชร้ใหร้เกติดประโยชนษ์ตมอการจมัดการ
เรรี ยนการสอนไดร้อยมางดรี คสอ คอมพติวเตอรษ์ การนคาคอมพติวเตอรษ์ มาใชร้เปป็ นสสสื่ อในการจมัดการเรรี ยนการ
สอนทรีสื่สอดคลร้องกมับเนสร อหา และตรงกมับจบุ ดประสงคษ์เชติ งพฤตติ กรรมโดยใชร้หลมักการเรรี ยนรผ ร้ เฉพาะ
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บบุคคลเพสสื่อการเรรี ยนการสอน การทบทวน การทคา แบบฝศึ กหมัดหรส อการวมัดผล เราเรรี ยกคอมพติวเตอรษ์
แบบนรีร วาม คอมพติวเตอรษ์ชมวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction)
จากความสคาคมัญดมังกลมาว ทคาใหร้ผวผ ร้ ติจยมั มรีความสนใจทรีสื่จะนคาบทเรรี ยนคอมพติวเตอรษ์ ชมวยสอนมา
พมัฒนาใหร้ทนมั สมมัยและเหมาะสมกมับการจมัดการเรรี ยนการสอนวติชาภาษาอมังกฤษชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1
โรงเรรี ยนอบุดรพติชยมั รมักษษ์พติทยา โดยการพมัฒนาบทเรรี ยนคอมพติวเตอรษ์ ชม วยสอนวติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง
Nouns โดยหวมังวมาบทเรรี ยนคอมพติวเตอรษ์ ชมวยสอนวติชาภาษาอมังกฤษ จะเปป็ นสสสื่ อทรีสื่ชมวยใหร้ผเผ ร้ รรี ยนมรีความ
สามารถดร้านทมักษะการใชร้คาค นามไดร้ดรีขรศึน และเกติดความชคานาญเปป็ นรายบบุคคลในเรสสื่ อง คคานาม ทมัรงเปป็ น
ประโยชนษ์ในการพมัฒนาบทเรรี ยนคอมพติวเตอรษ์ ชมวยสอนสคาหรมับรายวติชาอสสื่นตมอไป และสามารถนคามา
ประยบุกตษ์ใชร้ในการเรรี ยนการสอนวติชาภาษาอมังกฤษอรีกดร้วย
2. วมัต ถบุ ป ระสงคษ์ข องการศศึ ก ษา
1.1 พมัฒนาสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรี ยน
ชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 ทรีสื่มรีประสติ ทธติภาพตามเกณฑษ์ 80/80
1.2 เพสสื่อศศึกษาดมัชนรีประสติ ทธติ ผลของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง
คคานาม
1.3 เพสสื่อเปรรี ยบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนวติชาภาษาอมังกฤษ กมอนเรรี ยนและหลมังเรรี ยนทรีสื่
เรรี ยนดร้วยสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง คคานาม
3. เอกสารและงานวติ จมัย ทรีสื่ เ กรีสื่ ย วขร้อ ง
หลมักสผ ตรการศศึกษาขมัรนพสรนฐาน พบุทธศมักราช 2551 หลมักสผ ตรแกนกลางการศศึกษาขมัรนพสรนฐาน
พ.ศ. 2551 เปลรีสื่ยนแปลงมาจากหลมักสผ ตรการศศึกษาขมัรนพสรนฐาน พ.ศ. 2544 ซศึสื่ งกคาหนดจบุดมบุมงหมายเพสสื่อ
พมัฒนาคบุณภาพผผเร้ รรี ยนใหร้เปป็ นคนดรี มรีปมัญญา มรีคบุณภาพชรี วติตดรี มรีความสามารถแขมงขมันในเวทรีโลก ใหร้
สถานศศึกษามรีสมวนรม วมในการพมัฒนาหลมักสผ ตร แตม หลมักสผ ตรเดติ มมรี ปมัญหาหลายประการ คส อ ความ
สมับสนของผผปร้ ฏติบตมั ติในสถานศศึกษาซศึสื่ งสม วนใหญมกาค หนดสาระและผลการเรรี ยนรผ ร้ทรีสื่คาดหวมังไวร้มากเกติน
ไป เกติดปมัญหาหลมักสผตรแนมน การวมัดผลไมมสะทร้อนมาตรฐาน ฯลฯ
บทเรรี ยนคอมพติวเตอรษ์ หมายถศึ ง บทเรรี ยนและกติจกรรมการเรรี ยนการสอนทรีสื่ ถผกจมัดกระทคา ไวร้
อยมา ง เปป็ นระบบและมรี แ บบแผนโดยใชร้ค อมพติ ว เตอรษ์ นาค เสนอและจมัด การ เพสสื่ อ ใหร้ ผผ ร้เ รรี ย นไดร้มรี
ปฏติ สมัมพมันธษ์โดยตรงกมับบทเรรี ยนนมัรน ๆ ตามความสามารถของตนเอง โดยผผเร้ รรี ยนไมม จาค เปป็ นตร้อ งมรี
ทมักษะและประสบการณษ์ดาร้ นการใชร้คอมพติวเตอรษ์ ก ป็สามารถเรรี ยนรผ ร้ ไดร้ดวร้ ยบทเรรี ยนคอมพติวเตอรษ์ จศึ ง
เปป็ นนวมัตกรรมทางการศศึกษาทรีสื่ประยบุกตษ์ใชร้เทคโนโลยรีคอมพติวเตอรษ์ ในการจมัดการเกรีสื่ยวกมับ ขร้อความ
ภาพนติสื่ ง ภาพเคลสสื่อนไหว เสรี ยง และการปฏติสมัมพมันธษ์ ผสมผสานกมันอยมางกลมกลสนและเปป็ นระบบ เพสสื่อ
นคาเสนอเนสร อหาความรผร้และจมัดกติจกรรมการเรรี ยนการสอนอยมางมรีแบบแผนตามวมัตถบุประสงคษ์ของบท
เรรี ยน ทคาใหร้การนคาเสนอองคษ์ความรผ ร้เปป็ นไปอยมางมรีประสติ ทธติ ภาพและตอบสนองผผเร้ รรี ยนไดร้ดรีโดยเนร้น
ความแตกตมางของผผเร้ รรี ยนเปป็ นหลมัก สม งผลใหร้การเรรี ยนการสอนเปป็ นเรสสื่ องทรีสื่สะดวกและมรีประสติ ทธติ ภาพ
มากขศึรน ในยบุคทรีสื่เครสสื่ องคอมพติวเตอรษ์ มรีราคาถผกลงแตมมรีสมรรถนะสผ งขศึร น เชม น ในปมั จจบุบนมั ในทางการ
ศศึกษา ถสอวมาบทเรรี ยนคอมพติวเตอรษ์ เปป็ นการประยบุกตษ์ใชร้คอมพติวเตอรษ์ เพสสื่อการเรรี ยนการสอนแขนงหนศึสื่ ง
ซศึสื่ งยมังมรีวติทยาการแขนงอสสื่น ๆ ทรีสื่สามารถประยบุกตษ์ใชร้คอมพติวเตอรษ์ ไดร้ (มนตษ์ชยมั เทรียนทอง, 2549: 3)
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สสสื่ อประสม หมายถศึง การนคาสสสื่ อหลาย ๆ ประเภทมาใชร้รม วมกมันทมัรงวมัสดบุ อบุปกรณษ์ และวติธรีการ
เพสสื่อใหร้เกติดประสติ ทธติ ภาพและประสติ ทธติ ผลสผ งสบุ ดในการเรรี ยนการสอน โดยการใชร้สสสื่อแตมละอยมางตาม
ลคา ดมับขมัรนตอนของเนสร อหา ในปมั จจบุ บนมั มรี การนคา คอมพติวเตอรษ์ มาใชร้รม วมดร้วย เพสสื่อการผลติ ตหรส อ การ
ควบคบุมการทคา งานของอบุปกรณษ์ตมาง ๆ ในการเสนอขร้อมผล ทมัรงตมัวอมักษร ภาพกราฟติ ก ภาพถมาย ภาพ
เคลสสื่อนไหว วรีดติทศมั นษ์และเสรี ยง (กติดานมันทษ์ มลติทอง, 2543: 267)
ราชบมัณฑติตยสถาน (2542: 66) ไดร้บญ
มั ญมัตติศพมั ทษ์คาค วมา Multimedia ไวร้วมา หมายถศึ ง สสสื่ อหลาย
แบบ ซศึสื่ งสอดคลร้องกมับ ยสน ภผมวรวรรณ ทรีสื่ไดร้อธติ บายวมา มมัลตติ(Multi) แปลวมา หลากหลาย มรีเดรีย (Media)
แปลวมา สสสื่ อ มมัลตติ มรีเ ดรี ย จศึ งหมายถศึ ง สสสื่ อ หลายอยมา ง สสสื่ อ หรส อตมัว กลางกป็คส อ สติสื่ งทรีสื่ จ ะสม งความเขร้า ใจ
ระหวมางกมันของผผใร้ ชร้กบมั บทเรรี ยนหรส อ ผผสร้ อน สติสื่ งเหลมานรีร ไดร้แกม ขร้อความ ภาพนติสื่ ง ภาพเคลสสื่อนไหว ภาพ
วรีดติทศมั นษ์ เสรี ยงและสสสื่ ออสสื่น ๆ ทรีสื่นาค มาประยบุกตษ์รมวมกมัน
ความหมายของมมัลตติมรีเดรียคอมพติวเตอรษ์ ในปมั จจบุบนมั จศึงเปป็ นการใชร้คอมพติวเตอรษ์ สสสื่อความหมาย
กมับผผใร้ ชร้โดยวติธรีการปฏติ สมัมพมันธษ์ ผสมผสานกมับการใชร้สสสื่อหลาย ๆ ชนติ ด ทมัรงขร้อความ ภาพนติสื่ ง ภาพ
เคลสสื่อนไหว วรีดติทศมั นษ์และเสรี ยง ไมโครคอมพติวเตอรษ์ ทรีสื่ทาค งานดร้านมมัลตติ มรีเดรี ย เรรี ยกวมา มมัลตติ มรีเดรี ยพรีซรี
(Multimedia PC) เมสสื่อนติ ยามตามคคา ศมัพทษ์ จศึ งหมายถศึ ง ไมโครคอมพติวเตอรษ์ ทรีสื่ประยบุกตษ์ใชร้สสสื่อหลาย ๆ
ชนติ ดประสมกมันทมัรงดร้านการสรร้ า ง การจมัด การและการนคา เสนอขร้อ มผ ล เพสสื่ อ ใชร้งานดร้า นการศศึ กษา
(Education) และเพสสื่อการบมันเทติง (Entertainment) จนเกติดเปป็ นศมัพทษ์ใหมมขร ศึนมากป็คสอ คคาวมา Edutainment
ซศึสื่ งหมายถศึง ใชร้เพสสื่อการศศึกษาหรส อเพสสื่อการบมันเทติง บทบาทการใชร้งานของมมัลตติมรีเดรียพรีซรีจศึงครอบคลบุม
ทบุ กดร้านทมัรงในดร้านธบุ รกติ จ อบุ ตสาหกรรมและการใชร้งานตามบร้านพมักอาศมัย นมักคอมพติ ว เตอรษ์ จศึ งจมัด
มมัลตติมรีเดรียพรีซรีไวร้วมาเปป็ นอบุปกรณษ์ประเภท Small Office Home Office หรส อเรรี ยกสมัรน ๆ วมา SOHO เชมน
เดรี ยวกมับโทรศมัพทษ์และโทรสาร ซศึสื่ งเปป็ นอบุปกรณษ์ทรีสื่มรีบทบาทการใชร้งานทมัรงในสคา นมักงานและบร้านพมัก
อาศมัย (มนตษ์ชยมั เทรียนทอง, 2545: 70)
ประสติ ทธติ ภาพของบทเรรี ยนคอมพติวเตอรษ์ (Efficiency) หมายถศึง ความสามารถของบทเรรี ยน
คอมพติวเตอรษ์ในการสรร้างผลสมัมฤทธติธ ใหร้ผเผ ร้ รรี ยนมรีความสามารถทคาแบบทดสอบระหวมางบทเรรี ยนแบบ
ฝศึ กหมัด หรส อ แบบทดสอบหลมังบทเรรี ยนไดร้บรรลบุวตมั ถบุ ประสงคในระดมับเกณฑษ์ขรมั นตร้นทรีสื่ กาค หนดไวร้
(มนตษ์ชยมั เทรียนทอง, 2545: 309)
แนวทางในการหาประสติ ทธติ ภาพของชบุดการเรรี ยนรผ ร้ซสื่ ศึ งมรี 2 แนวทาง ดมังนรีร
1. พติจารณาจากผผเร้ รรี ยนจคานวนมาก (รร้อยละ 80) สามารถบรรลบุผลในระดมับสผ ง (รร้อยละ
80) กรณรี นร รี เปป็ นนวมัตกรรมสมัรนๆ ใชร้เวลานร้อยเนสร อหาทรีสื่สอนมรีเรสสื่ องเดรียว
เกณฑษ์ 80/80 หมายถศึงมรีไมมตสื่าค กวมา 80% ของผผเร้ รรี ยนทรีสื่ทาค ไดร้ไมมตสื่าค กวมา 80% ของคะแนนเตป็ม
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2. พติจารณาจากผลระหวมางดคาเนติ นการและผลเมสสื่ อสติร นสบุ ดการดคา เนติ นการโดยเฉลรีสื่ยอยผมใน
ระดมับสผ ง (เชม นรร้อยละ 80) กรณรี ใชร้การสอนหลายครมัร ง มรี เนสร อหาสาระมาก (เชม น 3 บทขศึร นไป) มรีการ
วมัดผลระหวมางเรรี ยน (Formative) หลายครมัรง เกณฑษ์ 80/80 มรีความหมายดมังนรีร
80 ตมัวแรก เปป็ นเกณฑษ์ประสติ ทธติ ภาพกระบวนการ (E1)
80 ตมัวหลมัง เปป็ นประสติ ทธติภาพของผลรวมโดยรวม (E2)
ประสติ ทธติภาพจศึงเปป็ นรร้อยละของคมาเฉลรีสื่ย เมสสื่อเทรียบกมับคะแนนเตป็มซศึสื่ งตร้องมรีคมาสผ งจศึงจะชรีร ถศึง
ประสติ ทธติภาพไดร้ กรณรี นร รี ใชร้รร้อยละ 80
80 ตมัวแรก ซศึสื่ งเปป็ นประสติ ทธติ ภาพกระบวนการ เกติดจากการนคาคะแนนทรีสื่ สอบไดร้ระหวมาง
การดคาเนตินการ (นมัรนคสอระหวมางเรรี ยน หรส อระหวมางการทดลอง) มาหาคมาเฉลรีสื่ยแลร้วเทรียบเปป็ นรร้อยละ
80 ตมัวหลมัง ซศึสื่ งเปป็ นประสติ ทธติ ภาพของผลรวม เกติดจากการนคาคะแนนจากการวมัดโดยรวม
เมสสื่อสติร นสบุ ดการสอนหรส อสติร นสบุ ดการทดลอง แลร้วมาหาคมาเฉลรีสื่ยแลร้วเปรรี ยบเทรียบเปป็ นรร้อยละ ซศึสื่ งตร้องไดร้
ไมมตสื่าค กวมารร้อยละ 80
จากแนวทางการประเมตินสสสื่ อการสอนดมังกลมาว สรบุ ปไดร้วมา การตรวจสอบหาประสติ ทธติ ภาพ
สสสื่ อ ทรีสื่ พฒ
มั นาขศึร น สามารถทคา ไดร้ห ลายวติธรี แตม วติ ธรี ทรีสื่นติ ย มกมัน อยมา งแพรม ห ลาย คส อ การกคา หนดเกณฑษ์
มาตรฐาน ไวร้ลมวงหนร้า โดยจะเปป็ นเกณฑษ์มาตรฐาน 80/80 หรส อ 90/90 กป็ไดร้ ขศึรนอยผกม บมั ธรรมชาตติการ
พมัฒนาสสสื่ อของวติชานมัรน ๆ
ผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยน (Effectiveness) หมายถศึ ง ความรผ ร้ ของผผเร้ รรี ยนทรีสื่แสดงออกในรผ ป
ของคะแนนหรส อระดมับความสามารถในการทคาแบบทดสอบหรส อแบบฝศึ กหมัดใหร้ถผกตร้อง หลมังจากทรีสื่
ศศึกษาเนสร อหาบทเรรี ยนจบแลร้ว สามารถแสดงไดร้ทร มังเชติ งปรติ มาณและเชติ งคบุณภาพ (มนตษ์ชยมั เทรียนทอง:
2545: 311)
การหาคมาการวติเคราะหษ์หาประสติ ทธติ ผลของสสสื่ อหรส อนวมัตกรรม เพสสื่อทรีสื่ จะทราบวมาสสสื่ อการ
เรรี ยนการสอน วติธรี สอน หรส อนวมัตกรรมทรีสื่ ผผวร้ ติ จมัย พมัฒนาขศึร น มาประสติ ท ธติ ผ ลเพรีย งใด แลร้วนคา ผลการ
ทดลองมาวติเคราะหษ์หาประสติ ทธติ ผล คสอ ความสามารถในการใหร้ผลอยมางชมัดเจน แนม นอน ซศึสื่ งนติ ยมว
เคราะหษ์และแปลผล (บบุญชม ศรรี สะอาด, 2546: 157-159)
จตบุพร ทรงประสติ ทธติธ (2545, บทคมัดยมอ) ไดร้วติจยมั เรสสื่ อง "การศศึ กษาเปรรี ยบเทรี ยบผลสมัมฤทธติธ
ทางการเรรี ยนวติชาวติทยาศาสตรษ์ ชร มันมมัธยมศศึ กษาปรี ทรีสื่ 1 ทรีสื่ เรรี ยนดร้วยบทเรรี ยนคอมพติวเตอรษ์ ชม วยสอนรผ ป
แบบเกมการสอนและรผ ปแบบสถานการณษ์จาค ลอง" วติจยมั พบวมา บทเรรี ยนคอมพติวเตอรษ์ ชมวยสอนรผ ปแบบ
เกมการสอนและรผ ปแบบสถานการณษ์ จาค ลองทรีสื่ สรร้ า งขศึร นมรี ประสติ ทธติ ภาพเทม า กมับ 83.73/82.82 และ
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86.40/84.80 ซศึสื่ งสผ งกวมาเกณฑษ์ทรีสื่กาค หนดไวร้และผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนของกลบุมมทดลองทมัรงสองกลบุมม
ไมมแตกตมางกมันอยมางมรีนยมั สคาคมัญทรีสื่ระดมับ 0.05
เพป็ญนภา พวงทอง (2556:บทคมัดยมอ) ไดร้วติจยมั เรสสื่ อง "การพมัฒนาสสสื่ อการเรรี ยนการสอนเสรติ ม
รายวติชาคณติ ตศาสตรษ์ชร นมั มมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 บนอบุปกรณษ์หนร้าจอสมัมผมัสระบบปฏติบตมั ติการแอนดรอยษ์" วติจยมั
พบวมา สสสื่ อการเรรี ยนการสอนเสรติ มทรีสื่ พฒมั นามรีประสติ ทธติ ภาพตามเกณฑษ์มาตรฐานของเมกบุยแนสษ์ มรีค มา
เทมากมับ 1.25 ซศึสื่ งสผ งกวมาเกณฑษ์ 1.00 ตามสมมตติฐานทรีสื่ตร งมั ไวร้ ผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนของผผเร้ รรี ยนหลมัง
เรรี ยนดร้วยสสสื่ อการสอนเสรติ มสผ งกวมากมอนเรรี ยนอยมางมรี นมัยสคา คมัญทางสถติ ตติทรีสื่ระดมับ 0.5 และ มรีความพศึง
พอใจของผผเร้ รรี ยนจากการเรรี ยนดร้วยสสสื่ อการสอนเสรติ มมรีคมาเฉลรีสื่ยรวมอยผใม นระดมับมากทรีสื่สบุด
ญาดา เขสสื่อนใจ (2554:9) ไดร้วติจยมั เรสสื่ อง "การพมัฒนาสสสื่ อการสอนสคาหรมับการเรรี ยนการสอน
รายวติชา 5672501 การวติเคราะหษ์และออกแบบเชติ งวมัตถบุ " ผลการวติจยมั พบวมา ผผเร้ รรี ยนมรีผลการเรรี ยนกมอน
และหลมังการศศึกษาสสสื่ อการสอนสคาปรมับการเรรี ยนการสอนในรายวติชาดมังกลมาวทรีสื่สรร้ างขศึรนแตกตมางกมัน
โดยเฉลรีสื่ย 8.44 คติดเปป็ นรร้อยละ 39.2 และผผเร้ รรี ยนมรีความถศึงพอใจกมับการเรรี ยนในลมักษณะนรีร เพราะทคาใหร้
ผผเร้ รรี ยนสะดวกตมอการเรรี ยนรผร้มรีความเหมาะสมตมอการเรรี ยนรผ ร้สผงทรีสื่สบุด คติดเปป็ นความพอใจในระดมับ 4.22
อยผใม นระดมับความพศึงพอใจดรีมาก
กนกวรรณ อตินทรสผ ต, อารรี รมักษษ์ มรีแจร้ง, และ บมัณฑติต ฉมัตรวติโรจนษ์ (2015: 167)ไดร้วติจยมั เรสสื่ อง
"การพมัฒนาหลมักสผ ตรฝศึ กอบรมเชติงปฏติบตมั ติการการสอนอมานออกเสรี ยงภาษาอมังกฤษ สคาหรมับครผ ผสผ ร้ อน
ในระดมับชมวงชมัรนทรีสื่ 2" ผลการวติจยมั พบวมา 1) ครผ ผสผ ร้ อนสม วนใหญมสอนวติธรีการอมานออกเสรี ยงภาษาอมังกฤษ
ใหร้กบมั นมักเรรี ยน โดยมรีวติธรีการนคาเสนอคคาศมัพทษ์หลายๆคคาทรีสื่มรีเสรี ยงทรีสื่ตอร้ งการสอนแลร้วใหร้นกมั เรรี ยนสมังเกต
การออกเสรี ยงนมัรนๆและฝศึ กออกเสรี ยงดร้วยตนเอง และออกเสรี ยงโดยการสาธติ ตแสดงรผ ปปากและวติธรีการ
ออกเสรี ยงคคาศมัพทษ์อยมางชร้าๆ ชมัดๆ ซศึสื่ งกติจกรรมทรีสื่ครผ ใชร้ในการฝศึ กการอมานออกเสรี ยงภาษาอมังกฤษใหร้กบมั
นมักเรรี ยนนมัรน ครผ สมวนใหญมฝศึกโดยใชร้การอมานออกเสรี ยงเปป็ นคผม และสสสื่ อการสอนทรีสื่ครผ ใชร้ในการสอนอมาน
ออกเสรี ยงภาษาอมังกฤษใหร้กบมั นมักเรรี ยนนมัรนสอนโดยใชร้บตมั รคคา และแถบประโยค ปมั ญหาการสอนอมาน
ออกเสรี ยงของครผ ผผสร้ อน ในระดมับตมัวอมักษรนมัรนครผ ผผสร้ อนมรีปมัญหาในการออกเสรี ยงพยมัญชนะบางตมัว
การอมานออกเสรี ยงในระดมับคคา ครผ ผสผร้ อนไมมเขร้าใจการออกเสรี ยงคคาทรีสื่เตติม ed อยผทม าร้ ยคคานมัรน สม วนปมั ญหา
การอมานออกเสรี ยงในระดมับประโยคและระดมับขร้อความสมัรนๆ ไดร้แกม การออกเสรี ยงเชสสื่อมระหวมางคคาใน
ประโยคไมมถผกตร้อง และไมมทราบหลมักการออกเสรี ยงหนมัก -เบาในขร้อความ และมรี ความตร้องการฝศึ ก
อบรมในเรสสื่ องของการออกเสรี ยงทรีสื่เปป็ นปมั ญหา การจมัดกติจกรรมการสอนอมานออกเสรี ยงภาษาอมังกฤษ
เทคนติ คการสอนอมานออกเสรี ยงภาษาอมังกฤษ หลมักการอมานสมัทอมักษร การจมัดทคาสสสื่ อประกอบการสอน
อมานออกเสรี ยง และการวมัดและประเมติ นผลการอมานออกเสรี ยงภาษาอมังกฤษ ในดร้านรผ ปแบบการฝศึ ก
อบรมตร้องการรผ ปแบบการฝศึ กอบรมเชติ งปฏติบตมั ติการทรีสื่เนร้นการปฏติบตมั ติจรติ ง และฝศึ กอบรมการสอนอมาน
ออกเสรี ยงภาษาอมังกฤษในวมันและเวลาราชการ 2) หลมักสผ ตรฝศึ กอบรมเชติงปฏติบตมั ติการการสอนอมานออก
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เสรี ยงภาษาอมังกฤษสคาหรมับครผ ผผสร้ อนในชม วงชมัรนทรีสื่ 2 ทรีสื่สรร้างขศึรนมรีองคษ์ประกอบดมังนรีร คสอ หลมักการและ
เหตบุผล วมัตถบุประสงคษ์ โครงสรร้างของหลมักสผ ตร หนมวยการฝศึ กอบรม กติจกรรมการฝศึ กอบรม สสสื่ อการฝศึ ก
อบรม และการวมัดและประเมตินผล และผลการประเมตินคมาความเหมาะสมของหลมักสผ ตรฝศึ กอบรมเชติ ง
ปฏติ บ มัตติการการสอนอม านออกเสรี ย งภาษาอมังกฤษสคา หรมั บ ครผ ผผสร้ อนในชม ว งชมัรน ทรีสื่ 2 จากผผเร้ ชรีสื่ ยวชาญ
จคานวน 5 ทมาน พบวมา หลมักสผ ตรฝศึ กอบรมเชติ งปฏติบตมั ติการการสอนอมานออกเสรี ยงภาษาอมังกฤษสคาหรมับ
ครผ ผผสร้ อนในชม วงชมัรนทรีสื่ 2 มรีความเหมาะสมอยผมในระดมับมาก 3) การประเมติ นผลการใชร้หลมักสผ ตรฝศึ ก
อบรมเชติงปฏติบตมั ติการการสอนอมานออกเสรี ยงภาษาอมังกฤษสคาหรมับครผ ผสผ ร้ อนในชม วงชมัรนทรีสื่ 2 พบวมา 3.1)
ผผเร้ ขร้ารมับการฝศึ กอบรมมรีความสามารถในการอมานออกเสรี ยงภาษาอมังกฤษ หลมังการฝศึ กอบรมเชติ งปฏติบตมั ติ
การสผงกวมากมอนการฝศึ กอบรมอยมางมรีนยมั สคาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ .05 3.2) ทมักษะการสอนอมานออกเสรี ยง
ภาษาอมังกฤษของผผเร้ ขร้ารมับการฝศึ กอบรมในภาพรวมมรี ความเหมาะสมอยผ มในระดมับมาก ซศึสื่ งเมสสื่ อแยก
พติจารณาเปป็ นรายประเดป็นในดร้านการวางแผนการสอนของครผ วติธรีการสอนของครผ สสสื่ อการสอน และ
การวมัดและประเมตินผล พบวมาอยผใม นระดมับมากเชมนเดรียวกมัน และเมสสื่อพติจารณาจคาแนกเปป็ นรายกลบุมมของ
ผผเร้ ขร้ารมับการฝศึ กอบรม พบวมา มรีความเหมาะสมอยผใม นระดมับมาก และมากทรีสื่สบุด ตามลคาดมับ 3.3) ความ
คติดเหป็นเกรีสื่ ยวกมับหลมักสผ ตรฝศึ กอบรมเชติ งปฏติ บตมั ติ การการสอนอมานออกเสรี ยงภาษาอมังกฤษสคา หรมั บครผ ผผ ร้
สอนในชมวงชมัรนทรีสื่ 2 ของผผเร้ ขร้ารมับการฝศึ กอบรมในภาพรวมมรีระดมับความคติดเหป็นอยผ มในระดมับมาก ซศึสื่ ง
เมสสื่อแยกพติจารณาเปป็ นรายประเดป็น ทมัรงดร้านปมั จจมัยเบสรองตร้น กระบวนการ และผลผลติตกป็อยผใม นระดมับมาก
เชมนเดรียวกมัน
4. วติ ธรี ด คา เนติ น การวติ จมัย
1.ขมัรน ตอนการดาเนติ น การวติ จมัย ประกอบดร้ว ย 6 ขมัรน ตอน ดมัง นรีร
1.1 ศศึกษาเอกสารและงานวติจยมั ทรีสื่เกรีสื่ยวขร้องกมับการพมัฒนาสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียและ
การสรร้างแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยน
1.2 ออกแบบสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย
1.3 พมัฒนาสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย โดยใชร้หลมักการ ADDIE Model ในการดคาเนติน
การ และการสรร้างแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยน
1.4 ประเมตินคบุณภาพของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียและแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการ
เรรี ยน โดยผผเร้ ชรีสื่ยวชาญตรวจสอบและทดลองกมับนมักเรรี ยนทรีสื่ไมมใชร้กลบุมมตมัวอยมาง
1.5 ใชร้สสสื่อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรียและแบบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนกมับกลบุมมตมัวอยมาง
1.6 สรบุ ปผลทรีสื่ไดร้จากการดคาเนติ นการในขมัรนตอนตมาง ๆ
2. เครสสื่ อ งมส อ ทรีสื่ ใ ชร้ใ นการวติ จมัย
2.1 สสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง คคานาม
2.2 แบบทดสอบวมัดผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยน เรสสื่ อง คคานาม
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3. ประชาการและกลบุม ม ตมัว อยมา ง
3.1 ประชากรทรีสื่ใชร้ในการศศึกษา เปป็ นนมักเรรี ยนระดมับชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 โรงเรรี ยนอบุดรพติชยมั
รมักษษ์พติทยา ภาคเรรี ยนทรีสื่ 1 ปรี การศศึกษา 2558 จคานวน 119 คน
3.2 กลบุมมตมัวอยมางทรีสื่ใชร้ในการศศึกษา เปป็ นนมักเรรี ยนระดมับชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 โรงเรรี ยนอบุดร
พติชยมั รมักษษ์พติทยา ภาคเรรี ยนทรีสื่ 1 ปรี การศศึกษา 2558 จคานวน 35 คน โดยใชร้การสบุม มตมัวอยมางแบบงมาย
(Simple random sampling)
4. ตมัว แปรทรีสื่ ศศึ ก ษา
4.1 ตมัวแปรตร้น คสอ สสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง คคานาม สคาหรมับ
นมักเรรี ยนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1
4.2 ตมัวแปรตาม คสอ ดมัชนรีประสติ ทธติ ผลของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย และผลสมัมฤทธติธ
ทางการเรรี ยนหลมังเรรี ยนของนมักเรรี ยน
5. สถติ ตติ ทรีสื่ ใ ชร้ใ นการวติ จมัย คสอ คมาเฉลรีสื่ย สม วนเบรีสื่ยงเบนมาตรฐาน และสถติตติทดสอบ t-test
5. ผลการวติ จมัย
1. ผลการวติ เ คราะหษ์ ป ระสติ ท ธติ ภ าพของสสสื่ อ การเรรี ย นการสอนมมัล ตติ มรี เ ดรี ย วติ ช าภาษาอมัง กฤษ
เรสสื่ อ ง คคา นาม สคา หรมั บ นมัก เรรี ย นชมัร น มมัธ ยมศศึ ก ษาปรี ทรีสื่ 1
ตารางทรีสื่ 1 ประสติ ทธติภาพของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง คคานาม
สคาหรมับนมักเรรี ยนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1
ประสติ ท ธติ ภ าพ

คะแนนเตป็ ม

X

S.D.

คะแนนเฉลรีสื่ ย

E1
E2

40
30

32.06
25.23

2.87
1.21

80.14
84.10

จากตารางทรีสื่ 1 พบวมา ประสติ ทธติ ภาพของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ
เรสสื่ อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรี ยนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 ทรีสื่สรร้างขศึรนมรีประสติ ทธติ ภาพ (E1/E2) เทมากมับ
80.14/84.10 ซศึสื่งเปป็ นไปตามเกณฑษ์มาตรฐานทรีสื่กาค หนดไวร้คสอ 80/80
2. ผลการวติ เ คราะหษ์ ดมัช นรี ป ระสติ ท ธติ ผ ลสสสื่ อ การเรรี ย นการสอนมมัล ตติ มรี เ ดรี ย วติ ช าภาษาอมัง กฤษ
เรสสื่ อ ง คคา นาม สคา หรมั บ นมัก เรรี ย นชมัร น มมัธ ยมศศึ ก ษาปรี ทรีสื่ 1
ตารางทรีสื่ 2 ดมัชนรีประสติ ทธติผลของสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง คคานาม
สคาหรมับนมักเรรี ยนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1
จคานวน
นมักเรรี ยน
35

คะแนนเตป็ม
30

ผลรวมคะแนน
กมอนเรรี ยน
หลมังเรรี ยน
627
883
286

ดมัชนรี ประสติ ทธติผล
E.I.
รร้อยละ
0.6052
60.52

จากตารางทรีสื่ 2 พบวมา ดมัชนรีประสติ ทธติผลสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ
เรสสื่ อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรี ยนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 มรีคมาดมัชนรี ประสติ ทธติ ผลเทมากมับ 0.6052 คติดเปป็ นรร้อย
ละ 60.52 ซศึสื่ งมรีคมาดมัชนรีประสติ ทธติผลมากกวมา 0.5
3. ผลการเปรรี ย บเทรี ย บผลสมัม ฤทธติธ ทางการเรรี ย นกม อ นเรรี ย นและหลมัง เรรี ย นของนมั ก เรรี ย นทรีสื่
เรรี ย นสสสื่ อ การเรรี ย นการสอนมมัล ตติ มรี เ ดรี ย วติ ช าภาษาอมัง กฤษ เรสสื่ อ ง คคา นาม สค า หรมั บ นมั ก เรรี ย นชมัร น
มมัธ ยมศศึ ก ษาปรี ทรีสื่ 1
ตารางทรีสื่ 3 การเปรรี ยบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนกมอนเรรี ยนและหลมังเรรี ยนของนมักเรรี ยนทรีสื่เรรี ยนดร้วย
สสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรี ยนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1
ทดสอบ
จคา นวนนมัก เรรี ย น
กมอนเรรี ยน
35
หลมังเรรี ยน
35
*นมัยสคาคมัญทางสถติตติทรีสื่ระดมับ .05

คะแนนเฉลรีสื่ ย
17.91
25.23

S.D.
0.98
1.21

t
-26.97*

จากตารางทรีสื่ 3 พบวมา เปรรี ยบเทรียบผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนของนมักเรรี ยนชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1
ทรีสื่ไดร้รมับการสอนโดยสสสื่ อการเรรี ยนการสอนมมัลตติมรีเดรีย วติชาภาษาอมังกฤษ เรสสื่ อง คคานาม สคาหรมับนมักเรรี ยน
ชมัรนมมัธยมศศึกษาปรี ทรีสื่ 1 ซศึสื่ งมรีผลสมัมฤทธติธ ทางการเรรี ยนหลมังเรรี ยนสผ งกวมากมอนเรรี ยน อยมางมรีนยมั สคาคมัญทาง
สถติตติทรีสื่ระดมับ .05
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพือส่งเสริ มการเรี ยนรู้มรดก
ภูมิปัญญาเรื อพืนบ้านไทย ดําเนิ นการวิจยั โดยใช้ตวั แบบ ADDIE Model ซึงแบ่งกระบวนการวิจยั
ออกเป็ น 5 ขันตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาจากจากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
เล่ม ที และเอกสารเรื อพืนเมื องของไทยที เรี ยบเรี ย งโดย บุ ญ เลิศ เฉลิมกฤษ์ และค้น คว้าจาก
อิ น เตอร์ เน็ ต 2) ออกแบบ (Design) ใช้ flowchart 3) พั ฒ นา (Development) เครื องมื อ คื อ
โปรแกรม Adobe Photoshops CS Nero และ Adobe Flash CS 4) ติ ด ตัง (Implement) ลง
เครื องคอมพิว เตอร์ ในห้องปฏิบัติ ก ารคอมพิว เตอร์ 2 มทร.สุ ว รรณภู มิ ศูน ย์สุพรรณบุ รี และ 5)
ประเมินผล (Evaluation) ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระเมินผลนักศึกษาจํานวน 10 คน เครื องมือคือ
แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ และวิ เคราะห์ ด ้ว ยค่ าสถิ ติ พ รรณนา ผลการวิ จ ัย พบว่ า ได้เกม
คอมพิวเตอร์ตน้ เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู้มรดกภูมิปัญญาเรื อพืนบ้านไทย จํานวน 4 เกม ได้แก่ 1) เกม
ประกอบเรื อ 2) เกมแยกประเภทเรื อ 3) เกมทายเครื องมือต่ อเรื อ และ 4) เกมต่ อเรื อ ทังนี ผลการ
ประเมินประสิ ทธิภาพของเกมต้นแบบจากกลุ่มทดสอบ พบว่า เกมต้นแบบนี มีประสิ ทธิภาพในด้าน
ได้รับความรู้เพิมขึน ผูเ้ ล่นได้ใช้ความคิดก่อนการเล่นเกม และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินใน
ระดับมากทีสุด (x̅ = 4.80, x̅ =4.70 และ x̅ =4.70 ) ตามลําดับ
คําสําคัญ
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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 คื อ ยานพาหนะทางนําทีเป็ นเป็ นเครื องมือในการดํารงชีวิตของมนุ ษ ย์ตงแต่
ั อดีต แต่
ปั จจุบนั ด้วยความเจริ ญก้าวหน้าสภาพสังคมเปลียนแปลงไปจากเดิม มีถนนหนทาง มีการพัฒนา
ระบบโครงข่ายถนนในพืนทีชุมชนทีถนนตัดผ่าน ชุมชนจึงใช้รถแทนเรื อ เพราะสะดวกสบายกว่า
ใช้เรื อมีผลทําให้วฒั นธรรมและศิลปะการใช้เรื อลดน้อยถอยลง และด้วยวัสดุอุปกรณ์ทีนํามาเป็ น
สร้างเรื อต้องใช้ไม้ ซึ งมีราคาสูงและหาได้ยาก จึงทําให้การต่อเรื อมีอยู่วงกําจัด เฉพาะบ้านเรื อนที
ยังคงมีวิถีชีวิตริ มนํา เช่ น อาชีพปลูกผักบุง้ ผักกระเฉด ทีต้องใช้เรื อเป็ นเครื องมือในการเก็บเกี ยว
อาชีพหาปลาทีใช้เรื อเป็ นพาหนะไปยังแหล่งนําต่าง ๆ ซึงปัจจุบนั ก็เดินทางได้ยาก เพราะมีการสร้าง
ถนนปิ ดกันทุ่งนําต่าง ๆ จึงทําให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งนําเพือหาปลาได้ยากขึน เมือพฤติกรรมการใช้
เรื อน้อยลงด้วยข้อจํากัดข้างต้น
จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร (2553) ศึกษาวิจยั เกียวกับการต่อเรื อพืนบ้าน พบว่า 1) การถ่ายทอดวิชา
ความรู้การต่อเรื อพืนบ้านนันอยูใ่ นวงจํากัด จะเป็ นการถ่ายทอดให้เฉพาะลูกหลาน เครื อญาติและผูท้ ี
มีอาชีพต่อเรื อทีมีความผูกพันกันเท่านัน ซึงการถ่ายทอดเป็ นในลักษณะการบอกกล่าวและการลงมือ
ปฏิบตั ิ และ 2) ความสําคัญกับประเด็นการให้ความรู้การต่อเรื อและการอนุ รักษ์วิธีต่อเรื อคิดเป็ น
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ร้อยละ จากผลการศึกษาของจิรัฎฐ์ เหมือนวิหาร ตอกยําให้เห็นว่าอาชีพช่างต่อเรื อกําลังสูญหาญ
ไปและควรค่าแก่การอนุรักษ์
จากการศึกษาข้อมูลเกียวกับเรื อพืนบ้านทังจากการสืบค้นข้อมูลงานวิจยั และสื บค้นข้อมูล
จากกระทรวงวัฒนธรรม พบว่า มีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลช่างต่อเรื อและเรื อพืนบ้านไว้น้อยมาก
กล่าวคื อ จากการสื บค้นข้อมูลงานวิจยั พบว่า มีงานวิ จยั เรื องทีศึกษาเกียวกับเรื อไทยพืนบ้าน
ได้แก่ 1) อรวรรณ สมใจนึ ก ศึกษาวิจยั เรื อง เรื อไทย : กรณี ศึกษาเรื อไทยพืนบ้านในพิพิธภัณฑ์เรื อ
พืนบ้านวัดยาง ณ รังสี จังหวัดลพบุรี. และ 2) จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร ศึกษาวิจยั เรื อง การจัดการความรู้
เพือการสื บทอดวัฒ นธรรมการใช้เรื อพืนบ้านในภาคกลาง ส่ วนการสื บค้น ข้อมูลจากกระทรวง
วัฒนธรรม ซึงศึกษาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 1) มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (http://ich.culture.go.th)
และ ) ศูนย์ขอ้ มูลกลาง กระทรวงวัฒนธรรม (http://www.m-culture.in.th/) พบข้อมูลเกียวกับช่าง
ต่อเรื อและเรื อพืนบ้านน้อยและเป็ นข้อมูลทีไม่ได้สะท้อนวิธีการหรื อความรู้เกียวกับช่างต่อเรื อและ
เรื อพืนบ้าน แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะของข้อมูลทีจัดเก็บในแหล่งข้อมูลข้างต้น นําเสนอในรู ปแบบ
ข้อความ รู ปภาพ ซึงเป็ นลักษณะการนําเสนอข้อมูลเชิงรับ กล่าวคือ ผูใ้ ช้ตอ้ งทําการศึกษาโดยการ
อ่านเพียงอย่างเดียว ผูใ้ ช้ไม่ได้การปฏิสมั พันธ์หรื อโต้ตอบกับข้อมูลทีนําเสนอในแหล่งข้อมูลนัน ๆ
ซึง ในขณะทีการเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 ควรส่งเสริ มการเรี ยนรู้ทีมีลกั ษณะ Active learning ให้มาก
ขึน เกมเป็ นลักษณะหนึงของการเรี ยนรู้แบบ Active Learning (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2555)
เกมคอมพิ ว เตอร์ เพื อการศึ ก ษา เป็ นเทคนิ ค ที ผสมผสานระหว่ า งความรู้ แ ละความ
สนุ กสนาน และเป็ นเครื องมือทีช่วยให้เกิดการกระตือรื อร้นต่อการเรี ยนรู้ สร้างสีสันให้การเรี ยนรู้
ช่วยให้ผเู้ รี ยนสร้างความรู้ขึนจากความต้องการของตนเอง ดังที สุ ไม บิลไบ และศศิฉาย ธนะมัย
(2557) สรุ ปองค์ประกอบสําคัญของเกมคอมพิวเตอร์ เพือการศึกษา ได้แก่ เป้ าหมาย กฎ กติ กา การ
แข่งขัน ความท้าทาย จินตนาการ ความปลอดภัย และความสนุกสนานเพลิดเพลิน
จากเหตุ ผ ลข้า งต้น ด้ว ยความรู้ เรื องเรื อพื นบ้ านกํา ลัง สู ญ หายไป และข้อ ดี ข องเกม
คอมพิวเตอร์ จึงนํามาสู่ โจทย์การวิจยั ที จะพัฒ นาพัฒ นาเกมคอมพิวเตอร์ อย่างไรเพือส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้มรดกภูมิปัญญาเรื อพืนบ้านไทย
วิธีดําเนินการวิจยั (Research methodology)
การดําเนิ นการวิจยั ตามตัวแบบ ADDIE Model (มนต์ชยั เทียนทอง, 2545; J. Jeuring,
R. V. Rooij and N. Pronos, 2013; Purdue Polytechnic Institute, 2007) ซึ งแบ่ งกระบวนการวิ จ ัย
ออกเป็ น 5 ขันตอน ได้แก่
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1)

วิเคราะห์ (Analysis) ศึก ษาจากจากสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มที

และเอกสารเรื อพืนเมืองของไทยทีเรี ยบเรี ยงโดย บุญเลิศ เฉลิมกฤษ์ และค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต ใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื อหา
2) ออกแบบ (Design) ใช้ flowchart เพือออกแบบลําดับขันตอนของเกม
3) การพั ฒ นา (Development) นํา Story board จากขันตอนการออกแบบมาเป็ น
แนวทางในการพัฒนา โดยใช้ซอฟต์แวร์ เป็ นเครื องมือหลักในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การ
ตกแต่ งภายใช้ Adobe Photoshops CS 2) การจัด การเสี ยง ใช้ Nero จะใช้ในส่ ว นของ Nero
Wave Editor และการจัดการการเคลือนไหวใช้ Adobe Flash CS
4) ติ ด ตั ง (Implement) นํ า เก ม คอม พิ วเต อร์ ติ ด ตั งลงเค รื องค อม พิ วเตอร์ ใน
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
5) ประเมินผล (Evaluation) ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระเมิน ผลนักศึกษาจํานวน 10
คน เครื องมือคือแบบประเมินประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ดว้ ยค่าสถิติพรรณนา
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาจะอธิบายตามขันตอนการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี
1) ผลการวิเคราะห์ (Analysis)

แหล่งเว็บต่ างๆ

ความ
หมาย
ของ
เรือ

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มที
เอกสารเรื อพืนเมืองของไทยทีเรี ยบ
เรี ยงโดย บุญเลิศ เฉลิมกฤษ์
บทความทางวิชาการ เรื อไทยในภาค
กลางโดย อาจารย์จุลทรรศน์ พยาฆรา
นนท์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
เว็บ thaiboat เรื อง ประเภทของเรื อ
ฐานข้อมูลท้องถิน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร =
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ประเภท
ของเรือ

ข้ อมูลเรือพืนบ้ านไทย
การต่ อ อุปกรณ์ ที ชนิด
ส่ วน
ใช้ ต่อเรือ ของเรือ
ประกอบ เรือ
ของเรือ

แหล่งเว็บต่ างๆ

ความ
หมาย
ของ
เรือ

ประเภท
ของเรือ

ข้ อมูลเรือพืนบ้ านไทย
ส่ วน
การต่ อ อุปกรณ์ ที ชนิด
ประกอบ เรือ
ใช้ ต่อเรือ ของเรือ
ของเรือ

เว็บ thaiboat เรื อง ประเภทของเรื อ
พิพิธภัณฑ์เรื อไทย โดย Mr.Paitoon

จากการศึกษาแหล่งข้อมูลเกียวกับเรื อข้างต้น พบว่า ข้อมูลเรื อส่ วนใหญ่นาํ เสนอข้อมูล
ในเชิ งรั บ (Passive) กล่าวคื อ ผูใ้ ช้หรื อผูศ้ ึก ษาไม่มีส่ ว นร่ ว มในการศึก ษาข้อมูลทําได้เพียงอ่าน
เท่านัน ซึงส่งผลให้ผใู้ ช้ขอ้ มูลจดจําข้อมูลได้ยาก เพราะไม่มีปฏิสมั พันธ์และจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังกล่าวเป็ นการศึกษาเพือนําข้อมูลเหล่านี มาออกแบบใหม่ในรู ปแบบเกมคอมพิวเตอร์ เพือให้ผใู้ ช้
ข้อมูลได้ศึกษา จดจํา และสนุกสนามไปพร้อมกัน
2) ผลการออกแบบ (Design)
การนําผลการวิเคราะห์ในขันตอนที 1 มาออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเป็ น 4 เกม
แต่ละเกมมีเป้ าหมาย ลักษณะและรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี
ชือเกม
1 เกมประกอบเรื อ

2 เกมแยกประเภทเรื อ

3 เกมทายเครื องมือ
ในการต่อเรื อ
4 เกมต่อเรื อ

เป้ าหมาย
ให้ความรู้เกียวกับ
ส่ วนประกอบของ
เรื อ
ให้ความรู้เกียวกับ
ชนิดของและ
ประเภทของเรื อ
ให้ความรู้เกียวกับ
เครื องมือทีใช้ใน
การต่อเรื อ
ให้ความรู้เกียวกับ
ขันตอนการต่อเรื อ

ลักษณะเกม
ง่าย
ปานกลาง
ยาก
ด่าน

ด่าน

เป็ นการสอน
ให้ทาํ ตาม
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รายละเอียดเกม
มีชินส่ วน 4 ชิน จับเวลา 30 วินาที และมีภาพตัวอย่าง
มาให้
มีชินส่ วน 5 ชิน จับเวลา 20 วินาที ไม่มีภาพตัวอย่าง
มีชินส่ วน 6 ชิน จับเวลา 15 วินาที ไม่มีภาพตัวอย่าง
จะเป็ นรู ปเรื อแล้วให้เราคลิกว่าเป็ นเรื อต่อหรื อเรื อขุด
ถ้าตอบถูกก็จะไปด่านถัดไป
จะมีลกั ษณะการใช้งานของเครื องมือมาให้แล้วให้ทาย
ว่าเป็ นเครื องมือชินไหน จะมีรูปเครื องมือมาให้ ให้เรา
คลิกทีรู ปเครื องมือ ถ้าตอบถูกจะได้ไปด่านต่อไป
โดยจะมีลูกศรชีส่ วนต่างๆแล้วให้เราคลิกทําตามเป็ น
ขันตอนการต่อเรื อ

ออกแบบลําดับการเล่นเกมดังผังงาน โดยผังงาน
เริม

อ่านคําอธิ บายการเล่นเกม

เลือกระดับเกม

กาํ หนดจํานวนชินส่ วน
กาํ หนดเวลา

ลากชินส่ วนไปวางตาม
ตําแหน่งทีกาํ หนด

เวลา = 0 หรื อ
จํานวนชินส่ วน> 0

no

yes

คุณแพ้

สิ นสุ ด

ภาพที 1 ลําดับขันตอนการเล่นประกอบเรื อ
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คุณชนะ

เริม
อ่านคําอธิ บายการเล่นเกม

ข้อคําถาม

yes

เลือกคําตอบถูกต้อง
หรื อไม่
no

สิ นสุ ด

ภาพที 2 ลําดับขันตอนการเล่นเกม เกมแยกประเภทเรื อ และเกมทายเครื องมือในการต่อเรื อ
3) ผลการพัฒนา (Development)
ผลการพัฒนา ได้เกมคอมพิวเตอร์ตน้ เพือส่งเสริ มการเรี ยนรู้มรดกภูมิปัญญาเรื อพืนบ้าน
ไทย จํานวน 4 เกม ได้แก่ 1) เกมประกอบเรื อ 2) เกมแยกประเภทเรื อ 3) เกมทายเครื องมือต่อเรื อ
และ 4) เกมต่อเรื อ
1) เกมประกอบเรือ

เกมนี ผูเ้ ล่นจะได้รับความรู้เกียวกับส่วนประกอบของเรื อประเภทต่าง ๆ โดยเกมแบ่งระดับการ
เล่ น ออกเป็ น 3 ระดับ คื อ ง่าย ปานกลาง และยาก ทังนี แตกต่ างกัน ที เวลาและจํานวนชิ นส่ ว น
ประกอบของเรื อ โดยวิธีเล่น ผูเ้ ล่นเลือกระดับของเกม จากนัน ลากชินส่ วนประกอบของเรื อตาม
แบบทีกําหนดให้ดา้ นล่างภายในเวลาทีกําหนด หากทําได้ถกู ต้องจะชนะ

295

2) เกมแยกประเภทเรือ

เกมนี ผูเ้ ล่น จะได้ค วามรู้ เกี ยวกับ ทังชื อเรื อและรู ป ร่ างของเรื อ นัน ๆ โดยเรื อพื นบ้านไทย
แบ่งเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ เรื อขุดและเรื อต่อ โดยนําข้อมูลเรื อนี มาทําเป็ นเกม โดยผูเ้ ล่นอ่านชือเรื อ
และดูรูปเรื อจากนันเลือกว่าเรื อนันเป็ นชนิ ดใด หากเลือกชนิ ดเรื อได้ถูกต้องก็จะมีขอ้ มูลเรื อขึ นมา
ใหม่ แต่หากเลือกไม่ถกู ต้องจะขึน GAME OVER สิ นสุดการเล่นเกมนีทันที
3) เกมทายเครืองมือต่อเรือ

เกมนี ผูเ้ ล่นจะได้รู้จกั เครื องมือทีใช้ในการต่อเรื อ โดยลักษณะของเกมนี จะมีขอ้ คําถามเกียวกับ
เครื องมือทีใช้ในการต่อเรื อ และคลิกเลือกรู ปภาพทีให้ตรงกับข้อคําถาม หากเลือกได้ถกู ต้องก็จะมี
ข้อคําถามเกียวกับเครื องมือข้อถัดไป หากเลือกไม่ถกู ต้องจะแจ้งว่าไม่ถกู ต้องและให้เลือกใหม่
4) เกมต่อเรือ

เกมนี ผูเ้ ล่น จะได้เรี ย นรู้ ขนตอนการต่
ั
อเรื อ โดยทําตามที เกมแนะนํา โดยจะมีลูก ศรแนะนํา
ลําดับขันตอนการต่อเรื อ
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4) การติดตัง (Implement)
การติดตังดําเนินการนําเกมเกมคอมพิวเตอร์ตน้ แบบเพือส่งเสริ มการเรี ยนรู้
มรดกภูมิปัญญาเรื อพืนบ้านไทย ทีอยูใ่ นรู ปแบบไฟล์ html
ติดตังลงเครื องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 1 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณ จํานวน 10 เครื อง
5) ผลการประเมิน (Evaluation)

ประสิ ทธิภาพของเกมการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ต้นแบบเพือส่ งเสริ มการเรียนรู้
มรดกภูมิปัญญาเรือพืนบ้ านไทย
ประสิทธิภาพ
9.ได้รับความรู้เพิมขึน
8.ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
7.ผูเ้ ล่นได้ใช้ความคิดก่อนการเล่นเกม
6. วิธีการเล่นไม่ยงุ่ ยาก ซําซ้อน
5. เสียงประกอบมีความชัดเจน
4. เวลาทีใช้ในการเล่นเกม
3. ความชัดเจนของคําแนะนําหรื อกติกาในการเล่นเกม
2. ความรู้ในแต่ละเกม
1 ความน่าสนใจของเกม

4.8
4.7
4.7
4.5
4.6
4.1
4.2
4.6
4.4

จากการทดสอบพบว่า เกมคอมพิว เตอร์ ต ้น แบบนี มีประสิ ทธิ ภ าพในระดับมากทุ ก ด้าน
(x̅ > 4.00) โดยด้านทีมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด 3 ด้าน ได้แก่ โดยด้านได้รับความรู้เพิมขึ น ได้รับความ
สนุ ก สนานเพลิดเพลิน และ ผูเ้ ล่น ต้องใช้ค วามคิด ก่อนเล่น เกม (x̅ = 4.80, x̅ =4.70 และ x̅ =4.70 )
ตามลําดับ และด้านทีมีประสิ ทธิภ าพตําสุ ดได้แก่ วิธีการเล่น ไม่ยุ่งยากซําซ้อน ความชัด เจนของ
คําแนะนําหรื อกติกาในการเล่น และเวลาทีใช้สนการเล่นเกม เกม (x̅ = 4.50, x̅ =4.20 และ x̅ =4.10 )
ตามลําดับ
สรุ ปผลการวิจยั (Conclusion)
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพือส่งเสริ มการเรี ยนรู้มรดก
ภูมิปัญญาเรื อพืนบ้านไทย ดําเนินการวิจยั โดยใช้ตวั แบบ ADDIE Model ผลการวิจยั พบว่า ได้เกม
คอมพิวเตอร์ตน้ เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู้มรดกภูมิปัญญาเรื อพืนบ้านไทย จํานวน 4 เกม ได้แก่ 1) เกม
ประกอบเรื อ 2) เกมแยกประเภทเรื อ 3) เกมทายเครื องมือต่ อเรื อ และ 4) เกมต่ อเรื อ ทังนี ผลการ
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ประสิ ทธิภ าพจากกลุ่มทดสอบ พบว่า กลุ่มผูท้ ดสอบประเมินประสิ ทธิภาพเกมต้นแบบนี ในด้าน
ได้รับความรู้เพิมขึน ผูเ้ ล่นได้ใช้ความคิดก่อนการเล่นเกม และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินใน
ระดับมากทีสุ ด (x̅ = 4.80, x̅ =4.70 และ x̅ =4.70 ) ตามลําดับ ซึงสะท้อนว่าเกมนี ทําให้ผเู้ ล่นได้รั บ
ความรู้เพิมมากขึน แต่ก็ควรจะปรับปรุ งเรื องเวลาและกติกาในเล่ม โดยปรับเวลาให้เพิมมากขึน และ
มีกติกาการเล่นทีมีความชัดเจน หรื อมีตวั อย่างการเล่นเพือให้ผเู้ ล่นได้เรี ยนรู้ก่อนการเล่น
งานวิจยั นี เน้นการประเมินในมิติประสิ ทธิภาพทีผูท้ ดลองประเมินผล ซึงควรเพิมเติมการ
ประเมินอีกหลายส่ วนดังงานวิจ ัยทางด้านการศึกษา ได้แก่ สิ รัน ทร เพีย รพิทกั ษ์. (2556). ผลการ
เรี ย นรู้ด ้ว ยเกมคอมพิ ว เตอร์ แบบผจญภัย ร่ ว มกับ เทคนิ ค ช่ ว ยจํา วิ ชา ภาษาจี น พืนฐาน 1 ที มีต่ อ
ผลสั ม ฤทธิ และความคงทนในการจํา ของนั ก ศึ ก ษา ระดับ ปริ ญญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีประเมินจากผูท้ ดสอบหลายส่ วน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้างเพือ
ประเมินเนื อหา แบบวัดประสิทธิผล และแบบประเมินความพึงพอใจ เช่นเดียวกับ สุภาณี ศรี อุทธา
และ สวี ย า สุ ร มณี (2558) ศึ ก ษาการพัฒ นาเกมแอพพลิ เคชันเพื อการเรี ย นรู้ บ นแท็ บ เล็ต เรื อง
ฮาร์ ดแวร์คอมพิวเตอร์ สําหรับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ทีใช้แบบประเมิน 2 ส่ วน คือ 1) แบบประเมิน
คุณภาพเกมแอพพลิเคชันเพือการเรี ยนรู้บนแท็บเล็ต และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครังต่อไปได้แก่ 1) ควรนํากลไกของเกมในลักษณะต่าง ๆ
ได้แก่ แต้มสะสม (Points) บอร์ดผูน้ าํ เพือกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้มากขึน 2) ควรศึกษาวิจยั
ผลสัมฤทธิของการเรี ยนรู้เกียวกับเรื อพืนบ้านไทย โดยทําการเปรี ยบเทียบจากการเรี ยนรู้แบบปกติ
เช่น การอ่านหนังสือ หรื อศึกษาจากเว็บไซต์ขา้ งต้น กับการเรี ยนรู้จากเกมนี
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บทคัด ย่ อ : วิ ชาภาษาไทยเป็ นวิ ชาที ทุ ก ระดับ ชันจําเป็ นต้อ งเรี ย นเพื อให้ก ารเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาไทยเป็ นสิ งทีเรี ยนรู้ง่าย การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสือ
อนิ เมชันการสอนภาษาไทยสําหรับชันมัธยมศึกษาปี ที เรื องชนิดของประโยค ให้มีประสิ ทธิภาพ
ตามเกณฑ์ / และเพื อศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ หลังเรี ย นด้ว ยสื อการสอนภาษาไทย ที พัฒ นาขึ น
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของสื อการสอนภาษาไทยที พัฒ นาขึ นมี ค่ า . / . และ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของ กลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยสือการสอนภาษาไทยสําหรับ
ชันมัธยมศึกษาปี ที เรื อง ชนิดของประโยค แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . และ
ดัชนี ประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ . นันคือผูเ้ รี ยนมีความรู้เพิมขึนจากก่อนเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ จึง
สรุ ปได้ว่าสามารถนําสื อการสอนภาษาไทยสาหรับชันมัธยมศึกษาปี ที เรื องชนิดของประโยค ไป
ใช้ได้อย่างเหมาะสม
คําสําคัญ:สือการสอน, ประสิทธิภาพ, ผลสัมฤทธิ,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
ในปัจจุบนั การเรี ยนภาษาไทย เรื องชนิ ดประโยค ซึงมี ชนิ ดคือ ประโยคสามัญ ประโยค
ความรวม และประโยคความซ้อน นันจะเป็ นเนื อหาทีมีความซับซ้อนมาก ซึงผูส้ อนจะยึดเนื อหา
ตามหนังสื อหรื อตําราเป็ นหลัก ทําให้เนื อหาที สอนขาดความน่ าสนใจ ผูเ้ รี ยนรู้สึกเบือหน่ ายเป็ น
อย่างมาก ซึงการเรี ยนการสอนในเนื อหานี ผูเ้ รี ยนจะได้นาํ ความรู้ไปใช้ในการติดต่อสื อสารให้มี
ประสิทธิภาพ หรื อเพือนําไปใช้ในการเรี ยนในระดับทีสูงขึนต่อไป สื อการสอนเป็ นสื อทีมีบทบาท
ต่อการเรี ยนการสอนเนื องจากการพัฒนาสื อการสอนนันมีองค์ประกอบทีสําคัญคือ เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนศึกษาตามความสามารถของแต่ละบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับสื อการสอน และ
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู้ รี ยนทันที นอกจากนันสือการสอนยังมีเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ทีจะเร้าความ
สนใจนักเรี ยนได้ดี เช่น การให้เสียงประกอบ การสร้างภาพเคลือนไหวได้ การทําแบบฝึ กหัด ถ้าทํา
ถูกก็ได้รับการเสริ มแรง ถ้าทําผิดคอมพิวเตอร์จะแจ้งให้กลับไปทบทวนศึกษาใหม่ ทําให้ผเู้ รี ยนรู้สึก
สนุ กสนานกับบทเรี ยนนันความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาทีกล่าวมาข้างต้น ทําให้ผวู้ ิจยั มี
ความสนใจทีจะสร้างสือการสอนชันมัธยมศึกษาปี ที เรื อง ชนิดของประโยค ซึงใน สือการสอนจะ
ประกอบไปด้วยส่ วนหลัก ๆ ส่ วน คือ ส่ วน แรกเป็ นส่ วนของเนื อหา จะเป็ นทังตัวหนังสื อและ
เสียงอธิบาย เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้เกิดความเข้าใจในเนื อหา อีกทังเพือแก้ไขปัญหา
ในการเรี ยนการสอนหลักภาษาไทย ลดความซับซ้อนของเนื อหาทําให้ ผูเ้ รี ยนเกิดความสนุ กสนาน
สนใจที จะศึก ษาบทเรี ย น ส่ วนที จะเป็ นส่ วนที เป็ นแบบทดสอบซึ งจะเป็ นการเสริ มทัก ษะให้
ผูเ้ รี ยนได้น ําความรู้จากการศึกษาในส่ วนที มาใช้ในการทําแบบทดสอบได้อย่างถูกต้อง และมี
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาภาษาไทยทีดีขึนเพือบรรลุถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีกําหนดไว้ใน
หลักสูตรและตระหนักถึงความสําคัญของหลักภาษาไทย ดังนันวัตถุประสงค์ของการวิจยั ) เพือ
พัฒ นาและหาประสิ ทธิ ภ าพของสื อการสอนชันมัธยมศึก ษาปี ที เรื อง ชนิ ด ของประโยค ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน / ) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
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นักเรี ยนทีเรี ยนด้วยสือการสอน เรื อง ชนิดของประโยค ขอบเขตของการวิจยั ศึกษากลุ่มตัวอย่างทีใช้
ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนอนุ บาลกุมภวาปี สังกัดเขต พืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต จํานวน คน ใช้เวลาในการทดลอง นาที เนื อหาการพัฒนาสื อการสอน
สอนเรื องชนิ ดของประโยค ผูว้ ิจยั ใช้เนื อหาตามหลักสูตร การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย สาระที หลักการใช้ภาษา โดยยึดเนื อหาหลักจากหนังสือเรี ยนภาษาไทย
ท . และ ท . หลักภาษาไทยเล่ม ชันมัธยมศึกษาปี ที ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวแปรทีศึกษา ตัวแปรต้นคือสื ออนิ เมชัน ตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยนอนุ บาลกุมภวาปี ทีเรี ยนด้วย สื ออนิ เมชัน เรื อง ชนิ ดของประโยค และ
ดัชนีประสิทธิผล
. ทบทวนวรรณกรรม
. หลักสู ตรแกนกลาง การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเป็ นกลุ่มสาระทีช่วยพัฒนาให้ผเู้ รี ยนมี ความรู้ ความเข้าใจ มีทกั ษะพืนฐานทีจําเป็ น
ต่อการ ดํารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลียนแปลงสามารถนําความรู้ เกียวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ
และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทย
และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการทํางาน และมีเจตคติทีดีต่อการทํางาน สามารถ
ดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข
. ประโยค ความหมายของประโยค กรมวิชาการ ( ) ให้ความหมาย ของประโยคว่า “ประโยค
คือ ช่ วงของข้อความช่ วงหนึ งที มีความอันสมบูร ณ์ ประกอบด้วยภาคประธานและภาค แสดง”
ปั จจุบนั การเรี ยกชือชนิ ดของประโยคเปลียนจากเดิม คื อ ประโยคความเดียวเปลียนเป็ นประโยค
สามัญแต่เนื อหายังเป็ นเช่นเดิมกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( ) แบ่งประโยคเป็ น ชนิ ด
คือ ประโยคความสําคัญ หมายถึง ประโยคที มีข ้อความอัน บริ บูร ณ์ บ รรจุอยู่เพีย งหนึ งข้อความ
เท่ านั น คื อ ประกอบด้ว ยหนึ ง ภาคประธานและหนึ งภาคแสดง ประโยคความรวม หมายถึ ง
ประโยคทีรวมเอาประโยคความเดียวตังแต่สองประโยคขึนไปเข้าไว้ดว้ ยกัน โดยมีคาํ สันธานเชือม
ประโยคความเดียว และประโยคความซ้อน หมายถึง ประโยคซึงประกอบด้วยประโยคหลักหรื อ
ประโยคสําคัญ และมีประโยคย่อยเป็ นประโยคความเดี ยวซ้อนอยู่ ประโยคย่อยที ซ้อนอยู่อาจทํา
หน้าทีเป็ นประธาน บทขยายประธาน กรรม หรื อบทขยายกรรมของประโยคหลัก ประโยคย่อย
(ราชบัณฑิตยสถาน, )
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. สืออนิเมชัน แอนิเมชัน ใช้ปรากฏการณ์ทางชีววิทยาทีเรี ยกว่า ความต่อเนืองของการมองเห็น
(ทวีศกั ดิ กาญจนสุวรรณ, ) สือการสอนพัฒนาขึนมาโดยอาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการเชือมโยง
ระหว่างสิงเร้ากับการตอบสนอง มีการประเมินการตอบสนองของผูเ้ รี ยนโดยให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพือ
เสริ มแรงในฐานะที เป็ นสื อการสอนอย่างหนึ งจําเป็ นต้องเป็ นสื อที ผ่านการตรวจสอบ (Tested
Media) เพือหา ประสิ ทธิภาพให้ถึงระดับที ยอมรับได้ จึงจะนําออกไปใช้ได้ ทังนี สื อทีไม่ผ่านการ
ทดสอบหาประสิ ทธิภาพนอกจากจะไม่มีความมันใจในประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลของสื อที
ยืนยันได้ในเชิงปริ มาณหรื อตัวเลขแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงอันเกิดแก่ผเู้ รี ยนในเชิงคุณธรรม
จริ ยธรรมทีไม่พึงประสงค์ของสังคมอีกด้วย
สุ ธ าพร ฉายะรถี ( ) วิ จ ัย เพื อพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ม ัลติ มี เดี ย บนเครื อ ข่ าย
อินเทอร์เน็ตฝึ กทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพือการสือสารของนักศึกษาปริ ญญาตรี ชนปี
ั ที เพือ
เปรี ยบเที ยบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้บทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ม ัลติ มีเดี ย เครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ ต และเพือศึก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก ศึก ษาที มีต่ อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าประสิ ทธิภาพ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเท่ากับ . / . ความสามารถทางการฟังพูด ภาษาอัง กฤษเพื อการสื อสารสู ง กว่ าก่ อ นเรี ย น และนั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตฝึ กทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพือการสือสารอยู่
ในระดับสูง
ภคณั ฏ ฐ์ บุ ญ ถนอม (
) ได้ท ําการวิ จ ัย พัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนโรงเรี ยน
สตรี เศรษฐบุตรบําเพ็ญ จํานวน คน ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีสร้างขึนมี
ประสิทธิภาพ . / . ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนด้วยสือการสอน และ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นทีดีต่อการเรี ยนด้วยสือการสอน
เริ งศักดิ แพพิพฒั น์ ( ) การวิจยั เพือพัฒนาสื อการสอน เรื องการออกแบบเอกสารด้วย
โปรแกรม Microsoft Word
สําหรับชันประถมศึกษาปี ที ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ /
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยน หาดัชนีประสิทธิผล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที / โรงเรี ยนบ้านแสลงโทน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต จํานวน คน ผลการวิ จ ัย พบว่ า สื อการสอนเรื องการออกแบบเอกสารด้ว ยโปรแกรม
Microsoft Word
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ . / .
ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนหลังเรี ย นสู งกว่ าก่ อนเรี ย น อย่างมี นั ย สําคัญ ทางสถิ ติ ที
ระดับ . ดัชนีประสิทธิผลของสือการสอนมีค่าเท่ากับ .
303

เสกสรรค์ เสาวคนธ์ (
) วิ จ ัย การพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มี เดี ย เรื อง
อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี เพือหาประสิทธิภาพของบทเรี ยน ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรู้ และหาค่าความ
พึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อบทเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ . / . สูงกว่า
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ เมือคะแนนสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมาวิเคราะห์ พบว่าประสิทธิผลทางการ
เรี ยนเท่ากับ . ซึงสามารถนําไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้ และมีค่าความพึงพอใจต่อบทเรี ยน
อยูใ่ นระดับดีมาก
. การดําเนินการวิจยั
ผูว้ ิจยั ดําเนินการวิจยั โดยมีขนตอนในการออกแบบและพั
ั
ฒนาดังนี
ในการออกแบบสืออนิเมชัน เรื อง ชนิดของประโยค ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ของ
โรเบิ ร์ต การ์ เย่ มาใช้ประกอบการออกแบบสื ออนิ เมชัน โดยยึด หลัก การนําเสนอเนื อหาและจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กบั บทเรี ยน ในสื ออนิ เมชันจะมีการ์ ตูน พืนหลังทีมีสดใส
ภาพประกอบกับเสียงอธิบายสัน ๆ ง่าย ๆ ได้ใจความ ซึงจะเป็ นการทําให้ผเู้ รี ยนอยากเรี ยนมากขึน มี
การบอกถึงวัต ถุป ระสงค์ต่ าง ๆ มีแบบทดสอบก่ อนเรี ย น เพื อเป็ นการทบทวนความรู้ เดิ มของ
นักเรี ยน เมือเรี ยนเสร็ จผูเ้ รี ยนจะต้องทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเพือทดสอบความรู้ทีได้จากสื ออนิ
เมชัน เรื อง ชนิดของประโยค
การวิ จยั ครั งนี เป็ นการวิจยั รู ปแบบจําลองการทดลอง (Pre-Experimental Designs ) แบบ
กลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One-group pretest-posttest design) เขียน
เป็ นแผนภูมิดงั นี
X

เมือ
X

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การทดสอบการเรี ยน
การสอนด้วยสือการสอน
การทดสอบหลังเรี ยน

จากนันทดลองเครื องมือวิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง ซึงเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรี ยน
อนุบาลกุมภวาปี อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
จํานวน คน ใช้
วิ ธีก ารเลื อกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling )เนื องจากเป็ นกลุ่ม ตัว อย่างที ผูว้ ิ จ ัย ทําการสอน
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สามารถควบคุมได้ โดยการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก่อนเรี ยนเรื อง
ชนิดของประโยค จํานวน ข้อ จากนันตรวจและบันทึกคะแนนของนักเรี ยนแต่ละคน

รู ปที แสดงแบบทดสอบก่อนเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างศึก ษาสื ออนิ เมชันเรื อง ชนิ ดของประโยค พร้อมทังทําแบบทดสอบ ประจํา
หน่วยการเรี ยน เก็บคะแนนระหว่างการเรี ยนโดย การบันทึกข้อมูลในสือ โดยผูว้ ิจยั ดําเนินการและ
ควบคุมด้วยตนเอง

รู ปที แสดงภาพสืออนิเมชัน
กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ หลังเรี ยน จํานวน ข้อ ซึง เป็ นแบบทดสอบ
ชุดเดิมกับ แบบทดสอบก่อนเรี ยน แต่สลับข้อ นําคะแนนทีได้ไป คํานวณหาประสิทธิภาพของสือ
อนิเมชัน และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง

รู ปที แสดงแบบทดสอบหลังเรี ยน
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ผูเ้ รี ยนทําแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ สื ออนิ เมชัน เรื อง ชนิ ด ของประโยค เพื อเป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรงแก้ไขสือต่อไป
นําข้อมูล ที ได้ม าวิ เคราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพ ของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนและ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื อง ชนิดของประโยค
สืออนิเมชัน หาผลสัมฤทธิทางการเรี ยน และคํานวณหาดัชนีประสิทธิผล ด้วยสมการที , และ
ตามลําดับ
()
()
()

เมือ N เป็ นจํานวนผูเ้ รี ยน A เป็ นคะแนนเต็มระหว่างเรี ยน B เป็ นคะแนนเต็มหลังเรี ยน n เป็ นจํานวน
ผูเ้ รี ยน P คือคะแนนเต็มหลังเรี ยนรวมทังหมด และ P คือคะแนนเต็มหลังเรี ยนรวมทังหมด
. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ เพือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสือการสอน ปรากฏดังตารางที
ตารางที ประสิทธิภาพของสืออนิเมชัน
ก่ อนเรี ยน
30

( )

( )

( )

รวมระหว่ าง
เรียน

.

.

8.22

8.04

24.44

26.96

ค่าสู งสุ ด

22

10

10

10

29

29

ค่าตําสุ ด

7

7

7

7

21

25

ลําดับ

ระหว่ างเรียน

หลังเรียน

รวม
ค่าเฉลีย
ค่ามัธยฐาน
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ตารางที ประสิทธิภาพของสืออนิเมชัน (ต่อ)
ลําดับ

ก่ อนเรี ยน

ระหว่ างเรียน

รวมระหว่ างเรี ยน

หลังเรียน

30

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

ประสิ ทธิภาพกระบวนการ (E1 ) =

81.48

ประสิ ทธิภาพกระบวนการ (E2 ) =

89.88

จากตารางที ผลการวิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของสื ออนิ เมชันเรื อง ชนิ ด ของประโยค
สําหรั บ นัก เรี ยนชันมัธยมศึก ษาปี ที พบว่ า การทดสอบระหว่ างเรี ย น จากนัก เรี ย น คน มี
คะแนนเต็มรวม คะแนน มีคะแนนเฉลียเท่ากับ . จากคะแนนเต็ม คะแนน ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ . และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.48 การทดสอบหลังเรี ยน มีผลรวมของคะแนน
ที นัก เรี ย นสอบได้ คะแนน จากคะแนนเต็ ม คะแนน มีค ะแนนเฉลียเท่ ากับ .96 ส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .90 และมีประสิ ทธิภ าพเท่ ากับ 89.88 นันคือประสิ ทธิภาพของสื ออนิ
เมชันเรื อง ชนิ ด ของประโยค สําหรับ นัก เรี ย นชันมัธยมศึก ษาปี ที มีป ระสิ ทธิ ภ าพของ E1/ E2
เท่ากับ 81.48/89.88 แสดงว่าสืออนิเมชันเรื อง ชนิดของประโยค สําหรับ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ /
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการ เรี ยนหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการ
จัดการเรี ยนรู้ดว้ ยสื ออนิเมชันเรื อง ชนิ ดของประโยค สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ผูศ้ ึกษา
ได้ทาํ การทดสอบก่อนเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทีเป็ น
เอกสาร จํานวน ข้อ ตัวเลือก นําไปใช้กบั ผูเ้ รี ย น จํานวน คน ซึ งเป็ นข้อสอบชุ ดเดีย วกัน
จากนั นนํา คะแนนก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ยนมาคํา นวณค่ า ทางสถิ ติ สถิ ติ ( t–test dependent
Samples ) เพือทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที
ตารางที ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรู้
กลุ่มทดลอง

จํานวนนักเรี ยน

X

S.D.

ก่อนเรี ยน

.

1.75

หลังเรี ยน

26. 96

.90

*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.
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df

Tคํานวณ
25.28

จากตารางที แสดงว่ า ค่ า t ที คํานวณได้มีค่ า . ซึงมีค่ามากกว่ าค่ า t ตาราง, ,.
ดังนันจึงสรุ ป ได้ว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนด้วยสือ
อนิเมชันมีสาํ คัญทางสถิติทีระดับ .
ผลการวิ เคราะห์ หาดัชนี ประสิ ทธิ ผลของการ จัด การเรี ยนรู้ด ้ว ยสื ออนิ เมชันปรากฏดัง
ตารางที
ตารางที แสดงค่าดัชนีประสิ ทธิผล
จํานวนนักเรี ยน

คะแนน
เต็ม

การทดสอบ
รวมก่อนเรี ยน
รวมหลังเรี ยน
504
728

E.I.
.

ร้อยละ
.0

จากตารางที พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการ จัดการเรี ยนรู้โดยใช้สืออนิเมชันเรื อง ชนิด
ของประโยค สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนเพิมขึนจาก
ก่อนเรี ยน เท่ากับ .
คิดเป็ นร้อยละ .
. อภิปรายผล
ผลการศึกษาสื ออนิเมชันเรื อง ชนิดของประโยค สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีผู้
ศึก ษาสร้ างขึ นมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ ากับ . / . ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นกลุ่ ม
ตัวอย่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติทีระดับ . การเรี ยนโดยใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื อง ชนิ ดของประโยค สําหรับนัก เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ที ผู้
ศึกษาพัฒนาขึน คะแนนหลังเรี ยนมี คะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยน ดัชนี ประสิ ทธิผลทีผูศ้ ึกษา
สร้างขึนทําให้ นักเรี ยนมีความรู้เพิมขึ นจากก่อนเรี ยน . สาเหตุทีเป็ นเช่นนี อาจเป็ นเพราะว่าได้
ผ่านการออกแบบอย่างมีระบบและได้ผ่านการตรวจสอบในทุกขันตอนของกระบวนการจัดทําผู้
ศึกษาได้ด าํ เนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญด้านต่างๆอย่างถูก ต้องจึงทําให้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื อง ชนิดของประโยค สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีสร้าง
ขึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การนําสื ออนิ เมชันไปทดลองใช้ควรเตรี ยมสมรรถนะเครื องตามคู่มือ
เพือให้การใช้สือมัลติมีเดียใช้งานได้ตามต้องการและไม่ควรใช้เวลานานเกินไป อาจทําให้ผเู้ รี ยนรู้สึก
เบือหน่ายได้
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. สรุปผลการวิจยั
ประสิทธิภาพของสืออนิเมชันเรื อง เรื อง ชนิดของประโยค สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที ทีคณะผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึ นมีประสิ ทธิภาพ เท่ากับ . / . ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ของ
กลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําทางสถิติทีระดับ . และผลการวัดการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเพิมขึนร้อยละ สรุ ปได้ว่าสืออนิเมชันสามารถนําไปใช้เป็ นสือการเรี ยนการสอน
มีความเหมาะสมกับการเรี ยนรู้ได้เป็ นอย่างดี สร้างแรงจูงใจต่อผูเ้ รี ยน หากมีการนําเสนออย่างมี
ระบบจะทําให้ผเู้ รี ยนเข้าใจเนื อหาง่ายและช่วยให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนดีขึน เนื องจากมี
การสร้างสือมัลติมีเดียอย่างเป็ นระบบทําให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้เป็ นอย่างดี
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การพัฒนาสือมัลติมเี ดีย เรืองเซลล์พชื เบืองต้น ด้ วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
The development Multimedia of basic plant cells with
Augmented Reality Technology
ปิ ยวัช เมฆวัน1 ศรัญย์วชั ร มูลตรี แก้ว2 พิศณุ ชัยจิตวณิ ชกุล *และ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์4
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Piyawat_olay@hotmail.com
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี demondark_sword@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีpitsanuc@gmail.com
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี sutthikarn@udru.ac.th
*pitsanuc@gmail.com(ผูร้ ับผิดชอบบทความ)
บทคัดย่ อ : เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสริ ม(Augmented Reality) หรื อ AR เป็ นการผสมผสานโลก
ความจริ งเสริ มเข้าไปทางทางตรงและทางอ้อมตามสภาพแวดล้อมจริ ง โดยคอมพิวเตอร์ ซึงเป็ น
เทคโนโลยีทีใช้โ ลกรอบตัวและมีการเพิมเนื อหาเสมือนกับโลกแห่ งความจริ งเข้าไปในเวลาจริ ง
งานวิจยั นี ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีความจริ งเสริ มมาช่วยในการเรี ยนการสอน มีวตั ถุประสงค์เพือ
พัฒนาสื อมัลติมีเดีย เรื องเซลล์พืชเบืองต้น ด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ชันมัธยมศึกษาปี 1 ให้มี
ประสิ ทธิภาพ และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการเรี ยน ด้วยสื อ
มัลติ มีเดี ย เรื อง เซลล์พืชเบื องต้น ที พัฒ นาขึ น โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดี ย วและ
ทดสอบก่ อน-หลัง ผลการวิ จ ัย พบ ว่ าประสิ ท ธิ ภ าพของสื อการเรี ย นการสอนที พัฒ นาขึ นมีค่ า
81.42/81.11 และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยสือการเรี ยนรู้ทีพัฒนาขึน มีค่าสูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมี ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สรุ ปได้ว่าสามารถนําสือมัลติมีเดีย เรื อง
เซลล์พืชเบืองต้นทีพัฒนาขึน ไปใช้ในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ อย่างเหมาะสม
คําสําคัญ : สือมัลติมีเดีย, เซลล์พืช, เทคโนโลยี AR, ผลสัมฤทธิ
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
การเรี ย นการสอนในปั จ จุ บัน ยังคงให้ผเู้ รี ย นศึก ษาโดยใช้หนังสื อเป็ นสื อ ในการสอน
รู ปแบบการเรี ยนส่วนใหญ่มกั จะเป็ นการท่องจําตามทฤษฎีและรู ปภาพประกอบทีเป็ นภาพสองมิติ
ในหนังสื อ บางครั งอุ ป กรณ์ ก ารเรี ยนเกิ ด การชํารุ ด เสี ย หาย ผูเ้ รี ยนจึ ง ต้อ งมี ก ารคิ ด หรื อ การ
จิน ตนาการตามเนื อหาเพือให้เกิ ดความเข้าใจ เนื อหาบางอย่างยากแก่ก ารเข้าใจหรื อไม่สามารถ
จิน ตนาการได้ ส่ งผลให้ผเู้ รี ยนเกิ ด ความเบื อหน่ ายและมีทัศนคติ ทีไม่ดี ต่ อการเรี ยน ไม่มีค วาม
พยายามทีจะทําความเข้าใจในเนื อหาของเรื องทีเรี ยน (อรรถศาสตร์ เวียงสงค์ และคณะ, )เมือมี
การปรั บ ปรุ งรู ป แบบการเรี ยนการสอนใหม่ โดยการนําภาพ มิ ติ เข้า มาช่ ว ยในการแสดง
ภาพประกอบในเนื อหา ทําให้ผเู้ รี ยนมองเห็นภาพและสามารถจินตนาการตามเนื อหาทีเรี ยนได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้องเกิด ความกระตื อรื อร้นในการเรี ยนรู้ ทังสามารถทําความเข้าใจในบทเรี ยนได้
อย่างรวดเร็ วมากยิงขึน นอกจากนี ยังเกิดทัศนคติใหม่ ๆ ทีดีต่อการเรี ยน พร้อมทังเกิดความต้องการ
ที จะเรี ยนเนื อหาในบทเรี ย นต่ อไปเรื อย ๆ (ภัทราวรรณ นามกอง และจิร ายุทธ์ ทองพรม,
)
อย่างไรก็ตาม การสอนให้ได้ผลดีนนั ควรเริ มทีหลักการและจัดกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักการโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนวิธีการสอนและเทคนิ คการสอนซึงมีอยูห่ ลากหลายเข้ามา
ช่วยให้กระบวนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” (ทิศนา แขมมณี , 2545)
การจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีในรู ปแบบลักษณะและช่องทางของตัวสื อ สนองตอบ
ศักยภาพและความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผลการศึกษางานวิจยั ต่างๆทังในและต่างประเทศ
พบว่าการนําแท็ปเล็ตมาช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนมีส่วนช่วยเพิมแรงจูงใจของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมี
เจตคติทีดี ต่อการเรี ยน ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนดี ขึน สนับสนุ น ให้เกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง ช่ว ย
ส่ งเสริ ม ให้เกิ ด การเข้าถึ งองค์ค วามรู้ น อกห้องเรี ยนอย่างกว้างขวางในปั จ จุ บัน วิ ท ยาศาสตร์ มี
ความสําคัญในทุกด้านของการดําเนิ นชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นด้านการศึกษา ด้านธุรกิจพาณิ ชย์ ด้านการ
คมนาคม ด้านการแพทย์ และด้านการประกอบอาชีพวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นวิชาทีมีทงทฤษฎี
ั
สังเกต
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และปฏิบตั ิทีต้องใช้ทกั ษะหลาย ๆ ด้าน และต้องมีกระบวนการเรี ยนรู้และฝึ กสังเกตอย่างสมําเสมอ
ผูว้ ิจยั จึงมีได้พฒั นาสือมัลติมีเดีย เรื องเซลล์พืชเบืองต้น ด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม(Augmented
Reality) ซึงจะมีประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู้สาํ หรับครู โดยใช้สือมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยีความ
จริ งเสริ ม และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
จําเป็ นมากทีต้องจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพือให้ผเู้ รี ยนเกิด ความรู้ ความเข้าใจในสาระวิชา
ต้องมีทกั ษะ และเจตคติในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
จากเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึงความจําเป็ นอย่างยิงทีต้องปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนวิ ชาวิทยาศาสตร์ เล็งเห็ น ความสําคัญ ในการฝึ กฝน ฝึ กสังเกตเพือให้เกิด ความ
ชํานาญมากยิงขึ น เพือช่ วยให้ก ารเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ น่ าเรี ย นมากขึ น งานวิ จยั นี พัฒ นาขึ นโดยมี
วัต ถุประสงค์ เพือพัฒ นาสื อมัลติ มีเดี ย เรื องเซลล์พืชเบื องต้น สําหรับชันมัธยมศึกษาปี ที ด้ว ย
เทคโนโลยีค วามจริ ง เสริ ม และเพื อเพิ มผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ระดับ ชั น
มัธยมศึกษาปี ที 1 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนัก เรี ย นชันมัธยมศึกษาปี ที 1โรงเรี ย นหนองวัว ซอพิทยาคม
เนื อหาของสื อมัลติ มีเดีย ออกแบบตามจุ ดประสงค์ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พ.ศ. 2551 มีเนื อหาประกอบด้วย ต้นพืช เซลล์รากพืช ใบเลียงเดียวและใบเลียงคู่ เซลล์ลาํ ต้นพืช
ใบเลียงเดียวและใบเลียงคู่ เซลล์ใบพืช โดยวิธีการพัฒนาให้อยูใ่ นรู ปแบบของสือ มิติ มุ่งเน้นบน
อุปกรณ์ระบบหน้าจอสัมผัส (Mobile Devices) เพือดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยน
เกิด ความคิ ด วิเคราะห์และใช้ฝึกฝนทัก ษะให้ผเู้ รี ย นมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึ น และใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อืนต่อไป
. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 Augmented Reality (AR)
Augmented Reality หรื อ AR เป็ นเทคโนโลยีทีพัฒ นารู ปแบบHuman-Machine Interface
ทีอาศัย เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ และระบบเสมือนจริ งโดยที วัต ถุเสมือนนันถูกสร้างมาผสมกับ
สภาพในโลกจริ งในรู ป 3D และแสดงผลแบบ real time โดยกระบวนการภายในการทํางานของ
AR ในระบบสื อการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการวิเคราะห์ภาพ
(Image Analysis) เป็ นขันตอนการค้นหา Marker จากภาพทีได้จากกล้องแล้วสื บค้นจากฐานข้อมูล
ทีมีก ารเก็บข้อมูลขนาดและรู ปแบบของ Marker เพือนํามาวิ เคราะห์รูปแบบของ Marker, Pose
Estimation และ 3D Graphic Rendering เป็ นการรวบรวมการตรวจจับ การเคลือนไหว (Motion
Detection) การตรวจจับการเต้นหรื อเคาะ (Beat Detection) การจดจําเสียง (Voice Recognize) และ
การประมวลผลภาพ (Image Processing) โดยนอกจากการตรวจจับการเคลือนไหวผ่าน Motion
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Detection แล้ว ระบบการทํางานประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบ tracking ระบบแสดงภาพ
ระบบประมวลผลเพือสร้างวัต ถุ 3D โดยระบบ tracking (กล้อง) จะรับข้อมูลรู ปภาพเข้าไป เช่ น
ตําแหน่ งและทิ ศทาง จากนันระบบประมวลผลก็ จะแปลความหมายเป็ นภาพสามมิติ ออกมาใน
ตําแหน่งและทิศทางเดียวกันกับภาพทีกล้องจับได้

รูปที ขันตอนการทํางานของเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
. Pose Estimation
Pose Estimation เป็ นขันตอนของการคํานวณค่าตําแหน่งเชิง 3 มิติ (3D Pose) ของ Marker
เมือเทียบกับกล้องวิดีโอ ค่านี จะถูกแสดงในรู ปเมตริ กซ์ขนาด 4 x 4 (TCM) ทีระบุความสัมพันธ์
ระหว่าง Camera Coordinated Frame และ Marker Coordinated Frame แสดงดังสมการที (1)

=
1

(1)

=
0 0

0 1

1

1

ซึง Camera Coordinated Frame ก็คือ Coordinated Frame ทีใช้อา้ งอิงตําแหน่งใด ๆ ของ
กล้องวีดีโอ และ Marker Coordinated Frame ก็คือ Coordinated Frame ทีใช้อา้ งอิงตําแหน่งใด ๆ
ของ Marker ซึงสามารถแสดงดังรู ปที 2
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รู ปที 2 ความสัมพันธ์ Camera Coordinated Frameและ Marker Coordinated Frame
ทีมา: www.hitl.washington.edu/artoolkit/
จากรู ปที 2 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดใดๆ ( , , ) บน Camera Coordinated Frame
กับจุดทีตรงกัน ใน Ideal Screen Coordinated Frame เป็ นไปตาม Perspective Projection แสดงดัง
สมการที (2)
ℎ
ℎ
ℎ

=

0 0
0
0
0 0 0

(2)

=
1

1

โดยที C ซึงเป็ นเมตริ กซ์ขนาด 3 x 4 ซึงประกอบไปด้วยค่า s, , , , โดยทัวไป
ค่าเหล่านี รวมกันเรี ยกว่า Camera Parameters ซึงจะคํานวณได้มาจากขันตอน Camera Calibration
(Z. Zhang, 2000) ส่วนค่าความสัมพันธ์ระหว่างจุดใด ๆ บน Ideal Screen Coordinated Frame
(
) กับ Observe Screen Coordinated Frame (
) ซึงเป็ นจุดทีเห็นจริ ง ๆ ในภาพ
2.3 3D Rendering
เป็ นการเพิมข้อมูลเข้าไปในภาพ โดยใช้ค่าตําแหน่ งเชิงมิติ ทีคํานวณได้จนได้ภาพเสมือน 3
จริ งณ ตําแหน่ งของ Marker ทีตรวจพบจากขันตอน Image Analysis โดยใช้ค่าตําแหน่ งเชิง 3 มิติที
คํานวณได้จากขันตอน Pose Estimation ซึงโมเดล 3 มิติ จะอธิบายวัตถุหรื อสิ งแวดล้อมหนึ ง ๆ ที
ต้องการสร้างภาพนัน เนื องจากเทคนิ คทางด้าน 3D Rendering นันมีหลากหลาย แต่ในงานวิจยั นี
เลือกใช้เทคนิค 3D Rendering โดยใช้หลักการ Scene Graph
ทรงพล ขัน ชัย ( 2554) ได้ศึก ษาการพัฒ นาแบบจําลองเพือการศึก ษาโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม กรณี ศึก ษาแบบหลายมาร์ ค เกอร์ จ ากการสัมภาษณ์ ผใู้ ช้งานที เป็ นครู สอนระดับ
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ประถมศึกษาพบว่า ระบบสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผเู้ รี ยนสนใจทีจะเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมากขึนและมี
ความสนุกสนานในการเรี ยนรู้ ความต้องการของระบบอยูใ่ นระดับทีคอมพิวเตอร์ ในแต่ละโรงเรี ยน
ระดับประถมศึกษาทัวไปสามารถใช้งานระบบได้
จิรพงศ์ เกตุแก้ว และพุทพล อติชาดศรี สกุล( ) ได้พฒั นานิทานเสมือนจริ ง เป็ นสือการ
นําเสนอรู ปแบบใหม่ทีเรี ยกว่า Augmented Reality ทําตัวนิ ทานมีความยากอยู่ในตัว ไม่ว่าจะเป็ น
การสร้าง Model หรื อจะเป็ น การทําภาพเคลือนไหว(Animation) ต่ าง ๆ ของ Model รวมถึงการ
พากย์นิทาน อย่างไรก็ตามนิทานเสมือนจริ ง สร้างขึ นเพือสร้างความเพลิดเพลิน สนุ กสนานให้แก่
ผูใ้ ช้ในวัยเด็ก และแทรกคําสอนลงไปในตัวนิทาน
2.4 การหาประสิทธิภาพของสือ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) หมายถึง ประเมินพฤติกรรมย่อยๆจากการทํากิจกรรม
ของผูเ้ รี ยนในบทเรี ยนทุกกิจกรรม(ทุกรอบ/ข้อ) หรื อจากการทีนักเรี ยนได้อ่านบทเรี ยนถูกมากน้อย
เพียงใด
ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) หมายถึง การประเมินผลลัพธ์(Product) ของนักเรี ยนโดย
พิจารณาจากผลการทดสอบหลังเรี ยน(Post-test)ในการเขียนประสิ ทธิ ภาพของนวัตกรรมนันมัก
เขียนในลักษณะของ E1 / E2 สูตรการคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ(E2)
E1 = ((∑X)/n)/A ×100
(3)
E2 = ((∑F)/n)/B ×100
(4)
เมือ
E คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
E คือ ประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเปลียนแปลงพฤติกรรม
ของผูเ้ รี ยน
A คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
N คือ จํานวนผูเ้ รี ยน
∑x คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
∑F คือ คะแนนของแบบทดสอบหลังเรี ยน
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3. การดําเนินการวิจยั
3.1 ออกแบบและพัฒนาสือการเรียนการสอน
การออกแบบและพัฒนาสือการเรี ยนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ โดยผูส้ อนและผูพ้ ฒั นาระบบ
ได้ นํา เนื อหาจากหลัก สู ต รมาวิ เคราะห์ เพื อกําหนดเป็ นหน่ ว ย การเรี ยนรู้ ซึ งแต่ ล ะหน่ ว ย
ประกอบด้ว ยจุ ด ประสงค์เชิ ง พฤติ ก รรม เนื อหา แบบทดสอบ และบทสรุ ป ประเมิ น ผลความ
เหมาะสมของสื อการเรี ยนการสอนที ออกแบบและพัฒนาขึ น โดยให้ผเู้ ชียวชาญและผูส้ อนร่ ว ม
จํานวน 4 ท่าน ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื อหาปรากฏว่ามีค่าระหว่าง 0.75-1.0

รู ปที รู ปแบบหน้าปกและหน้าล็อกอิน
3.2 สร้ างแบบทดสอบทีใช้ ในการประเมินผลบทเรียน
การสร้ า งแบบทดสอบที ใช้ใ นการประเมิ น ผลบทเรี ยน ซึ งแบ่ ง ออกเป็ น 2 ชุ ด ได้แ ก่
แบบทดสอบก่อนและหลังการเรี ยน สร้างเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
ครอบคลุม เนื อหา ทังหมด วิเคราะห์ความยากง่ายเป็ นรายข้อ โดยใช้สูตรสัดส่ ว น กําหนดเกณฑ์
พิจารณาความยากง่ายอยู่ทีค่าระหว่าง 0.20 - 0.80 วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบ
เพือ จําแนกกลุ่มเก่ ง และกลุ่มอ่อน โดยกําหนดเกณฑ์อาํ นาจ จําแนกที ยอมรับได้ระหว่าง 0.20 –
1.00 ปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบ ก่อนนําไปใช้เป็ นแบบทดสอบก่อนและหลังการเรี ยน

รู ปที รู ปเมนูและแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
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3.3 ออกแบบมาร์ กเกอร์
การออกแบบมาร์ กเกอร์ สาํ หรับใช้ในการทดลองสื อมัลติมีเดีย เรื องเซลล์พืชเบื องต้น ด้ว ย
เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาํ หรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที มีเนื อหา
ต้นพืช เซลล์รากพืช ใบเลียงเดียวและใบเลียงคู่ เซลล์ลาํ ต้นพืชใบเลียงเดียวและใบเลียงคู่ เซลล์ใบ
พืช ดังแสดงในรู ปที

รูปที รู ปแสดงตัวอย่าง มาร์กเกอร์ ของสือมัลติมีเดีย
3.4 ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เพือเก็บรวบรวม ข้อมูล โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ
กลุ่มเดียวทดสอบ ก่อน-หลัง (One-group Pretest Posttest Design) ดําเนินการ ทดลองใช้กบั นักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนหนองวัวซอพิทยาคม จํานวน 30 คน โดยให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน
จากนันครู แจก อุปกรณ์แท็ปแล็ต(ติดตังแอปพลิเคชันเรี ยบร้อยแล้ว)แล้วให้นกั เรี ยนศึกษาวิธีการใช้
งานตามคู่ มือ ครู อธิบายวิธีใช้งานอีกรอบเพือความเข้าใจอย่างละเอียดยิงขึ น ครู อธิบายบทเรี ย น
ต่างๆระหว่างการอธิบายให้นักเรี ยนใช้ แท็บแล็ตส่อง มาร์กเกอร์ เพือความเข้าใจของบทเรี ยนมาก
ยิงขึน เมือจบบทเรี ยนย่อยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบระหว่างเรี ยน

รูปที 6 รู ปแสดงตัวอย่างการใช้ เทคโนโลยีความจริ งเสริ ม กับกลุ่มทดลอง
3.5 เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
ดําเนิ น การเก็ บรวบรวมข้อมูลจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ย นและวิเคราะห์ ผล เพือหา
ประสิทธิภาพของสือมัลติมีเดียและผลสัมฤทธิทางการเรี ยนด้วยสือมัลติมีเดีย
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รู ปที 7 รู ปแสดงผลการทอดสอบพร้อมเก็บคะแนน
4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการพัฒนาสื อมัลติมีเดียเรื องเซลล์พืชเบืองต้นด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม โดย
วิเคราะห์ห าค่ าความสอดคล้องของสื อมัลติ มีเดี ย กับ จุ ด ประสงค์เชิ งพฤติ ก รรม (Index of Item
Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่ านจากนันจึ งวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของสื อ
มัลติมีเดียเรื องเซลล์พืชเบืองต้น ดังแสดงในตารางที 1
ตารางที 1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสือมัลติมีเดีย โดยใช้สูตร E1/E2
คะแนน
ผลการทดสอบ
จํานวนผูเ้ รี ยน
เต็ม
∑x
30
70
1710
ระหว่างเรี ยน
หลังเรี ยน
30
30
730

x̄
57
24.33

E1/E2
81.42
81.11

จากตารางที 1 แสดงคะแนนแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนและ คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนของ
กลุ่มทดลองจํานวน 30 คน ที เรี ยนด้วยสื อมัลติมีเดี ยเรื อง เซลล์พืนฐานของพืช โดยการทดสอบ
ระหว่างเรี ยนจากคะแนนเต็ม 70 คะแนน ได้คะแนนรวม เท่ากับ 1,710 คะแนน( ∑x =1,710) คิด
เป็ นคะแนนเฉลีย เท่ากับ (x̄ = 57) และการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้
คะแนนรวม เท่ากับ คะแนน (∑x=730) คิดเป็ น คะแนนเฉลียเท่ากับ 24.33( x̄ = . ) แสดงว่า
ประสิ ทธิภ าพของสื อมัลติ มีเดี ย มีค่ าเท่ ากับ 81.42/81.11 ซึ งมีค่ าสู งกว่ าสู งกว่ าเกณฑ์ทีตังไว้คื อ
80/80
ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อน เรี ยนกับหลังเรี ยนด้วย สื อมัลติมีเดีย เรื อง
เซลล์พืชเบืองต้น ด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม ดังแสดงในตารางที
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ตารางที 2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนสอบก่อนเรี ยน
คะแนนสอบ
n
X̄
ก่อนเรี ยน
30
20.53
หลังเรี ยน
30
24.50

SD.
3.06
2.99

t
10.14

จากตารางที 2 พบว่าการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วย สื อ
มัลติมีเดีย เรื องเซลล์พืชเบื องต้น ด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ มแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที .05
โดยทีคะแนนเฉลียก่อนเรี ยนมีค่าเท่ากับ 20.53 และคะแนนเฉลียหลังเรี ยนเท่ากับ 24.50
5. อภิปรายผล
ผลการหาประสิทธิภาพ สือมัลติมีเดีย เรื องเซลล์พืชเบืองต้น ด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
โดยใช้ สูตร E1/E2 มีค่าเท่ากับ . / . ซึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีเป็ นเช่นนี อาจเป็ นเพราะการ
เรี ยนด้วยสือมัลติมีเดีย เรื องเซลล์พืชเบื องต้นมีการยกตัวอย่างทีชัดเจน มีการทําแบบฝึ กหัดระหว่าง
เรี ยนหลังจากเรี ยนจบหน่วยย่อยของบทเรี ยนทันที ในขณะทีนักเรี ยนมีความเข้าใจและความจําต่อ
บทเรี ยนทีดี อยู่ ซึ งทําให้ค่า E1 มากกว่ าค่ า E2 ซึ งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ วราภรณ์ สังข์วรกุล,
ปรี ชา เนาว์เย็นผล, กัญจนา ลินทรัตนสิริกุล (2556), ลิขิต สุภาสาย (2551) ทังนีเนื องจากการสร้าง
บทเรี ย นคอมพิวเตอร์ ช่ว ยสอน ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี ยวชาญและอาจารย์ที สอนวิชานี
ร่ ว มกัน จึ งมีก ารปรั บ เนื อหาและนําเสนอเนื อหาอย่างเป็ น ลําดับ ขันตอน มี ก ารแทรกและเพิ ม
กิจกรรมและแบบทดสอบ จึงทําให้ผลการวิจยั พบว่า สือมัลติมีเดียทีสร้างขึ นมีประสิ ทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ ทีกําหนดไว้ อีกทังผลสัมฤทธิทางการเรี ยน ก่อนและหลังการเรี ยนด้วย สื อมัลติมีเดียเรื อง
เซลล์พืชเบื องต้น มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึง เป็ นไปตามสมมติฐาน
ทีตังไว้ แสดงว่าสื อมัลติมีเดียทีพัฒนาขึน ทําให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยน สูงขึ น เนื องจาก
การเรี ยนด้วยสือมัลติมีเดียช่วย ผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล โดยเฉพาะการเรี ยนซ่อมเสริ ม
ซึงเป็ นจุดเด่นอย่างหนึงของ สื อมัลติมีเดีย และเป็ นไปตามสมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงว่าสื อการ
เรี ยนการสอนทีเกิดจากการวิจยั ครังนี สามารถไปใช้ในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ อย่างเหมาะสม
6. สรุปผลการวิจยั
ผลการหาประสิทธิภาพ สื อการเรี ยนรู้ เรื องเซลล์พืชเบื องต้น ด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม
โดยใช้ สูต ร E1/E2 มีค่าเท่ากับ . / . ซึงสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธิ ทางการเรี ย น
ก่อนและหลังการเรี ยนด้วย สือมัลติมีเดีย มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สรุ ป
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ได้ว่าสามารถนําสื อมัลติมีเดีย เรื อง เซลล์พืชเบื องต้น ไปใช้ตามจุ ดประสงค์ได้โ ดยเฉพาอย่างยิง
สามารถนําไปใช้เพือการเรี ยนซ่อมเสริ ม วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที อย่าง
ได้ผล
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บทคัดย่ อ: ในงานวิจยั นี้ ได้เสนอวิธีการพยากรณ์รายเดือนของปริ มาณนํ้าฝนของจังหวัดอุดรธานีโดยการใช้
ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอย ซึ่งการพยากรณ์ปริ มาณนํ้าฝนเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาํ คัญเป็ นอย่างมากใน
การวางแผนการเพาะปลูกทางการเกษตร ในงานวิจยั วิธีการซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชี นแบบถดถอยถูกใช้
สําหรั บการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการพยากรณ์ รายเดื อนของปริ มาณนํ้าฝน ในงานวิจยั ได้ใช้ขอ้ มูล
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494-2555 ซึ่งเป็ นข้อมูลปริ มาณนํ้าฝนรายเดือนในพื้นที่อาํ เภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี อีกทั้งในงานวิจยั ประสิ ทธิ ภาพของวิธีการที่นาํ เสนอจะถูกเปรี ยบเทียบกับวิธีการโครงข่ายประสาท
เทียมแบบถดถอย และวิธีการบอกซ์-เจนกินส์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของขั้นตอนวิธีที่นาํ เสนอ
โดยในงานวิ จ ัย นี้ ค่ า เฉลี่ ย เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามคลาดเคลื่ อ นสั ม บู ร ณ์ (MAPE) ถู ก นํา มาใช้เ พื่ อ ทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของวิธีการที่นาํ เสนอและวิธีการที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ โดยผลการทดลองของวิธีการซัพพอร์ ต
เวคเตอร์ แมชชีนแบบถดถอยจะทําการเปรี ยบเทียบกับวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยและ
วิธีการของบอกซ์-เจนกินส์ ในข้อมูลชุดเดียวกัน จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการพยากรณ์โดยใช้ซพั
พอร์ ตเวคเตอร์ แมชชี นแบบถดถอยมี ประสิ ทธิ ภ าพที่ ดีและมี ความถูก ต้องมากกว่าวิธีการของโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบถดถอยและวิธีการของบอกซ์-เจนกินส์
คําสําคัญ : ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน / 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 BoxJenkins 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
จังหวัดอุดรธานี ต้ งั อยู่บนภาคนะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทยมีพ้ืนที่ประมาณ 7,331,438.75
ไร่ มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตรประมาณ 4,588,747 ไร่ (62.59%) โดยมีพ้ืนที่ทาํ นา 2,446,846 ไร่ พื้นที่ทาํ ไร่
1,206,640 ไร่ พื้นปลูกยางพารา 381,089 ไร่ พื้นปลูกไม้ยนื ต้น 133,487 ไร่ พื้นที่ปลูกผลไม้ 59,751 ไร่ และ
พื้นที่อื่นๆ 360,984 ไร่ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าจังหวัดอุดรธานี เป็ นจังหวัดที่มีพ้ืนที่การเกษตรเป็ นส่ วนใหญ่
อาชี พเกษตรกรรมเป็ นอาชีพที่มีความสําคัญของพื้นที่น้ ี ในด้านเกษตรกรรมปริ มาณนํ้าฝนเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่
สําคัญในการทําการเกษตร ดังนั้นถ้ามีการพยากรณ์ปริ มาณนํ้าฝนที่มีประสิ ทธิ ภาพจะทําให้ท้ งั หน่วยงานที่
ส่ งเสริ มด้านการเกษตรและประชาชนที่ทาํ งานด้านเกษตรกรจะสามารถวางแผนส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูก
พืชที่เหมาะสมกับปริ มาณนํ้าฝนในช่ วงต่างๆ ได้ ปั จจุบนั ได้มีงานวิจยั ที่ได้ทาํ การพยากรณ์ปริ มาณนํ้าฝน
จํานวนหลายงานวิจยั แต่อย่างไรก็ตามการพยากรณ์ปริ มาณนํ้าฝนก็ยงั มีความยุง่ ยากและซับซ้อนเนื่องจากการ
พยากรณ์ในเขตร้อนจะเปลี่ยนแปลงบ่อย ดังเช่นการพยากรณ์ปริ มาณนํ้าฝนของจังหวัดกาฬสิ น (วราฤทธิ์
พานิชกิจโกศลกุล, 2549) การพยากรณ์ปริ มาณนํ้าฝนจังหวัดหนองคาย (วราฤทธิ์ พานิ ชกิจโกศลกุล, 2550)
การพยากรณ์ปริ มาณนํ้าฝนจังหวัดนครราชสี มา (วราฤทธิ์ พานิ ชกิ จโกศลกุล, 2548) และการพยากรณ์
ปริ มาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (รัศมี หนานสายออ, 2542) ถึงแม้จะมีการพยากรณ์ปริ มาณนํ้าฝน
ในจังหวัดต่างแต่อย่างไรก็ตามในแต่ละจังหวัดก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันดังนั้นผลการพยากรณ์ที่
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมาะสมกับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งควรจะมีวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่เพื่อให้
ได้ผลการพยากรณ์ที่มีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้ได้วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ผวู ้ ิจยั จึงได้ทาํ
การพยากรณ์ปริ มาณนํ้าฝนรายเดือนในจังหวัดอุดรธานี โดยกรรมวิธีซพั พอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีนแบบถดถอย
(Cristanini, N. and Shawe, T.J., 2000; Chang, C., and Lin C.J., 2001), (Alex, J.S. and Bernhard, S., 1998)
ซึ่ งเป็ นวิธีการที่สามารถปรับปรุ งเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อให้ได้ค่าที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดซึ่ งคุณสมบัติที่มีความ
ยืดหยุ่นจึงมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ท้ งั ข้อมูลที่เป็ นเชิงเส้นและไม่เป็ นเชิงเส้นในงานวิจยั ได้มีการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของวิธีการที่ นาํ เสนอกับวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียม (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) และเปรี ยบเทียบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จริ ง ในงานวิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุดรธานี เขตพื้นที่อาํ เภอเมืองตั้งแต่ปี 2494-2555
ซึ่ งจะใช้เ ป็ นข้อมูลสําหรั บการฝึ กและการทดสอบของวิธีการที่ นําเสนอทั้งหมด โดยความถูก ต้องของ
งานวิจยั จะใช้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) สําหรับการทดสอบประสิ ทธิภาพ
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2. วิธีการทีน่ ําเสนอ
ในงานวิจยั ในการพยากรณ์ปริ มาณนํ้าฝนในจังหวัดอุดรธานี จะใช้วิธีซพั พอร์ตเวคเตอร์ แมชชีนแบบ
ถดถอยโดยจะทําการเปรี ยบเทียบกับวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยและวิธีการของบอกซ์เจนกินส์ เพื่อดูประสิ ทธิ ภาพของวิธีการ ดังนั้นในส่ วนหัวข้อนี้ จะอธิบายทั้ง 3 วิธีการ ที่จะนําไปใช้ในการ
ทดสอบ
2.1 วิธีการโครงข่ ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียม (Miller, W.T., Sutton, R.S. and Werbos, P.J., 1990; Osman, K.A., 1994;
Pinkus, A.,1990) เป็ นกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั โดยในงานวิจยั นี้ได้ใช้
โครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอย (Artificial Neural Network for Regression) ในการพยากรณ์ปริ มาณ
นํ้าฝนเพื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการที่นาํ เสนอ โดยโครงข่ายชนิ ดนี้ จะประกอบไปด้วยชั้นอินพุต (Input Layer)
ชั้นซ่อน (Hidden Layer) ซึ่งประกอบไปด้วยการจําลองรู ปแบบรวมถึงการรวมค่า และชั้นเอาต์พุต (Output
Layer) แสดงดังรู ปที่ 1 โครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยเป็ นโครงข่ายที่ใช้ความน่ าจะเป็ นในการ
พยากรณ์ (Probabilistic Neural Network) โดยใช้ขอ้ มูลในการเรี ยนรู ้แบบแพร่ ยอ้ นกลับ (Backpropagation
Neural Network) โดยจะกระทําฝึ กสอน (Train) โดยการปรับค่านํ้าหนักไปจนกระทั้งได้ค่าความผิดพลาดที่
ยอมรับได้ที่ดีที่สุด (Chui, C.K., Li, X. and Mhaskar, H.N., 1993)

`รูปที่ 1 โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอย (GRNN)
ในส่ วนของชั้นอินพุต (Input Layer) ทําหน้าที่รับข้อมูลเข้า, ในส่ วนของชั้นซ่อน (Hidden Layer)
จะประกอบไปด้วยชั้นจําลองรู ปแบบ (Pattern Layer) ซึ่ งทําหน้าที่วดั ความแตกต่างของข้อมูลนําเข้าและค่า
กลางของแต่ละโหนด และชั้นรวมค่า (Summation Layer) ซึ่ งทําหน้าที่รวมค่าผลลัพธ์ที่ได้จากชั้นจําลอง
รู ปแบบ สุ ดท้ายในส่ วนของชั้นเอาต์พุต (Output Layer) คือผลลัพธ์ที่ประมาณได้จากวิธีการโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบถดถอยจะเป็ นการประมาณการฟังก์ชนั ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยเรี ยนรู ้จาก
ชุดข้อมูล X และ Y ใดๆ ดังสมการ
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ที่ซ่ ึง Yˆ ( X ) คือค่าที่ประมาณได้จากวิธีการ GRNN, Y i คือค่าเป้ าหมายของข้อมูลสําหรับการเรี ยนรู ้, X ij คือ
ข้อมูลในการฝึ กสอนที่ X ใดๆ, X j คือค่าอินพุตใดๆ และ  คือเกาส์เซียนฟังก์ชนั (Gaussian Function)
ในงานวิจยั ได้กาํ หนดชั้นอินพุตกําหนดจํานวนโหนดเท่ากับจํานวนการใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง ในชั้น
ซ่ อนจํานวนโหนดกําหนดให้เท่ากับ 2 เท่าของจํานวนการใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง และสุ ดท้ายชั้นเอาต์พุตใช้ 1
โหนด ดังนั้นสถาปั ตยกรรมที่ใช้ในงานวิจยั คือ 2-2-2-1, 3-3-3-1, 4-4-4-1, 5-5-5-1, และ 6-6-6-1 ดังตัวอย่าง
ดังรู ปที่ 2 และแสดงสถาปัตยกรรมที่ใช้ดงั นี้
สถาปั ตยกรรม 6-6-6-1 ข้อมูลในการฝึ กคือ Rt 5 , Rt 4 , Rt 3 , Rt 2 , Rt 1 , และ Rt
สถาปั ตยกรรม 5-5-5-1 ข้อมูลในการฝึ กคือ Rt 4 , Rt 3 , Rt 2 , Rt 1 , และ Rt
สถาปั ตยกรรม 4-4-4-1 ข้อมูลในการฝึ กคือ Rt 3 , Rt 2 , Rt 1 , และ Rt
สถาปั ตยกรรม 3-3-3-1 ข้อมูลในการฝึ กคือ Rt 2 , Rt 1 , และ Rt
สถาปัตยกรรม 2-2-2-1 ข้อมูลในการฝึ กคือ Rt 1 , และ Rt
ที่ซ่ ึ ง Rt คือปริ มาณนํ้าฝนในช่วงเวลา t , Rt n คือปริ มาณนํ้าฝนในช่วงเวลาย้อนกลับไป n ปี , และ
ผลลัพธ์ของปริ มาณนํ้าฝนในช่วงเวลาที่ทาํ การพยากรณ์

Rt 1

คือ

`รูปที่ 2 โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมที่มีสถาปัตยกรรม 3-3-3-1
2.2 วิธีการบอกซ์ -เจนกินส์
วิเคราะห์อนุ กรมเวลาแบบ วิธีของ บอกซ์-เจนกินส์ เป็ นวิธีที่ใช้สาํ หรับเลือกรู ปแบบที่เหมาะสม
ให้กับ อนุ ก รมเวลา โดยพิ จ ารณาจากสหสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคาบเวลาต่ า งๆ ที่ ผ่า นมาเพื่ อ ให้ไ ด้ต ัว แบบที่
เหมาะสมซึ่ งจะทํา ให้ ส ามารถพยากรณ์ เ หตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตจากตัว แบบที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยวิ ธี ก ารนี้ มี
กระบวนการต่างๆ ดังนี้
324

ขั้นตอนที่ 1 การหาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation Function: ACF) และ การหา
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่ วน (Partial Autocorrelation Function: PACF) เพื่อตรวจสอบว่า
อนุกรมเวลาอยูภ่ ายใต้สภาวะคงที่หรื อไม่ การหาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในตัวเองคํานวณได้จากสมการที่ 3
และการหาสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่ วนคํานวณได้จากสมการที่ 4
nk
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ที่ซ่ ึง Yt คือ ข้อมูลหรื อค่าสังเกต ณ เวลา t , k คือ จํานวนช่วงเวลาที่ขอ้ มูลอยูห่ ่างกัน, n คือ จํานวนข้อมูล
ทั้งหมด และ Y คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด
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(4)

ที่ซ่ ึง rk , j คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่ วนที่ช่วงเวลาห่ างกัน k และถ้าอนุกรมเวลาอยูภ่ ายใต้
ภาวะไม่คงที่จะต้องทําให้อนุกรมเวลาอยูใ่ นภาวะคงที่โดยการหาผลต่างจนกว่าจะได้อนุกรมเวลาที่คงที่
ขั้นตอนที่ 2 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation) เพื่อให้ได้แบบจําลองที่เหมาะสม โดยจะประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยวิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุดจนกว่าจะได้ค่าประมาณซึ่ งทําให้ผลรวมกําลังสองของค่าความ
คลาดเคลื่อนมีค่าตํ่าที่สุด ดังสมการ
n

SSE 

e

2

i

(5)

i 1

ที่ซ่ ึง n คือ จํานวนช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้พยากรณ์ และ e คือค่าความคลาดเคลื่อน
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ (Diagnostic Checking) เพื่อตรวจสอบตัวแบบมีความ
เหมาะสมกับอนุกรมเวลาหรื อไม่ โดยประมาณค่าความคลาดเคลื่อนดังนี้
(6)
et  Yt  Yt
ที่ซ่ ึง et คือความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์, Yt คือข้อมูลหรื อค่าสังเกต ณ เวลา t และ Yt คือค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลทั้งหมด ณ เวลา t
ขั้นตอนที่ 4 คํานวณสถิติที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งในงานวิจยั ใช้ตวั สถิติของ Box และ Ljung ดังสมการ
m

Qn

r

2
k (et )

(7)

k

ที่ซ่ ึง n คือจํานวนอนุกรมเวลาของ et ทั้งหมด, m คือช่วงเวลาที่ห่างกันมากที่สุดของ et ที่นาํ มาพิจารณา และ
rk คือค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่ วนที่ช่วงเวลาห่ างกัน k
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2.3 วิธีการซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีนแบบถดถอย
ซัพพอร์ ตเวคเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM) เป็ นเทคนิ คในการเรี ยนรู ้วิธีการหนึ่ง
ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสถิติ (Cristanini, N. and Shawe, T.J., 2000; Chang, C., and Lin
C.J., 2001; Alex, J.S. and Bernhard, S., 1998) มีลกั ษณะใกล้เคียงกับเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม แต่มี
โครงสร้างที่แตกต่างกัน โดยซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนจะใช้หลักการลดความเสี่ ยงเชิงโครงสร้างให้ต่าํ ที่สุด
ส่ วนโครงข่ายประสาทเทียมใช้หลักการลดความเสี่ ยงเชิ งทดลองให้ต่าํ สุ ด ซึ่ งซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชี น
โดยทัว่ ไปจะนําไปไปประยุกต์ใช้งาน 2 รู ปแบบคือ การจําแนก (Classification) และการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression) ซึ่ งในงานวิจยั เราได้ใช้วิธีการซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอย (Support Vector
Regression: SVR) ซึ่งจะเป็ นการนําเอาข้อมูลในอดีตและปั จจุบนั จํานวนหนึ่งมาทําการเรี ยนรู ้เพื่อคาดการณ์
ผลลัพธ์ในอนาคต
ห ลั ก ก า ร ห า ร ะ น า บ เ ชิ ง เ ส้ น เ ริ่ ม จ า ก ก า ร ฝึ ก ซั พ พ อ ร์ ต เ ว ค เ ต อ ร์ แ ม ช ชี น ด้ ว ย ข้ อ มู ล
xi , yi i1 , xi   n , yi   ที่ซ่ ึ ง xi คือเวคเตอร์ ขอ้ มูลอินพุต และ yi คือข้อมูลเอาต์พุต เพื่อหาฟั งก์ชน
ั f (x) ที่
ใช้แทนระนาบเกิน (Hyperplane) ดังสมการที่ 8 ซึ่งก็คือเมื่อมีเวคเตอร์ x ใดๆ ก็จะประมาณค่า y ได้โดยการ
คํานวณ นัน่ คือ f ( x)  y'
(8)
f ( x)  w  x  b
ที่ซ่ ึง w คือเวคเตอร์น้ าํ หนัก (Weight Parameter), b คือค่าไบอัส
ในการสร้างระนาบเกินของวิธีการซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชี นจะต้องมีการออกแบบให้มีการแมป
ข้อมูลจากปริ ภูมิอินพุตไปอยู่ในปริ ภูมิที่สูงขึ้นด้วยฟั งก์ชันเคอ์เนล เพื่อให้สามารถหาฟั งก์ชันเชิ งเส้นที่
เหมาะสมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพดังแสดงตัวอย่างในรู ปที่ 3 ซึ่ งการแมปข้อมูลด้วยฟั งก์ชนั เคอร์เนลแสดงดัง
สมการที่ 9 ทําให้สมการในการหาระนาบเกินเปลี่ยนไป จากนั้นนําไปทําการหาฟั งก์ชนั ที่ใช้แทนระนาบเกิน
ดังสมการที่ 10
(9)
K ( xi , x j )  ( xi )  ( x j )
(10)
f ( x)  w  K ( xi , x j )  b
ที่ซ่ ึง  คือฟังก์ชนั การแมป (Mapping Function)
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รู ปที่ 3 การแปลงปริ ภูมิอินพุตเป็ นปริ ภูมิที่สูงขึ้น
การสร้างระนาบเกินจะต้องหา w และ b ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ f(x) ที่ประมาณค่าใกล้เคียงกับ y
ที่สุด ซึ่งจะพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ที่อยูใ่ นรู ปฟั งก์ชนั การสู ญเสี ย (Loss Function) ซึ่ง
ในงานวิจยั นี้ได้ใช้ฟังก์ชนั การสู ญเสี ยคือ  - Intensive ดังสมการที่ 10 ที่แสดงถึงความคลาดเคลื่อนที่เกินขึ้น
ที่แตกต่างระหว่าง yi และ f(x) รู ปแบบของฟังก์ชนั การสู ญเสี ยดังแสดงในรู ปที่ 4 โดยที่  คือตัวปรับข้อมูลที่
ผิดพลาดหรื อเรี ยกว่าตัวแปรหย่อน (Slack Variable)
0
for
L( yi , f ( x))  
y
f
(
x
) 

 i

yi  f ( x)  
otherwise

(10)

ถ้าค่าความคลาดเคลื่อนที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ  จะมีค่าเป็ นศูนย์ ซึ่งเป็ นค่าที่ผใู ้ ช้งานยอมรับได้

รูปที่ 4 การหาระนาบเกินโดยฟังก์ชนั  - Intensive
ในงานวิจยั ได้กาํ หนดชั้นอินพุตเท่ากับจํานวนการใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 2 ถึง 6 ปี ดังนั้นสถาปั ตยกรรม
ที่ใช้ในงานวิจยั คือจะมีต้ งั แต่ 2 อินพุต จนถึง 6 อินพุต ซึ่ งจะมีลกั ษณะการทดสอบคล้ายกันกับวิธีการของ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยแต่ไม่มีการกําหนดชั้นซ่อน ดังตัวอย่างดังนี้
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อินพุต 6 ตัว ข้อมูลในการฝึ กคือ Rt 5 , Rt 4 , Rt 3 , Rt 2 , Rt 1 , และ Rt
อินพุต 5 ตัว ข้อมูลในการฝึ กคือ Rt 4 , Rt 3 , Rt 2 , Rt 1 , และ Rt
อินพุต 4 ตัว ข้อมูลในการฝึ กคือ Rt 3 , Rt 2 , Rt 1 , และ Rt
อินพุต 3 ตัว ข้อมูลในการฝึ กคือ Rt 2 , Rt 1 , และ Rt
อินพุต 2 ตัว ข้อมูลในการฝึ กคือ Rt 1 , และ Rt
ที่ซ่ ึ ง Rt คือปริ มาณนํ้าฝนในช่วงเวลา t , Rt n คือปริ มาณนํ้าฝนในช่วงเวลาย้อนกลับไป n ปี , และ
Rt 1 คือผลลัพธ์ของปริ มาณนํ้าฝนในช่วงเวลาที่ทาํ การพยากรณ์
สถาปั ตยกรรมของซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีนแบบถดถอยแสดงดังรู ปที่ 5 ที่ซ่ ึ ง y’ หรื อ Rt 1 คือ
ค่าประมาณที่มีค่าเวคเตอร์ x เป็ นลักษณะเด่น โดยจะทําการฝึ กจนกว่าจะได้ค่าที่เหมาะสม โดยในงานวิจยั ที่
นําเสนอจะใช้ฟังก์ชนั การสู ญเสี ยแบบ  - Intensive loss function และใช้ฟังก์ชนั เรเดียบเบซิส (RBF Kernel
Function) เป็ นฟังก์ชนั เคอร์เนล
1
2



รู ปที่ 5 โครงสร้างซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอย
3. วิธีการดําเนินการและผลการทดลอง
วิธีการดําเนินการวิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุดรธานี เขตพื้นที่อาํ เภอเมืองตั้งแต่ปี
2494-2555 จํานวน 61 ปี ดังแสดงตัวอย่างในรู ปที่ 6 โดยปริ มาณนํ้าฝนมีหน่วยเป็ น millimeter (mm) ซึ่งจะ
นํามาใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการพยากรณ์ โดยในส่ วนของการเตรี ยมข้อมูลสําหรับซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีน
แบบถดถอยและโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยจะดําเนินการโดยการใช้ขอ้ มูลย้อนหลังตั้งแต่ 2 ปี ถึง 6
ปี ทั้งหมดเพื่อเป็ นข้อมูลอินพุตป้ อนเข้าสู่ รูปแบบการพยากรณ์ ในกรณี ที่ใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 6 ปี จะมีขอ้ มูล
สําหรับการฝึ กจํานวน 55 ตัว, ในกรณี ที่ใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 5 ปี จะมีขอ้ มูลสําหรับการฝึ กจํานวน 56 ตัว, ใน
กรณี ที่ใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 4 ปี จะมีขอ้ มูลสําหรับการฝึ กจํานวน 57 ตัว, ในกรณี ที่ใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 3 ปี จะมี
ข้อมูลสําหรับการฝึ กจํานวน 58 ตัว, และในกรณี ที่ใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 2 ปี จะมีขอ้ มูลสําหรับการฝึ กจํานวน
59 ตัว โดยข้อมูลที่ใช้จะเป็ นรายเดื อนของแต่ละเดื อน ในงานวิจยั จะมี 12 เดือน แสดงว่าในแต่ละ
สถาปั ตยกรรมจะมีตวั แบบพยากรณ์จาํ นวน 12 ชุด เพื่อทําการพยากรณ์ในแต่ละเดือน
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`รู ปที่ 6 ข้อมูลปริ มาณนํ้าฝนย้อนหลัง 61 ปี ของเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน
เมื่อทําการฝึ กตามสถาปั ตยกรรมที่กาํ หนดเพื่อใช้หารู ปแบบการพยากรณ์แล้วจะดําเนิ นการหาค่า
ความผิดพลาดโดยใช้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) เพื่อหาความคลาดเคลื่อนทั้งหมด
ในแต่ละสถาปั ตยกรรมที่เหมาะสมสําหรับงานวิจยั โดยในงานวิจยั จะดําเนิ นการหาค่า MAPE ในปี 24992555 เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพจากวิธีการที่นาํ เสนอและจากการทดลองประสิ ทธิภาพของวิธีการที่
นํา เสนอ การทดสอบแรกเริ่ ม จากการทดสอบกับ วิธี ก ารของโครงข่ า ยประสาทเที ย มโดยใช้
ตาม
สถาปั ตยกรรมที่กาํ หนดไว้ ซึ่งผลลัพธ์แสดงดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบโดยใช้ MAPE เฉลี่ยทั้งหมดในแต่ละเดือนของแต่ละสถาปัตยกรรมโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบถดถอย
ANN

6-6-6-1
5-5-5-1
4-4-4-1
3-3-3-1
2-2-2-1

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

15.03
14.76
16.76
20.43
21.54

17.54
19.65
20.54
18.65
20.51

24.54
25.78
25.67
23.65
29.65

21.71
22.12
22.65
25.65
24.76

Mean Absolute Percentage Error
(MAPE)
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม

20.01
20.14
22.43
28.65
23.87

18.10
19.54
20.12
30.65
27.54

19.80
21.43
22.32
27.54
23.65

20.43
21.45
20.43
24.55
22.54

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

19.97
21.54
23.54
21.76
28.77

22.12
21.53
26.43
29.54
30.65

23.54
24.65
23.43
30.65
29.34

25.63
27.43
22.49
27.54
28.43

จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสถาปั ตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม 6-6-6-1 จะมีประสิ ทธิ ภาพใน
การพยากรณ์เหมาะสมที่สุด ดังตัวอย่างรู ปที่ 7 จากนั้นกระบวนการถัดไปก็จะนําไปเปรี ยบเทียบกับวิธีการ
อื่นๆ ในลําดับถัดไป
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รู ปที่ 7 ผลลัพธ์การพยากรณ์เดือน พฤษภาคม โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอย
ในส่ วนของการเตรี ยมข้อมูลสําหรับวิธีการบอกซ์-เจนกินส์ จะใช้ขอ้ มูลชุดเดียวกันกับวิธีการของ
โครงข่ายประสาทเทียมโดยจะใช้ขอ้ มูลทั้งหมดดําเนิ นการสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีของบอกซ์-เจนกินส์
เพื่อให้สามารถสร้างต้นแบบในการพยากรณ์ที่เหมาะสมสําหรับจังหวัดอุดรธานี ซึ่ งจากการทดลองพบว่า
อนุกรมเวลาไม่อยูภ่ ายใต้สภาวะคงหรื อไม่เป็ นสเตชันนารี ดังนั้นจะต้องแปลงเป็ นอนุกรมเวลาชุดใหม่โดย
การหาผลต่าง จากนั้นตรวจสอบข้อมูลจากการหาค่าการหาสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ในตัวเอง และการหา
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่ วนเพื่อนําไปสู่ การหาตัวแบบ ARIMA(p,d,q) ที่คาดว่าเหมาะสมกับ
อนุ กรมเวลา ซึ่ งจากการทดสอบตัวแบบที่เหมาะสมคือ X t  0.518 X t 1  0.1794 X t 2  0.3026 X t 3  0.0197
จากนั้นดําเนิ นการหาค่าความผิดพลาดโดยใช้ค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) เพื่อหา
ความคลาดเคลื่อนทั้งหมดของวิธีการ ซึ่งสรุ ปผลการทดลองได้ดงั ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบโดยใช้ MAPE เฉลี่ยทั้งหมดในแต่ละเดือนของวิธีบอกซ์-เจนกินส์
ดัชนีการวัด
ประสิ ทธิภาพ

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิ งหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

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

การทดลองลําดับถัดไปทําการทดลองกับวิธีการที่นาํ เสนอคือวิธีการของซัพพอร์ ตเวคเตอร์ แมชชีน
แบบถดถอย
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบโดยใช้ MAPE เฉลี่ยทั้งหมดในแต่ละเดือนของแต่ละสถาปั ตยกรรมซัพพอร์ต
เวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอย
SVR

6 Input
5 Input
4 Input
3 Input
2 Input

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

13.13
12.65
14.76
17.54
19.12

14.23
18.32
19.35
17.24
18.34

19.11
23.35
22.54
19.93
25.61

20.23
20.16
21.66
22.61
24.23

Mean Absolute Percentage Error
(MAPE)
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม

18.26
20.02
21.87
24.43
25.16

18.05
18.59
19.43
25.43
27.76
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17.13
20.25
21.54
25.24
23.97

20.54
21.42
22.87
23.15
23.21

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

17.95
19.87
21.43
22.91
26.87

20.11
19.87
23.35
27.55
29.23

21.23
22.44
21.54
27.11
28.14

22.15
25.65
20.65
25.94
27.13

จากการทดลองแสดงให้เ ห็ น ว่าสถาปั ตยกรรมโดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลังจํานวน 6 อิ น พุต จะมี
ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ เหมาะสมที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับวิธีการของโครงข่ายประสาทเที ยมแบบ
ถดถอยแต่จะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากกว่า ดังตัวอย่างผลการพยากรณ์ในรู ปที่ 8

รู ปที่ 8 ผลลัพธ์การพยากรณ์เดือน กรกฏาคม โดยวิธีซพั พอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบถดถอย
ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าวิธีการที่ นาํ เสนอมี ประสิ ทธิ ภาพทีดีกว่าวิธีการที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ จากวิธีที่
นําเสนอทั้ง 3 วิธี แสดงผลลัพธ์ของค่าที่พยากรณ์และค่าจริ ง ดังตัวอย่างในรู ปที่ 9

`รูปที่ 9 ผลลัพธ์การพยากรณ์และข้อมูลจริ งของเดือนเมษายน
จากข้อมูลความจริ งแสดงให้เห็นถึงความไม่ต่อเนื่ องของข้อมูลในบางปี ก็อาจจะมีปริ มาณมาก ใน
บางปี ก็อาจจะมี ปริ มาณน้อยทําให้เกิ ดความคลาดเคลื่อนสู งดังนั้นวิธีการพยากรณ์ ควรจะต้องเป็ นวิธีที่มี
ประสิ ทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด ซึ่งวิธีการที่นาํ เสนอถือได้ว่าเป็ นวิธีการ
หนึ่ งที่ทาํ การพยากรณ์ ได้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่ามีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าวิธีการของโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบถดถอยและวิธีการของอนุกรมเวลาเช่นบอกซ์-เจนกินส์ อีกทั้งวิธีการที่นาํ เสนอสามารถ
นําไปประยุกต์ในการพยากรณ์ในพื้นที่อื่นๆ หรื อสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้
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4. บทสรุป
ในงานวิ จ ัย นี้ ได้เ สนอวิ ธีพ ยากรณ์ ปริ ม าณนํ้า ฝน ในจังหวัด อุ ด รธานี โดยวิธี ก ารของซัพ พอร์ ต
เวคเตอร์ แมชชีนเพื่อใช้ในการวางแผนด้านการเกษตรกรรมของจังหวัด โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง
61 ปี ในทุกเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494-2555 โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกนํามาใช้ เพื่อทําการพยากรณ์ตามรู ปแบบ
ของวิธีการที่นาํ เสนอ และจะใช้ค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เพื่อวัดประสิ ทธิภาพของวิธีการที่นาํ เสนอเพื่อ
แสดงถึงประสิ ทธิ ภาพ ในงานวิจยั ได้มีการเปรี ยบเทียบกับวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอย
และวิธีการของบอกซ์-เจนกินส์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพของวิธีการที่นาํ เสนอ ซึ่ งจากการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นาํ เสนอมีประสิ ทธิภาพมากกว่าวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยและ
วิธีการของบอกซ์-เจนกิ นส์ ดังนั้นวิธีการที่นาํ เสนอมีความเหมาะสมที่จะนําไปไปประยุกต์เพื่อพยากรณ์
ปริ มาณนําฝนในเขตพื้นที่อาํ เภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผน
ด้านเกษตรกรรม อีกทั้งวิธีการที่นาํ เสนอยังสามารถนําไปเป็ นต้นแบบการพยากรณ์ในพื้นที่อื่นๆ
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาจัง หวัด อุ ด รธานี ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการทํา วิ จ ัย และขอขอบคุ ณ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผใู ้ ห้ทุนสนับสนุนการทําวิจยั
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via the FTTH network
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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.
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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)).
User

Kinect Sensor

Pre-Recorded
Database
Reference

Feature
Processing
User Feature
Reference Feature

IDTW Score

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)

III.

where D(U,Ej) is defined in equation 1.
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.
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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.

340

(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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Accuracy (%)

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.
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Number of Frame (%)
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(a) Using only reference sequence.
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(b) Using newly recorded sequence.
Figure 5: Accuracy of person identification average for 10 persons.
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Table 1: DTW distance scores between 10 reference sequences.
DTW
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

P1
0.00
0.14
0.19
0.12
0.17
0.13
0.16
0.18
0.12
0.15

P2
0.18
0.00
0.29
0.18
0.24
0.25
0.19
0.20
0.16
0.20

P3
0.25
0.24
0.00
0.19
0.28
0.28
0.24
0.24
0.18
0.23

P4
0.16
0.18
0.20
0.00
0.18
0.16
0.13
0.14
0.13
0.14

P5
0.16
0.17
0.23
0.12
0.00
0.17
0.21
0.11
0.12
0.18

P6
0.16
0.26
0.23
0.14
0.18
0.00
0.15
0.19
0.21
0.17

P7
0.21
0.21
0.19
0.14
0.20
0.16
0.00
0.19
0.19
0.21

P8
0.18
0.16
0.27
0.11
0.16
0.20
0.17
0.00
0.10
0.20

P9
0.18
0.23
0.22
0.14
0.21
0.22
0.17
0.11
0.00
0.19

P10
0.22
0.20
0.23
0.12
0.23
0.19
0.20
0.21
0.18
0.00

P8
0.12
0.13
0.22
0.10
0.14
0.10
0.15
0.00
0.08
0.16

P9
0.13
0.20
0.19
0.12
0.11
0.11
0.14
0.10
0.00
0.16

P10
0.16
0.17
0.21
0.11
0.17
0.13
0.19
0.20
0.16
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
0.14
0.19
0.12
0.14
0.12
0.16
0.17
0.12
0.17

P2
0.15
0.00
0.24
0.15
0.18
0.16
0.15
0.17
0.14
0.17

P3
0.17
0.24
0.00
0.17
0.17
0.18
0.19
0.21
0.16
0.20

P4
0.12
0.16
0.18
0.00
0.13
0.11
0.11
0.15
0.11
0.11

P5
0.15
0.17
0.23
0.11
0.00
0.13
0.19
0.11
0.12
0.17

P6
0.15
0.24
0.23
0.14
0.16
0.00
0.14
0.19
0.19
0.21

P7
0.18
0.21
0.19
0.13
0.20
0.12
0.00
0.18
0.18
0.19

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.
6
5

Total Score

4
DTW

3

IDTW

2
1

1
27
53
79
105
131
157
183
209
235
261
287
313
339
365
391
417
443
469
495

0

Frame Number
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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การแนะนาสถานที่ท่องเทีย่ วระหว่างเส้ นทางด้ วยกระบวนการตัดสิ นใจเชิงลาดับชั้นแบบขยาย
ขอบเขตความคลุมเครื อ
POIs Recommendation Along a Route with Extent Analysis on Fuzzy AHP
ญาณภัทร เรื องสกุล1 และดวงเดือน อัศวสุ ธีรกุล2*
1

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
yanapat09@gmail.com
2
อาจารย์, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร duangduenr@nu.ac.th
*99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุ โลก 65000 duangduenr@nu.ac.th
บทคัดย่อ: การเลือกสถานที่ทอ่ งเที่ยวสาหรับวางแผนการเดินทางแต่ละครั้งจัดเป็ นขั้นตอนที่ยุง่ ยาก
และใช้เวลามาก งานวิจยั นี้ จึง ได้พ ฒ
ั นากระบวนการส าหรั บ แนะน าสถานที่ ท่ องเที่ ย วระหว่า ง
เส้นทางด้วยกระบวนการตัดสิ นใจเชิ งลาดับชั้นแบบขยายขอบเขตความคลุ มเครื อ เพื่อสนับสนุ น
การตัดสิ นใจเลื อกสถานที่ท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้แต่ละราย การทดลองเบื้ องต้น
พบว่ากระบวนการที่นาเสนอสามารถแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวได้สอดคล้องกับความสนใจของผูใ้ ช้
และผลการเปรี ยบเทียบกระบวนการที่นาเสนอกับกระบวนการที่พฒั นาด้วยกระบวนการตัดสิ นใจ
เชิงลาดับชั้น พบว่าผลการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวมีความคล้ายคลึงกันเพียง 36%
คาสาคัญ: กระบวนการตัดสิ นใจเชิงลาดับชั้นแบบขยายขอบเขตความคลุมเครื อ, การแนะนาเฉพาะ
บุคคล, การท่องเที่ยว
Abstract: Selecting attractions/points of interest (POIs) for planning a trip is a complex and timeconsuming 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. บทนา
การเดินทางแต่ละครั้งมักมีสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางให้นกั ท่องเที่ยวเลือกเยี่ยมชม
อย่างหลากหลาย นักท่องเที่ยวจาเป็ นต้องรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจาก
หลายแหล่งข้อมูล ซึ่ งปั จจุบนั นักท่องเที่ยวนิ ยมค้นหาข้อมูลจากเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เนื่ องจากการ
เข้าถึงได้ง่ายและได้รับข้อมูลที่ทนั สมัย อย่างไรก็ตามด้วยปริ มาณข้อมูลจานวนมากทาให้การเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวให้ตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับข้อจากัดด้านเวลาและด้านพื้นที่ตอ้ งใช้
เวลาค่อนข้างมาก อีกทั้งการตัดสิ นใจเลื อกสถานที่ท่องเที่ยวและวางแผนการท่องเที่ยวแต่ละครั้ ง
จัดเป็ นขั้นตอนที่ซบั ซ้อนและยุง่ ยากต่อการตัดสิ นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักท่องเที่ยวที่ไม่คุน้ เคย
กับพื้นที่ (ดวงเดือน อัศวสุ ธีรกุล, 2558)
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบต่าง ๆ ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยนักท่องเที่ยวตัดสิ นใจ
เลื อกสถานที่ ท่องเที่ ยว เช่ น เทคนิ คการทาเหมื องข้อมู ลจากค่าความนิ ยมของสถานที่ ท่องเที่ ยว (
Yoon et al., 2010) การประยุกต์เทคนิ คออนโทโลจีร่วมกับการทาเหมื องข้อมูล (Cao & Nguyen,
2012) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการอาศัยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานของสถานที่ท่องเที่ยวหรื อข้อมูลทางสถิติ
จากนัก ท่ อ งเที่ ย วทั่ว ไปอาจไม่ ส ามารถแนะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วได้ต รงตามความสนใจของ
นัก ท่ องเที่ ย วแต่ ล ะราย กระบวนการตัดสิ นใจเชิ ง ล าดับ ชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP)
(Saaty, 2008) เป็ นเทคนิ คหนึ่ งที่นิยมนามาประยุกต์ใช้ในการแนะนาข้อมูลเฉพาะบุคคล เช่ น การ
วิเคราะห์ความพึงพอใจคุณภาพการบริ การของโรงแรม (Gupta & Srivastava, 2011) เป็ นต้นและได้
นามาประยุกต์ใช้แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทาง (ดวงเดือน อัศวสุ ธีรกุล และญาณภัทร
เรื องสกุล, 2557) แต่เนื่องจาก AHP มีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยที่ตายตัว
จึงอาจไม่สอดคล้องกับกระบวนการตัดสิ นใจของมนุ ษย์ที่ส่วนใหญ่มีลกั ษณะคลุมเครื อไม่ชดั เจน
กระบวนการตัดสิ นใจเชิ งลาดับชั้นแบบขยายขอบเขตความคลุ มเครื อ (extent Analysis on Fuzzy
Analytic Hierarchy Process: ex-FAHP) ได้นาตรรกะแบบคลุ มเครื อมาประยุกต์ร่วมกับ AHP เพื่อ
ลดช่องว่างในการกาหนดค่าน้ าหนักความสาคัญจากผูใ้ ช้ (Vahidnia et al., 2008)
งานวิจยั นี้ ไ ด้พ ฒ
ั นากระบวนการแนะนาสถานที่ ท่ องเที่ ย วระหว่า งเส้ นทาง โดยนา exFAHP มาประยุกต์เพื่อใช้การกาหนดค่าน้ าหนักของแต่ละปั จจัยให้สอดคล้องกับผูใ้ ช้แต่ละรายมาก
ยิ่ง ขึ้ น ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จาก ex-FAHP ถู ก นามาเปรี ย บเที ย บกับ ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จาก AHP เพื่ อหาความ
แตกต่ า งของการแนะนาสถานที่ ประโยชน์ ข องงานวิจยั นี้ คื อ นัก ท่ องเที่ ย วสามารถใช้รายการ
สถานที่ ท่องเที่ ยวแนะนาระหว่างเส้ นทางในการสนับสนุ นการตัดสิ นใจเลื อกสถานที่ ท่ องเที่ ย ว
สาหรับวางแผนการเดินทางแต่ละครั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
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2. ทบทวนวรรณกรรม
AHP เป็ นกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่นามาใช้สนับสนุ นการตัดสิ นใจที่พิจารณาจาก
หลายปั จจัย (Saaty, 2008) จัดเป็ นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นสู งที่สามารถวิเคราะห์ได้ท้ งั ข้อมูล
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ AHP จึงถูกนามาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์การแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมโรงแรม (Ling, 2004) เป็ นต้น AHP ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ในการแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวที่อยู่ตลอดเส้นทางการเดิ นทาง (ดวงเดื อน อัศวสุ ธีรกุล และญาณภัทร เรื องสกุล, 2557)
โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ ระยะทางจากสถานที่ท่องเที่ยวถึงปลายทาง ระยะทางการกระจัด
จากสถานที่ท่องเที่ยวถึงเส้นทางหลัก ความนิยมของสถานที่ เทศกาลและฤดูกาล และค่าธรรมเนี ยม
ในการเยี่ยมชมสถานที่ ทั้งนี้ ผใู ้ ช้จาเป็ นต้องระบุค่าน้ าหนักสาหรับแต่ละปั จจัยเพื่อใช้ตดั สิ นใจด้วย
AHP อย่างไรก็ตาม การกาหนดค่าน้ าหนักใน AHP จะถูกแปลงเป็ นตัวเลขเพียงค่าเดี ยว ซึ่ งหากผูท้ ี่
ทาการตัดสิ นใจไม่มีความแน่นอนในการพิจารณาความชื่ นชอบหรื อความสนใจของตนเอง อาจทา
ให้กาหนดค่าน้ าหนักความสาคัญผิดพลาด มีผลทาให้คาตอบที่ได้รับไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้อย่างแท้จริ ง ตรรกะแบบคลุ มเครื อ (Fuzzy logic) จึ งถู กนามาใช้ร่วมกับ AHP เพื่อขยาย
ขอบเขตการพิจารณาค่าน้ าหนักความสาคัญใน AHP ซึ่ งกระบวนการนี้ ถูกเรี ยกว่า กระบวนการ
ตัดสิ นใจเชิ งลาดับชั้นแบบคลุ มเครื อ (Fuzzy Analytic Hierarchy Process : FAHP) (Kwong & Bai,
2002) FAHP จึงเป็ นกระบวนการที่มีพ้ืนฐานการคานวณและวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องของ
ค่าน้ าหนักของปั จจัยเหมือน AHP ซึ่ง FAHP ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ในงานที่หลากหลาย เช่น Chou
et al. (2008) ได้นา FAHP มาประยุกต์ใช้ในการเลื อกสถานที่พกั ของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม
ผลลัพธ์ที่ได้จาก FAHP แทบไม่แตกต่างจากผลลัพธ์ที่ได้จาก AHP Chang (1996) ได้นาเสนอ extent
analysis on FAHP (ex-FAHP) โดยปรับวิธีการวิเคราะห์ให้อยูบ่ นพื้นฐานของตรรกะแบบคลุมเครื อ
มากขึ้ นโดยอาศัย ตัว แบบสามเหลี่ ย ม (Triangular Fuzzy Number) ในการก าหนดค่ า น้ าหนั ก
ความสาคัญระหว่างปั จจัย นอกจากนี้ ยงั มีอีกหลายงานวิจยั ที่ได้นาเสนอวิธีการขยายขอบเขตการ
พิจารณาค่าน้ าหนักความสาคัญ โดยใช้ cut เป็ นตัวกาหนดขอบเขตการพิจารณาค่าน้ าหนักให้อยู่
ในรู ปแบบของเลขทศนิ ยมได้ ซึ่ งช่วยให้กาหนดค่าน้ าหนักความสาคัญของแต่ละปั จจัยได้ละเอียด
ยิง่ ขึ้น (Tang & Beynon, 2005)
งานวิจยั นี้ ได้พฒั นากระบวนการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางการเดินทาง โดย
ประยุกต์ใช้ AHP ในการหาค่าความสอดคล้องของระดับความสาคัญของปั จจัยที่กาหนดโดยผูใ้ ช้
ก่ อน จากนั้นจึ ง นาค่ า น้ า หนัก ที่ ไ ด้ไ ปวิ เคราะห์ ด้วย ex-FAHP ร่ วมกับ cut เพื่ อแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคนมากที่สุด
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิ ด ของระบบแนะน าสถานที่ ท่ องเที่ ย วระหว่า งเส้ น ทางด้วย ex-FAHP แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งาน กระบวนการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว และฐานข้อมูล
แสดงดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดของระบบแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางด้วยแบบจาลอง ex-FAHP
กระบวนการแนะนาสถานที่ท่องเที่ ยวแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นหาเส้นทาง
การคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว และการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
3.1.1 การค้ นหาเส้ นทาง
ระบบจะทาการค้นหาเส้นทางจากสถานที่ ต้นทางไปยังสถานที่ปลายทางตามที่ผูใ้ ช้ระบุ ระบบ
ต้นแบบที่พฒั นาอาศัย Google Maps API ในการค้นหาเส้นทาง
3.1.2 การคัดเลือกสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ตลอดเส้นทางการเดินทางอาจมีสถานที่ท่องเที่ยวกระจายอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ทาให้แบบจาลองได้รับ
ข้อมูลที่ตอ้ งประมวลผลมากเกินไป ระบบจึงทาการคัดกรองสถานที่ท่องเที่ยวโดยการวิเคราะห์เชิง
พื้นที่ดว้ ยการหาระยะแนวกันชน (Buffer) ร่ วมกับกฏพื้นฐาน (Rule Based) โดยให้ d เป็ นระยะทาง
ระหว่างต้นทางไปยังปลายทาง (หน่ วยกิ โลเมตร) และให้ r เป็ นรัศมีของระยะแนวกันชน (หน่ วย
กิ โลเมตร) 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 สถานที่ ที่ อยู่ภ ายในระยะแนวกัน ชนจะถู กน ามาใช้ส าหรั บ
การวิเคราะห์ในแบบจาลองแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป
3.2.3 แบบจาลองแนะนาสถานทีท่ ่องเทีย่ วด้ วย ex-FAHP
การวิเคราะห์เชิ งลาดับชั้นของการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางด้วย ex-FAHP พิจารณา
จาก 5 ปั จจัย ได้แก่ 1) ระยะทางถึ งปลายทาง (Distance to Destination) เป็ นระยะทางจากสถานที่
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ท่องเที่ยวที่ถูกคัดเลือกจากหัวข้อ 3.1.2 ไปยังปลายทางซึ่งเป็ นเส้นทางรถยนต์ 2) ระยะทางกระจัดถึง
เส้ น ทางหลัก (Distance to Main Path) เป็ นระยะเส้ น ตรงที่ ล ากจากสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วไปตั้ง ฉาก
เส้นทางหลักในหัวข้อ 3.1.1 3) ความนิ ยม (Popularity) งานวิจยั นี้ ใช้จานวนการเช็คอิน (Check-in)
ของแต่ ล ะสถานที่ ที่ ไ ด้รั บ จาก Foursquare 4) ประเภทสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว (Category) แบ่ ง เป็ น 6
ประเภท ได้แก่ ธรรมชาติ นันทนาการ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เพื่อการเรี ยนรู ้ และการท่องเที่ยว
โดยชุ มชน 5) สถานที่ที่ผูใ้ ช้สนใจ (Wish list) เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ย วที่ ผูใ้ ช้ชื่ นชอบหรื อให้ค วาม
สนใจเป็ นมากกว่าสถานที่อื่น
กระบวนการวิ เ คราะห์ ส าหรั บ การแนะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วจะเริ่ ม จากผู ้ใ ช้ป ระเมิ น
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของปั จจัยด้วยตัวเลข 1-9 จากนั้นระบบทาการตรวจสอบค่าน้ าหนักของแต่
ละปั จจัยที่คานวณได้จากค่าที่ผใู ้ ช้ระบุ โดยใช้ค่าอัตราส่ วนความสอดคล้องของปั จจัย (Consistency
Ratio : CR) ตามกระบวนการของ AHP (Saaty, 2008) ทั้งนี้เพื่อป้ องกันไม่ให้ผใู ้ ช้กาหนดค่าน้ าหนัก
ที่ขดั แย้งกันเนื่องจากกระบวนการ ex-FAHP ไม่มีข้ นั ตอนการตรวจสอบดังกล่าว เมื่อค่า CR ไม่เกิน
0.1 ค่าน้ าหนักความสาคัญของแต่ละปั จจัยจะถูกนาไปใช้ในกระบวนการ ex-FAHP ซึ่งกระบวนการ
ex-FAHP แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน (Tang & Beynon, 2005) ดังนี้
1) ฟังก์ ชันความเป็ นสมาชิ กรูปสามเหลี่ยมแบบคลุมเครื อ
ก าหนดให้ M  F (R) เป็ นตัว เลขแบบคลุ มเครื อ (Fuzzy number) ถ้า X 0  R ที่ ท าให้
 m ( X 0 )  1 สาหรับ   0,1, A  x,  ( x)  a ในการหา  m เป็ นฟั งก์ชน
ั ความเป็ นสมาชิ ก
(Membership Function) ของ M : R  0,1 ดัง สมการ (1) โดยให้ l , u เป็ นค่ า ขอบเขตล่ า งและ
ขอบเขตบนตามล าดับ และ m เป็ นค่ า กลางของ M ซึ่ งเป็ นค่ า ความคลุ ม เครื อ รู ป สามเหลี่ ย ม
(Triangular Fuzzy Number) โดยแสดงด้วย (l, m, u)
0 ; x  l


xl

;l  x  m 

 M ( x)   mm  lx


; m  x  u
u  m

0 ; x  u




(1)

เนื่องจากการพิจารณาระยะห่างของขอบเขตของฟังก์ชนั ความเป็ นสมาชิกรู ปสามเหลี่ยมจะ
มีระยะห่ างเป็ นจานวนเต็มเท่านั้น แนวคิด  cut จึงถูกนามาใช้เพื่อขยายขอบเขตการพิจารณาที่อยูใ่ น
รู ป แ บ บ ข อ ง ท ศ นิ ย ม โ ด ย ใ ห้ i  1,2,..., n แ ล ะ j  1,2,..., m เ มื่ อ
mij  1  mij   cut , mij , mij   cut  ซึ่ ง ส่ วนกลับ ของค่ า ความเป็ นสมาชิ ก รู ป สามเหลี่ ย ม คื อ
(1 / mij   cut ,1 / mij ,1 / mij   cut ) และ mij  1  (1 /  cut ,1,1   cut ) และในกรณี ที่การกาหนด
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มี ค่าติ ดลบ เช่ น กาหนดให้  cut  3.5 โดย mij  3 ทาให้ lij  0.5 ซึ่ งเป็ น
ค่าที่ไม่มีความหมายในทางตรรกะแบบคลุ มเครื อ ซึ่ งสามารถพิจารณาได้โดยกาหนดให้ vk เป็ น
ตัวแทนของค่ากลาง (mij ) ที่พิจารณา ดังสมการ (2)
 cut แล้วทาให้ l

vk  1

v k   cut (v k  v k 1 ) ;  cut  v  v

k
k 1
lij  
1 ;   v k  1
cut

v k  v k 1

(2)

2) การสั งเคราะห์ ความคลุมเครื อ
ก าหนดให้ c  {c1 , c2 ,..., cn } เป็ นเซตของปั จ จัย โดย n คื อจานวนของปั จ จัย และให้
M c1 , M c2 ,..., M cm เป็ นค่ า ของขอบเขตการวิ เ คราะห์ ข องปั จ จัย ตัว ที่ i th ส าหรั บ ทางเลื อ กการ
ตัด สิ นใจของ m โดย i  1,2,..., n และ M cj ( j  1,2,..., m) และ Si เป็ นตัว เลขคลุ ม เครื อรู ป
สามเหลี่ยม (Triangular fuzzy numbers) ดังสมการ (3)
i

i

i

i

n m

~
S i   M gji   M gji 
j 1
 i 1 j 1

m

1

(3)

3) การหา Degree of Possibility
กาหนดให้ degree of possibility ของ M 1  M 2 ดังสมการ (4)
~
~
~
~
V (M 1  M 2  sup[max(M 1 ( x), M 1 ( y))]

ก าหนดให้ d เป็ นจุ ด ตัด กัน ระหว่ า งรู ป สามเหลี่ ย ม  M และ  M เมื่ อ
M 2  (l 2 , m2 , u 2 ) ดังสมการ (5)
1

2

(4)
M 1  (l1 , m1 , u1 ) และ


1 ; m  m
2
1

~
~
~
~
~
V ( M 1  M 2 )  hgt( M 1  M 2 )  M 2 (d )  0 ; l1  u 2

l1  u 2

; Otherwise
 (m2  u 2 )  (m1  l1 )

4) การหา Degree of Possibility สาหรับ Convex Fuzzy Number
การหา Degree of Possibility สาหรับ Convex Fuzzy Number จานวน k หาได้ ดังนี้
~ ~ ~
~
~
V ( M  M 1 , M 2 ,..., M k )  average _ V ( M i ), i  1,2,3,..., k

(6)

d ( Ai )  average _ V ( S i  S k )

(7)

สมมติให้วา่
สาหรับ k  1,2,3,..., n; k  i ทาให้ได้ค่าน้ าหนัก ดังนี้
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(5)

W   (d ( A1 ), d ( A2 ),..., d ( An )) t

(8)

และทาการ Normalization ค่าน้ าหนักได้ตามสมการ ดังนี้
W  (d ( A1 ), d ( A2 ),..., d ( An )) t

(9)
จากนั้นนาค่าน้ าหนักของแต่ละปั จจัยที่ได้ไปคูณกับค่าคะแนนของแต่ละสถานที่ถูกคัดเลือก
ในหัว ข้อ 3.1.2 ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากกระบวนการ ex-FAHP จะเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแนะน าที่ อ ยู่
ระหว่างเส้นทางการเดินทางที่มีค่าคะแนนรวมสู งสุ ดจะถูกนาเสนอเป็ นอันดับแรก
3.2 วิธีการทดลอง
การทดลองในงานวิจยั นี้ นาเสนอ 1) ตัวอย่า งผลการแนะนาสถานที่ ท่ องเที่ ย วระหว่า ง
เส้นทางที่ได้จาก ex-FAHP (  cut = 0.5) สาหรับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 5 รายที่มี
ความสนใจแตกต่างกัน และ 2) การเปรี ยบเทียบผลการแนะนาที่ได้จากกระบวนการแนะนาด้วย exFAHP กับกระบวนการแนะนาด้วย AHP (ใช้ปัจจัยเหมือนกันในการพิจารณาสถานที่) เพื่อหาความ
แตกต่างระหว่างแบบจาลองทั้งสอง การเปรี ยบเทียบจะกาหนดให้ผูใ้ ช้แต่ละคน (5 ราย) กาหนด
เส้นทางการเดินทางที่สนใจ 2 เส้นทาง (กาหนดสถานที่ตน้ ทางและปลายทางที่แตกต่างกันในพื้นที่
กรณี ศึกษา) และระบุสถานที่ผใู ้ ช้สนใจอย่างน้อย 1 สถานที่ระหว่างแต่ละเส้นทางที่กาหนด ผลการ
แนะนาที่ ไ ด้จากทั้ง สองแบบจาลองจะถู ก เปรี ย บเที ย บด้า นความคล้า ยกัน (Similarity = จานวน
สถานที่แนะนาที่ถูกนาเสนอในลาดับเดียวกัน / จานวนสถานที่แนะนาทั้งหมด) โดยพิจารณาเฉพาะ
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนา 10 อันดับแรก ทั้งนี้ขอบเขตพื้นที่กรณี ศึกษาครอบคลุม 5 จังหวัดภาคเหนือ
ได้แก่ พิษณุ โลก, ตาก, สุ โขทัย, เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์
4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการแนะนาสถานที่ท่องเทีย่ วระหว่างเส้ นทางด้ วย ex-FAHP
ลักษณะเส้นทาง 10 เส้นทางที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้จานวน 5 รายและข้อมูลสรุ ปร้อยละ
การลดลงของจานวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้จากการวิเคราะห์ ดว้ ยแนวกันชนสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1
ตัวอย่างการวิเคราะห์ ความสนใจของผูใ้ ช้รายหนึ่ ง (U1) ด้วยค่าน้ าหนักแต่ละปั จจัยใน ex-FAHP
[ระยะทางถึงปลายทาง, ระยะกระจัดถึงเส้นทางหลัก, ความนิยม, ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว, สถานที่
ที่ ผู ้ใ ช้ ส นใจ] ได้เ ป็ น [0.300, 0.212, 0.225, 0.090, 0.173] ผู ้ใ ช้ ต้อ งการสถานที่ แ นะน าส าหรั บ
เส้นทาง ลีลาวดีรีสอร์ ท สุ โขทัย (A) ถึง เขาค้อการ์ เด้นฮิลล์ เพชรบูรณ์ (B) และระบุสถานที่สนใจ
คือ พระบรมธาตุเจดียก์ าญจนาภิเษก และอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย ผลการแนะนาสถานที่
ท่องเที่ ยวที่ (แสดงดังรู ปที่ 2) เป็ นดังนี้ Rex-FAHP = {พระบรมธาตุเจดี ยก์ าญจนาภิเษก (a1), อุทยาน
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ประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย (a2), อุทยานแห่ งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา) (a3), อนุ สาวรี ยพ์ ่อ
ขุนผาเมือง (a4), น้ าตกแก่งโสภา (a5), น้ าตกแก่งซอง (a6), อุทยานแห่ งชาติภูหินร่ องกล้า (a7), เขา
ค้อ (a8), วัดช้างเผือก (a9), น้ าตกปอย (a10)} โดยสถานที่แนะนาอันแรกจะใกล้เคียงกับความสนใจ
ผูใ้ ช้มากที่สุด
ตาราง 1 สรุ ประยะทางของเส้นทางตัวอย่าง 10 เส้นทางและจานวนสถานที่ในระยะแนวกันชน
Min
Max
Average St. Dev.
ระยะทาง (กม.)
13.60
385.00
175.03
108.96
ร้อยละจานวนสถานที่ในระยะแนวกันชน*
25.42
61.88
41.37
12.97
* คานวณจากจานวนสถานที่ในแนวกันชน / จานวนสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัดที่ซอ้ นทับแนวกันชน

รู ปที่ 2 แผนที่แสดงตาแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวแนะนาที่ได้จาก ex-FAHP
4.2 ผลการเปรียบเทียบระหว่ าง ex-FAHP และ AHP
ตัวอย่างผลการแนะนาสถานที่ ที่ได้จาก ex-FAHP และ AHP สาหรับ กรณี ศึกษาเส้นทาง
ลีลาวดีรีสอร์ ท สุ โขทัย ถึง เขาค้อการ์ เด้นฮิลล์ เพชรบูรณ์ (เปรี ยบเทียบกับผลลัพธ์ในหัวข้อ 4.1) ค่า
น้ าหนักสาหรับแต่ละปั จจัยที่ได้จาก AHP เป็ น [0.4907, 0.1476, 0.1544, 0.0962, 0.1112] และได้ผล
การแนะนาเป็ นดัง นี้ RAHP = {พระบรมธาตุ เจดี ย ์ก าญจนาภิ เษก, อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทุ่ ง แสลงหลวง
(หนองแม่นา), อนุ สาวรี ยพ์ ่อขุนผาเมือง, วัดช้างเผือก, เขาค้อ, อ่างเก็บน้ าชลประทานห้วยป่ าแดง,
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วนอุทยานน้ าตกธารทิพย์, ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ , ถ้ าฤาษีสมบัติ, น้ าตกแก่งโสภา} ค่า
Similarity ของลาดับผลการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าความคล้ายคลึงกัน (Similarity) ของลาดับผลการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างด้วย
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
จากร้อยละจานวนสถานที่ ในระยะแนวกันชนในตารางที่ จะเห็ นว่าการประยุกต์ใช้ระยะ
แนวกันชนร่ วมกับกฎพื้นฐานสามารถช่ วยลดปริ มาณสถานที่ท่องเที่ยวที่อยูร่ ะหว่างเส้นทางลงได้
ประมาณร้อยละ 41.37 ซึ่ งสามารถลดการประมวลผลหาลาดับสถานที่แนะนาได้อย่างน้อยครึ่ งหนึ่ง
จากตัวอย่างความสนใจของผูใ้ ช้ U1 พบว่าผูใ้ ช้ให้ความสาคัญกับระยะทางถึงปลายทางเป็ นอันดับ
แรก ตามด้วยความนิยมของสถานที่ ผลการแนะนาจึงเสนอสถานที่ที่ใกล้ปลายทางและได้รับความ
นิ ยมสู งเป็ นอันดับต้น และจากการเปรี ยบเทียบผลการแนะนาระหว่าง ex-FAHP และ AHP จาก 10
เส้ น ทางตัว อย่ า ง พบว่ า ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการทั้ง สองมี ค่ า เฉลี่ ย ความคล้ า ยคลึ ง กัน
(Similarity) เพียง 36% กล่าวคือลาดับการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
ผลการแนะนานี้ยงั ขาดการเปรี ยบเทียบกับความสนใจผูใ้ ช้เพื่อประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์
6. สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ นาเสนอกระบวนการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางด้วย ex-FAHP
เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสนับสนุ นการตัดสิ นใจเลื อกสถานที่ท่องเที่ยวในการวางแผนการเดินทางให้
สอดคล้องกับความสนใจของผูใ้ ช้แต่ละราย กระบวนการแนะนาด้วย ex-FAHP เริ่ มจากการคัดกรอง
สถานที่เบื้องต้นด้วยระยะแนวกันชนร่ วมกับกฎพื้นฐาน ค่าความสนใจของผูใ้ ช้จะถูกตรวจสอบด้วย
ค่าความสอดคล้องกัน ใน ex-FAHP พิจารณา 5 ปั จจัยของแต่ละสถานที่ และขยายขอบเขตการปรับ
ค่ า น้ า หนัก ของปั จจัย ด้วยแนวคิ ด cut จากการทดลองเบื้ องต้นพบว่า สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแนะน า
สอดคล้องกับความสนใจของผูใ้ ช้กลุ่มตัวอย่าง ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างแบบจาลอง ex-FAHP
และ AHP ให้ลาดับผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
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บทคัดย่อ: ในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน จะมีการทดสอบเพื่อวัดและประเมินผล การทา
แบบทดสอบจะใช้กระดาษคาตอบของโรงเรี ยน เนื่องจากเครื่ องตรวจข้อสอบมักมีราคาสู งหรื อต้อง
ซื้ อโปรแกรมในการตรวจข้อสอบ งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจกระดาษคาตอบของ
โรงเรี ยนด้วยวิธีประมวลผลภาพ เพื่อช่วยในการตรวจข้อสอบที่เป็ นแบบปรนัยโดยอาศัยเครื่ องพิมพ์
ที่มีสแกนเนอร์ เป็ นเครื่ องมือรับข้อมูลภาพแบบดิจิตอล และใช้หลักการประมวลผลภาพร่ วมในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ เริ่ มตั้งแต่การแปลงภาพสี เป็ นโทนสี เทา การลดสัญญาณรบกวน และแปลงภาพโทน
สี เทาเป็ นขาวดา เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่เครื่ องพิมพ์มีสแกนเนอร์ ที่ความละเอียด 100 dpi
ขึ้นไป ขนาดของภาพที่ใช้ 1104x119 พิกเซล กระดาษคาตอบของโรงเรี ยน ขนาด14.2x15.1 ซ.ม.
พัฒนาโดยใช้ภาษา php ในการเขียนโปรแกรม สร้างเฉลยเก็บไว้ในไฟล์ .txt ผลการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพระบบ พบว่า ในการทดสอบใช้ขอ้ สอบจานวน 840 ข้อ และระบบสามารถตรวจข้อสอบ
ถูกคิดเป็ นร้อยละ 88.23 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
คาสาคัญ: กระดาษคาตอบ, การประมวลผลภาพ, ข้อสอบปรนัย
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. บทนา
การวัดและประเมินผลในการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนมีดว้ ยกันหลายวิธี แต่วิธีการหนึ่ งที่
นิยมคือการสอบ โดยมีการสอบทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค และข้อสอบที่ใช้ในการสอบส่ วน
ใหญ่ จะเป็ นข้อสอบแบบปรนัย ซึ่ งในการตรวจข้อสอบแบบปรนัยจะใช้วิธี การตรวจข้อสอบโดย
อาจารย์ผสู ้ อนเป็ นหลัก ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะตรวจข้อสอบแล้วเสร็ จ หรื อการตรวจข้อสอบ
โดยใช้เครื่ องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ วในการตรวจข้อสอบ แต่
โดยมากจะมีเฉพาะในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และเครื่ องตรวจข้อสอบอัตโนมัติมีราคาสู ง ทาให้อาจารย์
ต้องใช้เครื่ องตรวจข้อสอบอัตโนมัติร่วมกัน เป็ นผลให้อาจารย์ได้รับความยุง่ ยากและล่าช้าในกรณี มีผู ้
ต้องการใช้เครื่ องตรวจข้อสอบอัตโนมัติร่วมกันจานวนมาก
การประมวลผลภาพเป็ นเทคนิคในการสร้างภาพดิจิตอล แปลงข้อมูลตาแหน่งและความสว่าง
ของภาพ ปรับปรุ งข้อมูลภาพภาพให้ชดั เจนและดีข้ ึน การวิเคราะห์และเข้าใจภาพนาไปสู่ การวิเคราะห์
ภาพแบบอัตโนมัติ จึ งได้มีการนาเทคนิ คการประมวลผลภาพมาใช้ร่วมในการพัฒนาระบบตรวจ
กระดาษคาตอบอัตโนมัติ เพื่อช่ วยในการตรวจข้อสอบแบบปรนัย โดยการอาศัยเครื่ องพิมพ์แบบมี
สแกนเนอร์ ซึ่ งเป็ นอุ ปกรณ์ สานักงานที่ หาได้ง่ายและมี ทุกโรงเรี ยน สแกนกระดาษคาตอบแล้วได้
ข้อมูลภาพเป็ นภาพดิ จิตอล และใช้เทคนิ ค การประมวผลภาพเข้ามาร่ วมในการพัฒนาระบบตรวจ
กระดาษคาตอบอัตโนมัติ ทาให้เพิ่มความสะดวกในการตรวจข้อสอบของอาจารย์ และไม่ตอ้ งนา
ข้อ สอบไปตรวจที่ เ ครื่ องตรวจข้อสอบอัต โนมัติ ที่ เป็ นเครื่ อ งส่ ว นกลางที่ ใ ช้ร่ วมกัน ในโรงเรี ย น
สามารถค่าลดใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องตรวจข้อสอบแบบปรนัย อีกทั้งยังเป็ นการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้
เกิดประโยชน์อีกด้วย
งานวิจยั นี้ จดั ทาขึ้ นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจกระดาษคาตอบของโรงเรี ยน
ด้วยวิธีประมวลผลภาพเป็ นวิธีการที่ นาเครื่ องพิมพ์แบบมีสแกนเนอร์ ซ่ ึ งเป็ นอุปกรณ์ สานักงานมา
ประยุกต์ใช้งานแทนเครื่ องตรวจข้อสอบปรนัยแบบอัตโนมัติ ทางานร่ วมกับการประมวลผลภาพ เพื่อ
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ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ท าให้ โ รงเรี ยนประหยัด งบประมาณในการจัด ซื้ อเครื่ องตรวจข้ อ สอบและ
กระดาษคาตอบ โดยตรวจข้อสอบด้วยกระดาษคาตอบที่มีใช้อยูใ่ นโรงเรี ยน
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 ครื่องตรวจข้ อสอบอัตโนมัติ
ปั จจุบนั การตรวจข้อสอบแบบปรนัย เพื่อให้มีความรวดเร็ วและมีความถูกต้องของคาตอบ
ข้อสอบแบบปรนัยมักใช้เครื่ องตรวจข้อสอบมาช่วยให้การตรวจ เครื่ องตรวจข้อสอบอัตโนมัติแบบ
ปรนัยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 แบบ กล่าวคือ 1) เครื่ องตรวจข้อสอบอัตโนมัติแบบใช้ฮาร์ ดแวร์ ช่วย
ในการประมวลผล และ 2) เครื่ องตรวจข้อสอบอัตโนมัติแบบใช้ซอฟต์แวร์ ช่วยในการประมวลผล ซึ่ ง
สิ่ ง ที่ เ ครื่ อ งตรวจข้อ สอบอัต โนมัติ แ บบใช้ฮ าร์ ด แวร์ และเครื่ อ งตรวจข้อ สอบอัต โนมัติ แ บบใช้
ซอฟต์แวร์ มีความคล้ายคลึ งกันก็คือ กระดาษคาตอบที่ใช้ในเครื่ องตรวจข้อสอบอัตโนมัติจะเป็ น
กระดาษคาตอบแบบฝนซึ่ งจะมีราคาแพงกว่ากระดาษคาตอบแบบกากบาท ประมาณ 10 เท่าต่อหนึ่ ง
แผ่น (พุทธิ นนั ท์ พัดกระจ่างและ นุชนาฎ สัตยากวี,2552)
2.2 การประมวลผลภาพ
การประมวลผลภาพ หมายถึงการประมวลผลภาพดิจิทลั สองมิติ โดยใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หรื อหมายถึ งการประมวลผลทางดิ จิทลั ของข้อมูลสองมิติ ใด ๆ ขั้นตอนแรกของการ
ประมวลผลภาพคือการรับข้อมูลภาพ หน่วยรับข้อมูลภาพแบ่งออกเป็ นสองหน่วยพื้นฐาน ส่ วนแรก
เป็ นอุปกรณ์ที่ไวต่อสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า หน่วยที่สองเป็ นหน่วยที่ทาการเปลี่ยนเอาท์พุท
ที่เป็ นสัญญาณไฟฟ้ าให้อยู่ในรู ปแบบดิ จิทลั ซึ่ งสามารถนาไปประมวลผลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้
ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ ได้แก่ Charge-Coupled Device(CCD) ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์สาคัญในกล้อง
ดิจิทลั และเครื่ องสแกนเนอร์ คุณสมบัติของภาพดิจิทลั ในมุมมองของพิกเซล โดยให้ f(x,y) จะแทนค่า
ระดับสี เทาของสมาชิกในตาแหน่ง (x,y) ดังสมการ (1)

เซตของพิกเซลที่ในแนวตั้งและแนวนอนที่ติดกันของพิกเซล p ที่พิกดั (x,y) ประกอบด้วย
พิกเซลที่พิกดั (x+1,y),(x-1,y),(x,y+1) และ (x,y-1) คือ 4-neighbor ของพิกเซล p หรื อ N4(p) ส่ วนเซต
ของพิ ก เซลที่ อ ยู่ใ นแนวทแยงที่ ติ ด กันของพิ ก เซล p ที่ พิ ก ัด (x,y) ประกอบด้ว ยพิ ก เซลที่ พิ ก ัด
(x+1,y+1),(x-1,y-1),(x+1,y-1),(x-1,y+1) คือ neighbor ในแนวทแยงของพิกเซล p หรื อ ND(p) ส่ วน
เซตของพิกเซลที่อยู่ในแนวทแยงที่ติดกันของพิกเซล p ที่พิกดั (x,y) ประกอบด้วยพิกเซลใน N4(p)
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และ ND(p) (N4(p) U ND(p)) คือ 8-neighbor หรื อ N8(p) พิกเซลเพื่อนบ้าน (neighboring pixel)
(ศันสนีย ์ เอื้อพันธ์วริ ิ ยะกุล,2555)
2.3 การแปลงภาพสี เป็ นโทนสี เทา
ภาพที่เข้าสู่ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 3 ระนาบ (RGB planes) ได้แก่ระนาบสี แดง สี เขียว
และสี น้ าเงิน ซึ่ งระดับสี จะเป็ นตัวกาหนดการแสดงผลของสี ภาพซึ่ งเป็ นส่ วนย่อยของระบบบนระนาบ
3 มิติ แต่ละสี จะแสดงโดยตาแหน่งแต่ละแกน การใช้งานที่หลากหลายจะใช้จานวนความแตกต่างของ
ระดับสี ความสามารถของมนุ ษย์สามารถแยกสี ตามตัวแปรต่าง ๆ เช่น ความสว่าง (Brightness) เฉดสี
(Hue) และความเข้ม (Intensity) ในขณะที่คอมพิวเตอร์ สามารถแยกสี เป็ นการรวมกันของแสงสี แดง สี
เขี ย ว และสี น้ า เงิ น ส่ วนในทางด้า นการพิ ม พ์จ ะใช้สี เ ขี ย วปนสี น้ า เงิ น (Cyan) สี แดงจัด ออกม่ ว ง
(Magenta) และสี เหลือง (Yellow) เป็ นสี เฉพาะด้าน ซึ่งสี RGB ส่ วนใหญ่จะใช้ในการประมวลผลภาพ
ทางคอมพิวเตอร์ (นริ นทร์ จีระนันตสิ น,2550)
2.4 การลดสั ญญาณรบกวน
สัญญาณรบกวน(Noise) คือสัญญาณไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นนอกเหนื อไปจากสัญญาณที่ได้ออกแบบ
ไว้ การลดสั ญญาณรบกวนมี หลายวิ ธี ในการวิ จยั นี้ ใ ช้วิธี ก ารลดสั ญญาณรบกวนแบบ การกรอง
ฟิ ลเตอร์ ค่ามัธยฐาน (median filter) เป็ นฟิ ลเตอร์ แบบไม่เชิ งเส้นของฟั งก์ชัน kernel เมื่อฟั งก์ชัน
ดังกล่าวเคลื่อนผ่านภาพ จะทาให้ค่าเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่ งถูกแทนที่ดว้ ยค่ามัธยฐานของค่าในเซตของ
พิก เซลนั้น โดยค่ าที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ ของแต่ล ะพิ กเซลขึ้ นอยู่กบั ค่า ในตาแหน่ ง พิก เซลนั้น และพิ กเซล
ข้างเคียง [8] ซึ่ งการนาเอาความเข้มแสงของจุดที่ตรงกันในภาพต่างๆ มาเรี ยงลาดับ (sort) จากน้อยไป
หามาก เลือกค่าที่อยูต่ รงกลางไปใช้ หากจานวนภาพทั้งหมดเป็ นจานวนคู่ ค่าทั้งสองที่อยู่ตรงกลาง
จะนามาหาค่าเฉลี่ ยวิธีการนี้ จะต้องใช้การเรี ยงลาดับซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ใช้เวลาในการคานวณสู ง
แต่ขอ้ ดีคือไม่สูญเสี ยความคมชัดของภาพ (ชูชาติ ปิ ณฑวิรุจน์,2550)
2.5 การแปลงภาพโทนสี เทาเป็ นขาวดา
การแปลงภาพเกรย์สเกลจะช่วยให้สามารถแยกวัตถุที่สนใจออกจากพื้นหลัง ซึ่ งสามาถแยก
วัตถุได้โดยนาค่าของแต่ละพิกเซล เปรี ยบเทียบกับค่าเทรชโฮล (Threshold) หากค่าของพิกเซลนั้นมี
ค่าน้อยกว่าเทรชโฮล จะกาหนดค่าใหม่ให้กบั พิกเซลนั้นมีค่าเท่ากับ 0 คือสี ดา หากค่าของพิกเซลมีค่า
มากกว่าเทรชโฮล ค่าใหม่ของพิกเซลนั้นจะมีค่าเท่ากับ 255 คือสี ขาว
เทคนิควิธีการประมวลผลภาพ ได้ถูกนามาใช้ในการวิจยั อย่างแพร่ หลาย อาทิเช่น
ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม (2552) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาโปรแกรมอ่านสัญลักษณ์ดว้ ยแสง
โดยกระบวนการประมวลผลภาพ เป็ นระบบที่ผวู้ ิจยั นาอุปกรณ์สานักงานมาประยุกต์ใช้งาน โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel หรื อ โปรแกรมอื่นที่สามารถพิมพ์ตารางได้ ออกแบบ
แผ่นชี ตแล้วใช้เครื่ องพิมพ์ พิมพ์แผ่นชี ตตามจานวนที่ ตอ้ งการ จากนั้นเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ ดว้ ยเครื่ อง
สแกนเนอร์ ในรู ปแบบของรู ปภาพ ต่อจากนั้นจะเข้าสู่ กระบวนการประมวลผลภาพ ด้วยโปรแกรมที่
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พัฒนาขึ้น ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมอ่านสัญลักษณ์ดว้ ยแสดง โดยกระบวนการ
ประมวลผลภาพ พบว่ า โปรแกรมสามารถรั บ รู ้ ต าแหน่ ง ที่ มี เ ครื่ อ งหมายบนแผ่น ชี ต ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมีความถูกต้องในการค้นหาตาแหน่ งที่ทาเครื่ องหมายถึ ง 99.99 % แต่วิธีการนี้
จะต้องออกแบบระบบแผ่นชีตขึ้นมาใหม่
นริ นทร์ จีระนันตสิ น (2550) ได้ทาการตรวจสอบและการจาแนกธนบัตรไทยโดยใช้วิธีการ
ประมวลผลภาพ โดยใช้ธนบัตรที่ผา่ นแสดง Ultraviolet light ทาให้เส้นใยเรื องแสงบนธนบัตรปรากฏ
และการรู้จาชนิดธนบัติโดยใช้วธิ ี Rule Base ใช้กล้องดิจิทลั เป็ นตัวเซนเซอร์ จบั ภาพธนบัติแต่ละชนิ ด
เข้ามาเพื่อประมวลผล ใช้แสง Ultraviolet light ฉายไปบริ เวณธนบัตรเพื่อให้ขอ้ มูลที่ใช้ในการพิสูจน์
ธนบัตรปรากฎ แต่วธิ ี การนี้ไม่เหมาะกับธนบัตรฉบับละ 1000 บาทแบบเก่า
วรากร คิ ด ส าราญ (2550) ท าการวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การคัด แยกต้น กล้า ยางพาราโดยวิ ธี ก าร
ประมวลผลภาพ การคัดแยกต้นกล้าโดยดึงลักษณะสาคัญของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นและสี
ของแผ่นตา หลังจากนั้นนามาทาการตัดสิ นโดยอาศัยมาตรฐานจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผลการทดลองด้วยวิธี
ประมวลผลภาพนี้สามารถคัดแยกต้นกล้ายางพาราได้ถูกต้องถึงร้อยละ 95
งานวิ จ ัย ระบบตรวจกระดาษค าตอบด้ว ยวิ ธี ป ระมวลผลภาพนี้ พัฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ใช้ ก ับ
กระดาษคาตอบของโรงเรี ยนและใช้เครื่ องสแกนเนอร์ อ่านข้อมูลจากสามารถตรวจคาตอบและนา
คาตอบที่ ได้เก็บลงฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และหาคุ ณภาพข้อสอบต่อไป ทาให้โรงเรี ยน
ประหยัดงบประมาณในการซื้อเครื่ องตรวจข้อสอบหรื อกระดาษคาตอบในราคาที่แพงได้
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ระบบการตรวจกระดาษคาตอบของโรงเรี ยนด้วยวิธีประมวลผลภาพ มีข้ นั ตอนตรวจ
กระดาษคาตอบ ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
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นากระดาษคาตอบของโรงเรี ยนเข้าเครื่ องพิมพ์ที่สามารถสแกนได้ ทาการสแกนภาพ นาภาพ
ที่ได้ แปลงภาพสี RGB ให้เป็ นภาพโทนสี เทา (Grayscale) ดังสมการ (2) จากนั้น ลดสัญญาณรบกวน
ในภาพโดยการทาการกรองฟิ ลเตอร์ ค่ามัธยฐาน ดังสมการ (3)

ค้นหาค่าความเข้มสี (intensity) ที่มีจานวนพิกเซลที่สูงที่ สุด (peek) มา 2 อันดับ

รู ปที่ 2 คานวณหาค่าความเข้มสี สูงสุ ด
นาค่าสี ที่มีจานวนพิกเซลที่สูงที่ สุดมา 2 อันดับที่ได้มาเข้าสู ตร เพื่อกาหนดค่า threshold ใน
การแปลงภาพเป็ นภาพขาวดา (Binary)

โดยที่ threshold
intensity1
intensity2

คือ ค่าเส้นขีดแบ่งระหว่างสี ดา และสี ขาว
คือ ความเข้มสี ที่มีจานวนพิกเซลที่สูงที่ สุดอันดับที่ 1
คือ ความเข้มสี ที่มีจานวนพิกเซลที่สูงที่ สุดอันดับที่ 2

แปลงภาพโทนสี เทา (Gray Scale) ให้เป็ นภาพขาวดา (Binary) โดยที่ ความเข้มสี ของจุด
พิกเซล (intensity) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ threshold จุดพิกเซลนั้นจะเปลี่ยนเป็ นสี ดา และความเข้มสี ของ
จุดพิกเซล (intensity) มากกว่า threshold จุดพิกเซลนั้นจะเปลี่ยนเป็ นสี ขาว
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ทาการ Mask ช่องคาตอบในแต่ละข้อ ตามสัดส่ วนความกว้างและความสู งของภาพ
กระดาษคาตอบ กับ Mask ต้นแบบที่ได้กาหนดไว้

รู ปที่ 3 ตัวอย่างกระดาษคาตอบที่เลือก
ระบบจะทาการตรวจทีละข้อ โดยการตรวจสอบการกากบาทใน 1 ข้อ จะ ไปที่บล็อกแรกสุ ด
ของข้อนั้นๆ แบ่งบล็อกทางแนวนอน ให้เป็ น 5 ส่ วนดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 แบ่งส่ วนตัวเลือก 1 ตัวเลือก
ลากเส้นในจุดแบ่งแต่ละส่ วน แล้วตรวจสอบดูวา่ เส้นที่ลากไปนั้นตัดกับกากบาทไปกี่จุดถ้า 3
ใน 5 เส้นที่ลากผ่าน มีจุดตัด 2 จุด จะถือว่ากากบาทในช่องนั้น ดังรู ปที่ 5. แล้วเก็บผลการตรวจบล็อก
นี้ไว้ ทาเช่นนี้ จนครบทุกบล็อกในข้อนั้น นาผลการตรวจของทุกบล็อกในข้อนั้นมาสรุ ปผล ว่ามี
กากบาทในตัวเลือกใดบ้าง แล้วนาผลการสรุ ปไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล

รู ปที่ 5 เส้นตรวจสอบจุดตัดกับกากบาท
นาผลการตรวจกากบาทในกระดาษคาตอบที่อยูใ่ นฐานข้อมูล มาเปรี ยบเทียบกับชุดเฉลย
คาตอบ แล้วตรวจสอบว่ามีขอ้ ใดผิด ข้อใดถูก รวมคะแนน และรายงานผล
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4. ผลการศึกษา
ผลการทดลองระบบตรวจข้อสอบในกระดาษคาตอบ ของโรงเรี ยน แสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความถูกต้องการตรวจกระดาษคาตอบ
ตรวจกระดาษคาตอบ
ไม่มีการกากบาท
กากบาทหนึ่งคาตอบในหนึ่งข้อ
กากบาทมากกว่า 1 ตัวเลือก
ค่าเฉลี่ย

จานวน 840 ข้อ
จานวนข้อที่ตรวจถูก
14
700
30
94.36

% ตรวจ
ข้อสอบที่ถูกต้อง
98.33
88.23
96.42

สรุ ปได้วา่ จากการทดสอบการตรวจข้อสอบทั้งหมด 840 ข้อ ระบบตรวจได้ถูกต้องเป็ น
จานวน 700 ข้อ คิดเป็ นร้อยละ 88.23 ข้อที่ไม่มีกากบาทตรวจได้ถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 98.33 และข้อ
ที่กากบาทมากกว่า 1 ตัวเลือก ค่าความถูกต้องคิดเป็ น 96.42 เปอร์ เซ็นต์ ทั้งนี้ขอ้ ที่ไม่มีกากบาทและข้อ
ที่กามากกว่า 1 ตัวเลือกสามารถตรวจได้ถูกต้องมากกว่าเนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพการตรวจจับภาพได้
ดีกว่า จากกระดาษคาตอบที่มีการเลือกคาตอบโดยไม่มีการกากบาท กากบาทหนึ่งคาตอบในหนึ่งข้อ
และกากบาทมากกว่า 1 ตัวเลือก มีค่าความถูกต้องคิดเป็ นร้อยละ 94.36
5. อภิปรายผล
ระบบตรวจกระดาษคาตอบของโรงเรี ยนด้วยวิธีประมวลผลภาพ สามารถช่วยลดภาระการ
ตรวจข้อสอบของอาจารย์ และช่วยลดงบประมาณในการซื้อกระดาษคาตอบที่ตรวจด้วยเครื่ องตรวจ
กระดาษคาตอบ อย่างไรก็ตามอัลกอริ ทึมที่ออกแบบไว้สามารถใช้ได้กบั กระดาษคาตอบเพียงขนาด
เดียวเท่านั้น ซึ่ งในโรงเรี ยนยังมีกระดาษคาตอบอีกหลายขนาดจึงควรมีการพัฒนาระบบให้สามารถ
ตรวจกระดาษคาตอบที่หลากหลายมากขึ้น
6. สรุ ปผลการวิจัย
ระบบตรวจกระดาษคาตอบของโรงเรี ยนด้วยวิธีประมวลผลภาพ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้งานจริ งกับการตรวจข้อสอบปรนัยด้วยกระดาษคาตอบของโรงเรี ยน โดยใช้เครื่ องสแกน
จากเครื่ องพิมพ์และหลักการประมวลผลภาพ จากการทดสอบความถูกต้องในการทางานโดย
ตรวจข้อสอบจานวน 840 ข้อ พบว่าระบบสามารถตรวจข้อสอบได้อย่างถูกต้อง จานวน 700 ข้อ คิด
เป็ นร้อยละ 88.23
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ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสํ าหรับงานซ่ อมบํารุงไฟฟ้าแสงสว่าง และ
ไฟสั ญญาณจราจรโดยใช้ การให้ เหตุผลตามกรณี
Decision Support System for Street Lights and Traffic Signal Maintenance
Using Case-based Reasoning (STMCBR)
ปิ ยะพร เป็ งนําสุวรรณ และชาติชาย ดวงสอาด
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
pengnamsuwan@gmail.com, chartchai.d@cmu.ac.th
บทคัด ย่ อ : หน่ วยงานปรับซ่อมเครื องจัก ร-ยานพาหนะมีหน้าทีในการซ่อมไฟฟ้ าแสงสว่าง และ
ไฟสัญญาณจราจรเพือให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ ในการวิเคราะห์ความเสียหายของอุปกรณ์
ต้อ งอาศัย ประสบการณ์ ข องผูเ้ ชี ยวชาญในการตัด สิ น ใจ ซึ งในการพัฒ นาระบบสนั บ สนุ น
การตัด สิ น ใจสําหรับงานซ่ อมบํารุ งไฟฟ้ าแสงสว่างและไฟสัญ ญาณจราจรโดยใช้ก ารให้เหตุ ผล
ตามกรณี ได้นาํ เอากระบวนการให้เหตุผลตามกรณี มาทําการประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการทํางาน
โดยระบบจะช่วยแนะนําอุปกรณ์ทีใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีได้รับความเสียหายได้อย่าง
เหมาะสม และรวดเร็ วยิงขึน โดยนําเอากรณี ทีเคยซ่อมในอดีตมาทําการเปรี ยบเทียบกรณี การซ่อมใหม่
เพือดึงเอาข้อมูลการซ่ อมเดิมมาแสดงให้ผใู้ ช้น ําไปซ่ อมแซมอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับเหตุก ารณ์
ทีเกิดขึ น เพือช่วยสนับสนุ นการตัดสิ นใจเลือกอุปกรณ์ทีถูกต้องแม่นยํามากขึน ดังนันระบบทีได้
พัฒ นาขึนสามารถนําไปใช้ในการช่วยเหลือในการตัดสิ น ใจในการซ่ อมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าแสงสว่ าง
ได้ใกล้เคี ย งกับคําตอบของผูเ้ ชี ยวชาญมากที สุ ด โดยคิ ด เป็ นร้ อ ยละ % ซึ งมี ค่ าใกล้เคี ย งกับ
ผูเ้ ชียวชาญในการประเมิน ใช้เวลาในการแก้ไขปั ญหาน้อยลง และทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ
มากยิงขึน
คําสํ าคัญ: การให้ เ หตุ ผ ลตามกรณี , ระบบสนั บ สนุ น การตัด สิ น ใจ, หน่ ว ยงานปรั บ ซ่ อ ม
เครื องจัก ร-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
การเดินทางโดยใช้ถนนในปั จจุบนั ถือเป็ นทางเลือกทีผูค้ นใช้เดินทางกันมากทีสุ ด “โดยมี
ข้อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุทวประเทศในช่
ั
วงปี พ.ศ. 2547 - 2552 อุบตั ิเหตุทีเกิดขึนกว่าร้อยละ 99
เป็ นอุ บัติ เหตุ ที เกิ ด ขึ นจากการขนส่ ง ทางถนน” (สํานั ก นโยบายและยุท ธศาสตร์ สํานั ก งาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม, 2556, น. ) รวมถึงไฟฟ้ าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรก็เป็ นสิงสําคัญ
ในการลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เมือมีการติด ตังไฟฟ้ าแสงสว่ างและไฟสัญ ญาณจราจรแล้วการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ ให้พร้ อมใช้งานอยู่เสมอเป็ นเรื องที สําคัญ จึงมีหน่ ว ยงานที ทําหน้าที ซ่อมแซม
อุปกรณ์ทีชํารุ ดเพือให้ใช้งานได้เป็ นปกติ โดยในการซ่อมอุปกรณ์นันต้องอาศัยประสบการณ์ของ
ผูเ้ ชียวชาญในการตัดสินใจในการวิเคราะห์ความเสียหายของอุปกรณ์
ในปั จ จุ บัน การแก้ไขปั ญ หาภายในหน่ ว ยงานปรั บ ซ่ อมฯ มีก ารจัด เก็ บ ข้อ มูล ด้านการ
แจ้งซ่อม และเบิกอุปกรณ์โดยใช้โปรแกรมงานไฟฟ้ าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรซึงถูกจัดเก็บ
อยู่ในรู ปแบบเอกสาร และเก็ บในฐานข้อมูลภายในเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว ในส่ วนของการ
ประเมินความเสียหายของอุปกรณ์ทีชํารุ ดต้องใช้ผเู้ ชียวชาญทําการประเมินอุปกรณ์ทีจะนําไปใช้ใน
การซ่อม จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการในการทํางาน
จากการศึกษาปั ญหาดังกล่าวแล้ว ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการนําระบบ STMCBRโดยใช้การ
ให้เหตุ ผลตามกรณี มาใช้ ในการปรับปรุ งกระบวนการทํางานของหน่ ว ยงานปรั บซ่ อมเพือให้มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึ น โดยระบบเก็บข้อมูลแนวทางในการแก้ไขปั ญหาจากผูท้ ีมีความเชียวชาญ
และประสบการณ์ ไว้ในรู ปแบบของฐานข้อมูล โดยนําปั ญหาทีเคยเกิด ขึ นมาแล้วนํามาใช้ในการ
แก้ปัญ หากรณี ใหม่ และทําการปรับปรุ งกรณี เดิม เมือมีปัจจัยบางอย่างเปลียนแปลงไป และจะถูก
จัดเก็บเป็ นกรณี ใหม่ เพือให้เกิดความรวดเร็ วในการประเมินกับสถานการณ์
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ระบบ STMCBR จะช่ ว ยสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจในการแก้ปั ญ หาในการซ่ อ มอุป กรณ์
ทีชํารุ ดโดยใช้วิธีการให้เหตุผลตามกรณี เป็ นหลักเพือช่วยให้ผใู้ ช้งานระบบสามารถสื บค้นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาได้เร็ วขึน และมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
. ระบบผู้เชียวชาญ (Expert System) และการให้ เหตุผลตามกรณี (Case based Reasoning: CBR)
. ระบบผู้เชียวชาญ
ระบบผูเ้ ชียวชาญเป็ นส่วนหนึงของปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence) หมายถึง ระบบ
ที ทําให้ค อมพิ ว เตอร์ ส ามารถจําลององค์ค วามรู้ ข องมนุ ษ ย์ทีเป็ นเชิ งเหตุ และผล โดยสามารถ
นําเสนอองค์ความรู้ของผูเ้ ชียวชาญเพือนําไปสู่ผลสรุ ปของปั ญหาและนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ได้ (ณัฐพงษ์ วารี ประเสริ ฐ และณรงค์ ลําดี, 2552)
การนําเอาระบบผูเ้ ชียวชาญมาประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาระบบผูเ้ ชียวชาญเพือวินิจฉัยโรค
ข้าว (พัชราภรณ์ ราชประดิ ษ ฐ์, 25 ) นําเอาC Language Integrated Production System (CLIPS)
ซึงเป็ นเครื องมือในการสร้างระบบผูเ้ ชียวชาญ มาใช้ในการสร้างกฎ และอนุ มาน เพือวินิจฉัยโรค
ข้าว ประกอบไปด้วยโรคข้าวทีเกิดจากเชือโรค กลุ่ม ประกอบด้วย เชือแบคทีเรี ย เชือรา เชือไวรัส
จํานวน โรค เมือสร้างกฎเรี ย บร้อยทําการตรวจสอบกฎ ด้วยการนําผูเ้ ชี ยวชาญ คน เป็ นผู้
ตรวจสอบทุกความเป็ นไปได้ โดยใช้กรณี ตวั อย่างโรคข้าว ข้อเทียบกับการวินิจฉัยของระบบ
ผูเ้ ชียวชาญ พบว่าระบบสามารถวินิจฉัยโรคได้ตรงกับผูเ้ ชียวชาญได้ถึง . %
. การให้ เหตุผลตามกรณี
การให้เหตุผลตามกรณี (Aamodt & Plaza, 1994) หมายถึง การแก้ปัญหาใหม่โดยนําเอาการ
แก้ไขในก่อนหน้าทีมีค วามคล้ายคลึงกับปั จ จุบัน มาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญ หาทีความ
ใกล้เคี ย งกับ ปั ญ หาใหม่ โดยเรี ยนรู้ จ ากประสบการณ์ ข องมนุ ษ ย์ ซึ งในแต่ ล ะกรณี เกิ ด จาก
ประสบการณ์ ก่อนหน้าที เคยเกิ ดขึ นซึ งเก็ บรวบรวมปั ญ หา และแนวทางการแก้ไขปั ญ หาต่ าง ๆ
ที เกิ ด ขึ นจะถูก จัด เก็ บ เป็ นองค์ค วามรู้ การให้เหตุ ผลตามกรณี นิ ย มนํามาใช้ใ นการแก้ปั ญ หา
ทางการแพทย์ การศึกษา และคอมพิวเตอร์ ซึงเห็นได้ว่าการนําวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การให้เหตุผล
ตามกรณี เป็ นวิ ธีก ารแก้ไขปั ญ หาที เหมาะสมในการนํามาใช้งาน เนื องจากมี ก ระบวนการคิ ด
เหมือนกับมนุษย์โดยเรี ยนรู้จากประสบการณ์ทีเคยเกิดขึนในอดีตมาใช้ในการแก้ปัญหา และเรี ยนรู้
สิ งทีเกิดขึนได้
การนําเอาระบบผูเ้ ชียวชาญมาใช้ในแก้ไขปั ญหาทีเคยเกิดขึนมาแล้วนัน การใช้วิธีการอ้าง
เหตุผลด้วยฐานกรณี ในการเลือกวัตถุการเรี ยนทีเหมาะสมกับนักเรี ยน (เรื องศักดิ ตระกูลพุทธิรักษ์ และ
ภัทรชัย ลลิ ตโรจน์ วงศ์, 2550) โดยใช้ระบบผูเ้ ชียวชาญแทนความรู้ด ้วยกฎ ซึ งนําเอาความรู้ ของ
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ผูเ้ ชี ยวชาญมาใช้ในการออกแบบหลัก สู ต รด้ว ยการใช้เหตุ ผ ลด้ว ยฐานกรณี โดยสามารถนํา
ประสบการณ์เก่ามาใช้ในการแก้ปัญหาในกรณี ใหม่ได้
การนําเอาหลัก การใช้เหตุ ผลด้ว ยฐานกรณี มาใช้การวิ เคราะห์ และแก้ไขปั ญ หารถยนต์
(ศิริพร หมันจิต, 2549) โดยนําคําถามผ่านกระบวนการตัดคําจากพจนานุ กรมตัด คําศัพท์จ ากนัน
ทําการให้น ําหนัก ความถูก ต้องจนสามารถแสดงคําตอบที มีค่ านําหนัก ที สู งสุ ด ขึ นมาแสดงต่ อ
ผูใ้ ช้งาน
ขันตอนการให้เหตุผลตามกรณี (เสกสรร ศิวิ ลยั และจัก รกฤษณ์ เสน่ ห์ นมะหุ ต , 2555)
ประกอบด้วย การค้นคื น วิธีก ารแก้ปัญ หาเดิ มที ใกล้เคี ยงกับปั ญ หาใหม่ (Retrieve) จากนันจะนํา
วิธี ก ารแก้ปั ญ หาเดิ มมาแก้ปั ญ หาใหม่ (Reuse) ในบางครั งเมือมี ก ารเปลียนสภาพแวดล้อ มอาจ
ต้องการปรับปรุ งวิธีแก้ปัญหาเดิม (Revise) เมือแก้ปัญหาเรี ยบร้อยแล้วิธีการแก้ปัญหาใหม่จะถูกเก็บ
ลงไปในฐานกรณี (Retain) ขันตอนการทํางานของระบบ ประกอบด้วย 4 ขันตอน ดังแสดงในรู ปที 1

รูปที 1 ขันตอนการทํางานของระบบการให้เหตุผลตามกรณี
(วีณา จันทร์แดง, 2549; เสกสรร ศิวิลยั และจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต, 2555)
1) การค้นคืนกรณี (Retrieve) วิธีการแก้ปัญหาเดิมทีใกล้เคียงกับปัญหาใหม่ โดยการดึง
เอาความรู้ในกรณี ทีคล้ายกันมาใช้งานประกอบในการพิจารณาปัญหา โดยผูใ้ ช้ระบุสาเหตุของ
ปั ญ หาประกอบด้ว ย ประเภทของไฟไฟฟ้ าทางหลวง แบ่ งเป็ น ไฟฟ้ าแสงสว่ าง ไฟสัญ ญาณ
จราจร ไฟกระพริ บ อาการดับของไฟฟ้ า แบ่งเป็ น ดับหมด ดับบางดวง (ระบุสี และจํานวน)
และติดตลอดเวลา โดยใช้อลั กอริ ทึม K-Nearest Neighbor (K-NN) ซึงเป็ นวิธีทีได้รับความนิยม
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ทีนํามาใช้ในการประเมินความคล้ายของกรณี เก่า และกรณี ใหม่ โดยวัดจากคุณลัก ษณะของ
กรณี หากกรณี ใดมี คุ ณ ลัก ษณะความแตกต่ างกัน น้ อ ย กรณี นั นจะถู ก เลื อ กนํา มาใช้ใ น
การให้เหตุผล
sim (A,B) =

เมือ

∑

×
∑

(

,

)

(1)

คือ ค่าคะแนนความคล้ายระหว่างของกรณี ปัญหาเก่าในฐานกรณี และ
กรณี ปัญหาใหม่ โดยนํามาใช้คาํ นวณความคล้ายคลึงกัน(Global
Similarity)
คือ ค่าถ่วงนําหนักแต่ละคุณลักษณะ ซึงสามารถประเมินได้จากการ
สอบถามจากผูเ้ ชียวชาญ
คือ จํานวนของคุณลักษณะ
, ) คื อ คะแนนความคล้ายระหว่างแต่ ละคุณลักษณะของกรณี ปัญหาใหม่
กับคุณลักษณะของกรณี เก่าทีได้มาจากการคํานวณความคล้ายกัน
(Local Similarity) ซึงสามารถพิจารณาจากการสอบถามจากผูเ้ ชียวชาญ
หรื อจากสมการ
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2) การนํากรณีกลับมาใช้ ใหม่ (Reuse) วิธีการแก้ปัญหาเดิมมาแก้ปัญหาใหม่โดยการนําเอา
ความรู้ในเรื องของกรณี นันมาใช้งานในการแก้ปัญหาในปัจจุบนั โดยการปรับเปลียนวิธีแก้ไข
ปัญหาของกรณี ทีถูกเลือกขึนมาให้มีความเหมาะสมกับปั ญหาปั จจุบนั โดยระบบดึงกรณี ทีเคย
นําไปใช้แก้ไขปั ญ หาประกอบไปด้ว ยชนิ ด และจํานวนของอุปกรณ์ ทีนําไปใช้ในการซ่ อม
มาแสดงให้แก้ผใู้ ช้ อันดับ จากค่าความคล้ายแต่ละคุณลักษณะ
3) การแก้ไขปรับปรุง (Revise) วิธีการปรับปรุ งวิธีแก้ปัญหาเดิม ให้มีความเหมาะสมมากขึน
โดยผูใ้ ช้เลือกกรณี ทีระบบประเมิน หรื อสร้างกรณี ใหม่ประกอบไปด้วยชนิ ด และจํานวนของ
อุป กรณ์ ที นําไปใช้ในการซ่ อมที ใกล้เคี ย งกับปั ญ หาปั จ จุ บัน ซึ งเป็ นกระบวนการปรั บปรุ ง
ให้สอดคล้องกับปัญหาทีเกิดขึนใหม่เรื อยๆ
4) การจัดเก็บกรณี (Retain) วิธีการแก้ปัญหาใหม่โดยการจัดเก็บความรู้ และประสบการณ์
ทีได้จากการแก้ปัญหาแต่ละกรณี โดยนํากรณี ทีได้จากการสร้างใหม่จากผูใ้ ช้งาน นําไปจัดเก็บ
เพือใช้งานในภายหลัง
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. วิธีดําเนินงานวิจยั
ระบบ STMCBR ได้ทาํ การศึกษาแนวคิด กระบวนการทํางานของหน่ วยงานปรับซ่อม ฯ
ในปั จจุบนั ในกระบวนการทํางานปั จจุบนั มีการจัดการข้อมูลทางด้านการซ่อมโดยเก็บเป็ นเอกสาร
การแจ้งซ่ อม และใช้โ ปรแกรมงานไฟฟ้ าแสงสว่ างและไฟสัญ ญาณจราจร เพื อเก็ บ ข้อมูล ใน
การซ่อมไว้ในฐานข้อมูลภายในเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว รวมไปถึงการประเมินสถานการณ์ใช้
ผูเ้ ชี ยวชาญและมีประสบการณ์ มาวิ เคราะห์ เพือประเมินสถานการณ์ ทีเกิ ดขึนเพือนําอุปกรณ์ ไป
ดําเนินการซ่อม ทําให้เกิดความล่าช้าในการติดตามงาน ระบบทีได้พฒั นาขึนได้นาํ เอากระบวนการ
ให้เหตุผลตามกรณี มาใช้ในกระบวนการแก้ไขปั ญ หาในการประเมิน สถานการณ์เพือแก้ไข การ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ วมายิงขึน โดยระบบจะนําข้อมูลทีได้จากการประเมินกรณี
การซ่อมของอุปกรณ์ ทีชํารุ ด ไปใช้ในการเบิ กอุปกรณ์ เพือซ่อมแซมอุปกรณ์ทีชํารุ ดให้เป็ นไปได้
อย่างรวดเร็ ว ซึงระบบสามารถจัดการด้านข้อมูลเอกสารในการสรุ ปอุปกรณ์ ทีนําไปใช้ซ่อมแซม
และสามารถติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมแซม รวมถึงการแจ้งเตือนงานแต่ละงานในรู ปแบบ
อีเมล์ ดังแสดงในรู ปที 2

รูปที 2 แผนผังแสดงสถาปัตยกรรมของระบบ STMCBR
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รูปที กระบวนการพัฒนาระบบ STMCBR
ในรู ปที กระบวนการพัฒนาระบบมีการทํางานของระบบ STMCBR ซึงมีขนตอนการทํ
ั
างาน
ดังนี เจ้าหน้าทีหน่ วยงานปรับซ่อม ฯ เข้าสู่ ระบบ โดยกรอกยูสเซอร์ เนม (Username) และพาสเวิร์ ด
(Password) กรอกข้อมูลรับเรื องแจ้งอุปกรณ์เสี ยหายลงในแบบฟอร์ มเข้าสู่ระบบ ระบบทําการประเมิน
ความเสียหายของอุปกรณ์ เจ้าหน้าทีหน่วยงานปรับซ่อมฯ สามารถเลือกกรณี ทีได้จากการประเมิน หรื อ
เพิมการกรณี ใหม่ได้หากไม่ มีกรณี ในระบบ หลังจากนันระบบทําการแจ้งเตื อนอีเมล์ไปยังหัวหน้า
หน่วยงานปรับซ่อมฯ เมือมีการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เสียหายเข้าสู่ระบบ และเมือหัวหน้าหัวหน้าหน่วยงาน
ปรั บซ่ อมฯ อนุ ม ัติ ก ารซ่ อมในระบบจะมีก ารแจ้งเตื อนไปยังเจ้าหน้าที หน่ วยงานปรั บซ่ อมฯ ให้
ดําเนินการซ่อมได้ โดยนําอุปกรณ์ทีระบบได้ประเมินไปทําการซ่อมแซม เมือทําการแก้ไขอุปกรณ์ ทีชุด
เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าหน่ วยงานปรับซ่อมฯ ทําการกรอกข้อมูลทีทีได้ทาํ การซ่อมแซมเรี ยบร้อยเข้าสู่
ระบบ ระบบแจ้งเตือนไปยังหัวหน้าหน่ วยงานปรับซ่อมฯ ว่าได้ทาํ การซ่อมแซมเรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที
หน่ วยงานปรับซ่อมฯ สรุ ปผลข้อมูล และจัดการรายงานการซ่อมในแต่ละเดือน โดยระบบ STMCBR
แบ่งส่วนการทํางานของระบบออกเป็ น ส่วน ดังนี
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1) ส่ วนจัดการข้ อมูลผู้ใช้ เป็ นส่ วนการจัดการผูใ้ ช้ในระบบโดยแบ่งผูใ้ ช้งานออกเป็ น 3
สถานะได้แก่ ผูด้ ูแลระบบ เจ้าหน้าทีหน่วยงานปรับซ่อมฯ และหัวหน้าหน่วยงาน สามารถเป็ นได้ทงั
ผูอ้ าํ นวยการ และหัวหน้าหน่ วยงานปรับซ่อมฯซึงในแต่ละสถานะมีสิทธิการเข้าถึงข้อมูลทีแตกต่าง
กัน
2) ส่ วนกรอกข้ อมูลแจ้งซ่ อม และแจ้งเตือนอีเมล์ เป็ นส่วนการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบลง
ในแบบฟอร์มทีกําหนดเพือนําไปใช้ในการประเมินความเสี ยหาย โดยมีกระบวนการทํางานในการ
ประเมินอุปกรณ์เพือนําไปใช้ในการซ่อม ดังแสดงในรู ปที

รูปที กระบวนการทํางานในการประเมินอุปกรณ์เพือนําไปใช้ในการซ่อม
จากรู ปมีขนตอนการทํ
ั
างานดังต่อไปนี ผูใ้ ช้งานทําการป้ อนข้อมูลอาการของอุปกรณ์ ทีชํารุ ด ลงใน
แบบฟอร์ มการแจ้งซ่ อมประกอบด้วย สาเหตุ ของปั ญหา (Description) คื อ รายละเอี ยดของปั ญหา เพื อ
นําไปใช้ในการดึงกรณี การซ่อมทีเคยเกิดขึ นก่อนหน้านี คือ วิธีการแก้ไขปัญหา (Solution) ระบบจะทําการ
ดึงกรณี การซ่อมที เคยเกิดขึ นก่อนหน้านี โดยดึงไฟฟ้ าชนิ ดเดี ยวกันกับอุปกรณ์ ทีชํารุ ดใหม่เท่ านัน โดย
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ระบบจะทําการวัด ค่ าความคล้ายคลึงระหว่ างกรณี ใหม่ก ับกรณี ก ารซ่ อมเก่ าก่ อนหน้านี โดยใช้
อัลกอริ ทึม K-NN โดยทําการวัด จากสาเหตุ การเสี ย และชนิ ดของไฟฟ้ าที เสี ย ระบบตรวจสอบค่ า
ความคล้ายคลึง โดยเลือกผลลัพธ์ทีมีค วามคล้ายคลึงจากค่ ามากที สุ ด ลงไป หากกรณี มีค่าความ
คล้ายคลึงน้อย จะให้ผใู้ ช้ทาํ การปรับปรุ งกรณี การซ่อมทีเหมาะสมกับสาเหตุการเสี ยของอุปกรณ์
ใหม่ และทําการบันทึกกรณี การซ่อมใหม่ไปยังฐานกรณี เพือใช้ในการแนะนําการซ่อมอุปกรณ์ในครั ง
ต่อไป ในส่วนการแจ้งเตือนรายการ ระบบจะแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ไปยังหัวหน้าหน่วยงานปรับซ่อม
ฯ เมือมีการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ รวมไปถึงการแจ้งเตือนเมือมีการปรับปรุ งข้อมูลแจ้งซ่อม
และสถานะของการซ่อมในระบบ
3) ส่ วนจัดการกรณีการซ่ อม เป็ นส่ วนเพิมกรณี การซ่อมเข้าสู่ระบบ โดยสร้างกรณี
การซ่ อมใหม่ใช้หลักการของระบบผูเ้ ชียวชาญ โดยนําองค์ความรู้จากการเพิมกรณี ของผูเ้ ชี ยวชาญ
จําลองเป็ นองค์ความรู้ให้แก่ระบบนําไปใช้ในการวิเคราะห์เพือแก้ไขปัญหา ด้วยการสร้างกรณี โดยระบุ
สาเหตุอาการเสียของไฟฟ้ าแต่ล่ะชนิด และระบุวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการ
เพิมอุปกรณ์ในการ
ซ่อมเก็บเป็ นกรณี ใหม่ลงในฐานข้อมูล เพือนําไปใช้ในการประเมินครังต่อไป
4) ส่ วนสรุ ปผลข้ อมูล และจัดการรายงาน เป็ นส่ วนทีผูใ้ ช้สามารถเรี ยกดูรายงานผล
การการแจ้งซ่อมจากฐานข้อมูล
5) ส่ วนจัดการเส้ นทาง เป็ นส่วนสําหรับการจัดการเส้นทางทีรับผิดชอบประกอบด้วย
หมวดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข และบริ เวณทีรับผิดชอบในระบบ
6) ส่ วนจัด การแผนที โดยรวม เป็ นส่ วนให้ผใู้ ช้เรี ยกดู ภาพรายละเอียดที หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
. ผลการศึกษา
จากการทํางานงานของระบบ STMCBR เมือผูใ้ ช้งานทําการป้ อนข้อมูลชนิ ด ของไฟ และ
อาการของอุปกรณ์ทีชํารุ ดลงในแบบฟอร์มการแจ้งซ่อม ระบบแสดงแนวทางการแก้ไขปั ญหานัน ๆ
ํ กของระบบมากทีสุ ด
ขึนมาให้ผใู้ ช้เลือกตามลําดับ อันดับทีมีค่าความคล้ายคลึงด้วยการให้นาหนั
หากผูใ้ ช้เลือกปั ญหาทีระบบแสดงขึ นมา ระบบจะบันทึ กการแก้ไขอัตโนมัติและนําไปปรับปรุ ง
ในการแสดงแนวทางการแก้ไขในครังต่อไป หากผูใ้ ช้ไม่เลือกกรณี ทีระบบแสดงนัน สามารถสร้าง
รายละเอียดกรณี ก ารซ่ อมใหม่เข้าสู่ ร ะบบเพือให้ระบบบัน ทึ ก ลงฐานกรณี เพือเก็ บเป็ นแนวทาง
ในการนําไปใช้แก้ไขในครั งต่อไป ในการประเมินมีการแบ่งฐานกรณี การซ่อมทีได้จากการซ่อม
ในอดี ตซึงรวบรวมมาได้ทังหมด กรณี มาเป็ นข้อมูลตังต้น (Training Data Set) ให้กบั ระบบ
STMCBR โดยข้อมูลที นํามาฝึ กให้กบั ระบบแบ่ งเป็ นข้อมูลด้านไฟฟ้ าแสงสว่าง จํานวน 50 กรณี
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ไฟสัญญาณจราจรจํานวน 30 กรณี และไฟกระพริ บ 20 กรณี โดยนํากรณี ทดสอบ (Testing Data Set)
มาทดสอบ 10 กรณี โดยให้ ร ะบบ STBCBR นําเข้าข้อมูล และนําผลที ได้จ ากระบบ STBCBR
มาเปรี ย บเที ยบกับ ผลการประเมิน จากผูเ้ ชี ยวชาญ พบว่าระบบสามารถตอบคําถามได้ใกล้เคี ย ง
8 กรณี โดยคิดได้เป็ น 8 % ซึงมีค่าใกล้เคียงกับผูเ้ ชียวชาญ ดังแสดงในตารางที
ตารางที ผลการทดสอบระบบ STBCBR เพือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ผลในการซ่อม
ชนิดของไฟ
ไฟฟ้ าแสงสว่าง
ไฟสัญญาณจราจร
ไฟสัญญาณกระพริ บ

อาการไฟทีชํารุด
ดับหมด,ติดตลอดเวลา,
ดับบางดวง
ดับหมด,ติดตลอดเวลา,
ดับบางดวง
ดับหมด,ติดตลอดเวลา,
ดับบางดวง

ระบบประเมินอาการเสี ย
การประเมินอาการเสี ยของ
ของอุปกรณ์ ใกล้ เคียงกับ
อุปกรณ์ จากผู้เชี ยวชาญ
ผู้เชียวชาญ
กรณี

3 กรณี

กรณี

3 กรณี

2 กรณี

2 กรณี

จากการทดสอบการทํางานของระบบจะเห็นได้ว่า ผลการประเมินของระบบของไฟฟ้ าแสงสว่าง
ประเมินได้ผดิ ไป กรณี และไฟสัญญาณจราจรประเมินได้ผดิ ไป กรณี เนืองจากเงือนไขในการเสี ย
ของอาการในแต่ละชนิดไฟมีเงือนไขและจํานวนของไฟทีต่างกันจึงทําให้การจําแนกฐานกรณีมีมากตาม
ไปด้วย กรณี ทีประเมินได้อาจใกล้เคียงแต่ไม่ถกู ต้องทีจะเลือกกรณี ไปใช้ในการซ่อมอุปกรณ์ รวมไปถึง
กรณี ทีมีในฐานกรณี อาจมีไม่มากเพียงทีระบบจะเรี ยนรู้แนวทางการให้เหตุ ผลตามกรณี ได้ถูกต้อง
ในส่วนของไฟสัญญาณกระพริ บ ระบบสามารถประเมินได้ถกู ต้องตรงตามผูเ้ ชียวชาญทุกกรณี เนืองจาก
เงือนไขในการระบุอาการเสี ยของไฟสัญญาณกระพริ บมีไม่มาก รวมถึงอุปกรณ์ทีประเมินมีไม่มาก
เท่ากับไฟชนิดอืน จึงทําให้การประเมินคําตอบทีได้จากระบบมีความถูกต้องมากกว่าไฟชนิดอืน
5. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การแก้ปัญหาด้วยฐานกรณี มีการนํามาใช้ในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ หลากหลายปัญหา อาทิเช่น
กิตติพงษ์ จันทนาภรณ์ และชัยวัฒน์ นุ่มทอ (2555) เสนอระบบผูเ้ ชียวชาญฐานกรณี สาํ หรับการ
วิเคราะห์ความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์เครื อข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้งานในด้านอุตสาหกรรม
โดยนําเอาข้อมูลการวิเคราะห์ความผิดพลาดทีได้สรุ ปผลในอดีต มาจัดเก็บในรู ปแบบของกฎ (Rule)
เพือนําไปใช้อา้ งอิงในการให้คาํ แนะนําโดยจัดเก็บกรณี เป็ นแหล่งข้อมูลระบบในรู ปแบบของฐานกรณี
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โดยให้เหตุผลเชิงอนุมานแบบเชิงกรณี ศึกษาเพือเปรี ยบเทียบความคล้ายกันของกรณี ปัญหาในอดีต และ
ปัจจุบนั โดย ใช้หลักการ K-NN มาหาค่าคะแนนของแต่ละลักษณะข้อมูลระหว่างกรณี ก่อนหน้า และ
กรณี ปัจจุบัน โดยระบบสามารถลดข้อมูลในการวิเคราะห์ และเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางานของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้
Salem (2007) ใช้นาํ การตอบคําถามด้วยวิธีการให้เหตุผลตามกรณี มาช่วยวินิจฉัยโรค โดยอาศัย
ปัจจัยในเรื องของสุขภาพของผูป้ ่ วย โดยนําเอามาเปรี ยบเทียบกับฐานกรณี เพือช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรค
ได้อย่างรวดเร็ วมากขึน
นอกจากนี ยังมีการนําการประยุกต์ใช้การให้เหตุผลด้วยฐานกรณี มาช่วยแนะนําอาหาร
ที
เหมาะสมสําหรับผูป้ ่ วยใน (เสกสรร ศิวิลยั และจักรกฤษณ์ เสน่ ห์ นมะหุต, 2555) มาใช้ในการแนะนํา
อาหารของผูป้ ่ วยทีเคยเข้าพักรักษากับทางโรงพยาบาลในอดีตมาเปรี ยบเทียบกับกรณี ใหม่และดึงข้อมูล
โดยทําการวัดจากคุณลักษณะของกรณี ทีเคยเกิดขึน ระบบจะแนะนําอาหารเพือให้ผปู้ ่ วยได้รับประทาน
อาหารทีถูกต้องครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเหมาะสมกับสภาพร่ างกายโดยระบบสามารถแนะนํา
อาหารได้สะดวก และรวดเร็ วยิงขึน
นอกจากนี Herrera et al (2011) ได้น ําเอากระบวนการให้เหตุ ผลตามกรณี มาใช้ในการพัฒนา
ระบบการแนะนําอาหารพร้อมสู ตรโดยอาศัยปั จจัยความต้องการบริ โภคของผูใ้ ช้ประกอบไปด้วย
ประเภทของอาหาร และวัตถุดิบ นํามาทําการเปรี ยบเทียบอาหารทีอยู่ในฐานกรณี เพือแนะนํารายการ
อาหารให้ตรงกับความต้องการผูใ้ ช้
ทังนี อภิษฎา พึงเจริ ญ และพยุง มีสัจ (2552) ได้นาํ เอาการให้เหตุผลตามกรณี มาใช้พฒั นาระบบ
ปรึ ก ษาปั ญ หาด้านการใช้งานโปรแกรมแอคแพคอี อาร์ พี (Accpac ERP) โดยนําข้อดี ข องการนํา
การให้เหตุผลตามกรณี มาใช้ประโยชน์ในการให้คาํ ปรึ กษาแก้ไขปัญหาในด้านการใช้งานของผูใ้ ช้งาน
โปรแกรมแอคแพคอีอาร์ พีซึงให้ค าํ ปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้กบั ผูใ้ ช้ โดยใช้พฒั นาระบบซึงผูใ้ ช้
สามารถใช้งานผ่านเว็บไซด์จากที ใดก็ได้เพื อสื บค้นปั ญหาที ต้องการ โดยวิ เคราะห์แนวทางแก้ไข
ทีถูกต้องทีสุดให้แก่ผใู้ ช้งานทีทําการสืบค้น
. สรุปผล
ระบบ STMCBR ด้วยเครื องมือเจโคริ บรี (jCOLIBRI ) เป็ นโปรแกรมทีใช้สร้างระบบการ ให้
เหตุผลตามกรณี มาช่วยในการแนะนําอุปกรณ์ ทีนําไปใช้ในการซ่อม แทนการใช้ผเู้ ชียวชาญในการ
ตัดสินใจ ระบบสามารถช่วยแนะนําแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง และใกล้เคียงกับผูเ้ ชียวชาญ
ด้วยการจัดลําดับการแสดงข้อมูลจากมากไปหาน้อยตามค่านําหนักของแต่ละกรณี เพือให้ผใู้ ช้งานใช้
เวลาในการแก้ไขปั ญหาที น้อยลง และในขันตอนการปรับปรุ งกรณี ยงั ช่วยเพิมประสิ ทธิภาพในการ
แสดงกรณี การซ่ อมในการนํามาใช้แก้ไขปั ญหาได้มากยิงขึ น โดยการเพิมกรณี ทีถูกต้องใหม่เข้าไป
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เพือให้ระบบนําไปใช้ในการให้เหตุผลในครังต่อไปได้ซึงระบบสามารถแสดงแนวทางการแก้ไขได้
ค่อนข้างครบถ้วน จากการประเมิน จากผูเ้ ชียวชาญ กรณี พบว่าระบบสามารถตอบคําถามได้
ใกล้เคี ยง 8 กรณี คิ ด ได้เป็ น 8 % ซึ งมีค่ าใกล้เคีย งกับผูเ้ ชี ยวชาญในการประเมิน ในการทดสอบ
ข้อมูลอีกทังระบบยังช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทํางานในหน่วยงานให้สะดวก รวดเร็ วมากยิงขึน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครังต่อไป เพือให้ระบบมีฐานกรณี ทีมากพอเพือตอบคําถามตรง
และแม่นยํามากขึนซึงกรณี ทีเกิดขึนในระบบแต่ละช่วงเวลาในการทดสอบทําให้มีขอ้ มูลทีแตกต่าง
กันในแต่ล่ะช่วงเวลา ดังนันในการปรับปรุ งกระบวนการให้เหตุผลตามกรณี ควรรวบรวมกรณี ที
เกียวข้องกับกรณี การซ่อมให้มีมาก และครอบคลุมทีสุ ดเพือให้ระบบเรี ยนรู้แนวทางแก้ไขได้อย่าง
ถูกต้องรวมถึงการสร้างเงือนไขในลักษณะของรายละเอียดของปัญหาเพือลดค่าความเหมือนในการ
เลือกคําตอบของวิธีการแก้ไขให้มีความแม่นยํามากยิงขึน
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บทคัดย่ อ: ระบบจัดการฐานข้อมูลสําหรับสารสนเทศในปั จจุบนั มีความจําเป็ นและมีหลากหลาย
ชนิ ด ให้เลือกใช้งานพร้ อมกับเทคโนโลยีสําหรั บศูน ย์ข ้อมูลที มีชือว่ า เวอร์ ชวลไลเซชัน ที มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนืองภายใต้การบริ การ Cloud computing ในส่วนของโปรแกรมจัดการเครื องเสมือน
จริ งได้แก่ VMware(ESXi) Xen และ KVM จึงนํามาทดสอบกับภาระงานจริ งแบบ OLTP บนระบบ
จัดการฐานข้อมูลโอเพนซอร์ ส MariaDB ในรู ปแบบของภาระงาน TPC-C(ร้านค้าออนไลน์) และ
Epinions(เครื อข่ายสังคมออนไลน์) ทีมีโครงสร้างของฐานข้อมูลและการใช้งานทีแตกต่างกัน พบว่า
โปรแกรมจัด การเครื องเสมื อ นจริ ง Xen มี ค่ าการให้ บ ริ การ Transection ต่ อ วิ น าที สู ง สุ ด และ
รองลงมาได้แก่ VMware(ESXi) และ KVM
คําสําคัญ: เวอร์ชวลไลเซชัน, 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
378

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
ข้อมูลสารสนเทศทีอยูใ่ นชีวิตประจําวัน มีปริ มาณสูงขึนและมีความหลากหลายทีส่ งผลทํา
ให้การบริ หารจัดการข้อมูลต้องการใช้ทรัพยากรมากกว่าในอดีตและต้องการเทคโนโลยีใหม่ เพือทํา
ให้ก ารเข้าถึงข้อมูลเหล่านันมีความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภ าพสู งที สุ ด แต่สําหรั บระบบบริ หาร
จัดการฐานข้อมูล หรื อ database management system (DBMS) ถือว่ าเป็ นเครื องมือในการรองรั บ
ภารกิ จ นี และมีก ารพัฒ นาอย่างต่อเนื อง ได้แก่ Oracle PostgreSQL DB MySQL MariaDB และ
SQLite โดยเฉพาะกลุ่มของโอเพนซอร์สคือ MySQL และMariaDB ทีมีการจัดลําดับความนิยมและ
ถูกจัดอันดับให้ MariaDB Enterprise อยูใ่ นลําดับที (Forrest Stroud,
) ซึงถือได้ว่าไว้สูงกว่า
MySQL ซึ งในส่ ว นของ Mariadb ทําการพัฒ นาส่ ว นบัน ทึ ก ข้อ มูล ที มี ชือว่ า XtraDB (MariaDB
Corporation,
) ทดแทน InnoDB ที มี อ ยู่เดิ ม เพื อรองรั บ อุ ป กรณ์ ในยุ ค ปั จจุ บั น และมี
ความสามารถในการขยายการให้บริ ก ารที มีประสิ ทธิ ภ าพที สู งขึ น ในงานวิ จ ัยนี จึงต้องการนํา
ฐานข้อมูลมาติดตังร่ วมกับเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน โดยเทคโนโลยีดงั กล่าวทําให้มีการเปลียน
รู ป แบบของศูน ย์ข ้อมูลให้อยู่ในรู ปแบบของ Cloud computing จึ งเป็ นสมมติ ฐ านหลัก ในการ
ทดสอบวัดประสิ ทธิภาพของฐานข้อมูลทีมีความนิ ยมอย่าง MariaDB บนโครงสร้างของเวอร์ ชวล
ไลเซชันทีมีโปรแกรมบริ หารจัดการเครื องเสมือนจริ งได้แก่ VMware(ESXi) KVM และ Xen เพราะ
โปรแกรมบริ หารเครื องเสมือนจริ งทังหมดมีโครงสร้างทีแตกต่างกัน โดยสําหรับ VMware(ESXi)
เป็ นโปรแกรมที มีลิข สิ ทธิ แต่ ในส่ ว นของ KVM และ Xen อยู่ในกลุ่มของโอเพนซอร์ สที มีก าร
พัฒนาอย่างต่อเนื องตามสถาปั ตยกรรมทีแตกต่างกัน โดยการนําเสนอข้อแตกต่างของโปรแกรม
บริ หารจัดการเครื องเสมื อนจริ งเหล่านี ถูกนําเสนอมาตังแต่ช่วง พ.ศ. 2553 (Rathore, M.S. Hidell,
M. & Sjodin, P. 2013, 88-96) เป็ นต้น มา ซึ งผลที ได้จากวัดประสิ ทธิ ภาพมีก ารเปลียนแปลงอย่าง
ต่อเนือง เพราะมีการพัฒนาประสิทธิภาพของตัวโปรแกรม Xen และ KVM อีกทังการพัฒนารุ่ นของ
ระบบปฏิบัติ ก าร ซึ งส่ ว นนี ไม่ร วมถึงการพัฒ นาในส่ ว นของ VMware(ESXi) ที version 6.0 ใน
ปัจจุบนั จึงทําให้มีการทดสอบและวัดประสิทธิภาพทังในส่วนของ การใช้ทรัพยากร ประสิทธิภาพ
ของการประมวลผล เก็บข้อมูล และการใช้พลังงาน โดยงานวิจยั นีผูว้ ิจยั ใช้ฐานข้อมูลโอเพนซอร์ ส
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MariaDB เพราะเป็ นฐานข้อมูลที ถูก พัฒ นาใหม่ต่ อจาก Mysql และได้รั บความนิ ยมดี ก ว่ า มาวัด
ประสิ ทธิ ภ าพด้ ว ยภาระงานจริ งอย่ า ง on-line transaction processing(OLTP) (Djellel Eddine
Difallah et al, 2015) ทีได้รับการพัฒนาให้สามารถจําลองภาระงานจํานวนมากของ ร้านค้าออนไลน์
และ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ เพือนําเสนอประสิ ทธิ ภาพที แตกต่ างของแต่ ละโปรแกรมบริ หาร
จัดการเครื องเสมือนจริ ง
ส่วนถัดไปหัวข้อทบทวนวรรณกรรมกล่าวถึงพืนฐานของโปรแกรมบริ หารเครื องเสมือน
จริ ง และงานวิจยั ทีเกียวข้อง สําหรับการดําเนินการวิจยั และผลการศึกษาได้อธิบายแนวคิดและวิธีใน
การทําการวัดประสิทธิภาพ เพือนําเสนอผลการวิจยั พร้อมสรุ ปประเด็นในหัวข้อสรุ ปผลการวิจยั
2. ทบทวนวรรณกรรม
เนื อหาในส่ วนนี กล่าวถึงงานวิจยั ทีเกียวข้องสําหรับอ้างอิงงานวิจยั และแนะนําโปรแกรม
บริ ห ารเครื องเสมื อ นจริ ง VMware(ESXi) Xen และ KVM พร้ อ มทังฐานข้อ มูล MariaDB และ
เครื องมือทีใช้ในการทดสอบ OLTP ด้วยโปรแกรม Sysbench และ OLTPBenchmark
2.1. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การวัด ประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรมบริ หารจัด การเครื องเสมื อ นจริ ง ถูก นําเสนอการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภ าพของ หน่ วยประมวลผลกลาง หน่ วยความจําหลัก หน่ วยบัน ทึกผล และ
เครื อข่ าย ระหว่ างโปรแกรมบริ หารเครื องเสมื อนจริ งได้แก่ VMware(ESXi) KVM และ Xen
สําหรั บการนําเสนอประสิ ทธิภ าพเขี ยน-อ่านของฮาร์ ด ดิ สก์ข องโอเพนซอร์ สเวอร์ ชวลไลเซชัน
KVM และXen (อิลฮาม เจ๊ะเต๊ะ, สาเราะ บิลโต๊ะแหละ, สุ รีรัตน์ แก้วครี , กฤษณ์วรา รัตนโอภาส,
, น. - ) พบว่า หน่วยบันทึกข้อมูล แบบ Thread บน KVM มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ากับ Xen โดยค่าการอ่าน Mbytes/s ซึงน้อยกว่าแบบ Single Thread Mbytes/s และมี
การวัดปริ มาณพลังงาน การวัดประสิ ทธิภาพเครื อข่าย และการอ่านข้อมูลของ Harddisk (Soriga,
S.G. & Barbulescu, M.
, - ) โดยสรุ ปว่ าประสิ ท ธิ ภ าพไม่ แตกต่ างกัน แต่ ผวู้ ิ จ ัย กล่าวว่ ามี
ประสิ ทธิภาพแตกต่างกันสําหรับ KVM รุ่ นก่อน . จึงเห็ นว่าโปรแกรมทังคู่ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือง และอีกงานวิจยั ทีศึกษาประสิทธิภาพของเครื อข่าย (Rathore, M.S. Hidell, M. & Sjodin, P.
2013, 88-96) ทําการศึกษาเทคโนโลยี Single root I/O virtualization (SR-IOV) ของ KVM กับ LXC
ในการให้บริ การเครื อข่ายกับเครื องเสมือนจริ งทีติดตัง Virtual Routers พบว่า มีปริ มาณ Throughput
ใกล้เคีย งกัน ที , kpps ในงานวิ จยั นี จึงต้องการนําเสนอความแตกต่ างของประสิ ทธิภ าพของ
โปรแกรมจัดการเครื องเสมือนจริ งได้แก่ VMware(ESXi 6.0) Xen 4.4 และ KVM(kernel 3.10) ด้วย
ฐานข้อมูล MariaDB 10.0.21 ด้วยภาระงานตัวอย่างของระบบร้านค้าออนไลน์ และเครื อข่ายสังคม
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ออนไลน์(Epinions) ในรู ปแบบของปริ มาณ Transection ต่อวินาที ซึงงานวิจยั ในลักษณะนี เน้นการ
ใช้เครื องมือวัด ประสิ ทธิภาพเท่ านัน และการพัฒ นาของโปรแกรมจัดการเครื องเสมือนจริ งอย่าง
รวดเร็ วจึงทําให้ผลการทดสอบทีถูกนําเสนอไว้ก่อนหน้าอาจมีความเปลียนแปลง
. โปรแกรมบริหารเครืองเสมือนจริง
สําหรับโปรแกรมจัดการเครื องเสมือนจริ งในปั จจุบนั มีหลากหลายทังแบบเชิงธุรกิจ และ
โอเพนซอร์ ส โดยมี ก ารพัฒ นาอย่างต่ อ เนื องสําหรั บ แบบเชิ ง ธุ ร กิ จ ที ได้รั บ ความนิ ย มได้แ ก่
VMware(ESXi) และ Hyper-V สําหรับแบบโอเพนซอร์ สทีมีความนิ ยมในปัจจุบนั ได้แก่ Xen และ
KVM โดย KVM รุ่ นแรกเผยแพร่ เมือวันที กุมภาพันธ์
จนถึงปั จจุบนั ได้ถกู พัฒนาให้ใช้งาน
บน Kernel 3.10.0 บนระบบปฏิ บัติ ก าร CentOS 7.1 ที ได้เผยแพร่ ในวัน ที สิ ง หาคม
(https://wiki.centos.org/Manuals/ReleaseNotes/CentOS ) ที มี ร หั ส รุ่ นคื อ kvm-54 ในส่ วนของ
Xen ได้รับการพัฒนาจากบริ ษทั Citrix Systems, Inc. ตังแต่ปี
และปั จจุบนั อยู่ในรุ่ นที . . ที
ผ่านการปรับปรุ งล่าสุดในวันที สิ งหาคม
เช่นเดียวกับทาง VMware ทีเผยแพร่ ESXi 6.0 ใน
วันที มีนาคม
ผูว้ ิจยั จึงนําโปรแกรมจัดการเครื องเสมือนจริ งทังหมดมาทําการทดสอบใน
งานวิจยั นี
. ตัววัดประสิทธิภาพ OLTP
สําหรับ OLTP ถือเป็ นกิจกรรมทีเกิดขึนในชีวิตประจําวัน แต่เป็ นกิจกรรมทีมีปริ มาณสู ง
เพราะเป็ นกิจกรรมทีได้รับความนิ ยม อย่างปี ก่อนหน้านี การใช้งานหน้าเว็บประมูลสินค้าทีนิ ยมกัน
ในปัจจุบนั มีการพัฒนาตัวสร้างภาระงานสําหรับฐานข้อมูลชนิดนี คือ OLTP-Bench (Djellel Eddine
Difallah et al, 2015) ทีสามารถนํามาใช้งานได้จาก github ทีมีรูปแบบภาระงานทีหลากหลาย
3. การดําเนินการวิจยั
ในขันตอนการวิจยั ผูว้ ิจยั ทําการวัดประสิทธิภาพพืนฐานด้วยโปรแกรม Sysbench
แบบ Simple ทีมีการใช้งานคําสัง “SELECT” เพือการเรี ยกดูขอ้ มูลหรื อเฉพาะการอ่านข้อมูลเท่านัน
และส่ วนที เลือกภาระงานทีนํามาทดสอบฐานข้อมูลด้วยกิจกรรม TPC-C (ร้านค้าออนไลน์) ที
เน้น ฐานข้อมูลเชิ งสัมพัน ธ์ทีมีหลายตาราง และ Epinions (เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ) ที เน้น การ
เชือมโยงข้อมูลแบบ many-to-many โดยทังสองภาระงานสําหรับฐานข้อมูลมีเอกลักษณ์ทีแตกต่าง
กัน เพือนําเสนอข้อมูลของประสิทธิภาพจากภาระงานจริ งทีได้รับความนิยม
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. การออกแบบการทดสอบ
เพราะทําให้เครื องเสมือนจริ งที ใช้ในการทดสอบด้ว ย 2 vCPU RAM 2 GB บนเครื องแม่
ข่ายรุ่ น Dell PowerEdge R200 (Xeon X3360@ 2.83 GHz RAM 4GB) เพือใช้วดั ประสิทธิภาพของ
โปรแกรมจัด การเครื องเสมือนจริ ง Xen KVM และ VMware(ESXi) ด้ว ยการติด ตังระบบจัด การ
ฐานข้อมูล MariaDB รุ่ น 10.0.21 และทําการทดสอบด้วยภาระงาน OLTP-Simple จากโปรแกรม
Sysbench และภาระงาน OLTP-TPC-C กับ OLTP-Epinions จากโปรแกรม OLTP-Bench โดย
อธิบายในส่วนถัดไป
. ภาระงาน TPC-C (ร้ านค้าออนไลน์ )
เป็ นภาระงานทีเน้นในเรื องของปริ มาณ transaction ทีสูงโดยมีโครงสร้างของฐานข้อมูลดัง
ตารางที 1 และมีรายละเอียดตามรู ปที 1
ตารางที 1 ฐานข้อมูลของภาระงาน TPC-C (ร้านค้าออนไลน์)
Tables Columns Primary Keys Indexes Foreign Kyes Trans. #Joins
9
92
8
3
24
5
2
การกําหนดให้ค่ากิจกรรมการสังซือ( %)และการชําระเงิน( %) สถานการณ์สงซื
ั อ( %)
ตรวจสอบการจัดส่ง( %) และการตรวจสอบคลังสินค้า( %) ซึงส่งผลกระทบกับทุกตาราง

รู ปที 1แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของ TPC-C (ร้านค้าออนไลน์)
ฐานข้อมูลของ TPC-C (ร้ านค้าออนไลน์ ) มีโ ครงสร้างที ใหญ่ เนื องจากรวมถึงส่ วนของ
สถานทีเก็บสินค้า และขันตอนทีครบถ้วนเพราะอ้างอิงถึงการส่งสินค้าและประวัติการสังซือ โดยใน
การทดสอบผูว้ ิจยั เลือกใช้ขนาด (Scale Factor) ไว้ที , พร้อมด้วยจํานวนผูใ้ ช้งาน (Worker) ที
, บนเครื องเสมือนจริ งทุกโปรแกรมบริ หารจัดการเครื องเสมือนจริ ง
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. ภาระงาน Epinions (เครือข่ ายสังคมออนไลน์ )
เป็ นภาระงานที เน้ น ในเรื องของการ Joins แบบ many-to-many ที มี โ ครงสร้ างของ
ฐานข้อมูลดังตารางที 2 และมีรายละเอียดตามรู ปที 2
ตารางที 2 ฐานข้อมูลของภาระงาน Epinions (เครื อข่ายสังคมออนไลน์)
Tables Columns Primary Keys Indexes Foreign Kyes Trans. #Joins
การกําหนดกิจกรรมการเรี ยกดู Review เรี ยงตามรหัส ผูใ้ ช้และความนิยม และการปรับปรุ ง
ชือ Review หัวข้อ และค่าความสนใจ โดยกระจายนําหนักแต่ ละกิ จกรรมที % เพราะมีการใช้
ตารางข้อมูลในทุกกิจกรรม และมีการเชือมข้อมูลแบบ many-to-many

รู ปที 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของ Epinions (เครื อข่ายสังคมออนไลน์)
สําหรั บฐานข้อมูล Epinions (เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ) มีจ าํ นวนตารางที น้อยกว่ าโดย
รู ปแบบของกิจกรรมนี คือมีผใู้ ช้เข้ามาโพสต์ขอ้ มูลเนื อหา เรื องทีสนใจและมีผใู้ ช้อืนทีเข้ามาแสดง
ความคิด เห็ นและแสดงความรู้สึก ซึ งสามารถดู ได้จากเว็บไซต์ http://www.epinions.com/ ซึงการ
ทดสอบเลือกใช้ขนาด (Scale Factor) ไว้ที , พร้อมด้วยจํานวนผูใ้ ช้งาน (Worker) ที , บน
เครื องเสมือนจริ งทุกโปรแกรมบริ หารจัดการเครื องเสมือนจริ ง
4. ผลการศึกษา
จากการวัดประสิทธิภาพในข้อที ขอนําเสนอผลไว้ ส่วนคือ ผลของการวัดประสิทธิภาพ
ด้วยโปรแกรม Sysbench ด้วยภาระงาน OLTP-Simple ทีทําการสร้างตารางทดสอบทีมีชือว่า sbtest
โดยตารางดังกล่าวได้ถูกสร้างข้อมูลไว้จาํ นวน , , ชุด และโปรแกรม OLTP-Bench ด้วย
ภาระงาน OLTP-TPC-C กับภาระงาน OLTP-Epinions บนเครื องเสมือนจริ งของโปรแกรม Xen
VMware(ESXi) และ KVM ตามลําดับ โดยโปรแกรม OLTP-Bench ทําการสร้ างตารางและชุ ด
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ข้อมูล สําหรับทดสอบที - ล้านชุด ข้อมูล ด้วยคําสัง “--create=true --load=true” ในการเรี ยกใช้
งาน OLTP-Bench

Transections per sec

4.1 ผลการวัดประสิทธิภาพของภาระงาน OLTP-Simple
ผลตามรู ปที 3 แสดงประสิ ทธิภาพของการวัดด้วยคําสังภาษา SQL “SELECT” ทีจํานวน
ข้อมูล , , ชุด พบว่า Xen สามารถให้บริ การเฉลียสูงถึง , . transection ต่อวินาที โดย
มีค่าสูงกว่า VMware(ESXi) และ KVM ตามลําดับ
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00

1,566.28

-

Xen

1,372.55

1,049.27

ESXi

KVM

เวลา (วินาที)

รูปที 3 ผลการวัดประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Sysbench แบบ OLTP-Simple
4. ผลการวัดประสิทธิภาพของภาพระงาน OLTP-TPC-C
ผลการวัด ประสิ ทธิ ภ าพด้ว ยโปรแกรม OLTP-Bench นําเสนอในรู ปของความสัมพัน ธ์
ระหว่างปริ มาณ Transection per sec และค่าเวลาตอบสนองมิลลิวินาที เพือเปรี ยบเทียบโปรแกรม
จัดการเครื องเสมือนจริ งทังสามตามรู ปที
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รูปที ผลการวัดประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม OLTP-Bench แบบ OLTP-TPC-C
ผลการวัดประสิทธิภาพพบว่าโปรแกรมจัดการเครื องเสมือนจริ ง Xen สามารถให้บริ การได้
สู งกว่ า VMware(ESXi) และ KVM โดยตลอดช่ ว งเวลา วิ น าที แต่ ค่ า เวลาการประมวลผล
VMware(ESXi) มีค่าเวลาการตอบสนองทีตําทีสุดตลอดเช่นกัน
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4. ผลการวัดประสิทธิภาพของภาพระงาน OLTP-Epinions
ภาระงานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ Epinions มีการเชือมความสัมพันธ์แบบ many-tomany ซึงมีรูปแบบของผลการให้บริ การทีแตกต่างจากภาระงานก่อนหน้าตามรู ปที 5
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รู ปที 5 ผลการวัดประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม OLTP-Bench แบบ OLTP-Epinions
ผลการวัดประสิทธิภาพค่าการให้บริ การลดลงและเมือเปรี ยบเทียบทังสามโปรแกรมจัดการ
เครื องเสมือนจริ งพบว่ า Xen มีปริ มาณ Transection ต่ อวิ น าที สูงที สุ ด และเวลาตอบสนองตําสุ ด
เช่นกันในกรณี นี และรองลงมาได้แก่ VMware(ESXi) และ KVM ตามลําดับ เนื องจากภาระงานนี มี
ลักษณะเชือมโยงกันเมือมีภาระงานเพิมขึนจึงส่งผลให้มีการเชือมโยงข้อมูลมากขึนทําให้ภาระงานมี
ลักษณะไม่คงที
5. สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั ด้วยการทดสอบภาระงานของฐานข้อมูลบนโปรแกรมจัดการเครื องเสมือนจริ ง
ที ได้รั บ ความนิ ย มในปั จ จุ บัน พบว่ าผลการทดสอบโดยภาพรวม Xen มีค วามสามารถในการ
ให้บริ ก ารด้วยการวัดในหน่ วยของ Transection ต่อวิน าทีสูงที สุ ด เมือเที ยบกับโปรแกรมจัด การ
เครื องเสมือนจริ งเชิงธุรกิจ VMware(ESXi) และแบบโอเพนซอร์ส KVM จากภาระงานแต่ละแบบ
ผูว้ ิจยั กําหนดให้สร้างฐานข้อมูลด้วยหน่ วยประมวลผลกลางแบบหลายแกน เพือวัดความสามารถ
การทํางานของระบบจัดการฐานข้อมูล สามารถสรุ ปแยกตามภาระงานทีใช้ทดสอบในแต่ละรู ปแบบ
ของ OLTP ไว้ดงั นี
 OLTP-Simple สามารถให้บริ ก ารได้สูงสุ ด ถึ ง , Transection ต่ อวิ น าที ด้ว ย
โปรแกรมจัดการเครื องเสมือนจริ ง Xen ทีถือว่ามีประสิ ทธิภาพดีทีสุ ด เมือทดสอบ
ด้วยคําสัง SQL แบบ “SELECT”
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 OLTP-TPC-C ภาระงานของร้านค้าออนไลน์ ทีมีข นาดใหญ่ สําหรับปริ มาณการ
ให้บริ การอยู่ที Transection ต่อวิน าที สาํ หรับโปรแกรมจัด การเครื องเสมือน
จริ ง Xen แต่ พ บว่ า VMware(ESXi) มี ค่ าเวลาตอบสนองที ดี กว่ า ในแต่ ละ
Transection สําหรับภาระงานทีมี Transection จํานวนมาก
 OLTP-Epinions ภ าร ะ งาน ที มี ก ารเชื อ ม ข้ อ มู ล many-to-many จึ งทํ า ให้ มี
ประสิ ทธิภาพลดลงเมือเวลาผ่านไป โดยโปรแกรมจัดการเครื องเสมือนจริ ง Xen
สามารถให้บริ การได้สูงสุดเช่นเดียวกัน จึงแสดงว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าโปรแกรม
จัดการเครื องเสมือนจริ งอืนๆ อย่างชัดเจน
สําหรับในงานวิจยั นี เพือนําเสนอการวัดประสิ ทธิภาพภาระงานจริ งสําหรับฐานข้อมูล โดย
วัดทีเครื องเสมือนจริ งขนาดใหญ่ แต่สาํ หรับการออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูลทีนิยมในปั จจุบนั
มีก ารขยายด้ว ยวิ ธีก ารทําคลัสเตอร์ ห รื อกลุ่ม บริ ก าร ในส่ ว นดังกล่าวถือเป็ นส่ ว นที ควรทําการ
ทดสอบต่อไป พร้อมโปรแกรมจัดการเครื องเสมือนจริ งทียังคงพัฒนาอย่างต่อเนืองควบคู่ไป
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การเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพฐานข้ อมูล MySQL และ MariaDB ด้ วยภาระงาน OLTP
A Comparison of Database Performance of MySQL and MariaDB with OLTP Workload
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บทคัดย่ อ: ข้อมูลสารสนเทศที่มีปริ มาณสู งขึ้นในยุคปั จจุบนั ที่มีคาํ นิ ยามไว้ว่า Big data ที่ถือเป็ น
หน้า ที่ ห ลัก ของระบบจัด การฐานข้อ มู ล โดยฐานข้อ มู ล โอเพนซอร์ ส ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มอย่า ง
MariaDB และ MySQL ที่ให้บริ การบน Cloud computing หรื อการให้บริ การเครื่ องเสมือนจริ งด้วย
Xen 4.4 สําหรับศูนย์ขอ้ มูลทัว่ ไป งานวิจยั นี้ จึงนําเสนอการวัดประสิ ทธิ ภาพด้วยภาระงาน OLTPSimple และ OLTP-Seats ด้ว ยค่ า Transactions ต่ อ วิ น าที พบว่ า MySQL มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่า
MariaDB อย่า งชัด เจน และสู ง ถึ ง 2 เท่ า ในกรณี ข อง OLTP-Simple(1,000 Thread) และ OLTPSeats(4 Worker) และสําหรับผลการใช้ทรัพยากรของหน่ วยประมวลผลกลางและหน่ วยความจํามี
รู ปแบบและปริ มาณการใช้งานใกล้เคียงกัน จึงกล่าวได้ว่า MySQL รุ่ น 5.6 มีประสิ ทธิ ภาพที่สูงกว่า
MariaDB 10.0.21 บนทรัพยากรที่เท่ากันในรู ปแบบเครื่ องเดี่ยว
คําสํ าคัญ: การวัดประสิ ทธิภาพ, ฐานข้อมูล, 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
การบริ หารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศถือเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญและมีบทบาทเพิ่มขึ้น เพราะ
มี ขอ้ มู ลสารสนเทศที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิต ประจําวัน จากหลากหลายกิ จ กรรม เช่ น ข้อมู ลส่ ว นบุ ค คล
(เครื อข่ายสังคมออนไลน์) ข้อมูลทางการแพทย์ และข้อมูลด้านธุ รกิ จ เป็ นต้น ที่มีปริ มาณข้อมูล
จํานวนมากจึงทําให้มีการพัฒนาโปรแกรมบริ หารจัดการฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงธุรกิจและ
แบบโอเพนซอร์ ส และที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายได้แก่ Oracle PostgreSQL DB2 MySQL MariaDB
และ SQLite งานวิจยั นี้ทาํ การศึกษาเฉพาะแบบโอเพนซอร์ สที่ถือว่าได้รับความนิ ยมได้แก่ MySQL
และ MariaDB โดยการวัดประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารจัดการฐานข้อมูลระหว่าง MySQL และ
MariaDB แต่สําหรั บ PostgresSQL ไม่ถูกกล่ าวถึ งในงานวิจยั นี้ เนื่ องจากทําการทดสอบเบื้ องต้น
พบว่ามีการทํางานที่ ดอ้ ยกว่าอย่างชัดเจนสําหรั บรุ่ นปั จจุบนั เมื่อทําการทดสอบด้วยเครื่ องมือวัด
Sysbench เพื่ อนํา เสนอการใช้ทรั พ ยากรพร้ อ มด้ว ยประสิ ทธิ ภ าพสําหรั บ การนําไปใช้ง านจริ ง
เนื่ องจากในช่ วงปี ที่ ผ่านมา มี การแยกตัวของที มพัฒนา MySQL ที่ ถูกซื้ อไปโดย Oracle Sphinx
Technologies Inc. ( 2001-2015 ) ที่ มี ชื่ อ ใหม่ ว่ า MariaDB และพัฒ นาไปสู่ รุ่ น ที่ ใ หม่ ก ว่ า แต่ ท าง
MySQL ได้มี ก ารพัฒ นาเช่ น เดี ย วกัน จึ ง เป็ นประเด็ น ที่ น่ า สนใจสํา หรั บ นํา เสนอข้อ มู ล การวัด
ประสิ ทธิ ภาพโดยทําการวัดด้วยเครื่ องมือวัดพื้นฐานอย่างโปรแกรม Sysbench และการวัดด้วยภาระ
งานจริ งอย่ า ง on-line transaction processing(OLTP) Djellel Eddine Difallah et al. ( 2015 ) ซึ่ งมี
หลายรู ปแบบได้แก่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์ การประมูลสิ นค้า และการจองตัว๋
เครื่ องบิน เป็ นต้น ซึ่ งการทดสอบด้วยการสร้างภาระงานจริ งในการใช้งานฐานข้อมูล จึงสามารถทํา
ให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพพร้ อ มผู ว้ ิ จ ัย ทํา การศึ ก ษาการใช้ท รั พ ยากรหน่ ว ยความจํา และหน่ ว ย
ประมวลผลกลาง เพราะการทดสอบบนโครงสร้ า งของเครื่ อ งเสมื อ นจริ งที่ บริ ห ารจัด การด้ว ย
โปรแกรม Xen 4.4 ในรู ปแบบที่เรี ยกว่า Para-virtualization ที่ถือว่าเป็ นโครงสร้างสําหรับที่รู้จกั กัน
ในชื่อ Cloud computing หรื อที่มีให้บริ การสําหรับศูนย์ขอ้ มูลในยุคปั จจุบนั
ดัง นั้น สํา หรั บ ผลการวิ จ ัย ถู ก นํา เสนอเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของการให้บ ริ ก ารใน
รู ปแบบ Multi-thread ที่มีจาํ นวนแตกต่างกัน พร้อมทางเลือกใช้ภาระงานการจองตัว๋ เครื่ องบินที่ถือ
ว่าเป็ นบริ การที่มีการใช้งานสู ง เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ผูท้ ี่ใช้ฐานข้อมูลทั้งสองแบบในการเลื อก
ปรับปรุ งสําหรับการจัดการฐานข้อมูล ต่อไป
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เนื้ อหาการวิจยั กล่าวไว้ท้ งั หมด 5 หัวข้อ โดยเนื้ อหาและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องในส่ วนของ
ทบทวนวรรณกรรม และขั้นตอนวิธีพร้อมรู ปแบบในการทดสอบในหัวข้อ การดําเนิ นการวิจยั และ
ผลการศึกษา
2. ทบทวนวรรณกรรม
เนื้ อหาส่ วนนี้ กล่าวถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อมูลของโปรแกรมจัดการเครื่ องเสมือน
จริ ง Xen ในด้านภาระงานได้อธิ บายเครื่ องมื อสร้ างภาระงานและวัดประสิ ทธิ ภาพอย่าง OLTPBench
2.1. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากรายงานความแตกต่ า งของระบบจัด การฐานข้อ มู ล MariaDB ได้ถูก อ้า งไว้ว่ามี ก าร
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและข้อบกพร่ องของ MySQL Bobbie Johnson, San Francisco. ( 2009 )
ดังนั้น จึ งเป็ นสมมติ ฐานที่ ผูว้ ิจยั ให้ความสนใจและผลการทดสอบโดย Jan Lindstrom,
(2014) พบว่ า MariaDB มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สู ง กว่ า แต่ เ นื่ อ งจากรุ่ น ที่ ส ามารถติ ด ตั้ง ใช้ง านจริ ง
MariaDB 10.0.21 และ MySQL 5.6 เท่านั้นที่ ได้รับเผยแพร่ ในปั จจุบนั โดยผลการทดสอบเพียง
เฉพาะโปรแกรม LinkBench ซึ่ งไม่ถูกกล่าวถึงในส่ วนของการใช้ทรัพยากรของหน่วยประมวลผล
และหน่วยความจําหลักแต่อย่างใด
2.2. โปรแกรมบริหารเครื่ องเสมือนจริง Xen
Xen เป็ นโปรแกรมแบบโอเพนซอร์ สที่ได้รับการพัฒนาจากบริ ษทั Citrix Systems, Inc.
ตั้งแต่ปี 2546 และปั จจุบนั อยูใ่ นรุ่ นที่ 4.4.2 ที่ผา่ นการปรับปรุ งล่าสุ ดในวันที่ 3 สิ งหาคม 2558
2.3. ตัววัดประสิ ทธิภาพ OLTP
OLTP-Bench Djellel Eddine Difallah et al. ( 2015) ได้ทาํ การพัฒนาเครื่ องมือสําหรับการ
วัดประสิ ทธิภาพของฐานข้อมูลในมุมมองของการให้บริ การฐานข้อมูลของระบบ Cloud computing
โดยให้คาํ นิ ยามไว้ว่า database-as-a-service (DBaaS) และสามารถสร้างภาระงานได้หลายประเภท
เช่น Transactional Web-Oriented และFeature Testing ซึ่ งเป็ นภาระงานที่นิยมใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่ า ง Twitter Epinions Online-Airline-Ticket และ Wikipedia ที่ ถื อ ว่ า เป็ นการใช้ บ ริ การจริ งที่
สามารถปรับปริ มาณได้ตามต้องการ งานวิจยั นี้ จึงเลือกใช้ในการทดสอบฐานข้อมูล MySQL และ
MariaDB
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3. การดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการทําวิจยั ผูว้ ิจยั ทําการวัดประสิ ทธิ ภาพพร้อมด้วยการใช้ทรัพยากรที่เกิดขึ้นด้วย
โปรแกรม Sysbench และ OLTP-Bench
3.1 การออกแบบการทดสอบ
เครื่ อ งแม่ ข่ า ยสํา หรั บ ทํา วิ จ ัย คื อ Dell PowerEdge R200 (Xeon X3360@ 2.83 GHz RAM
4GB) โดยสร้างเครื่ องเสมือนจริ งบนโปรแกรม Xen 4.4 ด้วยคุณสมบัติคือ 3 vCPU RAM 2.5 GB
พร้ อมติ ดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล MariaDB 10.0.21 และ MySQL 5.6 เพื่อทําการทดสอบด้วย
ภาระงาน OLTP-Simple จากโปรแกรม Sysbench และภาระงาน OLTP-Seats จากโปรแกรม
OLTP-Bench ที่เป็ นภาระงานของการจองตัว๋ เครื่ องบินออนไลน์ที่มีโครงสร้างของฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่
3.2ภาระงาน SEATS (การจองตั๋วเครื่ องบินออนไลน์ )
ภาระงานที่สร้างขึ้นสําหรับการจองตัว๋ เครื่ องบินถูกกําหนดขนาดของ Scale factor ที่ 100
เนื่ องจากทําการทดสอบภาระงานเพื่อให้เต็มประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการทดสอบ
และกําหนดค่านํ้าหนักกิจกรรมประกอบด้วย การเลือกที่นงั่ 35% การจอง 20% ปรับปรุ งข้อมูลการ
จอง 15% ยกเลิกการจอ 10% ปรับปรุ งข้อมูลลูกค้า 10% และค้นหาเที่ยวบิน 10% ในการทดสอบซึ่ง
มีโครงสร้างตาม ตารางที่ 1 และรู ปที่ 1 เพื่อทําการทดสอบเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 – 4 Worker
ตารางที่ 1 ฐานข้อมูลของภาระงาน SEATS (การจองตัว๋ เครื่ องบินออนไลน์)
Tables Columns Primary Keys Indexes Foreign Kyes Trans. #Joins
8
170
9
5
12
6
6
ฐานข้อมูลประกอบจาก 8 ตาราง และมีการเชื่ อมต่อข้อมูลสู งถึง 6 ตาราง โดยมีคียห์ ลัก
จํานวน 9 ชุดกระจายในแต่ละตาราง ด้วยปริ มาณฟิ ลด์ท้ งั หมด 170 ฟิ ลด์ โดยใช้คาํ สั่งในการสร้าง
ฐานข้อมูลและจําลองข้อมูลด้วยคําสัง่ “--create=true --load=true” ในการเรี ยกใช้งาน OLTP-Bench
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รู ปที่ 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
การแสดงความสัมพันธ์ของตารางจํานวน 8 ตาราง มี ความสัมพัน ธ์ที่สําคัญของลู กค้า
ตารางการบิ น เที่ ย วบิ น สนามบิ น และสายการบิ น ที่ ใ ห้บริ ก าร โดยมี การเชื่ อมต่ อส่ ว นใหญ่ ใ น
รู ปแบบ หนึ่งต่อกลุ่ม(one-to-many)เป็ นหลัก
4. ผลการศึกษา
ผลการวัดประสิ ทธิ ภาพด้วยการนําเสนอตามโปรแกรมที่ใช้ทดสอบด้วยค่า Transactions
ต่อวินาที ในตารางที่ 1 และผลของการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกันระหว่าง MariaDB และ MySQL
ด้วยภาระงาน OLTP-Simple และ OLTP-Seats
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพระหว่าง MariaDB และ MySQL
ระบบจัดการฐานข้ อมูล
OLTP-Simple(100 Thread)
OLTP-Simple(500 Thread)
OLTP-Simple(1,000 Thread)
OLTP-Seats(2 Worker)
OLTP-Seats(3 Worker)
OLTP-Seats(4 Worker)

MariaDB 10.0.20
MySQL 5.6
Transactions per sec Transactions per sec
21,727.57
23,014.81
12,409.36
148.02
158.28
116.44

20,949.555
23,386.365
23,242.125
162.97
197.01
248.67

จากตารางที่ 1 MariaDB มีประสิ ทธิภาพของการทดสอบด้วยภาระงาน OLTP-Simple ที่สูง
กว่าในระดับ Thread 100 และ 500 แต่มีค่าลดลงที่ 1,000 Thread ถึง 50% ของ MySQL แต่ในภาระ
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งาน OLTP-Seats มีประสิ ทธิ ภาพตํ่ากว่าและชัดเจนมากในผลของ 4 Worker สําหรับด้านการใช้
ทรัพยากรของฐานข้อมูลแต่ละแบบจะนําเสนอในส่ วนต่อไป
4.1 ผลการทดสอบด้ วยภาระงาน OLTP-Simple ของโปรแกรม Sysbench
ผลการวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรหน่ วยประมวลผลและหน่ วยความจําในรู ปแบบ
กราฟความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล MariaDB ในรู ปที่ 2 และ MySQL ในรู ปที่ 3 โดยกําหนดให้แกน
ทางซ้ายระบุค่าการใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง และแกนด้านขวาระบุการใช้ค่าหน่วยความจํา

85

รูปที่ 2 ปริ มาณการใช้ CPU และ RAM ของ MariaDB ที่ทดสอบด้วย OLTP-Simple
ผลการใช้หน่วยประมวลผลกลางของฐานข้อมูล MariaDB สําหรับการทดสอบด้วย OLTPSimple มีค่าสู งสุ ดที่ 1,000 Thread แต่ค่าการใช้หน่วยความจํามีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันอยูร่ ะหว่าง 98100%
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รู ปที่ 3 ปริ มาณการใช้ CPU และ RAM ของ MySQL ที่ทดสอบด้วย OLTP-Simple
ผลการใช้หน่วยประมวลผลกลางของฐานข้อมูล MySQL สําหรับการทดสอบด้วย OLTPSimple มีค่าสู งสุ ดที่ 1,000 Thread เช่นเดียวกับฐานข้อมูล MariaDB
4.2 ผลการทดสอบด้ วยภาระงาน OLTP-Seats ของโปรแกรม OLTP-Bench
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ผลการวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรหน่ วยประมวลผลและหน่ วยความจําในรู ปแบบ
กราฟความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล MariaDB ในรู ปที่ 4 และ MySQL ในรู ปที่ 5 โดยกําหนดแกน
แบบซ้ายคือค่าหน่วยประมวลผลกลางและขวาคือค่าหน่วยความจํา
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รูปที่ 4 ปริ มาณการใช้ CPU และ RAM ของ MariaDB ที่ทดสอบด้วย OLTP-Seats
ภาระงาน OLTP-Seats สําหรับฐานข้อมูล MariaDB มีการใช้หน่ วยประมวลผลกลางอยู่ที่
50% แต่ ใ ช้ห น่ ว ยความจํา เต็ม ซึ่ ง ผลของ MySQL มี รู ป แบบการใช้ท รั พ ยากรแบบเดี ย วกัน จึ ง
สามารถกล่ า วได้ ว่ า มี ก ารจัด การทรั พ ยากรที่ ใ กล้เ คี ย งกัน ทั้ง หน่ ว ยประมวลผลกลางและ
หน่วยความจํา
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รู ปที่ 5 ปริ มาณการใช้ CPU และ RAM ของ MySQL ที่ทดสอบด้วย OLTP-Seats
5. สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของฐานข้อมูล MariaDB และ MySQL ที่ติดตั้ง
บนเครื่ องเสมือนจริ งของโปรแกรมจัดการเครื่ องเสมือนจริ ง Xen 4.4 ด้วยภาระงาน OLTP-Simple
และ OLTP-Seats ในเบื้องต้นจากการทดสอบชุดแรกพบว่าค่า Transactions ต่อวินาที ได้ผลสรุ ปที่
ชัดเจนคือ MySQL มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า MariaDB ในกรณี การให้บริ การที่มีเครื่ องเสมือนจริ งที่มี
3 vCPU RAM 2.5 GB ในกรณี ทาํ การทดสอบในลักษณะที่จาํ ลองผูใ้ ช้หด้วยการกําหนดค่า Thread
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หรื อ worker พบว่าเมื่อปรับค่าเพิ่มขึ้น MySQL มีประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การที่สูงกว่า MariaDB
อย่างชัดเจน และให้ประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าถึง 2 เท่าในกรณี ของ OLTP-Simple(1,000 Thread) และ
OLTP-Seats(4 Worker) ในมุ ม มองของผลการใช้ท รั พ ยากรของหน่ ว ยประมวลผลกลางและ
หน่วยความจํามีรูปแบบและปริ มาณการใช้งานเท่ากันจึงกล่าวได้วา่ MySQL รุ่ น 5.6 มีประสิ ทธิภาพ
ที่สูงกว่า MariaDB 10.0.21 ด้วยทรัพยากรที่เท่ากันในรู ปแบบเครื่ องเดี่ยว
สําหรั บงานที่มีโอกาสพัฒนาต่อได้เนื่ องจาก MariaDB มีความสามารถในการให้บริ การ
แบบกลุ่ ม หรื อ ครั ส เตอร์ ที่ ก ล่ า วไว้ใ นเว็บ ไซต์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ี จึ ง เป็ นแนวโน้ม ที่ ดี ใ นการวัด
ประสิ ทธิภาพต่อเนื่องต่อไป
6. กิตติกรรมประกาศ
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การประยุกต์ ใช้ การทางานแบบปรับเหมาะสาหรับแบบทดสอบภาษาโปรแกรม
Using Adaptive Framework for Programming Language Test
ณัฐพงศ์ จันทวงษ์ 1 จันทร์ จิรา พยัคฆ์ เพศ2* และทิพรัตน์ สิ ทธิวงศ์ 3
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ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดย่ อ: งานวิจยั นี้มีจุดมุ่งหมายเพือ่ พัฒนาโมเดลการทางานแบบปรับเหมาะสาหรับแบบทดสอบ
ภาษาโปรแกรม โดยเนื้ อหาของคาถามนั้นสร้างตามการเรี ยนรู ้ตาม ทฤษฎีของ Bloom’s taxonomy
ซึ่งเริ่ มจากขั้น เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์ ในแต่ละระดับการเรี ยนรู ้
จะจาแนกตามค่าความยากง่ายของแบบทดสอบเปน น 5 ระดับ ได้แก่ ง่าย ค่อ นข้างง่าย ปานกลาง
ค่อนข้างยาก และยาก การประเมินผลของแบบดสอบนั้นจะประยุกต์ใช้เทคนิ คแบบแยกทางคงที่
(Fixed Branching Model) ชนิดรู ปปิ รามิดแบบมีหลายข้อในแต่ละขั้น (Multiple Item Pyramid) และ
มีการกระตุน้ พฤติกรรมการทาแบบทดสอบโดยใช้หลักการเสริ มแรงของสกินเนอร์ (Skinner) ใน
เชิงบวก เมื่อเริ่ มต้นทาแบบทดสอบ แบบทดสอบ 3 ข้อแรกจะมาจากระดับการเรี ยนรู ้แบบวิเคราะห์
ถ้าผูส้ อบตอบถูกสะสมครบ 3 ข้อ แบบทดสอบจะถูกเปลี่ยนระดับการเรี ยนรู ้ไปยังระดับการเรี ยนรู ้ที่
สูงกว่า ในทางตรงกันข้ามถ้าตอบผิดสะสมครบ 3 ข้อ แบบทดสอบจะถูกเปลี่ยนระดับการเรี ยนรู ้ไป
ยังระดับการเรี ยนรู ้ที่ต่ ากว่า และในขณะเดี ยวกันการเริ่ มทาแบบทดสอบแต่ล ะระดับการเรี ยนรู ้
โมเดลจะแสดงแบบทดสอบในระดับความยากง่าย ปานกลาง โดยมีการเปลี่ยนระดับความยากง่าย
ในทุก ๆ ข้อ ซึ่ งผูท้ าแบบทดสอบจะต้อ งทาทั้งหมด อย่างน้อ ยที่สุดจานวน 9 ข้อ หรื อ มากที่สุด
จานวน 15 ข้อ การทางานแบบปรับเหมาะจะวิเคราะห์และแสดงผลในรู ปแบบคะแนนให้ทราบถึง
ความรู ้และรายละเอียดข้อบกพร่ องจากกระบวนการคิดของผูส้ อบ นอกจากนี้ คะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อตัวผูส้ อบและผูส้ อนในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ: การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์, ทักษะภาษาโปรแกรม, 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. บทนา

ในปั จ จุ บ ัน ความรู ้ ความสามารถพื้น ฐานทางด้านภาษาโปรแกรมมี ความส าคัญต่อ การ
นาไปใช้พฒั นางานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะหลักสูตรการเรี ยนการสอนสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีแต่ละสถาบันการศึกษา ต้องการผลิตบัณฑิตออกมาให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุดเพือ่ นา
ความรู ้ที่ได้มาพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่ งมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ได้มีการทดสอบเพื่อกาหนดจานวน
ปริ ม าณ หรื อ คุ ณ ลัก ษณะของพฤติ กรรมผู ้ส อบในรู ป แบบรายบุค คล โดยใช้ แ บบทดสอบเปน น
เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผลและวัด ผล (เกษม สาหร่ า ยทิ พ ย์, 2539) ซึ่ งการสอบมี อ งค์ป ระกอบ 4
องค์ประกอบ คือ (1) บุคคล วัดคุณลักษณะความรู ้ความสามารถของตัวผูส้ อบ (2) ข้อสอบ เครื่ องมือ
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ที่ใช้ทดสอบวัดผล (3) การดาเนินการสอบ เปน นขั้นตอนที่ตอ้ งกระทาให้เกิดความยุติธรรมแก่ ผสู ้ อบ
(4) ผลการสอบ ผลลัพธ์จากความรู ้ความสามารถสู งสุ ดของแต่ละบุคคล (มลิวลั ย์ ผิวคราม, ม.ป.ป.)
จากองค์ประกอบของการสอบจะพบว่าการดาเนิ นการสอบเปน นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการวัดผล
และประเมินผลอย่างมาก เนื่ องจากการดาเนิ นการสอบเปน นขั้นตอนการได้มาซึ่ งข้อมูลที่จาเปน นใน
การวัดผลและประเมินผลจากการแปลงระดับคุณภาพของสมองและพฤติกรรมการคิดให้ออกมาใน
รู ปแบบปริ มาณค่าระดับที่วดั ได้จริ งจากผูส้ อบ เพื่อให้ผลจากการทดสอบเปน นตัวแทนของความรู ้
ความสามารถแต่ละบุคคลที่เชื่อถือได้
จากงานวิจยั ของ (Nuntawong, 2011; ณัฐภัทร ศิริคง, 2554) ได้พฒั นาระบบที่ใช้ประเมิ น
ทักษะและองค์ความรู ้เพื่อจัดลาดับบทเรี ยนและวัดระดับการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับตัวผูเ้ รี ยน ซึ่ ง
ระบบมีข้ นั ตอนที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีหลักการและทฤษฎีที่
รองรับการทางานของระบบ จากงานวิจยั ที่กล่าวข้างต้น ผูส้ อบจะสามารถตรวจสอบขั้นตอนการคิด
คะแนนได้ทุกขั้นตอนเพือ่ ให้เกิดความยุติธรรมแก่ผสู ้ อบ การทดสอบแบบปรับเหมาะมีขอ้ จากัดใน
การวัดลักษณะพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนทางด้านทักษะพิสัย และจิตพิสยั เนื่องจากลักษณะทั้งสองด้าน
นี้ ตอ้ งวัดจากพฤติกรรมการลงมื อ ปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน โดยส่ วนใหญ่จะเหมาะสมกับการทดสอบ
ประเภทปรนัย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงนาการทดสอบแบบปรับเหมาะมาพัฒนาการสอบให้มี ประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตวั ผูส้ อบ โดยลักษณะการทดสอบแบบนี้มีหลักการดังนี้ ถ้าผูส้ อบ
ตอบถูกการทางานของการทดสอบแบบปรับเหมาะจะทาการประมวลผลคัดเลือกแบบทดสอบข้อ
ถัด ไปที่ ย ากขึ้ น ถ้า หากผูส้ อบตอบผิด การท างานของการทดสอบแบบปรั บ เหมาะจะท าการ
ประมวลผลคัด เลื อกแบบทดสอบข้อ ถัดไปที่ ง่ า ยขึ้ น ผูส้ อบจะไม่ ส ามารถเกนง แบบทดสอบได้
เนื่องจากการทางานของการทดสอบแบบปรับเหมาะจะประกอบขึ้นด้วยแบบทดสอบจานวนมากที่
ครอบคลุ มเนื้ อ หาภาษาโปรแกรม และมี ก ารจ าแนกค่า ความยากง่ า ยของแบบทดสอบ เพื่อ ให้
เหมาะสมกับผูส้ อบมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งการทดสอบแนวนี้ จะสามารถฝึ กฝนให้ผูส้ อบพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพต่อกระบวนการเรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น
2. ทบทวนวรรณกรรม

การทางานของการทดสอบแบบปรับเหมาะเปน นการทางานตามหลักการทดสอบแบบปรับ
เหมาะกับความสามารถของผูส้ อบ (Adaptive Test) โดยอาศัยหลักที่ว่า “ถ้าการทาข้อสอบที่ผ่านมา
ถูก ข้อถัดไปจะยากขึ้น แต่ถา้ ทาข้อสอบที่ผา่ นมาผิด ข้อถัดไปจะง่ายขึ้น” (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2545,
น. 117) กระบวนการนี้ จะดาเนิ นการต่อไปเรื่ อ ยๆ จนสามารถประมาณระดับความสามารถของ
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ผูส้ อบได้อย่างน่ าเชื่อถือ (ความคลาดเคลื่อนต่า) ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้การทดสอบกนจะยุติลง การ
ทดสอบนั้นจะต้องอาศัยหลักการการเรี ยนรู ้เพื่อประเมิ นระดับการเรี ยนรู ้ของผู ส้ อบจึงนาทฤษฎี
ทางการศึ ก ษามาใช้เ ปน นหลักในการประเมิ น ระดับ การเรี ย นรู ้ และการทดสอบจะต้อ งมี ความ
น่าเชื่อถือและแม่นยา การดาเนินการสอบจึงต้องมีกระบวนการที่ชดั เจนและสามารถตรวจสอบการ
ทางานได้ โดยส่วนมาก (van der Linden & Pashley, 2010; Thompson & Weiss, 2011) การทางาน
ของการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Adaptive Testing: CAT) (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2545, น. 180) เปน นการทดสอบจากการคัดเลือกแบบทดสอบโดยระบบประเมินผลบน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้กระบวนการตัดสิ นใจแบบต้นไม้ (Decision Tree) เลือกระดับแบบทดสอบให้กบั
ผู ้ส อบจากค่ า ความยากง่ า ยของแบบทดสอบ การท างานของการทดสอบแบบปรั บ เหมาะมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เปน นจุดเด่น และข้อบกพร่ องของผูส้ อบด้านภาษาโปรแกรม โดยการ
จาแนกตามระดับการเรี ยนรู ้ความสามารถของผูส้ อบในแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน การจัดจาแนก
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลต้องอาศัยทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับทฤษฎีของ Bloom’s
Taxonomyในปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ทฤษฎี เ ดิ ม มาปรั บ เปลี่ ย นใช้ ค าศัพ ท์ใ ห้เ หมาะสมกับ ยุค
ปั จจุบนั โดยนักวิชาการทางด้านการศึกษา 2 ท่าน คือ Anderson, Krathwohl (ศักดิ์ ชัย หิ รัญรักษ์,
2001) จาก (บรรดล สุ ขปิ ติ, 2548) ได้นากลุ่ ม การเรี ยนรู ้ มาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของสมองที่
เรี ยกว่า “สติปัญญา” จาแนกเปน น 2 กลุ่มคือ กลุ่มวัดคุณภาพสมองด้าน “สติ” และกลุ่มวัดคุณภาพ
สมองด้าน “ปั ญญา” ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบกระบวนการทางปั ญญาที่ใช้คาศัพท์เดิมและคาศัพท์ใหม่
(วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธิ์, ม.ป.ป.)
Bloom
Anderson and Krathwohl
คุณสมบัติ
1. ความรู ้ (Knowledge)
1. จา (Remembering)
สติ
2. ความเข้าใจ (Comprehension) 2. เข้าใจ (Understanding)
3. การนาไปใช้ (Application)
3. ประยุกต์ใช้ (Applying)
4. การวิเคราะห์ (Analysis)
4. วิเคราะห์ (Analyzing)
ปั ญญา
5. การสังเคราะห์ (Synthesis)
5. การประเมินค่า (Evaluation)
6. การประเมินค่า (Evaluation) 6. คิดสร้างสรรค์ (Creating)
การทดสอบแบบปรับเหมาะนิยมใช้การทดสอบแบบเทเลอร์ (Tailored Testing) (ณัฐภัทร ศิ
ริ คง, 2554; Larson & Madsen, 1985; Nuntawong, 2011) โดยวิธีทดสอบแบบแยกทางคงที่ (Fixed
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Branching Model) เปน นรู ปปิ รามิดแบบมีหลายข้อ ในแต่ละขั้น (Multiple Item Pyramid) ซึ่ งจะมี
ความแม่นยาสูง (ต่าย เซี่ยงฉี, ม.ป.ป.)
ในการทดสอบการกระตุน้ พฤติกรรมให้เกิดประสิ ทธิภาพจะต้องอาศัยหลักการเสริ มแรง
จากทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปอร์แรนต์ (Operant Conditioning) ของสกินเนอร์ (Skinner) เปน น
การเสริ มแรงที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมจากสิ่งเร้า โดยสามารถเสริ มแรงได้ท้งั ทางบวกและ
ทางลบ (ทิศนา แขมมณี , 2553) จะทาให้ผลจากการทดสอบนั้นเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
3. การดาเนินการวิจัย

การทางานของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้านภาษาโปรแกรมมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการ
วิจยั โดยมีข้นั ตอนการดาเนินงาน 2 ส่วนหลัก ดังรู ปที่ 1

2

1

รู ปที่ 1 กระบวนการดาเนินการวิจยั
ส่ วนที่หนึ่ งชุดแบบทดสอบ (Item) ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ทาการออกแบบทดสอบภาษาโปรแกรม
ที่สอดคล้องตามทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy ที่จาแนกคุณภาพสมองด้านปั ญญาเปน น 5 ระดับการ
เรี ยนรู ้ แล้วนาไปทดสอบหาค่ าความสอดคล้อ งเพื่อ คัด เลื อ กแบบทดสอบแต่ล ะข้อ จากนั้นน า
แบบทดสอบที่ได้มาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั ได้จดั เตรี ยมไว้ แล้วนาไปทดสอบหาค่าความ
ยากง่ายเพื่อแยกระดับเปน น 5 ระดับ ดังนี้ ง่าย ค่อ นข้างง่าย ปานกลาง ค่อ นข้างยาก และยาก ใน
ขั้น ตอนสุ ด ท้า ยจะเปน นการหาค่ า อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบก่ อ นน าไปจัด เกน บ เข้า คลัง
แบบทดสอบ
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ส่ วนที่สองการทดสอบแบบปรับเหมาะ (Adaptive Testing) ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการทดสอบที่
เรี ยกว่า การแยกทางคงที่ (Fixed Branching Model) และใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปอร์แรนต์
(Operant Conditioning) ของสกิ นเนอร์ (Skinner) เพื่อ เสริ ม แรงทางบวกนั้นกนคือ การเพิ่ม คะแนน
พิเศษจากการตอบแบบทดสอบถูกต้องและเปลี่ยนระดับการเรี ยนรู ้ไปยังระดับการเรี ยนรู ้ที่สูงกว่า
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนพฤติกรรมการทาแบบทดสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
เมื่อดาเนินการทั้งสองส่ วนเสรน จสิ้ นจึงนาแบบทดสอบและคาตอบที่ได้จากการวิเคราะห์ไป
จัดเกนบไว้ยงั คลังแบบทดสอบ จากนั้นนาทฤษฎีการทดสอบและการศึกษาที่ได้มาพัฒนาการทางาน
ของการทดสอบแบบปรับเหมาะสาหรับภาษาโปรแกรม การทดสอบแบบปรับเหมาะเปน นการ
ทางานที่ใช้หลักการที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นในหัวข้อที่ 2 ซึ่ งการทดสอบและการแสดงผลออกมาใน
รู ปแบบคะแนนจะเปน นประโยชน์ต่อตัวผูส้ อบในการค้นพบข้อบกพร่ องการเรี ยนรู ้ในด้านต่าง ๆ
ของภาษาโปรแกรม
การวิเคราะห์เนื้อหาด้านภาษาโปรแกรม การพัฒนาและการออกแบบต้องคานึ งถึงลักษณะ
เนื้อหาในแต่ละภาษาโปรแกรม ในงานวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านภาษาโปรแกรม
ได้แ ก่ ภาษา C ภาษา JAVA และVisual Basic (VB) เปน นต้น เพื่ อ สามารถออกแบบจ าลองให้
สอดคล้องกับเนื้ อหาด้านภาษาโปรแกรม ซึ่ งแต่ละรู ปแบบภาษาอาจจะมีความคล้ายคลึงกันทั้งใน
ส่ วนของเนื้ อ หา ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานภาษา ตัวแปร ชนิ ดข้อ มู ล การรับค่า การแสดงค่า การ
ดาเนิ นการทางคณิ ตศาสตร์ การสร้างเงื่อนไข และ การทาซ้ า เปน นต้น รวมถึงการนาไปใช้ หรื อใน
บางภาษาอาจจะมีรูปแบบโครงสร้างที่แตกต่างกัน การนาไปประยุกต์ใช้งานผูใ้ ช้จึงจาเปน นจะต้อ ง
เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของภาษาโปรแกรมในระดับหนึ่ง
การพัฒนาการทางานของการทดสอบแบบปรับเหมาะภาษาโปรแกรม จากการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล ผูท้ าวิจยั ได้ออกแบบหลักเกณฑ์การคิดคะแนนที่สามารถปรับเปลี่ยนตามทักษะของ
ผูส้ อบ (Nuntawong, 2011) โดยกาหนดให้แบบทดสอบมีจานวนข้อทั้งหมดมากที่สุด 15 ข้อ และมี
เวลาในการทดสอบ 30 นาที หลังจากทาการทดสอบเสรน จสิ้ น โมเดลจะแสดงรายละเอียดคะแนน
ให้กบั ตัวผูส้ อบได้ทราบ
4. ผลการศึกษา

จากการทางานของการทดสอบแบบปรับเหมาะ (Nuntawong, 2011) ผูว้ ิจยั ได้นาโมเดลมา
ปรับปรุ งและออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนแบบปรับเปลี่ยนตามทักษะความสามารถของผูส้ อบ ซึ่ง
แบบทดสอบมีการแบ่งกลุ่ม การเรี ยนรู ้วดั คุ ณภาพสมองด้านปั ญญาเปน น 5 กลุ่ ม ดังได้กล่ าวไว้ใน
หัวข้อที่ 2 และมีระดับความยากง่าย 5 ระดับ ดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3 ในแต่ละกลุ่มการเรี ยนรู ้
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โดยลักษณะของแบบทดสอบจะเปน นแบบ 4 ตัวเลือก (Multiple Choice) โดยโมเดลการทางานและ
การให้คะแนนระดับการเรี ยนรู ้แบบปรับเหมาะ แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ขั้นตอนการทางานและการให้คะแนนระดับการเรี ยนรู ้
ที่ได้ปรับปรุ งมาจาก (Nuntawong, 2011)
ผูส้ อบจะสามารถทาแบบทดสอบได้สูงสุ ด 15 ข้อ โดยข้อแรกการทางานของการทดสอบ
แบบปรับเหมาะนี้ โมเดลจะทาการเลือกแบบทดสอบระดับการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ และความยากง่าย
ปานกลาง หากผูส้ อบทาแบบทดสอบในระดับการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ ถูกต้องสะสมครบ 3 ข้อ จึงจะ
เลื่อนระดับการเรี ยนรู ้ของแบบทดสอบขึ้นไปเปน นระดับการเรี ยนรู ้ ประเมินค่า และหากผูส้ อบทา
แบบทดสอบในระดับการเรี ยนรู ้ประเมินค่าถูกต้องสะสมครบ 3 ข้อ การทางานของการทดสอบ
แบบปรับเหมาะจะเลื่อนระดับการเรี ยนรู ้ของแบบทดสอบขึ้นไปเปน น คิดสร้างสรรค์ และหากผูส้ อบ
สามารถทาแบบทดสอบในระดับการเรี ยนรู ้ คิดสร้างสรรค์ ได้ถูกต้องสะสมครบ 3 ข้อ กนจะสิ้ นสุด
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การทาแบบทดสอบ เพราะฉะนั้นผูส้ อบที่ทาแบบทดสอบถูกหมดทุกข้อต่อเนื่องกันจะหมายความว่า
ผูส้ อบได้ทาแบบทดสอบทั้งหมดเพียง 9 ข้อ ในขณะเดียวกันระหว่างการทาแบบทดสอบในแต่ละ
ข้อ แต่ละระดับการเรี ยนรู ้ การตอบถูกหรื อผิดมีผลไปยังข้อถัดไปเสมอนัน่ คือการเปลี่ยนระดับความ
ยากง่ายของแบบทดสอบโดยมีหลักการดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2 และในทางกลับกัน หากผูส้ อบ
ทาแบบทดสอบในระดับการเรี ยนรู ้ปัจจุบนั ผิดสะสมครบ 3 ข้อก่อน จะถูกลดระดับการเรี ยนรู ้ไปยัง
ระดับการเรี ยนรู ้ที่ต่ากว่า ในกรณี ที่ระดับปั จจุบนั อยูใ่ นระดับการเรี ยนรู ้ เข้าใจ แล้วตอบผิดสะสม
ครบ 3 ข้อ โมเดลจะยุติการทาแบบทดสอบ และแสดงผลรายละเอียดคะแนน
การสิ้นสุดการทาแบบทดสอบเปน นไปได้ใน 4 กรณี คือ
1. ผูส้ อบทาแบบทดสอบถูกหรื อผิดครบ 3 ข้อ ต่อเนื่องในระดับการเรี ยนรู ้ท้งั 3 ระดับ
2. ผูส้ อบทาแบบทดสอบครบ 15 ข้อ
3. ผู ้ส อบท าแบบทดสอบถึ ง ระดั บ การเรี ย นรู ้ เข้า ใจ และผิ ด 3 ข้อ หรื อ ผู ้ส อบท า
แบบทดสอบถึงระดับการเรี ยนรู ้ คิดสร้างสรรค์ และถูก 3 ข้อ
4. ทาครบกาหนดเวลาสอบ 30 นาที หากทาเกินเวลาโดยยังตอบไม่ครบตามจานวนข้อ การ
ทางานของการทดสอบแบบปรับเหมาะจะไม่ประมวลผลรายละเอียดคะแนนให้กบั ผูส้ อบ
เกณฑ์การคิดคะแนนเปน นดังนี้
1. ในกรณี ที่มี การเลื่ อนระดับ การเรี ยนรู ้ ไ ปยังระดับการเรี ยนรู ้ที่สูงกว่า จะมี การเพิ่ม ค่า
ระดับให้ในระดับนั้น โดยในแต่ละระดับการเรี ยนรู ้จะมีค่า ระดับและค่าโบนัสที่นามาคิดคะแนน
พิเศษแตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าระดับและค่าโบนัสของแบบทดสอบแต่ละระดับการเรี ยนรู ้
ระดับการเรียนรู้
ค่าระดับ
ค่าโบนัส

เข้ าใจ
1
2

ประยุกต์ใช้
2
4

วิเคราะห์
3
6

ประเมินค่า
4
8

คิดสร้ างสรรค์
5
10

2. หากมีการเลื่อนระดับการเรี ยนรู ้ลงไปยังระดับที่ต่ากว่า จะไม่มีการเพิม่ คะแนนพิเศษให้
3. หากทาแบบทดสอบครบ 15 ข้อก่อนการตอบถูกให้ครบ 3 ข้อ ในระดับการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
การทางานของการทดสอบแบบปรับเหมาะจะไม่เพิ่มคะแนนพิเศษให้หรื อคะแนนพิเศษนั้นเปน น 0
เนื่องจากไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของค่าคะแนนพิเศษที่กาหนดไว้
4. ในระดับการเรี ยนรู ้จะมีระดับความยากง่ายของแบบทดสอบ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการทดสอบแบบปรับเหมาะ ดังนั้นแบบทดสอบจึงไม่กาหนดน้ าหนักคะแนนค่าความยากง่าย
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5. ในข้อนี้ผวู ้ จิ ยั ขอใช้คาว่า ระดับ แทนการเรี ยก ระดับการเรี ยนรู ้ ในสมการการคิดคานวณ
คะแนนสุทธิ ดังนี้
คะแนนสุทธิ =

∑[(จานวนข้ อที่ตอบถูกในระดับ×ค่าระดับ)+(คะแนนพิเศษ)]
∑[(จานวนข้ อที่ตอบในระดับ×ค่าระดับ)+(คะแนนพิเศษ)]

(1)

กาหนดให้ คะแนนพิเศษ = คะแนนโบนัสในระดับ × ค่าระดับ
(2)
คะแนนโบนัสในระดับ = ค่าโบนัสของระดับ – (จานวนข้อที่ตอบผิดในระดับ × 2)
คะแนนโบนัสในระดับ = 0 กนต่อเมื่อ (จานวนข้อที่ตอบผิดในระดับ × 2) ≤ ค่าโบนัสของระดับ (3)
คะแนนแต่ละระดับการเรี ยนรู ้ = ∑[(จานวนข้อที่ตอบถูกในระดับนั้น × ค่าระดับ) + (คะแนนพิเศษ)] (4)
5. อภิปรายผล
ในรายวิชาด้านภาษาโปรแกรมมีหลากหลายภาษาโปรแกรม และในแต่ละภาษาโปรแกรม
จะมี ลักษณะเนื้ อหาที่คล้ายคลึ งกัน ดังที่ได้กล่ าวไว้ขา้ งต้นในหัวข้อ ที่ 3 ซึ่ งลักษณะเนื้ อ หาต่าง ๆ
เหล่านี้ส่งผลให้ผสู ้ อนต้องใช้เวลามากในการถ่ายทอดความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน และการประเมินผลหลังการ
เรี ยนรู ้อาจจะไม่ทราบระดับการเรี ยนรู ้ของตัวผูเ้ รี ยนในแต่ละคนเนื่องจากมีเวลาจากัดในการจัดการ
เรี ยนการสอน ส่วนตัวผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้เนื้อหาแต่ละภาษาโปรแกรมที่หลากหลายภาษา ส่งผลให้
ผูเ้ รี ยนไม่ทราบถึงจุดเด่นและข้อบกพร่ องของตนเองอย่างชัดเจนในแต่ละระดับการเรี ยนรู ้ ดังนั้น
การทางานของการทดสอบแบบปรับเหมาะจึงมีการรวบรวมแบบทดสอบที่ครอบคลุมทุกระดับการ
เรี ยนรู ้ของสมองทางปั ญญา ที่วดั และแสดงผลออกมาในแบบของคะแนน
จากแบบจาลองขั้นตอนการทางานและการให้คะแนนระดับการเรี ยนรู ้ ของการทดสอบ
แบบปรับเหมาะโดยใช้รูปแบบการทดสอบแบบแยกทางคงที่ (Fixed Branching Model) ซึ่งสามารถ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ในแต่ละขั้นของระดับการเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้ค่าความถู กต้อ งหรื อ มี ค่าความ
เชื่ อ มั่น สู ง ขึ้ น ถื อ ว่า เปน นการปรั บ ปรุ ง การวัด ผลที่ ถู ก ต้อ งมากยิ่ง ขึ้ น โมเดลจะค านึ ง ถึ ง การใช้
แบบทดสอบน้อยข้อเพื่อลดความเครี ยดและความเหนื่ อยล้าจากการทาแบบทดสอบ (เกียรติศกั ดิ์
ส่ องแสง, 2547) ในแต่ละข้อ แต่ละระดับการเรี ยนรู ้ของแบบทดสอบ โมเดลสามารถปรับเปลี่ ยน
แบบทดสอบให้เหมาะกับตัวผูส้ อบโดยการจาแนกความยากง่ายในแต่ละข้อของแบบทดสอบ ทาให้
โมเดลการทดสอบแบบปรับเหมาะใช้แบบทดสอบในแต่ละข้ออย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และมี
ประสิทธิผลต่อตัวผูส้ อบ
การออกแบบโมเดลการทดสอบแบบปรับเหมาะมีการเพิ่มคะแนนพิเศษบนพื้นฐานของ
ทฤษฎี ก ารวางเงื่ อ นไขแบบโอเปอร์ แ รนต์ (Operant Conditioning) ของสกิ น เนอร์ (Skinner)
เนื่องจากมีหลักการในการกระตุน้ การแสดงพฤติกรรมที่เปน นเหตุมาจากสิ่งเร้า (แบบทดสอบ) โดยใช้
วิธีการเสริ มแรงซึ่ งมีท้ งั เสริ มแรงทางบวกและทางลบ จากงานวิจยั ได้นาวิธีการเสริ มแรงทางบวก
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โดยการเพิ่มคะแนนพิเศษสาหรับผูส้ อบที่มีการตอบแบบทดสอบถูกสะสมครบ 3 ข้อ หรื อ เลื่อน
ระดับการเรี ยนรู ้ไปยังระดับการเรี ยนรู ้ที่สูงกว่า เพือ่ กระตุน้ พฤติกรรมการแสดงออกทางปั ญญาให้มี
ประสิทธิผลมากที่สุด
การทางานของการทดสอบแบบปรับเหมาะที่ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบมีการกาหนดระดับการ
เรี ยนรู ้ตามทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy ที่ได้ปรับปรุ งจากลูกศิษย์ของบลูมและคณะเพื่อให้เข้า
กับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ์ , ม.ป.ป.) และ
สามารถจาแนกตามพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของสมองด้านปั ญญาเปน น 5 ระดับ ดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อ
ที่ 2 ตารางที่ 1โดยในเนื้ อหาภาษาโปรแกรมมี จุดมุ่งหมายเพื่อ ให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะการเรี ยนรู ้ ที่
เหมื อ นกับ ทฤษฎี ข อง Bloom’s Taxonomy ในศตวรรษที่ 21 ดัง นั้น งานวิจ ัย นี้ จึ ง น าทฤษฎี ข อง
Bloom’s Taxonomy มาใช้ในการจัดระดับการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับเนื้ อหาภาษาโปรแกรม ส่ งผล
ให้ผสู ้ อบสามารถทราบถึงจุดเด่นและข้อบกพร่ องของตนเองตามระดับการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ ทั้งนี้ผลที่ได้
จากโมเดลการทดสอบแบบปรับเหมาะยังสามารถสนับสนุนผูส้ อนได้ทราบถึงคะแนนสุทธิในแต่ละ
การเรี ยนรู ้เพือ่ มาปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6. สรุปผลการวิจัย
การออกแบบการทางานของการทดสอบแบบปรับเหมาะใช้วิธีทดสอบแบบแยกทางคงที่
(Fixed Branching Model)โดยพิจารณาเนื้อหาภาษาโปรแกรมให้สอดคล้องกับระดับการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ทฤษฎี Bloom’s Taxonomy ศตวรรษที่ 21 จาแนกเปน น 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับการเรี ยนรู ้มี
ระดับความยากง่ายของแบบทดสอบเปน น 5 ระดับ และออกแบบให้ใช้กบั การทดสอบแบบหลาย
ตัว เลื อ กโดยมี ก ารเสริ ม แรงทางบวกโดยการเพิ่ม คะแนนพิเ ศษเพื่อ กระตุ ้น ให้ต ัว ผู ้ส อบแสดง
พฤติกรรมการทดสอบให้มีประสิทธิผลมากยิง่ ขึ้น ผลที่ได้จะออกมาในรู ปแบบของคะแนน
การทดสอบพื้นฐานด้านภาษาโปรแกรมสามารถนาไปต่อยอดในอนาคตเพื่อสอบแข่งขัน
การขอใบรับรองจากหลายบริ ษทั เช่ น การทดสอบ Sun Certified Programmer for Java[tm] 2
Platform, Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) และอื่ นๆ เปน นต้น หลังจากได้
วิธีการทางานของการทดสอบแบบปรับเหมาะจะนาไปทดสอบกับนิสิตระดับปริ ญญาตรี ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการ
สุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เปน นนิ สิตที่ผ่านการเรี ยนภาษาโปรแกรมมาแล้ว
การเลือกกลุ่มตัวอย่างพิจารณาจากการตัดสิ นใจของผูว้ ิจยั เอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเปน นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
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การสํารวจความต้องการเครืองมือช่ วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในหน่ วยงานขนาดเล็ก
A Survey of The Need Software Development Supporting Tool in Very Small Entity
กิตติธัช สุ ตคี า1 รัศมิลภัส สุ ตคี า
1, 2

อาจารย์ วิทยาลัยศิลปะ สือและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
kittitouch.s@cmu.ac.th1
raslapat.s@cmu.ac.th2

บทคัด ย่ อ : การเจริ ญ เติบ โตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในปั จ จุบัน เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมี
จํานวนผูป้ ระกอบการเพิมขึนตาม โดยส่ วนมากจะเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่ และมีขนาดเล็กทีมี
นักพัฒนาอยู่ไม่เกิน คน (Very Small Entity: VSE) ในงานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีขนตอน
ั
และกระบวนการอยู่หลากหลายรู ปแบบซึงมีขอ้ ดีขอ้ เสียแตกต่างกัน และในการพัฒนาซอฟต์แวร์ยงั
คํานึงถึงการประกันคุณภาพการผลิต ซึง ISO/IEC
เป็ นมาตรฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที
นิยมใช้กนั แพร่ หลายในหน่วยการพัฒนาขนาดเล็ก ดังนันเครื องมือทีจะมาช่วยสนับสนุนการทํางาน
จึงมีความสําคัญอย่างมากทีจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต และได้ซอฟต์แวร์ทีตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า ดังนันในงานนี จึงเป็ นการสํารวจข้อมูลจากหน่ วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขนาดเล็ก เพือ
ทราบถึงรู ปแบบการพัฒนาทีนิยมใช้งาน รวมถึงความต้องการในการใช้งานเครื องมือทีจะสนับสนุน
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
คําสําคัญ: การพัฒนาซอฟต์แวร์, เครื องมือสนับสนุน, หน่วยการพัฒนาขนาดเล็ก, 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
ในงานของการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็ นงานทีมีความซับซ้อนสูง และมีความยากในการพัฒนา
รวมทังความต้องการและความคาดหวังของผูใ้ ช้ทีเพิมมากขึน ซึงหน่วยงานหรื อบริ ษทั ทีมีหน้าทีใน
การพัฒ นาจะต้อ งมี ก ารปรั บ ตัว ตามยุค สมัย และผูใ้ ช้ที ผ่ านมาจึ ง มี ก ารนํา ขันตอน รู ป แบบ
กระบวนการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ (Software Development Model) และเครื องมื อ สนับ สนุ น ต่ างๆ
รวมทังมาตรฐานการประกัน คุ ณ ภาพการพัฒ นาซอฟต์แวร์ มาทดลองใช้ซึงอาจจะได้ผลที ดี บา้ ง
หรื อไม่ดีบ้าง เป็ นผลทําให้เกิ ดปั ญหาในการพัฒนาต่างๆอาทิ เช่น โครงการไม่เสร็ จตามเวลา เกิ ด
ข้อผิดพลาดสูง(Bug) หรื อซอฟต์แวร์ มีคุณภาพตํา เป็ นต้น ดังนันงานวิจยั ชิ นนี จึงเป็ นการรวบรวม
ข้อมูล และสรุ ปรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 21 แห่งเป็ นบริ ษทั พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยส่วนมาก
ได้รับการประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และวิเคราะห์ขอ้ มูลของรู ปแบบในการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ของบริ ษทั ต่างๆ เพือนําข้อมูลทีได้มาเชือมโยงหาแนวโน้มของวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที
ได้ผลดีทีสุด และนําข้อมูลมาประกอบสําหรับการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
. หน่ วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขนาดเล็ก (Very Small Entity)
หน่ วยการพัฒ นาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก (Very Small Entity: VSE) คือกลุ่มหน่ วยงานขนาด
เล็กทีมีกิจกรรมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรโดยมีจาํ นวนของผูร้ ่ วมในการพัฒนาไม่เกิน
คนในโครงการ รวมทังหน่วยงานทีได้รับการจดทะเบียนเป็ นลักษณะบริ ษทั พัฒนาซอฟต์แวร์ หรื อ
กลุ่มคนทีพัฒนาซอฟต์แวร์ อยู่ในหน่ วยงานทีพัฒนาซอฟต์แวร์ เพือนํามาใช้เองในหน่ วยงาน หรื อ
เพือการศึกษาวิจยั เป็ นต้น
. มาตรฐาน ISO/IEC 29110
ISO/IEC 29110 (Claude Y. Laporte) เป็ นมาตรฐานการประกัน คุณ ภาพในกระบวนการ
ผลิตซอฟต์แวร์ระดับสากล โดยมาแนวคิดจากการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของโลก
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ก ับ กลุ่ ม หรื อหน่ วยงานขนาดกลาง หรื อเล็ ก ได้มี โ อกาสแข่ ง ขัน ใน
อุต สาหกรรม โดยรู ปแบบของ ISO/IEC29110 ให้ค วามสําคัญ ใน กระบวนการในการพัฒ นา
ซอฟต์แ วร์ คื อ การวางแผนโครงการ (Project planning) และ การสร้ างซอฟต์แ วร์ (Software
Implementation) ดังรู ปที
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รู ปที กระบวนการใน ISO/IEC 29110
2.3 เครืองมือซอฟต์แวร์ ช่วยสนับสนุนการพัฒนา (Software Development Supporting Tool)
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคู่กบั การใช้ระบบประกันคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์นนมี
ั
ความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคู่กบั การเขียนเอกสารประกอบ (Work product)
ซึงมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ได้กาํ หนดเอกสารประกอบการพัฒนาไว้ทงหมด
ั
ชนิด ตาม
มาตรฐาน และมีความจําเป็ นทีจะต้องสร้างขึนเพือใช้สาํ หรับในการพัฒนาและการประเมินในการ
สร้างเอกสารนันจะสินเปลืองทรัพยากรเป็ นอย่างมาก อาทิเช่น กระดาษ เวลา และทรัพยากรบุคคล
เป็ นต้น ดังนันจึงได้มกี ารนําเอาเครื องมือสนับสนุนทีเป็ นซอฟต์แวร์ (Software Development
Supporting Tool)เข้ามาใช้อย่างแพร่ หลาย ตามรู ปแบบของการพัฒนา Javier Portillo-Rodríguez
(Javier Portillo-Rodríguez,
:13-22)ได้กาํ หนดคุณลักษณะของเครื องมือทีจะนํามาช่วยในการ
สนับสนุนในการพัฒนาจะต้องมีดงั ต่อไปนี สามารถทํางานออนไลน์ได้ (Online availability),
สามารถสือสารได้ (Communication), สามารถแจ้งเตือนได้ (Awareness), สามารถจัดการความรู้ได้
(Knowledge Management and Control) และ สามารถประสานงานได้ (Coordination)
2.4 แบบจําลองกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์
แบบจําลองการผลิตซอฟต์แวร์ (Software Process Model) หมายถึงการจําลองภาพของ
กระบวนการผลิต ซอฟแวร์ เพือให้เห็ น ถึงโครงสร้ างการตัด ลําดับขันตอนของกระบวนการใน
รู ปแบบที แตกต่างกัน ออกไป โดย Software Process Model เป็ นการนําเสนอกระบวนการผลิต
ซอฟแวร์ ในแบบนามธรรม อาทิ เช่น แบบนําตก (Waterfall model) แบบก้นหอย ( Spiral model)
หรื อแบบเร่ งด่ ว น ( Rapid Development Model) เป็ นต้น Mohamed A. Ben-Zahia (Mohamed A.
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Ben-Zahia, 2014) ได้แสดงเกณฑ์ในการเลือกรู ปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Criteria for Selecting
Software Development Models) โดยแบ่ งกลุ่ม ของรู ปแบบการพัฒ นาเป็ น ประเภทคื อ Heavy
weight methodology และ Light methodology โดยในแต่ละกลุ่มมีรูปแบบในการพัฒนาดังต่อไปนี
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
โดยมีการกําหนดเกณฑ์ของการเลือกใช้รูปแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ดงั ต่อไปนี
- ความเสียงของโครงการ (Risk)
- ความสมบูรณ์ของความต้องการระบบ (Software Requirement)
- ความถีในการเปลียนแปลง (Frequency of change)
- การจัดทําเอกสาร(Documentation)
- การมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้ (User involvement)
- งบประมาณ (Cost)
- ระยะเวลาในการส่งมอบ (Delivery Time)
1. การดําเนินการวิจยั

3.1 การสร้ างแบบสอบถาม
การสร้างแบบสอบถามประกอบไปด้วยส่วนประกอบ ส่วนดังนี
1. หนังสือนําหรื อคําชีแจง จะแสดงคําชีแจงในการตอบแบบสอบถาม วัตถุประสงค์ของ
การเก็บข้อมูล และ การนําข้อมูลไปใช้โดยไม่เปิ ดเผยสู่สาธารณะพร้อมคําขอบคุณ
2. คําถามเกียวกับข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เช่น ชือ นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด
3. คําถามเกียวกับคุณลักษณะหรื อประเด็นทีจะวัด ซึงเป็ นการสํารวจข้อมูลทีจะนําไปใช้
ประกอบการวิเคราะห์ ประกอบไปด้วยส่วนข้อมูลทัวไปขององค์กร ส่วนข้อมูลการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ และส่วนความต้องการในการใช้งานซอฟต์แวร์
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3.2 การสํารวจและเก็บข้ อมูล
การสํารวจและเก็บข้อมูลนันจะมีการดําเนินการอยู่ 2 ลักษณะคือ การสัมภาษณ์
เป็ นการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก VSE โดยตรง และซักถามในประเด็นต่างๆ และการ
สํารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพือความสะดวกในการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล
และลดปัญหาเรื องของการเดินทาง
3.3 สรุปและวิเคราะห์ ผลทีได้
นําผลทีได้จากการสํารวจมาวิเคราะห์หาแนวโน้มในการใช้เครื องมือซอฟต์แวร์
สนับสนุน
2. ผลการศึกษา

จากการดํา เนิ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ มี ห น่ วยพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ข นาดเล็ ก VSE ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 21 รายโดยได้สรุ ปผลจากแบบสอบถามดังนี
. จํานวนของ VSE ที เคยผ่านการประเมิน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ผลที ได้คื อมี
จํานวน VSE ที เคยผ่านการประเมิ น จํานวน 16 ราย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 76.19 และไม่ เคยผ่านการ
ประเมิน 5 รายคิดเป็ นร้อยละ 23.81
4.2 ลักษณะของสิ นค้าและบริ การ (Product/Service) ของหน่วยงาน เป็ นการเก็บข้อมูลเพือ
ทราบถึ งลัก ษณะของสิ น ค้า และบริ การ ที เป็ นการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ เนื องจากในการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ ในแต่ ละประเภทมีวิ ธี ก ารที แตกต่ างกัน จากผลที ได้รั บ VSE มัก จะผลิต ซอฟต์แวร์
สําหรั บ อุปกรณ์ เคลือน (Mobile application) ที มากที สุ ด รองลงมาคื อเวปไซต์ และ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ (PC application) ตามลําดับ ดังรู ปที
4.3 ค่าเฉลียระยะเวลาของโครงการ ในโครงการซอฟต์แวร์ ระยะเวลาของการดําเนิ นการ
โครงการมีค วามสําคัญ เนื องจาก VSE จะต้องวางแผนการทํางานให้สอดคล้องกับทรั พ ยากรที
สามารถใช้ได้ในองค์กร จากผลทีได้ ช่วงของระยะเวลา ส่ วนมากจะอยู่ในช่วง 3-6 เดือน (ร้อยละ
35), 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน (ร้อยละ 30) และ มากกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 30) ตามลําดับ จะพบว่าผลที
ได้สอดคล้องกับข้อ 4.2 เนื องจาก VSE ส่วนมากจะผลิตซอฟต์แวร์ประเภท Mobile application ซึง
สามารถผลิตได้รวดเร็ ว

412

รู ปที ลักษณะของสินค้าและบริ การ (Product/Service) ของ VSE
4.4 รู ป แบบของ Software Process Model ที ใช้พ ัฒ นาซอฟต์แ วร์ จากผลการสํารวจจะ
พบว่ า VSE นิ ยมใช้รู ป แบบการพัฒ นาแบบ Agile/SCRUM (Ralph Maschotta, 2013) (ร้ อ ยละ
64.41) ดังรู ปที การพัฒนาแบบนี สามารถใช้ได้ดีกบั ซอฟต์แวร์ ทีมีขนาดเล็กใช้ระยะเวลาไม่มาก
เช่น Mobile Application

รู ปที รู ปแบบของ Software Process Model ที VSE มักจะใช้ในการพัฒนา
4.5 เอกสารทีใช้ควบคู่การพัฒนา เป็ นการสํารวจเอกสารที VSE ได้สร้างขึ นในการพัฒนา
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และยังคงใช้เป็ นลักษณะของเอกสารทีเป็ นกระดาษ (Paper based) จากผลการสํารวจจะเห็นได้ว่า
เอกสารประเภท Software design, Requirement specification และ User documentation มี VSE ที
ยังใช้เป็ นลักษณะของการเขียนกระดาษมากทีสุ ดและ Correction register มีจาํ นวนน้อยทีสุด ดังรู ป
ที

รู ปที ลักษณะของเอกสารที VSE ยังใช้เป็ น Paper based
4.6 เครื องมื อซอฟต์แวร์ ช่ ว ยสนับ สนุ น การพัฒ นา (Software Development Supporting
Tool) เป็ นการเก็บข้อมูลของซอฟต์แวร์ สาํ เร็ จทีนํามาใช้ในการพัฒนา โดยแบ่งประเภทตามหัวข้อ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จากผลการสํารวจจะพบว่า VSE มี ก ารใช้ซอฟต์แวร์ หลากหลาย
ประเภทซึงไม่เหมือนกัน ในทุก หัวข้อดังรู ปที อาทิ เช่น bittrix24, Line, Jenkin และ Git เป็ นต้น
JIRA คื อ ซอฟต์ แ วร์ ที สามารถใช้ใ นทุ ก ๆหั ว ข้อ แต่ ย งั เป็ นส่ ว นน้ อ ย และในบางหั ว ข้อ เช่ น
Requirement analysis, Validation, Verification ยังมี VSE ส่วนหนึงทีไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ช่วย
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รู ปที ผลสํารวจเครื องมือซอฟต์แวร์ช่วยสนับสนุนการพัฒนา
. ความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ ช่วยสนับสนุ น จากผลสํารวจความต้องการเกือบทุกๆด้าน
ของการพัฒนา VSE มีความต้องการทีจะใช้ซอฟต์แวร์ ช่วยสนับสนุ นค่อนข้างมาก มีเพียงด้านการ
สร้าง (Software Construction) ทีมีความต้องการเพียงเล็กน้อยดังรู ปที

รู ปที ผลสํารวจความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยสนับสนุน
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5. อภิปรายผล
. ลักษณะการประกอบธุรกิจของ VSE
ในการประกอบกิจ การของ VSE ส่ ว นมากได้ให้ค วามสนใจที จะใช้มาตรฐาน ISO/IEC
29110 มาประยุก ต์ใช้ในการพัฒ นา เพือเป็ นส่ วนหนึ งของการประกัน คุ ณ ภาพ ส่ ว นในด้านของ
ลักษณะของซอฟต์แวร์ทีได้ผลิตขึน ส่วนมากจะเป็ นทางด้าน Mobile application และ เวปไซต์ โดย
ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา - เดือนโดยประมาณ
. กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเครืองมือทีใช้
วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที VSE นิ ยมใช้คือแบบ Agile เนื องจากเป็ นรู ปแบบการพัฒนาที
สามารถจัดการการเปลียนแปลงได้ดี และได้ผลดีกบั โครงการขนาดเล็กถึงปานกลาง ในการพัฒนา
นันยังมีการใช้ Work product ทีเป็ นรู ปแบบของเอกสารยังค่อนข้างมาก ทําให้สินเปลืองทรัพยากร
ในกรทํางาน และเวลาสูงมีเพียงบางส่ วนทีพัฒนาควบคู่การใช้เครื องมือทีช่วยในการพัฒนา อย่างไร
ก็ต าม VSE ยังมีค วามต้องการที จะใช้เครื องมือสนับสนุ น ในการพัฒ นาโดยเฉพาะทางด้านการ
วางแผนโครงการ และการวิเคราะห์ความต้องการ เพือเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน และคุณภาพ
ของซอฟต์แวร์
. แนวทางในการวิจยั ในอนาคต(Future work)
จากผลของการวิจยั จะเห็นได้ว่า VSE ยังมีความต้องการในด้านเครื องมือในการช่วยพัฒนา
และการวิเคราะห์ความต้องการสูง ดังนันแนวทางในการวิจยั ในอนาคตสามารถนําข้อมูลทีได้จากา
การสํารวจมาวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างเครื องมือทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพในการใช้งาน
เพือช่วยให้ VSE ได้พฒั นาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีคุณภาพ และตรงกับความต้องการใช้งาน
6. สรุปผลการวิจยั
จากผลการสํารวจข้อมูลสามารถเห็นได้ว่า VSE ให้ความสําคัญด้านการประกันคุณภาพด้วย
การใช้มาตรฐานประกัน คุ ณ ภาพ ISO/IEC
และมีก ารดําเนิ น งานตามหลัก ของมาตรฐาน
รู ปแบบซอฟต์แวร์ทีผลิต ส่ วนมากจะเป็ น Mobile application และเวปไซต์ ซึงใช้ระยะเวลาในการ
พัฒ นาไม่มากประมาณ - เดือน และสามารถใช้รูปแบบการพัฒนาแบบ Agile ได้ดี แต่อย่างไรก็
ตามการพัฒนาแบบ Agile จะไม่มุ่นเน้นการทําเอกสารในการพัฒนาจึงทําให้ VSE มีความต้องการที
จะใช้เครื องมือซอฟต์แวร์ มาทดแทนในการสร้างเอกสารในการทํางาน จากผลการสํารวจข้อ .
แสดงผลยังมีการสร้างเอกสารทีเป็ นลักษณะกระดาษมากพอสมควร โดยสามารถสังเกตชนิ ดของ
เอกสารในลําดับต้นๆจะเห็ นว่าเป็ นเอกสารที เกียวข้องกับทางลูกค้า หรื อลูก ค้ามีส่วนร่ วมในการ
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ตรวจสอบหรื อ ให้ค วามเห็ น เช่ น เอกสารการออกแบบ และเอกสารด้านความต้อ งการของ
ซอฟต์แวร์ ซึงมีความสําคัญเป็ นอย่างมากในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท Mobile application และ
อันดับท้ายๆส่วนมากจะเป็ นเอกสารภายในทีมพัฒนาซึงไม่เกียวข้องกับทางลูกค้า
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บทคั ด ย่ อ : ในขั้น ตอนการค้น หาความต้อ งการจากผู ้ใ ช้ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในกระบวนการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์น้ นั ปั จจุบนั นักพัฒนาโปรแกรมนิยมใช้วิธีการนาเสนอส่ว นต่อประสานโดยวิธีการสร้า ง
ต้นแบบอย่างแพร่ หลาย เพราะช่วยให้นกั พัฒนาสามารถนาเสนอตัว อย่างหน้าตาของโปรแกรมให้ผู ้
ใช้ได้เห็ นในเวลารวดเร็ ว และตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้มากขึ้ น อย่า งไรก็ตามในการสร้า ง
ต้นแบบโดยทัว่ ไปยังขาดแนวทาง และเครื่ องมือสนับสนุ นในการส่ ว นของการประเมิน ส่ ว นต่ อ
ประสาน เพื่อชี้ ให้เห็ นจุ ด บกพร่ องของส่ ว นต่ อประสานของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ที่ ไ ด้ถู ก
ออกแบบขึ้ น รวมถึงช่ ว ยในการทางานร่ ว มก นั ภายในที มของผู ้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์เหล่า นั้น จากปั ญหาดังกล่า ว งานวิจ ัยนี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่ อ นาเสนอแนวคิ ด และวิ ธี ก าร
พัฒนาเครื่ องมือในการประเมินส่ ว นต่ อประสานของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ โดยใช้ส่ว นต่ อประสานของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ตัว อย่า ง จานวน 2 ระบบ เป็ น
กรณี ศึกษา และใช้หลักการประเมินแบบฮิวริ สติ กเป็ นแนวทางและรายการตรวจสอบเบื้ องต้น เพื่อผู ้
ประเมินส่ ว นต่ อประสานสามารถทาการประเมินและระบุ ปัญหาเพื่อส่ งข้อเสนอแนะกลับ ไปยัง
ผูอ้ อกแบบได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยงั ใช้แบบสอบถามเพื่อแสดงถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานด้วย
ค าส าคั ญ : การประเมิ น ส่ ว นต่ อ ประสานผู ้ใ ช้ , การสร้ า งต้น แบบ, การประเมิ น แบบฮิ ว ริ ส ติ ก
โปรแกรมประยุกต์, วิศวกรรมความต้องการ
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. บทนา
ในปั จจุ บั น อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เช่ น สมาร์ ท โฟน หรื อ แท็ บ เล็ ต เข้ า มามี บ ทบาทใน
ชีวิตประจาวันของคนอย่างแพร่ หลาย จานวนผูใ้ ช้งานของอุปกรณ์ เคลื่อนที่เหล่านี้ มีการเพิม่ ขึ้ นอย่า ง
รวดเร็ว ด้วยอัตราการเติ บโตนี้ เองจึ งทาให้นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์จานวนมากมีความสนใจที่
จะพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) ให้ก ับอุปกรณ์ เคลื่อนที่ เหล่า นี้ ซึ่งในการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานกบั อุปกรณ์ เคลื่อนที่ น้ ัน สิ่ งที่ ต ้องค านึ งถึงและมีความสาคัญเป็ นอย่าง
มาก คื อการออกแบบส่ ว นต่ อประสานผูใ้ ช้ (User Interface) เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถใช้งานได้อ ย่า ง
เหมาะสมกบั อุปกรณ์ น้ ันๆ เช่ น การกรอกข้อมูลบนหน้า จอขนาดเล็กที่ มีพ้ืนที่ จากดั , การระบุ เวลา
และวันที่ , การแสดงผลหน้า จอที่ มีเมนู เป็ นจานวนมาก เป็ นต้น ซึ่ งวิธีที่นิยมสาหรับการออกแบบ
ส่วนต่อประสานคือ การใช้เครื่ องมือในการสร้างต้นแบบ (Prototyping Tool) เพราะเป็ นวิธีที่ช่วยให้
ผูพ้ ฒั นาสามารถออกแบบส่ว นต่ อประสานเพื่อนาเสนอแก่ผูใ้ ช้ จากนั้นผูใ้ ช้งานจะสามารถมองเห็ น
ภาพจาลองของโปรแกรมและเข้า ใจความต้องการได้อย่า งชัด เจนขึ้ น ทาให้สามารถดาเนิ นขั้น ตอน
การเก็บความต้องการของผูใ้ ช้ได้อย่างรวดเร็ว
อย่า งไรก็ต าม ในส่ ว นของการประเมิน ส่ ว นต่ อประสานยังขาดแนวทางและกรอบการ
ประเมินที่ ชัด เจน เพื่อช่ ว ยอานวยความสะดวกในการทางานให้แก่ผูป้ ระเมินส่ ว นต่ อประสาน ซึ่ ง
เครื่ องมือในการสร้างต้นแบบที่ มีในปั จจุบันจานวนมากยังไม่มีส่ว นของการทางานหรื อฟั งก์ชัน ใน
ส่วนนี้ โดยทัว่ ไปนั้นผูป้ ระเมินส่ว นต่อประสานนิ ยมใช้เครื่ องมือหรื อบริ การเสริ มอื่นๆ เช่น การส่ ง
อีเมลล์ (E-Mail) หรื อใช้เทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Technology) ในการทาการประเมิ น ส่ ว น
ต่อประสาน การออกแบบรายงาน รวมไปถึงต้องกาหนดรู ปแบบการประเมินด้ว ยตนเอง ซึ่งทาให้
เกิดความยากลาบากในการทางาน และขาดรู ปแบบของการประเมินที่ชดั เจนอีกด้วย
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ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อนาเสนอแนวคิดและแนวทางการพัฒนาเครื่ องมือที่ ช่ว ย
ให้ผูป้ ระเมินส่ ว นต่อประสาน สามารถทาการประเมินต้นแบบโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ โดยใช้ห ลักการประเมินส่ ว นต่ อประสานแบบฮิว ริ สติ กเป็ นรายการตรวจสอบเบื้ อ งต้น
เพื่อให้ผูป้ ระเมินมีค วามสะดวกและมีแ นวทางในการประเมินที่ ดี ทาให้ผูอ้ อกแบบสามารถนาผล
การประเมินที่ ได้ไปปรับปรุ งส่ ว นต่ อประสานให้ได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งานมากขึ้ น
ระบบต้นแบบที่ได้มีคุณภาพและเป็ นไปตามหลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์อีกด้วย
2. ทบทวนวรรณกรรม

หัวข้อนี้กล่าวถึงทฤษฏี แ ละงานวิจ ัยที่ เกีย่ วข้องก ับงานวิจ ัยนี้ โดยกล่าวถึงทฤษฏี ที่เกีย่ วกบั
การสร้างต้นแบบ และทฤษฎีที่เกีย่ วก ับการประเมินแบบฮิวริ สติก
การสร้า งต้นแบบ (Prototyping) [1] เป็ นการพัฒนาที่ รวดเร็ว โดยมีเป้ าหมายเพื่อนาเสนอ
แบบจาลองหรื อต้นแบบของระบบงานใหม่ ระหว่างนักวิเคราะห์ระบบและผูใ้ ช้งาน โดยใช้ตน้ แบบ
ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ของระบบใหม่แต่จาลองให้มีขนาดเล็กเพื่อให้ผูใ้ ช้ได้ทดลองใช้กอ่ น การ
ทาต้นแบบสามารถทาให้กระบวนการพัฒนาเร็วและง่ายขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่ ค วาม
ต้องการของผูใ้ ช้น้ ันยากแก่การเข้าใจอย่างชัดเจน โดยงานวิจยั ของ Luqi และ Steigerwald [2] ได้
ระบุ ถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตน้ แบบอย่างเร่ งด่ว น ซึ่ งเป็ นกระบวนการหรื อระเบี ยบวิธีที่ช่วยให้มี
การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบให้ได้ผลที่ดีข้ ึน ต่อมาเมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่า ง
แพร่ ห ลายขึ้ น จึ งได้มีการนาเสนอการสร้า งต้นแบบอย่างเร่ งด่ว นของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งาน
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [3] ซึ่งในงานวิจยั ดังกล่าว ได้อธิบายถึงการพิจารณาส่ว นต่อประสานของ
อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ที่ มี ค วามหลากหลายและมี รู ปแบบที่ แ ตกต่ า งจากส่ ว นต่ อ ประสานของ
คอมพิว เตอร์ เช่ น รู ปแบบการนาเข้า ข้อมูลโดยใช้ซอฟต์คี ยบ์ อร์ ด รู ปแบบการระบุ ว นั ที่ แ ละเวลา
รู ปแบบของการแสดงผลข้อมูลของอุปกรณ์เคลื่อนที่
การประเมินแบบฮิว ริ สติ ก (Heuristic Evaluation) [4] เป็ นการประเมินส่ว นต่ อประสาน
ก ับผูใ้ ช้ เพื่อค้นหาและระบุปัญหาในด้า นการใช้งาน (Usability Problem) ซึ่งการประเมินนั้นจะทา
การตัดสินจากข้อกาหนดหรื อคุณ ลักษณะที่ดีที่ได้รับการยอมรับ ถูกพัฒนาขึ้นโดย เจคอป เนลเซน
(Jakob Nielsen) ซึ่ งได้สร้า งหลักการ 10 ข้อของเนลเซน (Nielsen’s 10 Principles) และได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยหลักการประเมินแบบฮิว ริ สติ กนั้นจะใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้า นหลักฮิว ริ สติ ก
หรื อนักออกแบบส่ ว นประสานผูใ้ ช้ ที่เข้าใจหลักการดังกล่าวจานวนประมาณ 3 - 5 คนสาหรับที ม
ประเมิน โดนในขั้นตอนของการปฏิ บตั ิระหว่างการประเมิน ผูป้ ระเมินแต่ละคนจะต้องปฏิบตั ิ เ พียง
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ลาพัง และไม่ปรึ กษาหารื อก ัน เพื่อไม่ให้เกิดการโน้มน้าวหรื อครอบงาความคิดของผูป้ ระเมินก นั เอง
ซึ่งขั้นตอนในการประเมินผลแบบฮิวริ สติ กนั้นแบ่งได้เป็ น 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นตอนการเตรี ยมความพร้อมก่อนการประเมิน
เจ้า ของผลงานการออกแบบจะต้องบรรยายสรุ ปเบื้ องต้น ให้ผูป้ ระเมิ นรับทราบข้อ มู ล ที่
เกีย่ วข้องก ับโปรแกรมและส่วนประสานผูใ้ ช้ เพื่อเป็ นการให้ความรู ้เบื้องต้นแก่ผปู ้ ระเมินเสี ยก่อน
2) ขั้นตอนการประเมิน
ผูป้ ระเมินควรจะปฏิบตั ิตามภาระงาน โดยมุ่งเน้นตรวจสอบในส่วนที่ติดขัด หรื อสนใจเป็ น
พิเศษ เพื่อพุ่งเป้ าไปยังข้อบกพร่ องนั้น ๆ โดยตรง เมื่อผูป้ ระเมินตรวจพบข้อบกพร่ องแล้วจะต้องทา
การจดรายละเอี ยดของข้อบกพร่ องเหล่า นั้น สาหรับการปฏิ บัติ ใ นขั้นตอนต่ อไป ซึ่ งวิธีการจด
ข้อบกพร่ องที่ ดี ค วรจดทั้งรายละเอียดของข้อบกพร่ องว่า มีลกั ษณะอย่า งไร เกิด ขึ้ นตอนไหน และ
เปรี ยบเทียบแล้วไม่ตรงเกณฑ์ของหลักฮิวริ สติกข้อใด
3) ขั้นตอนการจัดระดับปั ญหา
การจัด ระดับ ปั ญ หา (Usability Problem)โดยผู ้ป ระเมิ น อย่า งอิ ส ระตามความคิ ด ของผู ้
ประเมิน โดยระดับความรุ นแรงของปั ญหา (Severity Rating) ที่จดั ไว้มี 5 ระดับ ได้แก่
ระดับ 0 ไม่คิดว่าสิ่งที่พบนี้จะเป็ นปั ญหา
ระดับ 1 เป็ นปั ญหาด้านความสวยงาม ไม่จาเป็ นต้องแก ้ไข
ระดับ 2 เป็ นปั ญหาเล็กน้อย ต้องได้รับการแก ้ไขแต่มีความสาคัญน้อย
ระดับ 3 เป็ นปั ญหามากต้องได้รับการแก ้ไข และมีความสาคัญ
ระดับ 4 เป็ นปั ญหาสาคัญมาก ต้องได้รับการแก ้ไขโดยทันที
4) ขั้นตอนการสรุ ป
เป็ นการรวบรวมปั ญหาที่ ตรวจสอบพบจากผูป้ ระเมินทุ กคนมาอภิปรายร่ วมกนั ระหว่างผู ้
ประเมินและที มนักออกแบบ ในลักษณะการระดมสมอง ถึงคุ ณ ลักษณะของส่ ว นประสานผู ้ใ ช้
แนะนาแนวทางการแก ้ปั ญหา และการจัดลาดับความยากในการแก ้ไข
ต่ อมาภายหลัง ได้มีการนาหลักการประเมินแบบฮิว ริ สติ กไปประยุกต์ ใ ช้ใ นแนวทางที่
หลากหลาย เช่ น งานวิจ ัยของ Mohamed Omar นาหลักการประเมินมาวิเคราะห์ ห าศักยภาพของ
บทเรี ยน [5] , วิเคราะห์ห าความมีประสิ ทธิ ภ าพและความพึงพอใจของเกมในการศึกษา [6] ซึ่ งใน
งานวิจยั ทั้งสองสามารถประยุกต์ใช้ห ลักการประเมินแบบฮิวริ สติ กในการทดลองและวิเคราะห์ เ พื่อ
ระบุถึงปั ญหาในด้า นการใช้งานได้เป็ นอย่า งดี นอกจากนี้ยงั มีบทความวิจ ัยที่ เกีย่ วข้องกบั งานวิจ ัยนี้
โดยตรง คือ บทความวิจยั ของ R Yáñez Gómez และคณะ ได้นาเสนอแนวทางในการกาหนดรายการ
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ตรวจสอบ (Checklist) การประเมินแบบฮิวริ สติ กสาหรับส่ว นต่อประสานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ [7]
มาประยุกต์ใช้เป็ นข้อมูลช่วยเหลือผูท้ าการประเมินในขณะทาการระบุปัญหาด้านการใช้งาน
จากงานวิจ ัยที่ เกีย่ วข้องข้า งต้นทาให้ผูว้ ิจัยได้แ นวทางในการออกแบบการประเมิ น และ
แนวคิดในการพัฒนาเครื่ องมือเพื่อแสดงให้เห็ นถึงการดาเนิ นงานตามแนวคิดในการทาการประเมิน
ส่วนต่อประสานของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เหมาะสมต่ อไป
3. การดาเนินการวิจัย

3.1. การศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือในการสร้ างต้ นแบบโปรแกรมประยุกต์
ในปั จจุบนั เครื่ องมือในการสร้างต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ สาหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่ น้ ัน มี
ให้ผูพ้ ฒั นาใช้งานอย่า งแพร่ ห ลาย เช่ น Balsamiq [8], Justinmind [9], Fluid UI [10] ซึ่ งเครื่ อ งมื อ
เหล่า นี้ น้ นั มีองค์ประกอบหลักของการออกแบบต้นแบบโปรแกรมประยุกต์อยู่ค่ อนข้างครบถ้วน
แล้ว แต่ ในส่ ว นของการประเมินส่ วนต่อประสานของต้นแบบนั้น เครื่ องมือที่ มีอยู่ส่ว นใหญ่ไม่ได้
รองรับการทางาน ดังนั้นการพัฒนาเครื่ องมือในการประเมิน โดยนาหลักการประเมินแบบฮิว ริ สติ ก
มาเป็ นกรอบในการประเมินนั้น จึงถือเป็ นเป้ าหมายสาคัญของงานวิจยั นี้
3.2. การวิเคราะห์ และแสดงกิจกรรมในการออกแบบและประเมินส่ วนต่อประสาน

รูปที่ 1 แผนภาพกิจ กรรมในการทางานร่ ว มกนั ระหว่างผูอ้ อกแบบและประเมินส่วนต่ อประสาน
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แนวคิดและขั้นตอนการประเมินส่ว นต่ อประสานนั้นแสดงได้ดงั รู ปที่ 1 ซึ่งจะประกอบไป
ด้ว ยผูเ้ กีย่ วข้อง 2 บทบาท คื อ ผูอ้ อกแบบส่ ว นต่ อประสาน (UI Designer) และผูป้ ระเมินส่ ว นต่ อ
ประสาน (UI Evaluator) โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นงาน เริ่ มจากผูอ้ อกแบบส่ ว นต่อประสาน ทาการ
นาต้นแบบที่ ถู ก ออกแบบโดยเครื่ อ งมื อ สร้า งต้นแบบที่ ก ล่า วไว้ใ นข้อ 3.1 ซึ่ งเครื่ องมื อ เหล่ า นี้
สามารถทาการบันทึกเป็ นไฟล์ประเภทรู ปภาพ เช่น JPEG, PNG ได้ จากนั้นผูอ้ อกแบบจะทาการนา
ต้น แบบเข้า สู่ ร ะบบและส่ งไปยัง ผู ้ประเมิ น ส่ ว นต่ อ ประสาน เพื่ อ ท าการประเมิ น ตามรายการ
ตรวจสอบ ซึ่งอ้างอิงตามหลักการประเมินแบบฮิว ริ สติก ซึ่งจะมีการระบุได้ถึงปั ญหาในด้า นการใช้
งาน,ระดับความรุ นแรง และทาการตอบกลับ (Send Feedback) ให้ผูอ้ อกแบบได้นาไปปรั บ ปรุ ง
ต้นแบบของส่วนต่อประสานให้ดีข้ ึน เพื่อนาไปพัฒนาเป็ นระบบจริ งในขั้นตอนต่ อไป
3.3. การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือตามแนวคิด
ผูว้ ิจ ัยได้ออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือโดยมีเป้ า หมายในทดลองทาการประเมินส่ ว นต่ อ
ประสานของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่ เป็ นกรณี ศึกษา เครื่ องมือที่ ใ ช้ใน
การทดลองประเมินส่ ว นต่ อประสานนั้นเป็ นเว็บแอพพลิเคชัน โดยใช้สถาปั ตยกรรมแบบเอ็ม วี ซี
(MVC Web Application) แสดงดังรู ปที่ 2

รูปที่ 2 แผนภาพรายละเอียดสถาปั ตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาเครื่ องมือในการทดลอง
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ในส่ ว นการนาต้นแบบโปรแกรมประยุกต์เข้า สู่ ระบบนั้น ผูอ้ อกแบบส่ ว นต่ อประสาน
สามารถทาการนาต้นแบบโปรแกรมซึ่งเป็ นไฟล์รูปภาพ ที่ได้จากขั้นตอน 3.2 เข้าสู่ระบบ แล้วจึงทา
การบันทึกและส่งไปยังผูป้ ระเมิน จากนั้นผูป้ ระเมินสามารถทาการประเมินโดยเลือกจุ ดที่ มี ปัญหา
ด้า นการใช้งาน แล้ว ระบุ ปัญหาลงไปยังจุ ด นั้นๆ ดังตัว อย่า งในรู ปที่ 3 แล้ว จึ งส่ งผลการประเมิ น
กลับไปยังผูอ้ อกแบบ ซึ่งหลักการประเมินนั้นจะอ้างอิงก ับหลักการประเมินแบบฮิวริ สติ ก ทาให้ผู ้
ประเมินสามารถทาการประเมินได้ง่ายและรวดเร็ว

รูปที่ 3 ตัวอย่างการทดลองทาการประเมินโดยใช้เครื่ องมือ
ในส่วนของเครื่ องมือนั้นจะอ้างอิงก ับหลักการประเมินแบบฮิวริ สติก
และนารายการ
ตรวจสอบตามที่ R Yáñez Gómez ได้นาเสนอไว้ในบทความวิจยั มาประยุกต์ใช้เป็ นข้อมูลช่วยเหลือ
ผูป้ ระเมินขณะทาการระบุปัญหา ช่วยให้ผปู ้ ระเมินสามารถทาการประเมินได้สะดวกขึ้น
3.4. ทดลองใช้ เครื่องมือเพื่อทาการประเมินตามแนวคิด
ในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ทาการทดลองโดยใช้กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมิน โดยผูร้ ่ ว มการทดลอง
คือ กลุ่มตัวอย่างของนิสิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่มีประสบการณ์เคยประเมินส่วนต่อประสาน
ด้วยหลักการประเมินแบบฮิวริ สติ กมาก่อน จานวน 6 คน แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B โดยให้ผทู ้ ดลองทาการประเมินส่วนต่อประสานของต้นแบบโปรแกรม
ประยุกต์ตวั อย่าง จานวน 2 ตัวอย่างได้แก่
(1) ระบบสัง่ อาหารโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (iCafeteria) จานวน 6 หน้าจอ
(2) ระบบจองรถยนต์ (Car Reservation) จานวน 6 หน้าจอ
และมีข้ นั ตอนการทดลองคือ 1. ให้ผทู ้ ดลองกลุ่ม A ทาการประเมินต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ (1)
โดยใช้เครื่ องมือในการประเมินและผูท้ ดลองกลุ่ม B ใช้การประเมินจากประสบการณ์โดยไม่ใช้
เครื่ องมือ และ 2. ให้ผทู ้ ดลองกลุ่ม B ทาการประเมินต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ (2) โดยใช้เครื่ องมือ
และผูท้ ดลองกลุ่ม A ประเมินโดยไม่ใช้เครื่ องมือ จากนั้นให้ผเู ้ ข้าร่ วมทดลองร่ ว มทาแบบสอบถาม
และวัดผลการทดลอง
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4. ผลการศึกษา

งานวิจ ัยนี้ ได้น าเสนอแนวคิ ด ในการประเมิ น ส่ ว นต่ อประสานของต้น แบบโปรแกรม
ประยุกต์สาหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่ ซึ่ งผลจากการทดลองเปรี ยบเที ยบระหว่า งการประเมินโดยใช้
เครื่ องมือที่ พฒั นาตามแนวที่ นาเสนอกบั การประเมินโดยไม่ ใช้เครื่ องมื อ แสดงได้ด ัง ตารางที่ 1
และ 2
ตารางที่ 1 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ ผปู ้ ระเมินทาการประเมินระบบสัง่ อาหารโรงอาหารคณะวิศวกรรม
เวลาเฉลี่ยที่ใ ช้ในการประเมิน (นาที)
กลุ่มผู้ทดลอง A (ใช้เครื่องมือ)
14.44
กลุ่มผู้ทดลอง B (ไม่ใช้เครื่องมือ)
19.14
ตารางที่ 2 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผปู ้ ระเมินทาการประเมินระบบจองรถยนต์
เวลาเฉลี่ยที่ใ ช้ในการประเมิน (นาที)
กลุ่มผู้ทดลอง A (ไม่ใช้เครื่องมือ)
17.08
กลุ่มผู้ทดลอง B (ใช้เครื่องมือ)
13.58
จากตารางที่ 1 และ 2 สามารถพิสูจน์ว่าระยะเวลาการประเมินส่ว นต่ อประสานลดลงหากทาการ
ใช้เครื่ องมือในการประเมิน โดยการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีตวั แปรที่เกีย่ วข้องคื อ 1) ระยะเวลาเฉลี่ ย ใน
การประเมินโดยใช้เครื่ องมือตามแนวคิด 2) ระยะเวลาเฉลี่ยในการประเมินจากประสบการณ์โดยไม่
ใช้เครื่ องมือ
การตั้งสมมติฐาน
H0: ระยะเวลาเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่มเท่ากนั หรื อไม่มีความแตกต่างก ัน
H1: ระยะเวลาเฉลี่ยของกลุ่ม A น้อยกว่ากลุ่ม B คือ µ1 < µ2
โดยที่ µ1 คือ ระยะเวลาการประเมินของกลุ่มผูใ้ ช้ที่ใช้เครื่ องมือ
µ2 คือ ระยะเวลาการประเมินของกลุ่มผูใ้ ช้ที่ประเมินจากประสบการณ์โดยไม่ใช้เครื่ องมือ
สถิติที่จะใช้ในการทดสอบ คือ Pair T-Test เนื่ องจากข้อมูลที่ นามาทดสอบมีจานวน 2 กลุ่ม ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กนั และขนาดกลุ่มของข้อมูลนั้นมีจานวนน้อยกว่า 30
สูตรการคานวณ
โดยที่

เมื่อคานวณด้วยการใช้ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะได้ค่าดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 การคานวณ Pair T-Test
Mean
Variance
Observation
Pearson Correlation
df
t Stat
P(T <=t) one-tail
T Critical one-tail
P(T <=t) two-tail
T Critical two-tail

เวลาประเมินโดยใช้ เครื่องมือ (นาที)

เวลาการประเมินโดยไม่ใช้ เครื่ องมือ (นาที)

14.01
10.6124
6

18.11
17.5248
6
0.464710
5
-2.577892
0.024779
2.015048
0.049559
2.570582

จากตารางที่ 3 ค่า t Stat เท่าก ับ -2.577892 และ p one-tail เท่าก ับ 0.024779 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้ที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน
H1 ซึ่งหมายความว่า หากใช้เครื่ องมือที่ พฒั นาขึ้นในการทาการประเมิน (กลุ่ม A) นั้น จะใช้เวลา
น้อยลงกว่าการทาการประเมินโดยไม่ใช้เครื่ องมือ (กลุ่ม B) สอดคล้องก ับระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ประเมินโดยจะลดลงจาก 18.11 นาที เหลือ 14.01 นาที หรื อลดลงประมาณ 22.64% ด้วย
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานเครื่ องมือ
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้ งานเครื่ องมือเพื่อทาการประเมิน
1. เครื่องมือช่วยให้การประเมินส่วนต่อประสานง่ายขึ้น
2. เครื่องมือสามารถเรี ยนรู้ได้รวดเร็ว
3. เครื่องมือมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งาน
4. รายการตรวจสอบมีความเหมาะสม ครบถ้วน
5. คิดว่าเครื่องมือสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้
ค่าเฉลี่ย

ค่ าเฉลีย่
4.50
4.00
4.50
4.33
5.00
4.47

5. อภิปรายผล
จากผลการประเมินได้ข ้อสรุ ปว่า ภาพรวมของเครื่ องมือในการประเมินส่ ว นต่ อประสาน
ของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่แสดงถึงแนวคิดในการประเมินส่ ว นต่ อ
ประสาน มีระดับผลความพึงพอใจในระดับดี ผูร้ ่ ว มการทดลองค่ อนข้า งเห็ นด้ว ยกบั แนวคิ ดที่ได้
นาเสนอ มีประเด็นที่เป็ นจุด เด่ นที่ น่าสนใจ ได้แก่ ผูป้ ระเมินคิดว่าเครื่ องมือสามารถนาไปพัฒ นาต่ อ
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ยอดได้ (เฉลี่ย 5.00), ผูป้ ระเมินคิดว่าเครื่ องมือมีประโยชน์ต่อการประเมินของผูใ้ ช้งาน (เฉลี่ย 4.50)
ซึ่งจากผลการทดลองและผลการประเมินนั้น เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่ต้ งั ไว้
6. สรุปผลการวิจัย
แนวคิ ด ในการประเมินส่ ว นต่ อประสานของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ น้ ัน ได้ถูกนาเสนอและทดลองโดยเครื่ องมื อที่ พฒั นาขึ้ น จากผลการทดลองเห็ น ได้ว่ า
เครื่ องมือที่ พฒั นาสามารถช่ ว ยให้ผูป้ ระเมิ นทาการประเมินส่ ว นต่ อประสานได้รวดเร็ ว ขึ้ น ผูใ้ ช้มี
ความพึงพอใจมากขึ้ น อย่า งไรก็ต าม การทดลองยังมีการใช้ผูร้ ่ ว มทาการทดลองเป็ นจานวนน้อย
และยังไม่มีการทดลองกบั ผูใ้ ช้ห ลากหลายประเภท นอกจากนี้ ยังมีข ้อจากดั ในการนาเข้าต้นแบบ
โปรแกรมประยุกต์ได้เพียงไฟล์ประเภทที่ เป็ นรู ปภาพ ดังนั้นจึ งควรนาเครื่ องมือไปพัฒนาต่อยอด
เช่น การออกแบบส่วนต่ อประสานของต้นแบบโปรแกรมประยุกต์แบบมีปฏิ สัมพันธ์ การนาปั ญหา
ด้านการใช้งานที่ผใู ้ ช้ระบุมาจัดกลุ่มและกาหนดเป็ นรายการตรวจสอบเพิ่มเติ ม เป็ นต้น
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บทคัดย่อ: ในปัจจุบนั มีผทู้ ีให้ความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันมากขึนทังนักเรี ยน
และนักศึกษา รวมถึงบุคคลทัวไป โดยเฉพาะภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสันทีมีความยาวไม่เกิน
นาที ซึงถูกจัดอยูใ่ นหมวดของภาพยนตร์ทีต้องให้ความสําคัญกับขันตอนการเขียนบทภาพยนตร์
เช่นเดียวกันกับภาพยนตร์ทวไป
ั บทความนี จึงมีวตั ถุประสงค์เพือเสนอแนะแนวทางในการเขียนบท
ภาพยนตร์สาํ หรับแอนิเมชันขนาดสันทีประยุกต์มาจากวิธีการเขียนบทภาพยนตร์บนั เทิงทัวไป โดย
คํานึงถึงการเล่าเรื องเพือสือสารเนือหาทังหมดให้ผชู้ มเข้าใจได้ภายในเวลาทีจํากัด
คําสําคัญ: การเขียนบทภาพยนตร์, แอนิเมชันขนาดสัน, ภาพยนตร์แอนิเมชัน
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
“ภาพยนตร์ ที ดี ม ัก มาจากบทภาพยนตร์ ที ดี แต่ ไ ม่ มี ภ าพยนตร์ ที ดี เรื องใดมาจากบท
ภาพยนตร์ ทีไม่ดี” รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม ( ) ได้กล่าวเอาไว้ถึงความสําคัญของบทภาพยนตร์
และแสดงให้เห็ นว่า การเขียนบทภาพยนตร์ เป็ นขันตอนทีมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงขันตอนหนึ ง
ของการผลิต ภาพยนตร์ ทุก ประเภทไม่ว่ าจะเป็ น ภาพยนตร์ ทัวไปหรื อภาพยนตร์ ข นาดสัน บท
ภาพยนตร์ทีดีย่อมสามารถนําเสนอเรื องราวผ่านการเล่าเรื องด้วยภาพ ให้ผชู้ มรับรู้และเข้าใจได้ตรง
ตามประเด็ น ที ผูส้ ร้ างต้องการสื อสาร สื อภาพเคลือนไหวหรื อแอนิ เมชัน จัด เป็ นภาพยนตร์ อี ก
ประเภทหนึ งทีใช้วิธีการสือสารผ่านการเล่าเรื องด้วยภาพ จึงทําให้การสร้างสรรค์ผลงานแอนิ เมชัน
ต้องคํานึงถึงความสําคัญของการเขียนบทภาพยนตร์เช่นเดียวกัน
บทความนีนําเสนอเนื อหาเกียวกับแนวทางการเขียนบทสําหรับภาพยนตร์แอนิ เมชันขนาด
สันที มี ก ารประยุก ต์มาจากวิ ธี ก ารเล่าเรื องในรู ป แบบของการเขี ย นบทภาพยนตร์ ทัวไป ด้ว ย
การศึกษาจากวิธีการเขียนบทภาพยนตร์ ในแบบฮอลลีวดู้ (Hollywood Style) ทีมีวตั ถุประสงค์เพือ
ความบันเทิงเป็ นเป้ าหมายหลัก ซึงเป็ นรู ปแบบทีนิยมใช้กนั ทัวไปในปั จจุบนั ตามทีรักศานต์ วิวฒั น์
สิ น อุดม ( ) ได้แนะนําไว้ โดยแบ่งบทความออกเป็ น หัวข้อ ได้แก่ รู ปแบบของภาพยนตร์
แอนิเมชัน ปัจจัยสําคัญในการเขียนบทสําหรับภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสัน และบทสรุ ป
รูปแบบของภาพยนตร์ แอนิเมชัน
Wells (2007) ได้จาํ แนกรู ปแบบของภาพยนตร์แอนิ เมชันในอุตสาหกรรมด้านการผลิตสื อ
และภาพเคลือนไหวตามความยาวของภาพยนตร์ออกเป็ น ประเภท ได้แก่ ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน
ขนาดยาว (Animated Featured Film) ที ฉายในโรงภาพยนตร์ ทวไปมี
ั
ความยาวประมาณ นาที
หรื อ ชัวโมง ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน แบบซี รี ย์ (Animated TV Series) หรื อภาพยนตร์ แอนิ เมชัน
ขนาดสันแบบหลายตอนจบทีออกอากาศทางโทรทัศน์มีความยาวอยู่ระหว่าง - นาทีขึนอยู่กบั
ระยะเวลาของโฆษณาแทรก และภาพยนตร์ แอนิ เมชัน ขนาดสัน (Animated Short Film) ซึ งเป็ น
ภาพยนตร์ แอนิเมชันทีเป็ นผลงานส่วนตัวของนักศึกษาหรื อบุคคลทัวไปทีไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ใน
เชิงพาณิ ชย์มกั จะมีความยาวไม่เกิน นาที
ในปั จจุบนั การสร้างภาพยนตร์แอนิ เมชันขนาดสันเป็ นทีนิ ยมมากขึ น เนื องจากเครื องมือ
และอุ ป กรณ์ ที มี ร าคาถูก ลง รวมถึ งซอฟต์แ วร์ ที ใช้ในการผลิ ต แพร่ ห ลายมากขึ น นอกจากนี
ภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสันยังเป็ นส่วนหนึ งของโครงงานในหลักสูตรทีมีการเรี ยนการสอนด้าน
การผลิตแอนิเมชันอีกด้วย และเมือพิจารณาจากคํากล่าวของ รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม ( ) ในบท
นําข้างต้น แล้ว ผลงานแอนิ เมชัน ที ดี ย่อมต้องมาจากการเขี ย นบทที ดี เช่ น เดี ย วกัน กับ การสร้ าง
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ภาพยนตร์ จึงนํามาสู่ปัจจัยสําคัญในการเขียนบทสําหรับภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสันทีสามารถใช้
เป็ นแนวทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสันสําหรับนักศึกษาและบุคคลทัวไป
ปัจจัยสําคัญในการเขียนบทสําหรับภาพยนตร์ แอนิเมชันขนาดสัน
จากการศึกษาวิธีการเขียนบทภาพยนตร์ พบว่า มีปัจจัยทีสําคัญอยู่หลายประการ ซึงปั จจัย
สําคัญในการเขียนบทสําหรับภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสันทีสามารถจําแนกตามแนวทางการเขียน
บทภาพยนตร์ บัน เทิ งทัวไป ได้แก่ แก่ น เรื อง (Theme) เรื องราว (Story) โครงเรื อง (Plot) และ
โครงสร้างบทแบบ องก์ (Three-act Structure)
. แก่นเรือง (Theme)
แก่นเรื อง (Theme) คือ ความคิดหลักของเรื องซึงแฝงไว้ดว้ ยสาระสําคัญหรื อสาร
(Message) ทีผูเ้ ขียนบทต้องการถ่ายทอดไปสู่ผชู้ มผ่านทางภาพยนตร์ แก่นเรื องจึงมัก จะถ่ายทอด
ความคิด ปรัชญา ความเชือ หรื อความศรัทธาในบางสิ งอันแรงกล้ามากพอทีจะทําให้ผเู้ ขียนบทเกิด
แรงบันดาลใจทีต้องการจะถ่ายทอดออกมาสู่ภาพยนตร์ เช่น ธรรมมะย่อมชนะอธรรม รักแท้ตอ้ ง
รู้จ ักการเสี ยสละ การทํางานเป็ นที มย่อมดีก ว่าทํางานเพียงคนเดี ยว เป็ นต้น (นิ วฒั น์ ศรี สัมมาชีพ,
) นอกจากนี แนวความคิดสําหรับแก่ นเรื องของภาพยนตร์ ควรเป็ นไอเดียที ชัดเจน เรี ยบง่าย
และสามารถอธิบายได้ในประโยคเพียงประโยคเดียว (Hart, 2005)
การหาไอเดียหรื อแนวความคิดใหม่เพือสร้างสรรค์เป็ นแก่นเรื อง (Theme) นัน มี
อยู่หลากหลายวิ ธี หนึ งในวิ ธีที น่ าสนใจของ Scott ( ) คื อ “Old idea + new time or place or
characters = fresh idea” ซึงเป็ นการนําเรื องเดิมทีมีอยู่แล้วมาเล่าเรื องใหม่โดยเปลียนเวลา สถานที
หรื อ ตัวละคร เช่น ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื อง Tangled (20 ) ทีนําเนือเรื องจากนิทานเรื องราพันเซล
(Rapunzel) มาตีความอีกครัง โดยมีการเพิมเติมตัวละครใหม่เข้ามาในเรื องและเปลียนวิธีการดําเนิ น
เรื องไปจากเดิม
เนื องจากความยาวของภาพยนตร์ ทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่ อวิธีการเล่าเรื องและการ
เขียนบทภาพยนตร์ ความท้าทายของภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสันจึงอยูท่ ีการเสาะหาไอเดียสําหรับ
การเล่าเรื องทีดีทีสุดเพียงหนึงเดียว แล้วถ่ายทอดเรื องราวหรื อสาร(Message) เหล่านันให้ผชู้ มได้รับ
รู้และเข้าใจภายในเวลาไม่กีนาที (Webber, 2000)
ดังนันภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสันทีมีระยะเวลาในการเล่าเรื องไม่เกิน นาที จึง
ไม่มีเวลามากพอทีจะนําเสนอประเด็น อันหลากหลายให้ผชู้ มได้ถกเถียงกันเหมือนกับภาพยนตร์
ทัวไป แก่นเรื อง (Theme) ของภาพยนตร์แอนิ เมชันขนาดสัน ควรมีการสรุ ปรวบยอดไอเดียทังหมด
แล้วเลือกให้เหลือแนวคิดหลักทีดีทีสุ ดและสําคัญทีสุ ดเพียงประเด็นเดียวเพือให้สามารถถ่ายทอด
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เรื องราว ทีผูเ้ ขียนบทต้องการสือถึงผูช้ มให้รับรู้ได้อย่างชัดเจนภายในเวลาทีจํากัด โดยแนะนําให้ใช้
เทคนิ คการคิ ด เรื องแบบ “Old idea + new time or place or characters = fresh idea” ของ Scott
( ) เพือสร้างสรรค์เรื องราวในรู ปแบบใหม่ขึนมา
. เรืองราว (Story)
Karl Iglesias (2005) นั ก เขี ย นบทภาพยนตร์ ผู้แ ต่ ง หนั ง สื อเรื อง “Writing for
Emotional Impact” ได้ให้นิยามเอาไว้อย่างเรี ยบง่ายว่า “เรื องราว (Story) คือ เรื องของใครคนหนึงที
ต้องการบางสิงบางอย่างเป็ นอย่างมากและกําลังมีปัญหาในการไขว่คว้าหาสิงนันมาครอบครอง”
จากนิ ยามดังกล่าวจึงเป็ นทีมาขององค์ประกอบหลักของเรื องราวทีเชือมโยงเนื อ
เรื องทังหมดเข้าไว้ดว้ ยกัน ได้แก่ ตัวละคร (Character) เป้ าหมาย (Goal) ความขัดแย้ง (Conflict)
จุดสูงสุดทางอารมณ์ (Climax) และจุดคลีคลายเรื อง (Resolution)
ความขัดแย้ง (Conflict) ทําให้เกิดปั ญหา อุปสรรค และวิกฤต ทีทําให้ตวั ละครตก
อยูใ่ นสถานการณ์อนั ตรายหรื อเสียงต่อการสูญเสีย ไม่ว่าในแง่ของร่ างกาย จิตใจ หรื อ จิตวิญญาณ ที
อาจส่งผลให้ตวั ละครพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคได้ และพาเรื องราวขึนไปสู่จุดสูงสุ ดทางอารมณ์(Climax)
ก่อนจะนําเข้าสู่จุดคลีคลาย (Resolution) ของเรื องในตอนจบ (Hart, 2005)
ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างภาพยนตร์ แอนิ เมชันขนาดสันของ Pixar เรื อง Presto (2008)
มาวิเคราะห์ ถึงองค์ประกอบของเรื องราว เพือช่วยให้เข้าใจถึงแนวทางในการสร้างเรื องราว (Story)
ของภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสันมากขึน โดยเรื องย่อของ Presto (2008) มีดงั นี
นักมายากลผูโ้ ด่ งดังจากกลหมวกวิ เศษ กับกระต่ายผูช้ ่ วยที อยู่หลังเวที ก่ อนขึ น
แสดงในโชว์สาํ คัญ นักมายากลปล่อยให้กระต่ายหิวโซจนโกรธ กระต่ายจึงแก้แค้นนักมายากลด้วย
การไม่ยอมให้ความร่ วมมือในการแสดงและแกล้งนักมายากลจนโชว์เกือบล่ม แต่ผชู้ มยังคงเข้าใจว่า
เป็ นส่วนหนึงของการแสดง ในทีสุดนักมายากลกําลังจะถูกเปี ยโนหล่นทับ กระต่ายจึงเปลียนใจยอม
ใช้หมวกวิเศษช่วยนักมายากลเอาไว้ นักมายากลซาบซึงในนําใจกระต่ายและเสกแครอทคืนให้กิน
การแสดงในคืนนันทําให้ผชู้ มประทับใจและส่งผลให้ทงสองโด่
ั
งดังในชัวข้ามคืน
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รูปที ตัวอย่างภาพนักมายากลกับกระต่ายจากแอนิเมชันขนาดสันเรื อง Presto ( ) ของ Pixar
(ทีมา : http://blogs.disney.com/oh-my-disney/2013/08/29/stars-of-the-pixar-original-shorts-part-1/)

เราสามารถระบุถึงองค์ประกอบสําคัญของเรื องราวในเรื อง Presto (2008) ทีนํามา
เป็ นตัวอย่าง ได้ดงั นี
ตัวละคร (Character): นักมายากลและกระต่าย
เป้ าหมาย (Goal): กระต่ายหิวมากจึงอยากกินแครอท
ความขัด แย้ง (Conflict): นักมายากลไม่ยอมให้กระต่ ายกิน แครอท ทําให้
กระต่ายโกรธและแกล้งนักมายากลบนเวทีทุกวิถีทาง
จุดสูงสุดทางอารมณ์ (Climax): นักมายากลตกอยูใ่ นอันตรายถึงชีวิต
จุดคลีคลายเรื อง(Resolution): กระต่ายกลับใจยอมช่วยเหลือทําให้นักมายา
กลซาบซึงและเสกแครอทคืนให้
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าถึงแม้ Presto (2008) จะเป็ นภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสัน
แต่ยงั คงมีองค์ประกอบของการเล่าเรื องราวครบถ้วนตามแนวทางของการเขียนบทภาพยนตร์ จึง
ควรนําแนวความคิดของแก่นเรื อง (Theme)ไปใช้กบั การสร้างองค์ประกอบของเรื องราว (Story)
เช่น ตัวละคร (Character) เป้ าหมาย (Goal) และความขัดแย้ง (Conflict) เป็ นต้น ก่อนทีจะพัฒนา
องค์ประกอบทังหมดขึนมาเป็ นโครงเรื อง (Plot) ทีสมบูรณ์
. โครงเรือง (Plot)
นอกเหนื อจากแก่ น เรื องและองค์ประกอบของเรื องราวแล้ว อีก สิ งหนึ งทีสําคัญ
สําหรับการเขียนบทภาพยนตร์ คือ โครงเรื อง (Plot) ซึงเป็ นการเล่าเรื องทีเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุผลกับการกระทําของตัวละครทีต้องฝ่ าฟันอุปสรรคเข้าสู่จุดสูงสุดทางอารมณ์ (Climax) และจุด
คลีคลายเรื อง (Resolution) (Wells, 2007)
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ระยะเวลาของเหตุการณ์ ทีเกิดขึนในเรื อง อาจจะยาวเพียงไม่กีนาที หรื ออาจจะ
ยาวนานเป็ นปี บางครังเราจึงไม่สามารถนําเรื องราวทังหมดมาใส่ในบทภาพยนตร์ทีมีความยาวเพียง
นาทีได้ตอ้ งเลือกเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึงจากเรื องราวทังหมดมาเขียนเป็ นโครงเรื อง (Plot) ที
มีค วามขัดแย้ง (Conflict) และจุ ด หัก เห (Plot Point) เพือส่ งให้เรื องราวดําเนิ น ต่ อไป (นิ ว ฒ
ั น์ ศรี
สัมมาชีพ, 2552)
นิวฒั น์ ศรี สัมมาชีพ (2552) ได้แบ่งประเภทของโครงเรื อง (Plot) ทีนิ ยมใช้ในการ
ถ่ายทอดเรื องราวสําหรั บ ภาพยนตร์ ไว้ทังหมด ประเภท ได้แก่ ) Arch Plot หรื อ Classical
Design 2) Mini Plot หรื อ Minimalism ) Anti Plot หรื อ Anti Structure
) Arch Plot หรื อ Classical Design มีรู ปแบบการดําเนิ น เรื องตามลําดับ
เวลาตังแต่ ต อนเริ มต้น เรื อง (Beginning) จนจบเรื อง (Ending) เหตุ ก ารณ์ ทีเกิ ด ขึ นในภาพยนตร์
ทังหมดสามารถอธิบายได้ตามหลักความเป็ นจริ งอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล สามารถทําให้ผชู้ มเชือในสิ ง
ภาพยนตร์ทีต้องการนําเสนอได้อย่างสนิทใจ นอกจากนีมักจะมีการปิ ดบังตอนจบและไม่เปิ ดเผยถึง
บทสรุ ปของภาพยนตร์ ผูช้ มจะรับทราบถึงผลที ตามมาจากสถานการณ์ ทีเกิ ดขึ นในภาพยนตร์ ก็
ต่อเมือเรื องราวได้ดาํ เนินมาจนถึงจุดสูงสุดทางอารมณ์ (Climax) ในตอนจบเรื อง (Ending) เท่านัน
โครงเรื องแบบ Arch Plot นี ใช้ต ัว ละครนําเพียงคนเดีย วในการนําเสนอเรื องราว และตัวละครมี
ลัก ษณะนิ สัย ที ไม่ ย อมแพ้ต่ อ โชคชะตา พยายามต่ อสู้เพือเอาชนะอุ ปสรรคหรื อเพือให้ได้สิ งที
ต้องการแม้ตกอยูใ่ นสถานการณ์ทียากลําบาก ปัญหาหรื ออุปสรรคทีเกิดขึนกับตัวละครส่วนใหญ่จะ
เกิด จากบุค คลภายนอกหรื อสิ งที ตนเองไม่ได้เป็ นผูก้ ระทํา และความขัดแย้ ง (Conflict) มักจะ
เกิดขึนโดยความบังเอิญเพือกลันแกล้งตัวละครอยูต่ ลอดเวลา
2) Mini Plot หรื อ Minimalism นิ ยมใช้ วิ ธี ก ารเล่ า เรื องแบบย้อ นหลัง
(Flash Back) เพือเปิ ดเผยตอนจบหรื อบทสรุ ปของเรื องราว ให้ผชู้ มรับรู้ตงแต่
ั องก์ ทําให้ผชู้ มไม่
ต้องคาดเดาถึงผลลัพธ์ แต่มุ่งเน้นไปทีการติดตามหาสาเหตุทีเป็ นทีมาของตอนจบ มีการใช้ตวั ละคร
เป็ นกลุ่มคนทีมีลกั ษณะนิสยั แตกต่างกันมารวมอยูด่ ว้ ยกันเพือกระจายความสําคัญของบทบาท และ
เปิ ดโอกาสให้มีการดําเนิ นเรื องราวได้หลากหลายรู ปแบบ ตัวละครส่วนใหญ่จะถูกกําหนดให้เป็ น
ผูถ้ ูกกระทําทีไม่สามารถต่อสู้ ขัด ขืนได้ เนื องจากสถานภาพทางสังคมหรื อทัศนคติข องตัวละคร
นอกจากนี ความขัดแย้ ง (Conflict) ทีเกิดขึนมักจะมาจากสาเหตุภายในกลุ่มตัวละครเหล่านัน ซึง
อาจจะมีสาเหตุจากความขัดแย้งกันเองระหว่างกลุ่มตัวละคร หรื อความขัดแย้งภายในจิตใจของตัว
ละครเอง
) Anti Plot หรื อ Anti Structure มีก ารดําเนิ น เรื องราวที มุ่ งเน้ น ในการ
สร้างความสนุ กสนานให้แก่ผชู้ ม ด้วยการสร้างความประหลาดใจให้ผชู้ มอยูต่ ลอดเวลา จึงมีการเล่า
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เรื องทีไม่เรี ยงตามลําดับเวลา และขาดความสมจริ ง สถานการณ์ในภาพยนตร์ส่วนใหญ่เกิดขึนด้วย
ความบังเอิญหรื อการทีตัวละครอยูผ่ ดิ ทีผิดเวลา ทําให้ผชู้ มไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึน
เมือพิจารณาถึงลักษณะของโครงเรื อง (Plot) ทัง แบบแล้ว โครงเรื อง (Plot) ที
เหมาะสมกับการนํามาเล่าเรื องในรู ปแบบภาพยนตร์แอนิ เมชันขนาดสันมากทีสุ ดจึงเป็ น Arch Plot
หรื อ Classical Design ทีมีตวั ละครไม่เกิน ตัวละคร มีการจํากัดฉากหรื อสถานที และสร้างความ
ขัด แย้งให้เกิ ด ขึนเพีย งประเด็น เดี ยว สําหรับ Mini Plot หรื อ Minimalism ไม่น่ าจะเหมาะสําหรั บ
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน ขนาดสันเนื องจากมีก ารเล่าเรื องผ่านตัว ละครหลายตัว ต้องใช้เวลาในการ
แนะนําตัวละครและแสดงให้ผชู้ มเห็ น ถึงพัฒ นาการของตัวละครแต่ ละตัว ซึ งเหมาะสําหรับการ
ดําเนิ นเรื องในรู ปแบบภาพยนตร์แอนิ เมชันขนาดยาวมากกว่า ในขณะทีโครงเรื องแบบ Anti Plot
หรื อ Anti Structure มักถูกใช้เป็ นประจําในภาพยนตร์ แอนิ เมชันแบบซีรีย์ทีไม่มีโครงสร้างเรื องที
ชัด เจน มี ก ารดําเนิ น เรื องแบบไม่ ส มจริ งและเต็ ม ไปด้ว ยมุ ก ตลกอย่างต่ อ เนื อง เช่ น Tweety &
Sylvester ของ Warner Bros. เป็ นต้น
. โครงสร้ างบทแบบ องก์ (Three-act Structure)
โครงสร้ างบทแบบ องก์ (Three-act Structure) นี จะแบ่ งภาพยนตร์ ออกเป็ น
ช่วง คือ ช่วงเริ มต้น ช่วงเนือเรื อง และช่วงสรุ ป เหมือนกับการเขียนเรี ยงความ โดยช่วงเริ มต้นจะมี
ความยาวประมาณ - % ของความยาวเรื อง ส่วนทีเหลือจะแบ่งเป็ นช่วงเนื อเรื อง - % และ
ช่วงสรุ ป - % ซึง จุด X ทีปรากฎอยูใ่ นภาพ จุด คือ จุดทีทําให้เกิดจุดหักเหในเรื อง (Plot Point)
ซึงจะทําให้เรื องถูกแบ่งออกเป็ น ส่วน หรื อ องก์ (นิวฒั น์ ศรี สมั มาชีพ, 2552)
Emotional
เริ มเรื อง
15-25%

เนือเรื อง
- %

X

สรุ ป
15-25%

X
Time

รูปที ภาพยนตร์ ถูกจุดหักเหในเรื อง (Plot Point) แบ่งออกเป็ น ส่ วนหรื อ องก์
(ทีมา: นิวฒั น์ ศรี สัมมาชีพ. ( ). คิ ดและเขียนให้ เป็ นบทภาพยนตร์ . หน้า )
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จากการทีภาพยนตร์ถกู แบ่งโดยจุดหักเห (Plot Point) ทําให้เกิดเป็ นโครงสร้างแบบ
องก์ รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม ( ) จึงได้นาํ เสนอโมเดลทีแสดงถึงองค์ประกอบของโครงสร้าง
บทภาพยนตร์แบบ องก์ (ตาราง . .)
ตอนเริมต้นเรือง
(Beginning)

ตอนกลางเรือง
(Middle)

ตอนจบเรือง
(Ending)

องก์
การเปิ ดเรื อง
(Set up)

องก์
ความขัดแย้งหรื อเผชิญหน้า
(Confrontation)

องก์
การคลีคลายปัญหา
(Resolution)

จุดหักเหหลัก
(Major Plot Point 1)

จุดหักเหหลัก
(Major Plot Point 2)

รูปที 3 โมเดลขององค์ประกอบของโครงสร้างบทภาพยนตร์ แบบ องก์
(ทีมา: รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม. ( ). เสกฝั น ปั นหนัง : บทภาพยนตร์ . หน้า )

โครงสร้ างบทภาพยนตร์ แบบ องก์ ประกอบด้ว ย องก์หลัก ดังนี (รั ก ศานต์
วิวฒั น์สินอุดม, )
) องก์ การเปิ ดเรื อง (Set up) เป็ นส่ วนแรกของการเริ มต้น เรื อง
(Beginning) จนถึงจุด หักเหหลัก จุ ดแรกของเรื อง (Major Plot Point 1) หน้าที หลัก ขององก์ คื อ
การปูพืนเรื อง และการแนะนําตัวละครให้ผชู้ มทราบว่าเป็ นเรื องอะไร เกียวกับใคร เกียวกับอะไร
ซึงต้องมีการดําเนินเรื องให้กระชับ เพือนําผูช้ มไปสู่จุดหักเหหลักจุดแรกของเรื อง (Major Plot Point
1) ส่งผลให้ผชู้ มเกิดความสนใจทีจะติดตามวิธีการคลีคลายข้อขัดแย้งและเอาชนะอุปสรรคทีเกิดขึน
ต่อไป
) องก์ ความขัดแย้งหรื อเผชิญหน้า (Confrontation) เป็ นส่ วนของเนื อ
เรื องตอนกลางเรื อง (Middle) ทีเริ มต้นจากตอนท้ายขององก์ ไปจนถึงจุดหักเหหลักจุดทีสองของ
เรื อง (Major Plot Point ) ในบทช่วงนี ตัวละครหลักต้องมีการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและข้อขัดแย้ง
(Confrontation) ทีต้องการการแก้ไข ตัวละครอาจจะชนะหรื ออาจพ่ายแพ้ ถ้าตัวละครของเรามีความ
ต้องการ (Need) บางสิ งบางอย่างหรื อต้องการเอาชนะ เราสามารถสร้างเรื องพลิกผันให้ตวั ละครนี
เอาชนะอุปสรรคและบรรลุถึงความต้องการได้
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) องก์ การคลีคลายปัญหา (Resolution) ในช่วงสุดท้ายนี เริ มจากจุดหัก
เหหลักจุดทีสองของเรื อง (Major Plot Point ) ในตอนท้ายขององก์ ไปจนกระทังจบเรื องในบท
ภาพยนตร์ โดยมีการคลีคลายปัญหา (Resolution) ว่าได้รับการแก้ไขหรื อคลีคลายด้วยวิธีการใด และ
ทําอย่างไร ซึงเป็ นประเด็นสําคัญของการเล่าเรื องในช่วงนี
ผูเ้ ขียนขอใช้แอนิเมชันขนาดสันของ Pixar เรื อง Presto ( 8) จากข้างต้น เพือเป็ น
ตัวอย่างแสดงการเขียนโครงสร้างของแอนิ เมชันขนาดสันตามรู ป โมเดลขององค์ประกอบของ
โครงสร้างบทภาพยนตร์แบบ องก์ ได้ดงั นี
องก์
กระต่ายผูห้ ิวโหย

องก์
การแก้แค้นของกระต่าย

องก์
นักมายากลสํานึกผิด

การเปิ ดเรือง
นาทีที . - .

ความขัดแย้งหรือเผชิญหน้ า
นาทีที . - .

การคลีคลายปัญหา
นาทีที . - .

จุดหักเหหลัก
นักมายากลไม่ยอมให้
กระต่ายกินแครอท ซึงทํา
ให้กระต่ายโกรธมาก

จุดหักเหหลัก
นักมายากลตกอยูใ่ นอันตราย
ถึงชีวิต

กระต่ายใจอ่อนยอม
ช่วยเหลือ นักมายากลซึง
ใจเสกแครอทคืน ทําให้
ผูช้ มประทับใจมาก

รูปที 4 องค์ประกอบของโครงสร้างบทของแอนิเมชันเรื อง Presto ( 8) (ทีมา: รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม. (
เสกฝั น ปั นหนัง : บทภาพยนตร์ . หน้า , ดัดแปลงโดย วรากร ใช้เทียมวงศ์)

).

จากโมเดลองค์ประกอบของโครงสร้างบท องก์นี สามารถสรุ ปได้ว่าภาพยนตร์
ทุ ก เรื องจําเป็ นต้อ งมี จุ ด หัก เหหลัก (Major Plot Point) ที ชัด เจนควบคู่ ไปกับ โครงสร้ างเรื องที
แข็ งแรง เนื องจากจุ ด หัก เหหลัก (Major Plot Point) จะทําหน้าที ผลัก ดัน เรื องราวให้ด ําเนิ น ไป
ข้างหน้า ซึงอาจจะเป็ นอุบตั ิเหตุหรื อเหตุการณ์ทีเกียวข้อง อันนําไปสู่การพลิกผันเรื องไปในทิศทาง
ใหม่ ถึงแม้ว่าจะเป็ นภาพยนตร์ แนวตลก สนุ ก สนานก็ ยงั คงต้องการจุ ดหัก เหในการดําเนิ น เรื อง
เช่นเดียวกัน (รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม, )
ในการเขียนบทภาพยนตร์ แอนิ เมชันขนาดสันจึงควรใช้โครงสร้างบทภาพยนตร์
แบบ องก์ แล้ว แบ่ งสั ด ส่ ว นของเนื อเรื องออกเป็ น ส่ ว นตามรู ป ที โดยกะประมาณจาก
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ํ กของการดําเนิ นเรื องส่ วนใหญ่อยู่ทีองก์
ระยะเวลาทังหมดของภาพยนตร์ แอนิ เมชัน ให้นาหนั
ประมาณร้อยละ ของภาพยนตร์แอนิเมชันทังเรื อง ในเนื อเรื องควรมีจุดหักเหหลักไม่เกิน จุด
โดยให้พิจารณาจากระยะเวลาของภาพยนตร์แอนิเมชันทังเรื องเป็ นหลัก ถ้าเรื องสันมาก ควรลดจุด
หักเหเหลือเพียงจุดเดียวเพราะอาจจะไม่มีเวลามากพอทีจะเล่าเรื องให้ผชู้ มทําความเข้าใจกับจุดหัก
เหที ได้ทนั ก่อนเข้าสู่ตอนจบของเรื อง หรื อแต่ถา้ มีเวลามากพอก็อาจจะเพิมจุดหักเหหลักขึนเป็ น
จุดได้ตามความเหมาะสม
บทสรุป
จากปัจจัยสําคัญในการเขียนบทสําหรับภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสันข้างต้น สามารถสรุ ป
ได้ว่าแนวทางในการเขียนบทสําหรับแอนิ เมชันขนาดสันนันสามารถประยุกต์ใช้หลักการเดียวกัน
กับการเขี ยนบทสําหรั บภาพยนตร์ ได้ไม่ว่าจะเป็ น การคิ ด แก่ น เรื อง (Theme) การสร้างเรื องราว
(Story) การวางโครงเรื อง (Plot) และโครงสร้างบทแบบ องก์ (Three-Act Structure) แต่ตอ้ งมีการ
คํานึงถึงข้อจํากัดของการเล่าเรื องทังหมดให้ผชู้ มเข้าใจได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน นาที
แก่นเรื อง (Theme) ควรมีเพียงประเด็น เดียวทีสําคัญ ทีสุ ดและแนะนําให้ใช้เทคนิ ค “Old
idea + new time or place or characters = fresh idea” ของ Scott ( ) เพื อสร้ างสรรค์เรื องราว
(Story) ที แปลกใหม่ป ระกอบกับการสร้ างตัว ละคร (Character) เป้ าหมาย (Goal) และความ
ขัดแย้ง (Conflict) ทีสมเหตุสมผล แล้วจึงพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี ขึนมาเป็ นโครงเรื อง (Plot) ที
สมบูรณ์ มีตวั ละครไม่เกิน ตัวละคร มีการจํากัดฉากหรื อสถานที และสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึน
เพียงประเด็นเดียว ตามลักษณะของโครงสร้างบทภาพยนตร์แบบ องก์ ทีมีการแบ่งสัดส่ วนของ
เนือเรื องออกเป็ น ส่วน ได้แก่ เริ มเรื อง กลางเรื อง และจบเรื อง โดยให้นาหนั
ํ กความสําคัญของการ
ดําเนินเรื องส่วนใหญ่อยูท่ ีกลางเรื องประมาณร้อยละ จากเนือเรื องทังหมด
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การส่ งเสริมการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมไทยด้ วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง
กรณีศึกษาวัดสุ ทัศนเทพวราราม
Promoting Thai Cultural Tourism with Virtual World Technology
The Case Study of Wat Suthat Thepwararam
ดร.กมล จิราพงษ์
คณบดี คณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
kamon.ji@spu.ac.th

บทคัด ย่ อ: วัฒ นธรรมไทยเป็ นที ยอมรับในระดับโลก ด้ว ยความแตกต่างและโดดเด่น ด้านการ
แสดงออกถึงความเป็ นอยู่ สภาพแวดล้อม และวิธีชีวิตของคนไทยตังแต่อดีตถึงปัจจุบนั ประกอบกับ
ความละเอียด ประณี ต ของคนไทยทีสร้างสรรค์งานศิลปะทุกแขนงได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามจนเป็ น
จุดสนใจของคนทัวโลก ในขณะทีคนไทยให้ความสนใจกับวัฒนธรรมไทยน้อยลง อีกทังการเข้าถึง
วัฒ นธรรมไทยมี ค วามยากลําบากและมี ค่ าใช้จ่ ายสู ง ทําให้ผสู้ นใจวัฒ นธรรมไทยโดยเฉพาะ
นักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติจาํ เป็ นต้องมีระยะเวลาการท่องเทียวและงบประมาณทีมาก
เพียงพอ ซึงถือเป็ นอุปสรรคของการส่งเสริ มการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมไทยอย่างหนึง
บทความนี ได้นาํ เสนอผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริ งผ่านอินเทอร์เน็ตเพือ
ส่ งเสริ มการท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมไทย โดยกําหนดกรณี ศึ ก ษา วัด สุ ทัศ นเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร โดยผูใ้ ช้บริ การหรื อนักท่องเทียวสามารถเข้าชมสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมไทยใน
รู ปแบบ 3 มิติ โต้ตอบและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ได้เสมือนอยูใ่ นบริ เวณวัด เพือ
นําไปสู่ ก ารพัฒ นาต่ อยอดและเปิ ดโอกาสให้นัก ท่ อ งเที ยวชาวไทยและชาวต่ างชาติ ได้เข้าถึ ง
วัฒนธรรมไทยผ่านอินเทอร์ เน็ตได้อย่างสมจริ ง สวยงาม ประหยัดเวลาและงบประมาณ ซึงจะเป็ น
การเพิมโอกาสการเข้าถึงวัฒนธรรมไทยได้อีกรู ปแบบหนึง
คํ า สํ าคั ญ : วัฒ นธรรมไทย, ท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรมไทย, เทคโนโลยี โ ลกเสมื อ นจริ ง,
วัดสุทศั นเทพวรารามในโลกเสมือนจริ ง
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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.
Thai Cultures, Thai Cultural Tourism, Virtual World Technology,
Wat Suthat Thepwararam through Virtual World

Keywords:

1. บทนํา

ประเทศไทยมีศิลปะและวัฒ นธรรมที โดดเด่น แต่ ยงั ขาดรู ปแบบการนําเสนอเพือเข้าสู่
กลุ่ม เป้ าหมายนัก ท่ องเที ยวที มี ค วามหลากหลาย เห็ น ได้จ ากประเทศต่ างๆที สามารถนําเสนอ
วัฒ นธรรมของชาติต นเองให้เป็ นที ยอมรับในวงกว้าง เกิ ดกระแสการเรี ย นแบบทางวัฒ นธรรม
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจากประเทศอืนๆ ทีมีความต้องการจะเข้าถึงและเรี ยนรู้วฒั นธรรมทีตนเอง
สนใจอย่างจริ งจัง เกิด ความต้องการบริ โภคสิ นค้าและบริ การเชิงวัฒนธรรมทีสร้างรายได้ให้ก ับ
ประเทศเจ้าของวัฒนธรรมได้อย่างมหาศาล (คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
)
ด้ว ยประวัติ ท างวัฒ นธรรมไทยที ยิ งใหญ่ จากหลายยุ ค สมัย เช่ น สุ โขทั ย อยุ ธ ยา
รัตนโกสิ นทร์ ทีมีอยู่มากมายและกระจายตัวอยู่หลายจังหวัด สร้างอุปสรรคในการบริ หารจัดการ
การตลาด การทํานุ บาํ รุ ง รวมถึงข้อจํากัดในการสือสารภาษาต่างประเทศของบุคลากรในพืนทีของ
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แหล่ ง ท่ อ งเที ยวเชิ ง วัฒ นธรรม ทํา ให้ เกิ ด แนวคิ ด ที จะนําเอาเทคโนโลยีโ ลกเสมื อ นจริ งผ่า น
อินเทอร์ เน็ ตมาใช้เพือแก้ปัญ หาเหล่านี นําไปสู่การพัฒ นาระบบโลกเสมือนจริ งออนไลน์ โดยใช้
กรณี ศึกษา วัดสุทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็ นต้นแบบในการศึกษาวิจยั ครังนี (ทัศนีย ์ ยาวะ
ประภาษ, )
2. ทบทวนวรรณกรรม

ตัวอย่างงานวิจยั ด้านการศึกษาวัฒ นธรรมโบราณทีใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริ งเพือให้
บุคคลทัวไปสามารถทําความเข้าใจชีวิตความเป็ นอยู่ ลักษณะทีอยูอ่ าศัย เครื องมือ อุปกรณ์ในการ
ดําเนิ นชีวิต ชุดแต่งกาย และอืนๆ ซึงถือว่าเป็ นงานวิจยั ทีมีการจําลองโลกในอดีตให้คนยุคปั จจุบนั
เข้าถึงได้คื อ Virtual Agents and 3D Virtual Worlds for Preserving and Simulating Cultures จัดทํา
โดย School of Computing and Mathematics, University of Western Sydney, NSW, Australia ใน
งานนี มีกรณี ศึกษาในรู ปแบบโลกเสมือนจริ งของเมืองยูรัค (Uruk) ซึงเป็ นเมืองโบราณเมือประมาณ
3,000 ปี ก่อนคริ สตกาล เพือให้นักประวัติ ศาสตร์ ได้มีประสบการณ์ กบั สภาพแวดล้อมและความ
เป็ นอยูข่ องคนสมัยนัน โดยนักประวัติศาสตร์เชือว่าเมืองยูรัคเป็ นเมืองแรกๆทีมนุษย์สร้างขึนด้วยภูมิ
ปั ญญาของมนุ ษย์ซึงแสดงถึงความมีวิวฒั นาการอย่างเด่นชัด ทังในด้านการอยูร่ ่ วมกันแบบสังคม
เมือง จุด เริ มต้น ของการเขีย น รวมถึงพัฒ นาการด้านคณิ ต ศาสตร์ และดาราศาสตร์ งานวิจ ัยโลก
เสมื อ นจริ ง เมื อ งยูรั ค มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื อรั ก ษาวัฒ นธรรมโบราณและใช้เป็ นสื อการสอนเชิ ง
ศิลปวัฒนธรรมแก่ผใู้ ช้บริ การ (Bogdanovych, Rodriguez, Simoff, & Cohen, 2009)
อีก ตัวอย่างหนึ งเป็ นนวัตกรรมโลกเสมือนจริ งในสังคมออนไลน์คือ Second Life ซึงเป็ น
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทีพัฒนาขึ นโดยบริ ษทั Linden Lab เป็ นโปรแกรมซึงทุกคนสามารถสมัคร
เข้าร่ วมใช้งานได้ผ่านอินเทอร์ เน็ต หลังจากลงทะเบียนสมัครทุกคนจะได้ควบคุมตัวละครเสมือน
หรื ออวตาร (Avatar) โดยใช้อวตารท่องเทียวไปยังโลกของ Second Life พบปะเพือน ทําธุรกิจขาย
สินค้าและบริ การ เทียวเล่น ทํากิจกรรมต่างๆได้ ผูใ้ ช้บริ การมีอิสระทีจะสร้างวัตถุหรื อสิ งของโดย
ทุกสิ งทีสร้างขึนจะถูกปกป้ องอยูภ่ ายใต้กฎหมายลิขสิ ทธิ (IP Rights) มีสกุลเงินคือ Linden Dollars
(L$) ซึงสามารถแลกเปลียนเป็ นสกุลเงิน US Dollars ($USD) ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย Second
Life มีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นอีกช่องทางหนึงของ e-Commerce ไม่ต่างจาก ebay.com, amazon.com
หรื อ talad.com แต่ สิงที ทําให้ Second Life โดดเด่ น กว่ าคื อการสร้ างประสบการณ์ ก ารซื อขายที
สมจริ งมากขึ นด้วยการทําร้านค้าเป็ น 3 มิติ ลูก ค้าสามารถเดิน เลือกดูสินค้าได้ สามารถพูดคุยกับ
ผูข้ ายได้ตวั ต่อตัวเพือสอบถามข้อมูลสิ นค้า แม้กระทังต่อรองราคากับผูข้ ายผ่านอินเทอร์ เน็ตแบบ
เสมือนจริ ง (www.secondlife.com, 2015)
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การศึก ษาวิจ ัยเพือนําเสนอในบทความนี ได้ท บทวนงานวิ จ ัยด้านการศึก ษาวัฒ นธรรม
โบราณและนวัตกรรมโลกเสมือนจริ งในสังคมออนไลน์ขา้ งต้น เพือเป็ นพืนฐานการศึกษาวิจยั ทัง
ด้านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริ งและด้านพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ ก ารผ่านโลกออนไลน์ เห็นได้ว่ามีการ
นําเอาเทคโนโลยีนีมาใช้ได้เป็ นผลสําเร็ จในวัตถุประสงค์การใช้งานทีแตกต่างกันไป โดยเป้ าหมาย
เพือการส่งเสริ มการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมไทยในการศึกษาวิจยั ครังนี จะเน้นไปทีความประทับใจ
ในการเข้าถึงศิ ลปวัฒ นธรรม ความละเอียด ประณี ต ของคนไทยที สร้ างสรรค์งานศิล ปะและ
สถาปั ตยกรรมทีสวยงาม ในขณะที ผูใ้ ช้บริ การจะได้ขอ้ มูลทีเกียวข้องและจําเป็ นต่อการท่องเทียว
รวมถึ งการนําเสนอรู ป แบบการซื อขายสิ น ค้าและบริ การที สอดคล้อ งกับ แหล่ งท่ อ งเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรม
3. การดําเนินการวิจยั

การดําเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ส่วนโดยเริ มจากการพัฒนาเว็บไซต์เพือให้ผใู้ ช้บริ การเข้าถึง
โลกเสมือนจริ งได้ การพัฒ นาเนื อหา 3 มิติ สําหรับระบบโลกเสมือนจริ ง (3D for Virtual World
Engine) และการนําเสนอข้อมูลเพือการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในโลกเสมือนจริ ง
3.1. การเข้ าถึงโลกเสมือนจริง
ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงโลกเสมือนจริ งนี ได้โดยผ่านเว็บไซต์ (Website) ซึงถูกออกแบบ
มาเพื อเป็ นศูน ย์ร วมข้อ มูล ของโครงการ รั บ สมัค รสมาชิ ก ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ให้บ ริ ก ารดาวน์ โ หลด
ซอฟต์แวร์แก่ผใู้ ช้บริ การ โดยมีโครงสร้างของเว็บไซต์ดงั นี

รู ปที 1 โครงสร้างของเว็บไซต์
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หน้าหลักของเว็บไซต์จะเป็ นหน้าแรกทีผูใ้ ช้บริ การจะได้รับข้อมูลเบืองต้นของโลกเสมือน
จริ ง ทังในด้านเทคโนโลยี การสมัครเป็ นผูใ้ ช้บริ การเข้าสู่ระบบ (log-in) การตรวจสอบคุณสมบัติ
ของระบบและการแนะนําคอมพิวเตอร์ทีเหมาะสมกับการใช้บริ การ (Carol and Head, )

รู ปที 2 หน้าหลักของเว็บไซต์

รู ปที 3 หน้าแสดงคุณสมบัติของระบบ
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3.2. เนือหา 3 มิติ
เนื องจากเป้ าหมายของการส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมไทยในการศึกษาวิจยั นี จะ
เน้น ไปทีความประทับใจในศิลปวัฒนธรรม ความละเอียด ประณี ต สวยงาม ของงานสร้างสรรค์
ศิลปะและสถาปั ตยกรรม การพัฒนาเนื อหา 3 มิติทีสวยงามจึงมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง (Cusson
and Cardoso, )

รูปที 4 รู ปแสดงเนื อหา 3 มิติ พระอุโบสถ

รูปที 5 รู ปแสดงเนื อหา 3 มิติ บริ เวณทางเข้า
444

รู ปที 6 รู ปแสดงเนื อหา 3 มิติ เสาชิงช้า
3.3. ข้ อมูลเพือการท่ องเทียวเชิงวัฒนธรรม
ในโลกเสมือนจริ งนี มีการแสดงข้อมูลด้านวัฒนธรรมและการท่องเทียวแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ
คือ รู ปแบบการประกาศถาวร โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถอ่านรายละเอียดได้จากการควบคุมอวตารเข้า
ใกล้ประกาศหรื อวัตถุทีใช้แสดงข้อมูลเหล่านัน (มูลนิ ธิสารานุ กรมวัฒ นธรรมไทย ธนาคารไทย
พานิชย์, 2542)

รูปที 7 รู ปแสดงข้อมูลประกาศถาวร
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อีกรู ปแบบหนึงของการแสดงข้อมูลด้านวัฒนธรรมและการท่องเทียวในโลกเสมือนจริ งนี
คือการให้ผใู้ ช้บริ การสอบถามข้อมูลได้จากตัวละครในโลกเสมือนจริ ง (Weber, Rufer-Bach, &
Platel, )

รูปที 8 รู ปแสดงการให้ขอ้ มูลจากตัวละครในโลกเสมือนจริ ง
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทําให้การซือขายสินค้าและบริ การสามารถเกิดขึนได้ผา่ นโลก
เสมือนจริ ง ช่วยเพิมโอกาสทางการขายและการตลาดด้วยต้นทุนทีไม่สูงเทียบกับหน้าร้านค้าปกติ
(จักรพงษ์ แก้วบุญเรื อง, )

รูปที 9 รู ปแสดงร้านค้าในโลกเสมือนจริ ง
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4. ผลการศึกษา

ในขณะที รายละเอี ย ดและความสวยงามของเนื อหา 3 มิ ติ มี ค วามสําคัญ มากต่ อ การ
ตัดสิ นใจเข้าสู่โลกเสมือนจริ งของผูใ้ ช้บริ การ การใช้งานผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตทีผูใ้ ช้บริ การต้อง
ได้รับความรวดเร็ วก็เป็ นปัญหาสําคัญของการดําเนิ นงาน ยิงมีรายละเอียดให้กบั เนือหามากเท่าไร
การประมวลผลเพือแสดงภาพให้ผใู้ ช้บ ริ ก ารโดยไม่ให้ร อนานก็ จะยากยิงขึ น ดังนันระบบการ
ประมวลผลภาพทีให้ความละเอียดสูงเฉพาะวัตถุทีอยู่ใกล้ผใู้ ช้บริ การและให้ความละเอียดทีตํากว่า
ในวัตถุทีอยูไ่ กลออกไป จึงเป็ นสิงทีจําเป็ นสําหรับการขยายผลการศึกษาวิจยั นี สู่โครงการจริ ง
5. อภิปรายผล
สิงทีได้จากงานวิจยั ชินนี คือช่องทางใหม่ของการส่งเสริ มการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมไทยที
สอดคล้องกับวิธีชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั นักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้เข้าถึงและ
รับรู้วฒั นธรรมไทยในเบื องต้นโดยไม่ตอ้ งเดินทางและมีค่าใช้จ่ายทีน้อยมาก เมือเริ มรู้จกั และได้รับ
ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์แล้ว การตัดสินใจเข้ามาท่องเทียวในสถานทีจริ งก็มีความเป็ นไปได้มากยิงขึน
6. สรุ ปผลการวิจยั
ความสําคัญของการวิจยั เรื องการส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมไทยด้วยเทคโนโลยี
โลกเสมือนจริ ง กรณี ศึกษา วัดสุทศั นเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายโดย
มี เยาวชนไทยใช้โ ลกเสมื อ นจริ งเพื อพบปะเพื อนและได้รั บ ความรู้ ด ้านศิ ล ปวัฒ นธรรมไทย
สอดแทรกโดยทางอ้อม ในขณะทีชาวต่างชาติใช้โลกเสมือนจริ งนี เพือการเรี ยนรู้วฒั นธรรมไทยและ
ใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนเดินทางท่องเทียวสู่สถานทีจริ งเมือมีโอกาสต่อไป
การพัฒนาสู่โครงการจริ งควรให้ความสําคัญกับการเชือมโยงแหล่งวัฒนธรรมทีสําคัญใน
ประเทศไทยไว้ให้ได้หลายๆแห่ง และสร้างความต่อเนืองจากโลกเสมือนจริ งนี สู่ธุรกิจทีเกียวข้องกับ
การท่องเทียวให้ได้มากทีสุ ด สังคมออนไลน์นีจะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมือผูใ้ ช้บริ การเข้ามาแล้วไม่ตอ้ ง
ออกไปจากระบบนี โดยสามารถดําเนินกิจกรรมและธุรกรรมต่างๆทีจําเป็ นได้อย่างครบวงจร
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บทคัด ย่ อ : บทความวิ ชาการนี ได้อธิ บายกระบวนการทดลองเชิ งปฏิบัติ ก ารของนัก ศึก ษาด้าน
อิ น เตอร์ แ อคที ฟ มี เดี ย (Interactive Media) จากการนํา แรงบัน ดาลใจจากประสบการณ์ ด ้า น
วัฒนธรรม สังคม การเมือง และวิถีชีวิต โดยทดลองนําประสบการณ์เหล่านีมาเป็ นแรงบันดาลใจใน
การออกแบบการสื อโต้ตอบทางกายภาพและสามารถพัฒนาไปสู่งานสือโต้ตอบทางดิจิทลั การฝึ ก
ทดลองเชิงปฏิบตั ิการได้ถกู จัดขึนสําหรับนักศึกษาชันปี ที 2 สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ
และเกม คณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ดังนันบทความวิชาการนี จึงมุ่งเน้นอธิบายถึงกลยุทธ์
กระบวนการฝึ กทดลองเชิงปฏิบัติการ ผ่านกระบวนการพัฒ นาและขันตอนการออกแบบทังหมด
จากผลงานทดลองของนักศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือทดลองการสร้างสรรค์โต้ตอบทางกายภาพ
และสื อโต้ตอบทางดิจิทลั ตามแนวทางฝึ กทดลองเชิงปฏิบตั ิการตามรู ปแบบแนวความคิดสําหรับ
การสร้ างสรรค์สืออิน เตอร์ แอคที ฟจากแรงบัน ดาลใจทางสังคมและวัฒ นธรรม ดังนันนัก ศึก ษา
จะต้องออกแบบจําลองต้นแบบ (Prototype) ของผลงานเพือนําเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
ของพวกเขาในชันเรี ยน นอกจากนี ยังกล่าวถึงประเด็นสําคัญทีเกิดจากการทดลองเชิงปฏิบตั ิการใน
กระบวนการพัฒ นาในเรื องเกี ยวกับประสบการณ์ ทางวัฒ นธรรมกับ การพัฒ นาแนวความคิ ด
ประกอบด้วย ภาพแสดง (Visualizing) ความคิด (Idea) และภาพขนาดเล็ก (Thumbnails) พร้อมทัง
การปรับแต่ง การแก้ปัญหา และการดําเนินการ สุดท้ายบทความนีจะสรุ ปผลการค้นพบเบืองต้นทีได้
จากการทดลองเชิงปฏิบตั ิการจากแรงบันดาลใจของประสบการณ์ทางวัฒนธรรม และข้อเสนอแนะ
ในการออกแบบงานสร้างสรรค์ด ้านอินเตอร์ แอคที ฟมีเดีย เพือให้เกิ ดประสบการณ์ ร่วมระหว่ าง
ผลงานและผูช้ มต่อไป
คําสําคัญ: อินเทอร์แอคทีฟมีเดีย, แรงบันดาลใจ, สังคมและวัฒนธรรม, การทดลองเชิงปฏิบตั ิการ
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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

ในปั จ จุ บัน เราไม่อาจปฏิเสธเทคโนโลยีไปได้เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่ อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์มากขึนโดยมนุ ษย์เป็ นผูส้ ร้างขึนมาเพือประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมถึงการถูก
นําไปพัฒนาสู่งานศิลปะและการออกแบบ ซึงศิลปิ นหรื อนักออกแบบสามารถใช้เทคโนโลยีเป็ น
เครื องมือสื อสารที มีประสิ ทธิภ าพต่ อผูช้ มหรื อผูใ้ ช้งานได้เป็ นอย่างดี (อติ เทพ แจ้ดนาลาว,
หน้า - ) และในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถนําไปใช้ในงานออกแบบโดยสร้างให้เกิดการ
มีส่วนร่ วมหรื อโต้ตอบของผูช้ มได้ ซึงนันคืออินเทอร์แอคทีฟมีเดีย (Interactive Media) ในบางครัง
นักออกแบบและศิลปิ นก็มีความจําเป็ นทีจะต้องเรี ยนรู้การใช้งานเทคโนลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน
(Federica Bressan, Sergio Canazza and Antonin Roda, 2013 p. 81- ) โดยการมีส่วนร่ วมของคน
ในด้านความรู้สึกและการรับรู้เข้ามาร่ วมซึงงานประเภทนี ก็คืออินเทอร์ แอคทีฟอารต์ (Interactive
Art), อินเทอร์แอคทีฟอิน สตอลเลชัน (Interactive Installation) และอินเทอร์ แอคที ฟทางกายภาพ
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(Interactive Physical) ดังนันการสร้างสรรค์งานจึงขึ นอยูก่ บั แนวความคิด ขบวนการคิด การถ่าย
ถอดทีจะสามารถเข้าถึงความรู้สึกของผูช้ มเป็ นสําคัญ
ประเด็นในการสร้างสรรค์ผลงานที เกียวข้องกับความรู้สึกและการมีส่วนร่ วมของคนใน
ด้านวัฒนธรรม สังคม การเมืองและวิถีชีวิต ซึงสิ งเหล่านี จึงมีความน่ าสนใจในการนํามาเป็ นแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพือถ่ายทอดมุมมองทีเกิดขึนโดยใช้การมีส่วนร่ วมของผูช้ มเป็ น
ตัวเชือมโยงกับตัวผลงานเพือให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ทีศิลปิ นและนักออกแบบต้องการนําเสนอ
แนวความคิดของพวกเขา นอกจากนี ยังสามารถนําหัวข้อด้านสังคมและวัฒนธรรมนี ไปเป็ นโจทย์ใน
การฝึ กปฏิบัติก ารในระดับมหาวิ ทยาลัยได้ ดังนันบทความวิ ชาการนี ได้อธิบายถึงกระบวนการ
ทดลองเชิ งปฏิบัติก ารของนัก ศึก ษาทังหมด จากนันจะมีก ารเลือกผลงานบางส่ วนมาอธิบายเป็ น
กรณี ศึกษา โดยจะมีการเปรี ยบเทียบตังแต่แรงบันดาลใจและการออกแบบต้นแบบอินเทอร์แอคทีฟ
ทางกายภาพ (Interactive Physical) ตลอดจนการพัฒนาไปสู่ผลงานรู ปแบบดิจิทลั
2. ความเป็ นมาการฝึ กทดลองเชิงปฏิบัตกิ าร

การสร้างการฝึ กทดลองเชิงปฏิบตั ิก าร (Experimental Workshop) ครั งนี มีวตั ถุประสงค์
เพือให้นักศึก ษาได้นาํ ประสบกาณ์ ของตัวเองในด้านสังคม วัฒ นธรรม การเมือง และวิถีชีวิต มา
ถ่ายทอดเรื องราวผ่านอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย เพือให้เกิดการโต้ตอบและมีส่วนร่ วมกับกลุ่มเป้ าหมาย
และยังเป็ นการฝึ กสร้างผลงานจากแรงบันดาลใจในด้านสังคมและวัฒนธรรม สู่เส้นทางของศิลปะ
และการออกแบบด้วยกระบวนการคิด การทดลอง และจําลองผลงาน จนกระทังการพัฒนาสู่ผลงาน
จริ ง ตลอดจนมีความเข้าใจและให้ค วามสนใจเรื องนี มากขึ น และผลงานทีสร้างยังถือว่าเป็ นส่ วน
หนึ งทีจะช่วยเผยแพร่ เรื องราว ด้วยวิธีการให้ผชู้ มหรื อผูใ้ ช้งานเข้ามามีส่วนร่ วมในการชมผลงาน
ซึงถือเป็ นผูท้ ีกําหนดการรับรู้เนื อหาได้ดว้ ยตัวเองหรื อบางครังอาจถือว่าเป็ นส่ วนหนึ งของงานอีก
ด้วย (Tricia Austin and Richard Doust, 2007 p.80- ) ในการฝึ กทดลองเชิงปฏิบตั ิการนี ยังมีความ
ต้องการทีจะให้นักศึก ษาได้เรี ยนรู้ก ระบวนการคิดและการทํางานที นําเรื องไกล้ตวั มาใช้เป็ นแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนเกิดความตะหนักถึงความต้องการทีจะช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหาให้กบั สังคมต่อไป
3. กลยุทธ์ ในการสร้ างสรรค์ อนิ เทอร์ แอคทีฟมีเดียจากแรงบันดาลใจทางสั งคมและวัฒนธรรม

สําหรั บกลยุทธ์ในการฝึ กทดลองเชิ งปฏิบัติ ก ารได้น ํารู ปแบบแนวความคิ ด สําหรับการ
สร้างสรรค์อิน เตอร์ แอคทีฟมีเดีย จากแรงบันดาลใจทางสังคมและวัฒ นธรรม (รู ปภาพที ) ซึงมี
ขันตอนกระบวนการพัฒนาและกระบวนการสร้างสรรค์ดงั ต่อไปนี
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รู ปภาพที 1 รู ปแบบแนวความคิดสําหรับการสร้างสรรค์สืออินเตอร์แอคทีฟจากแรงบันดาลใจทาง
สังคมและวัฒนธรรม (Chaetnalao Atithep, 2014, pp. 227)
. . ขันตอนการค้น หาแรงบัน ดาลใจ (Inspiration) จากความสนใจหรื อความชอบตาม
ประสบการณ์ของผูอ้ อกแบบ โดยเนื อหาเน้นถึงสังคม วัฒนธรรม การเมือง และวิถีชีวิตว่ามีปัญหา
หรื อเกิดเหตุการณ์อะไรทีน่าสนใจแล้วนําประเด็นนัน มาศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงลึกเพือสรุ ปเป็ น
แนวทางทีจะพัฒนาต่อไป
. . ขันตอนการออกแบบ (Design) เริ มต้นจากแนวคิดในการออกแบบ (Concept) ซึงใน
ขณะเดียวกันต้องออกแบบการโต้ตอบหรื อมีส่วนร่ วมระหว่างผูช้ มกับเนื อหา ในด้านการใช้งาน
หรื อการมีส่ว นร่ วมของผูช้ มว่าควรเป็ นอย่างไร ควรจะโต้ต อบอย่างไร และการนําเสนออย่างไร
ต่ อจากนันก็ เริ มมีก ารสเก๊ ต ช์แบบร่ าง (Thumbnails/Visualizing) ของแนวคิ ด ทังหมด ซึ งควรมี
ทางเลือกในการพัฒนาต่อยอดได้
. . ขันตอนการพัฒนา (Development) โดยเริ มจากออกแบบเนื อหา เช่น โครงสร้างเนื อหา
(Site Map) หรื อลําดับภาพเรื องราว (Story Board) และบท (Script) เพือใช้ในการนําเสนอและใช้กบั
เนื อหาทั งหมด ในขณะเดี ย วกั น ก็ ต ้อ งออกแบบอิ น เทอร์ แ อคที ฟ เทคโนโลยี (Interactive
Technology) และโปรแกรม (Programming) ที จะใช้สร้างการเชื อมต่ อ จากนันสามารถทดลอง
เทคนิคและเขียนโปรแกรมทีจะใช้ในการผลิตผลงานต่อไป
. . ขันตอนการผลิต (Production) โดยเริ มจากการสร้ างแบบจําลอง (Mob-Ups Model)
และสร้างต้นแบบ (Prototype) เพือนําเสนอภาพรวมของงานทังหมด รวมถึงเขียนแบบในส่วนของ
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อุปกรณ์ต่างๆ ทีจะต้องผลิต หลังจากนันต้องวิเคราะห์เพือปรับแก้และหาข้อสรุ ปในการผลิต และ
ขันตอนสุดท้ายคือจัดการในส่วนของการจัดแสดงทีกําหนดไว้หรื อการนําเสนอต่อไป

รู ปภาพที บรรยากาศการนําเสนอและการให้คาํ แนะนํากับนักศึกษาในการทดลองเชิงปฏิบตั ิการ
4. เนือหาในการฝึ กทดลองเชิงปฏิบัตกิ าร

การทดลองเชิงปฏิบตั ิ การนี สอนเรื องหลัก การออกแบบ ด้ว ยวัต ถุประสงค์ทีจะเป็ นแนว
ทางการออกแบบเพื อให้สามารถนําไปใช้งานได้ ซึ งในการสร้ างประสบการณ์ ร่ ว มในงานสื อ
โต้ตอบทางกายภาพ และสื อโต้ตอบในรู ปแบบดิจิทลั การฝึ กปฏิบตั ิครั งนีเน้นการวิเคราะห์กลยุทธ์
การสือสารสําหรับการนําเสนอการออกแบบเพือทีจะพัฒนาไปสู่ผลงานผลิตจริ ง โดยเน้นการมีส่วน
ร่ วมโต้ตอบของผูใ้ ช้งานกับเนื อหา ซึงนักศึกษาจะได้รับโจทย์ออกแบบในหัวข้อเกียวกับการใช้แรง
บันดาลใจทางสังคมและวัฒนธรรมมาสร้างงานตามแนวคิดของแต่ละคน จากนันให้ทาํ แบบจําลอง
(Mock-Ups) เพือทีจะนําเสนอกับผูส้ อนและเพือนร่ วมห้องฝึ กปฏิบตั ิการ (รู ปภาพที ) และสุดท้ายก็
สร้ างเป็ นต้น แบบ (Prototypes) เพือเสนอแนวคิ ด และการออกแบบต่อไป ตลอดการทดลองเชิ ง
ปฏิ บัติ ก ารนี นัก ศึก ษายังต้องฝึ กปฏิ บัติ วิ ธีก ารนําเสนอผลงานสรุ ปแบบมื ออาชี พ รวมถึงการ
แลกเปลียนแนวคิ ดและข้อเสนอแนะ ตลอดจนหลักการทังจากผูส้ อนและเพือนร่ วมห้องอีกด้ว ย
(Worcester Polytechnic Institute, )
5. กรณีศึกษา: การทดลองสร้ างสรรค์อนิ เทอร์ แอคทีฟมีเดียจากแรงบันดาลใจทางสังคมและ
วัฒนธรรม
กรณี ศึก ษาที นํามาครั งนี เป็ นผลงานของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชันปี ที สาขาการ
ออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม โดยผูส้ อนคือ อาจารย์ ดร.
อติเทพ แจ้ดนาลาว ผลงานทีออกแบบจะแบ่งเป็ น ส่ วน คือ ส่ วนที ออกแบบผลงานให้สามารถ
สือสารโต้ตอบทางกายภาพ โดยจัดทําแบบจําลอง (Mock-Ups) และส่วนที คือผลงานต่อยอดจาก
สือโต้ตอบทางกายภาพมาสู่ในรู ปแบบดิจิทลั โดยผลงานทัง ส่วนยังคงใช้แรงบันดาลใจเดียวกัน
เพียงแต่เนื อหาและรู ปแบบการนําเสนอมีการพัฒนาปรับเปลียนไปตามความเหมาะสม
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5.1 HELP ME PLEASE
) แรงบัน ดาลใจ โดยผลงานชุด HELP ME PLEASE เป็ นผลงานของนายชาคริ ส สิ ทธิ
ศักดิ ซึงได้รับแรงบันดาลใจจากปั ญหาด้านคุณ ภาพชีวิตของคนไทยในกลุ่มบุคคลทีมีรายได้น้อย
และขาดโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุ งเทพฯ เพราะเป็ นเมืองทีมีผคู้ นอาศัยอย่าง
หนาแน่ นมากทีสุ ด เรามักจะพบปั ญหาทางสังคมต่างๆ ทีพบเจอในชีวิตประจําวัน เช่น ขอทาน คน
จรจัด คนหาย หรื อแม้กระทังสุนขั จรจัด (รู ปภาพที ) เป็ นต้น เพือเป็ นการรงณรงค์และช่วยเหลือทัง
คนและสุ นัขเหล่านี นายชาคริ ส สิ ทธิศักดิ จึงออกแบบโปสเตอร์และเว็บไซต์ เพือเชิญชวนให้คน
ในสังคมหันมาสนใจปัญหาเหล่านี และร่ วมกันเป็ นส่วนหนึงของการแก้ปัญหาอย่างจริ งจังต่อไป

รู ปภาพที 3 ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ เช่น ขอทาน คนจรจัด และคนหาย
ทีมา : มูลนิธิกระจกเงา, วันทีค้นข้อมูล 31 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก www.mirror.or.th และ
www.facebook.com/mirrorf
2) การออกแบบ เริ มจากแนวคิดโดยการสเก๊ตช์แบบร่ างและกําหนดการมีส่วนร่ วมจากการ
ให้ผชู้ มเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ งทีจะช่วยให้ภาพเกิดความสมบูรณ์ โดยการหยิบส่ วนของภาพทีหายไป
ขึนไปแปะใว้ตามรอยทีทําเครื องหมายไว้
3) การพัฒนาเนื อหา โดยการสร้างเรื องราวจากแนวความคิดทีจะช่วยเหลือปัญหาสังคม ซึง
แบ่งเป็ น 4 เรื องคือ คนขอทาน คนหาย คนจรจัด และสุนขั จรจัด โดยการนําภาพมาวางองค์ประกอบ
โปสเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (รู ปภาพที 4)

รู ปภาพที 4 กระบวนการออกแบบและการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน
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4) การสร้างแบบจําลอง (Mob-Ups Model) โดยการปริ นโปรเตอร์ทีออกแบบไว้เพือสร้าง
แบบจําลองจากกระดาษ จากนันตัดส่วนทีเป็ นภาพเนือหาสําคัญทีสามารถสือถึงเนือหาทีกําหนดไว้
ดังรู ปภาพผลงานต่อไปนี (รู ปภาพที 5)

รู ปภาพที 5 ตัวอย่างการสร้างแบบจําลอง (Mob-Ups Model) โปสเตอร์ชุดขอทาน
จากภาพเมือนําภาพทีหลุดหายไปขึนมาแปะไว้เช่นเดิมจะเห็นข้อมูลทีเป็ นข้อความเชิญชวน
ให้คนทําความดีและช่วยเหลือคนขอทาน โดยด้านข้างจะมี QR Code เพือให้แสกนแล้ว Link ไปยัง
อินเทอร์แอคทีฟเว็บไซต์เพือนําเสนอข้อมูลให้กลุ่มเป้ าหมายต่อไป
ผลงานรู ปแบบอินเทอร์ แอคทีฟมีเดียชุ ด HELP ME PLEASE
ผลงาน HELP ME PLEASE ในรู ป แบบงานดิ จิ ทัลได้เริ มจากแนวคิ ด ในการออกแบบ
เนื อหาและการออกแบบข้อมูล (รู ปภาพที 6) การสร้างความน่ าสนใจให้ภาพและข้อความ เพือให้
สามารถสร้างการมีส่วนร่ วมโดยใช้ความรู้สึกของผูช้ มเป็ นตัวกําหนด จากนันพัฒนาเนื อหาโดยการ
นําข้อมูลต่างๆ ทีเป็ นจริ งในปัจจุบนั และภาพสังคมทีเกิดขึนจริ งเพือนํามาสร้างต้นแบบ (Prototype)
ทีแสดงในรู ปภาพที 7

รู ปภาพที 6 Flowchart แสดงข้อมูลผลงานชุด HELP ME PLEASE ในรู ปแบบสือดิจิทลั
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รู ปภาพที 7 ตัวอย่างผลงานงานออกแบบเว็บไซท์ HELP ME PLEASE ในรู ปแบบสือดิจิทลั
ผลงาน HELP ME PLEASE ถูกสร้างสรรค์ดว้ ยอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย นอกจากจะให้ผชู้ มมี
ส่ วนร่ ว มโดยการหยิบจับและสัมผัส แล้วยังเน้น การมีส่วนร่ ว มจากจิต สํานึ ก ของคนไทย ดังนัน
ผลสําเร็ จทีเกิดขึนจากผลงานจึงมาจากพืนฐานหรื อประสบการณ์ของผูช้ มส่วนหนึง ในส่วนของการ
ออกแบบถือได้ว่าสามารถนําแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดเนื อหาสู่การออกแบบเพือพัฒนาต้นแบบและ
สร้างผลงานจากสือดิจิทลั มีเดียได้อย่างลงตัว

ภาพที 8 อาหารทีทําให้เกิดโรคอ้วน
ทีมา : วิชาการ.คอม, วันทีค้นข้อมูล 3 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก
http://www.vcharkarn.com/vnews/501758
5.2 THINK-EAT-SAVE
) แรงบัน ดาลใจ โดยผลงานชุ ด THINK-EAT-SAVE เป็ นผลงานของนายอภิ รัต น์ ดี ชะ
โชติ ซึงได้รับแรงบันดาลใจจากปั ญหาทางสังคมและวัฒ นธรรมในด้านการรับประทานอาหาร
เนืองจากการทานอาหารทีส่งผลให้เกิดโรคอ้วน เช่น อาหารจําพวกแป้ ง ไขมัน และอาหารฟาส์ตฟู้ ด
ต่างๆ (รู ปภาพที ) อาหารจําพวกนี กําลังเป็ นทีนิยมและเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยมาก
ขึ น เนื องด้วยมีรสชาติทีอร่ อยและสะดวกในการซือ ประกอบกับคนไทยในปั จจุบันขาดการดู แล
สุขภาพร่ างกายเพราะให้เวลาส่ วนใหญ่ไปกับการทํางาน จึงส่ งผลให้เกิดปั ญหาโรคอ้วนทังในเด็ก
และผูใ้ หญ่ตามมาซึงนันเป็ นสาเหตุของโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค
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ของระบบทางเดินหายใจ เป็ นต้น ดังนันนายอภิรัตน์ ดีชะโชติ จึงจัดทําแผ่นโปสเตอร์ และสือดิจิทลั
เพือเป็ นการรณรงค์ให้คนไทยดูแลสุขภาพการทานอาหารของตัวเอง

ภาพที กระบวนการออกแบบและการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน
) การออกแบบโดยเริ มออกแบบตามแนวคิ ดโดยการสเก๊ตช์แบบร่ าง (รู ปภาพที ) และ
ออกแบบการมีส่วนร่ วมของผูช้ มโดยให้ผชู้ มเป็ นคนกําหนดว่าตนเองจะอ้วนหรื อผอมขึ นอยู่ก ับ
พฤติกรรมตนเอง ซึงการมีส่วนร่ วมนันออกแบบให้มีการดึงลูกศร ถ้าดึงลูกศรขึ นจะทําให้ผอมลง
เป็ นการแสดงถึงว่าเรื องผอมนันไม่ใช่เรื องยาก
) การพัฒ นาเนื อหาโดยการสร้ างเรื องราวจากแนวความคิ ด โดยการนําภาพมาวาง
องค์ประกอบให้เป็ นหน้าท้องของคนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

ภาพที 10 การสร้างแบบจําลอง (Mob-Ups Model) ผลงานชุด THINK-EAT-SAVE
) การสร้างแบบจําลอง (Mob-Ups Model) โดยการสร้างแบบจําลองจากกระดาษ และพืน
หลังรองรับกระดาษเป็ นกระดาษฟิ วเจอร์ บอร์ ด การออกแบบเน้นทีภาพหน้าท้อง และให้กระดาษ
สามารถเคลือนไหวดึงขึนลงได้ (รู ปภาพที )
สรุปผลงานรูปแบบอินเทอร์ แอคทีฟมีเดียชุด THINK-EAT-SAVE
ผลงาน THINK-EAT-SAVE ในรู ปแบบอินเทอร์แอคทีฟเว็บไซต์ได้เริ มจากแนวคิด เนื อหา
และการออกแบบข้อมูล (รู ปภาพที 11) เพือให้เห็นว่าถ้าเราเลือกทานอาหารทีไม่ถูกต้องจะทําให้
ส่งผลเกิดภาวะโรคอ้วนได้ โดยออกแบบให้ผชู้ มเป็ นคนกําหนดการเลือกอาหาร และดูผลจากการ
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เลือกรับประทานอาหาร พร้อมกันสามารถรับรู้ถึงข้อมูลการดูแลสุขภาพของตนเองโดยนํามาสร้าง
ต้นแบบ (Prototype) ทีแสดงในรู ปภาพที 12

รู ปภาพที 11 Flowchart แสดงข้อมูลผลงานชุด THINK-EAT-SAVE ในรู ปแบบสือดิจิทลั

รู ปภาพที 12 ตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ผลงานชุด THINK-EAT-SAVE ในรู ปแบบดิจิทลั
ผลงาน THINK-EAT-SAVE ถูกสร้างสรรค์ดว้ ยอินเตอร์ แอคทีฟมีเดีย นอกจากจะให้คนมี
ส่วนร่ วมโดยการดึงแล้ว เมือออกแบบเป็ นผลงานดิจิทลั แล้ว จะเน้นถึงการมีส่วนร่ วมในการเลือก
รับประทานอาหารจากความชอบส่ ว นตัว แล้ว ประเมิน ถึงผลที ออกมาเพือให้ค นไทยรู้จ ัก เลือก
รับประทานอาหารทีมีประโยชน์ รวมถึงเห็นโทษของอาหารบางประเภททีจะทําให้เกิดภาวะโรค
อ้วน ดังนันผลสําเร็ จทีเกิดขึ นจากผลงานจึงมาจากจิตสํานึ กและข้อคิดทีจะเกิดขึ นเพือนําไปปรับใช้
กับพฤติกรรมการทานอาหารในชีวิตประจําวัน ในส่วนของการออกแบบแสดงให้เห็นว่าสามารถนํา
แรงบันดาลใจ ถ่ายทอดเนือหาสู่การพัฒนาต้นแบบและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างดี
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6. สรุปผลการทดลองสร้ างสรรค์เชิงปฏบัตกิ าร
สรุ ปกระบวนการสร้างสรรค์ และผลการค้นพบเบืองต้นทีได้จากการทดลองเชิงปฏิบตั ิการ
จากแรงบันดาลใจของประสบการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม จากผลงานทัง ชินได้ถูกออกแบบ
การสื อสารโต้ตอบทางกายภาพและสื อโต้ตอบทางดิจิทลั ทีสามารถสร้างการมีส่วนร่ วมของผูช้ ม
โดยใช้กลยุทธ์ในการออกแบบทีได้รับจากการเรี ยนการสอนและการทดลองเชิงปฏิบตั ิการในชัน
เรี ยน ซึงผลสรุ ปครังนีค้นพบว่า
. นักศึก ษาสามารถเข้าใจถึงขันตอนการพัฒ นาแนวความคิด ในการสร้างสรรค์อิน เตอร์
แอคทีฟมีเดียจากแรงบันดาลใจทางสังคมและวัฒนธรรม จนสามารถนําปัญหาหรื อสิ งทีตัวเองสนใจ
มาสร้างสรรค์เป็ นผลงานได้
. นักศึกษาสามารถฝึ กการค้นคว้าหาข้อมูล การสรุ ปข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือใช้
สําหรับการนําเสนอและการออกแบบผลงานได้
. นักศึกษาเกิดจิตสํานึ กทีดี เกิดความตระหนัก และให้ความสนใจกับปั ญหาทีเกิดขึนใน
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถกลายเป็ นส่วนหนึงในการช่วยแก้ปัญหาได้ในอนาคต
7. ข้ อเสนอแนะการทดลองสร้ างสรรค์เชิงปฏบัตกิ าร
. จากขันตอนการออกแบบตามรู ปแบบแนวความคิดสําหรับการสร้างสรรค์อินเตอร์แอค
ทีฟมีเดียจากแรงบันดาลใจทางสังคมและวัฒนธรรม เมือใช้โมเดลนี ในการเรี ยนการสอนและการ
ทดลองเชิงปฏิบตั ิการในชันเรี ยนนันควรเน้นให้นักศึกษาทําตามขันตอนอย่างละเอียดและชัดเจน
เพือให้ผลงานมีแนวทางทีชัดเจนและเป็ นไปตามเป้ าหมายของผลงานทีวางแผนไว้
. ในระหว่างการทดลองเชิงปฏิบตั ิการในชันเรี ยนควรเน้นควรเน้นขันตอนการฝึ กความคิด
สร้างสรรค์ และการนําแรงบันดาลใจมาสร้างผลงานให้มากขึ นเพราะขันตอนนี มีความสําคัญต่ อ
ผลงานเป็ นอย่างมากและเป็ นขันตอนทีค่อนข้างยากสําหรับนักศึกษา
. ในระหว่างการทดลองเชิงปฏิบตั ิการในชันเรี ยนควรให้มีการฝึ ก Workshop ในชันเรี ยน
เพื อระดมความคิ ด เห็ น แลกเปลี ยนประสบการณ์ ก ัน ภายในห้ อ งเรี ยน เพื อเป็ นการพัฒ นา
แนวความคิดของนักศึกษาก่อนทีจะลงมือทําผลิตผลงานของตนหรื อโครงงานขนาดใหญ่ได้ และ
เนืองจากการออกแบบอินเตอร์ แอคทีฟมีเดีย ต้องอาศัยองค์ความรู้ทีหลากหลาย ทังในด้านความคิด
สร้างสรรค์ การออกแบบ กราฟิ ก โปรแกรม และด้านเทคนิ คต่างๆ ดังนันถ้าทดลองให้นักศึกษา
ทํางานเป็ นกลุ่ม ( - คน) น่าจะช่วยให้ผลงานออกมาสมบูรณ์มากขึน
. สําหรั บผูส้ อนนันถือว่ ามีบทบาทสําคัญ ต่ อนัก ศึก ษาและผลงานที เกิ ด ขึ นจากการฝึ ก
ปฏิบตั ิ การให้คาํ แนะนําหรื อข้อเสนอแนะต้องอาศัยประสบการณ์ ของตัวผูส้ อน ดังนันผูส้ อนไม่
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ควรตีกรอบความคิดของนักศึกษาหรื อโน้วน้าวให้นักศึกษาทําตามความคิดของตนเองมากเกินไป
ต้องให้นกั ศึกษาฝึ กคิดฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
8. กิตติกรรมประกาศ
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อย่างยิงเจ้าของผลงานตัวอย่างทัง ชิน คือ ) ชุด HELP ME PLEASE ของนายชาคริ ส สิ ทธิศักดิ
) ชุด THINK-EAT-SAVE ของนายอภิรัตน์ ดีชะโชติ ทีได้เลือกนํามาเขียนสรุ ปเป็ นกรณี ศีกษาใน
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การทดสอบประสิ ทธิภาพของวัสดุทีใช้ ในการสร้ างสรรค์งานประติมากรรม
ชญานิศ ต้นเทียน1
บทคั ด ย่ อ : งานวิ จ ัย เรื อง“การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของวัส ดุ ที ใช้ใ นการสร้ า งสรรค์ ง าน
ประติมากรรม” เป็ นการวิจยั เชิงพัฒนา มีวตั ถุประสงค์ คือ เพือพัฒนาด้านการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมแบบลอยตัว (Round Relief) ด้วยดินโพลิเมอร์ (POLYMER CLAY) และเพือ
นําวัสดุดินโพลิเมอร์ (POLYMER CLAY) ทีมีอยูแ่ ล้วแต่ต่างชนิ ดกัน มาเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพ
ของดิน สําหรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบลอยตัว (Round Relief) ผลการวิจยั
พบว่า ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P เป็ นดินทีมีประสิ ทธิภาพดีทีสุ ด เพราะมีการ
หดตัวน้อย เมือชินงานแห้งสนิ ท ดินทีแห้งจะแข็งแรง ทนทานมาก สามารถเก็บรายละเอียดชิ นงาน
และพืนผิวดินให้เรี ยบได้ง่าย มีนาหนั
ํ กเบา ผิวมีความมันวาว ลงสีได้ง่าย และไม่ลอกเมืออบแล้ว ดิน
สําเร็ จรู ปสู ตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P จึงมีความเหมาะสมสําหรับใช้เป็ นวัสดุเพือใช้ในการ
เรี ย นการสอนวิ ชาทัศ นศิล ป์ 2 ซึ งจะทําให้สามารถสร้ างสรรค์ผลงานตามจิ น ตนาการได้อย่าง
เหมาะสมและสวยงาม
คําสําคัญ: การทดสอบประสิทธิภาพ , วัสดุในงานประติมากรรม
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 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
E-mail address : riderict@gmail.com
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บทนํา
ปั จ จุ บัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดําเนิ น ชี วิ ต ประจําวัน ของ
มนุ ษย์มากขึ น โดยเฉพาะธุรกิจ อุตสาหกรรมด้านแอนิ เมชัน(Animation) ซึงเป็ นธุรกิจเพือสร้าง
ความบันเทิง และอํานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวัน จึงมีความจําเป็ นต้องพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้กา้ วตามทันเทคโนโลยี พร้อมกับสามารถประยุกต์ศาสตร์ แขนงดังกล่าวไปใช้งานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร มหาวิ ทยาลัยศิลปากร มีการจัด การเรี ยนการ
สอนรายวิ ชา
VISUAL ART FOR INFORMATION TECHNOLOGY II ทัศ นศิ ลป์ เพื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการออกแบบ ซึงเป็ น
วิชาทีศึกษาและปฏิบตั ิการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเกียวกับงานประติมากรรมและกายวิภาคคน
เพือให้สามารถถ่ายทอดจินตนาการ และสือความหมายของอารมณ์ความรู้สึกผ่านงาน มิติ โดย
การออกแบบและสร้ างตัว ละคร Character Design ด้ว ยเทคนิ ค ประติ ม ากรรม (SCULPTURE)
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบนูนตํา (Bas Relief) และประติมากรรมแบบลอยตัว (Round
Relief) ซึงวัสดุทีใช้สาํ หรับการเรี ยนการสอน คือ ดินนํามัน
เพือเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ผเู้ รี ยนสนใจเรี ยนในรายวิชานี มากขึน ผูว้ ิจยั จึงต้องการทีจะ
พัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุทีใช้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมในรายวิชาทัศนศิลป์ 2 ให้มี
ความพร้อม ความสะดวก และมีประสิ ทธิภาพทีเหมาะสมกับการเรี ยนการสอน เพือเป็ นการสร้าง
แรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยนทีจะสร้างสรรค์ผลงาน Character Model Animation มากขึน
ทบทวนวรรณกรรม
ในการสร้างสรรค์ตวั ละครโดยใช้เทคนิคทางประติมากรรมเพือต่อยอดไปสู่การใช้สาํ หรับ
ภาพยนตร์ ละคร การ์ ตูน หรื อ แอนิ เมชันต่างๆ จะต้องมีความเข้าใจเรื องของการออกแบบบุคลิก
ลักษณะทีมีความชัดเจน สามารถสือสารกับผูช้ มในวงกว้างได้ โดยสามารถรับรู้ได้ทนั ทีว่าตัวละคร
ทีออกแบบนันมีนิสัย ใจคออย่างไร เป็ นตัวดี ตัวร้าย ตัว อิจฉา โดยอาจมีลกั ษณะทีเหมือนมนุ ษ ย์
หรื อเป็ นการผสมกัน ระหว่ า งมนุ ษ ย์ – สั ต ว์ หรื อกับ พื ช เครื องจัก ร หรื อสิ งมี ชี วิ ต อื นๆกับ
สิ งไม่มีชีวิ ต ตามแต่ ค วามคิ ด สร้ างสรรค์และจิ น ตนาการ โดยต้องใส่ ทัก ษะทางฝี มือลงไปด้ว ย
เพือให้การออกแบบนันเกิดขึนเป็ นรู ปธรรม โดยยังคงไว้ซึงเอกลักษณ์ของผูอ้ อกแบบ อันเป็ นการ
กลันกรองจากประสบการณ์ อารมณ์ความรู้สึก แนวคิด ความเชือ และจินตนาการ
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นอกจากนี ยังจะต้องพิจารณาสัดส่วน ขนาดของตัวละคร โดยอาจมีอวัยวะทีมีขนาดปกติ ใหญ่กว่า
ปกติ หรื อเล็กกว่าปกติ รวมถึงลักษณะทัวไปเช่นผอม อ้วน สูง เตี ย แข็งแรง อ่อนแอ รวมถึงต้องบ่ง
บอกถึงยุค สมัย ช่วงวัย เชื อชาติ อาชีพ ฐานะ โดยมีเครื องแต่ งกาย อาวุธ อุปกรณ์ประจํากายเป็ น
เครื องบ่งบอก
จุด เริ มต้น ก่ อนหน้านี ในการสร้ างภาพยนตร์ ทีมีก ารใช้ต ัวละครที สร้างขึ นเองจะใช้ดิ น
นํามันเป็ นวัสดุ ในการทํา เพราะหาง่าย ใช้ง่าย แต่ก็ มีข ้อจํากัด หลายอย่างทําให้มีการคิดค้น วัสดุ
ต่างๆ ขึนมาทดแทนข้อบกพร่ องเหล่านัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื องของการมันคงแข็งแรง การสะท้อนแสง
การคงรู ป การจัดแสง การเคลือนไหว ซึงแน่ นอนว่าวัสดุชนิ ดเดียวไม่อาจตอบสนองคุณลักษณะ
เหล่านันทังหมดได้ จึงต้องมีการทดสอบเพือให้ได้วสั ดุทีตอบนองวัตถุประสงค์และการนําไปใช้
การดําเนินการวิจยั
แผนฝังสรุ ปขันตอนการทํางาน
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การศึกษาครังนี ผูว้ จิ ยั ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจยั ในรู ปแบบงานประติมากรรมตัวละคร
Character Design แบบลอยตัว จํานวน ชิน โดยแบ่งเป็ น ช่วงดังนี
ช่ วงที การเก็บข้ อมูลเอกสาร
เป็ นการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ช่ วงที การดําเนินการวิจยั
ในส่ ว นนี ผูว้ ิ จยั ได้เลือกใช้ดิน Polymer Clay เพือทีจะทําการทดสอบประสิ ทธิภาพของ
วัสดุ ชนิด ได้แก่
ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P1
ดินสําเร็ จรู ป Wonderful Clay คือ P
ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Bozz Art คือ P3
ดินสําเร็ จรู ป Madam Clay คือ P4
จากนันทดสอบประสิ ทธิภาพของวัสดุทงั ชนิ ด ด้วยการทดสอบก่อนและหลังอบด้วย
ไมโครเวฟ ทีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส เป็ นเวลา นาที นาที และ นาที แล้วจึงเลือกวัสดุทีดี
ทีสุดมาทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบลอยตัวต่อไป
ซึงผลงานประติมากรรมแบบลอยตัวทีผูว้ ิจยั เลือกมาเป็ นต้นแบบในการสร้างสรรค์คือ ตัว
ละคร Character Design ออกแบบโดย อาจารย์ชยั พร พานิชรุ ทติวงศ์ มีรูปแบบทีเรี ยบง่าย ไม่ค่อยมี
รายละเอียดมากนัก และแบบที เป็ นผลงานการออกแบบของ อาจารย์มานพ เอียมสะอาด ซึงจะ
เน้นรายละเอียดทีมีค่อนข้างมาก เพือให้เห็นความแตกต่างทีชัดเจนในเรื องของคุณสมบัติของวัสดุ
ทีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบลอยตัว
ช่ วงที การเตรียมวัตถุดิบเพือใช้ ในการสร้ างสรรค์ผลงาน
ผูว้ ิ จยั เตรี ยมวัตถุดิ บที ผ่านการทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของวัสดุ ทังก่ อนและหลังอบด้ว ย
ไมโครเวฟ ในช่วงที 2 โดยเลือกใช้วตั ถุดิบทีมีความเหมาะสมทีสุ ด ชนิ ด มาสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมเพือเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของดินทีมีความเหมาะสม ซึงผูว้ ิจยั การเตรี ยมเนื อดิน
ปั น โดยเลือกใช้เนือดิน ชนิด คือ
1. ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P
2. ดินสําเร็ จรู ป Wonderful Clay คือ P
ผูว้ ิจยั เลือกใช้สีอะคริ ลิก (Acrylic) ในการทดสอบเนื องด้วยเป็ นสีทีใช้นาในการทํ
ํ
าละลาย
ใช้ง่ายแห้งเร็ ว เนื อสีสามารถซึมผ่านเข้าไปในเนื อดินได้อย่างดี โดยยังสามารถแสดงพืนผิวของตัว
วัสดุได้ อีกทังไม่มนั วาวเกินไปเมือเทียบกับสี นามั
ํ น ซึงจะมีปัญหาในขันตอนการจัดแสงเพือการ
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ถ่ายภาพยนตร์ นอกจากนีสีอะคริ ลิกยังสามารถระบายทับด้วยสีนาํ สีพลาสติก สีชอล์คได้ในกรณี ที
ต้องการให้เกิดความกลมกลืนกับฉากหลังโดยไม่แลดูโดดเกินไป
ผลการศึกษา
ตารางที การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุก่อนอบด้ วยไมโครเวฟ
คุณสมบัติ

Polymer Clay
P1

Polymer Clay
P2

Polymer Clay Polymer Clay
P3
P4

ความเหนียว

เหนียวกําลังดี
เหมาะแก่การปัน

เหนียวกําลังดี
เหมาะแก่การปัน

ค่อนข้างเหนียว
ติดมือเวลาปัน

เหนียวกําลังดี
เหมาะแก่การปัน

สี

ขาว

ขาว

ขาวอมเหลือง

ขาวอมเหลือง

การหดตัว

. เซนติเมตร

. เซนติเมตร

. เซนติเมตร

. เซนติเมตร

จากความยาว
เซนติเมตร

การระบายสี

สี ติดกับพืนผิวดี
ไม่หลุดลอก

สี ติดกับพืนผิวดีไม่
หลุดลอก

สี ติดกับพืนผิวดี
ไม่หลุดลอก

สี ติดกับพืนผิวดี
ไม่หลุดลอก

ใช้สี Acrylic

หมายเหตุ

ตารางที การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุหลังอบด้ วยไมโครเวฟ
การทดสอบ
สี หลังจากอบด้วยไมโครเวฟ นาที
อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส
สี หลังจากอบด้วยไมโครเวฟ นาที
อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส
สี หลังจากอบด้วยไมโครเวฟ นาที
อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส
การหดตัวของเนือดินหลังจากอบด้วย
ไมโครเวฟ นาที
อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส
การหดตัวของเนือดินหลังจากอบด้วย
ไมโครเวฟ นาที
อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส

Polymer
Clay P1

Polymer
Clay P2

ขาว

ขาว

ขาว

ขาว

ขาว

ขาว

Polymer
Clay P3

Polymer
หมายเหตุ
Clay P4

ครี ม ขาว
อมเหลือง
ครี ม ขาว
อมเหลือง
ครี ม ขาว
อมเหลือง

ครี ม ขาว
อมเหลือง
ครี ม ขาว
อมเหลือง
ครี ม ขาว
อมเหลือง

. ซ.ม.

. ซ.ม.

. ซ.ม.

. ซ.ม.

. ซ.ม.

. ซ.ม.

. ซ.ม.

. ซ.ม.
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จากความ
ยาว
เซนติเมตร
จากความ
ยาว
เซนติเมตร

การหดตัวของเนือดินหลังจากอบด้วย
ไมโครเวฟ นาที
อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส

. ซ.ม.

. ซ.ม.

. ซ.ม.

. ซ.ม.

จากความ
ยาว
เซนติเมตร

การลงสี

สี ติดกับ
พืนผิวดีไม่
หลุดลอก
มีความเงา
มากขึน

สี ติดกับ
พืนผิวดีไม่
หลุดลอก
มีความเงา
มากขึน

สี ติดกับ
พืนผิวดีไม่
หลุดลอก
มีความเงา
มากขึน

สี ติดกับ
พืนผิวดีไม่
หลุดลอก
มีความเงา
มากขึน

ใช้สี
Acrylic

อภิปรายผล
จากการทดสอบทัง ขันตอน จะเห็นได้ว่า ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P
เป็ นดินทีมีประสิทธิภาพดีทีสุ ด เหมาะสมสําหรับใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาทัศนศิลป์ เพราะมี
การหดตัวน้อย เมือชินงานแห้งสนิท ดินทีแห้งจะแข็งแรงและทนทานมาก สามารถเก็บรายละเอียด
ชินงานและพืนผิวดินให้เรี ยบได้ง่าย มีนาหนั
ํ กเบา ผิวมีความมันวาว ลงสีได้ง่าย เมืออบแล้วมีความ
สวยงาม สี ไม่ลอกหรื อล่อนทําให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการได้เป็ นอย่างดี แต่ไม่
ควรใช้งานในลักษณะทีมีขนาดใหญ่เกิน เซนติเมตร ด้วยเนื อดินมีนาหนั
ํ กก่อนแห้งค่อนข้างมาก
หากต้องการใช้สาํ หรับชิ นงานทีใหญ่มากกว่านี ควรขึนโครงลวด หรื อเหล็กให้แข็งแรง และค่อยๆ
ปั นเพิมทีละชัน เพือให้ดินชันแรกๆ แข็งตัวก่อนเพือให้ดินชันต่อๆ มาได้เป็ นทียึดเกาะตัว
อย่างไรก็ตาม เนือดินทีผูว้ ิจยั เลือกมาใช้ในงานวิจยั เพือทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุทีใช้
ในการสร้ างสรรค์ผลงานประติ มากรรมแบบลอยตัว สําหรับ เพือใช้ในการเรี ย นการสอนวิ ช า
ทัศนศิลป์ นัน มีคุณสมบัติทีแตกต่างกัน ถ้าได้มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจยั ต่อไป โดยการปรับ
หรื อนําส่ วนผสมของดิ น แต่ ละชนิ ดมาทดลองประสิ ทธิ ภาพอีก ครัง ก็ จะได้ส่วนผสมที มีค วาม
เหมาะสมมากขึน เพือนําไปใช้สาํ หรับสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมและการเรี ยนวิชาทัศนศิลป์
ให้ดียงขึ
ิ นต่อไป
สรุปผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั แบ่งเป็ นเป็ น ส่วน คือ
1. การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุก่อนและหลังอบด้วยไมโครเวฟ
2. การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุดว้ ยวิธีการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบ
ลอยตัว
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1. การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุก่อนและหลังอบด้ วยไมโครเวฟ
ในส่ ว นของการทดสอบนี ผูว้ ิ จ ัย ได้ทาํ ชิ นทดลองขนาดเล็ก เพือความสะดวกและความ
รวดเร็ วในการทดลอง
ผลสรุปการทดสอบเนือดินก่อนอบด้ วยไมโครเวฟผลทีได้ ดังนี
ความเหนียว จากการทดสอบความเหนียวของเนื อดินทัง ชนิด ความเหนียวของ
ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P ,ดินสําเร็ จรู ป Wonderful Clay คือ
P ,ดินสําเร็ จรู ป Madam Clay คือ P มีความเหนียวกําลังดี เหมาะแก่การปั น
ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Bozz Art คือ P3 ค่อนข้างเหนียว ติดมือเวลาปั น
สีของเนือดิน
ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P1 และดินสําเร็ จรู ป Wonderful Clay
คือ P2 สีของเนือดินทีได้ คือสีขาว
ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Bozz Art คือ P3 และดินสําเร็ จรู ป Madam Clay คือ P4 สี
ของเนื อดินทีได้ คือสีขาวอมเหลือง
การหดตัวของเนือดิน โดยปล่อยให้ดินแห้งเองทีอุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา สัปดาห์ ผลทีได้
คือ
ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P1 หดตัวที . เซนติเมตร
ดินสําเร็ จรู ป Wonderful Clay คือ P2 หดตัวที . เซนติเมตร
ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Bozz Art คือ P3 หดตัวที . เซนติเมตร
ดินสําเร็ จรู ป Madam Clay คือ P4 หดตัวที . เซนติเมตร
การระบายสี โดยใช้ สีอะคริลกิ (Acrylic) กับเนื อดินทัง ชนิด ปรากฎว่า สีทีระบายไว้
หลังจากอบทีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส ทีเวลา นาที นาที และ นาที แล้ว สีติดกับพืนผิวดี
ไม่หลุดลอก
ผลสรุปการทดสอบเนือดินหลังอบด้ วยไมโครเวฟผลทีได้ ดังนี
สีของเนือดิน
ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P1 และดินสําเร็ จรู ป Wonderful Clay
คือ P2 สีของเนือดินทีได้ คือสีขาว
ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Bozz Art คือ P3 และดินสําเร็ จรู ป Madam Clay คือ P4 สี
ของเนื อดินทีได้ คือสีครี ม ขาวอมเหลือง
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การหดตัวของเนือดินโดยการอบ อุณหภูมิทีใช้ในการอบที องศาเซลเซียส ใช้เวลา
นาที นาที และ นาที ผลทีได้ คือ ใช้เวลา นาที นาที และ นาที ไม่มีความเปลียนแปลงการ
หดตัว หดตัวเท่าเดิมทังก่อนและหลังอบด้วยไมโครเวฟ
ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P1 หดตัวที . เซนติเมตร
ดินสําเร็ จรู ป Wonderful Clay คือ P2 หดตัวที . เซนติเมตร
ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Bozz Art คือ P3 หดตัวที . เซนติเมตร
ดินสําเร็ จรู ป Madam Clay คือ P4 หดตัวที . เซนติเมตร
คุณสมบัตโิ ดยรวมเนือดินก่อนและหลังการอบด้ วยไมโครเวฟ
ความเหนี ยวของเนื อดินมีความแตกต่างกัน ไม่มาก แม้ ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Bozz Art
คือ P3 จะค่อนข้างเหนี ยวและติดมือเวลาปั นแต่ก็ยงั สามารถปั นชิ นงานได้ไม่มีปัญหาสําหรับการ
สร้างสรรค์ผลงาน
สีของเนื อดินทังก่อนและหลังอบ ผลทีได้ ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P1
และดินสําเร็ จรู ป Wonderful Clay คือ P2 สีของเนื อดินทีได้ คือ สีขาว ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Bozz
Art คื อ P3 และดิ น สําเร็ จรู ป Madam Clay คื อ P4 สี ข องเนื อดิ น ที ได้ คื อ สี ครี ม ขาวอมเหลือ ง
แตกต่างไม่มากกันทังก่อนและหลังอบ
การหดตัวของเนื อดินทังก่อนและหลังอบ ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P1
ดิ น สําเร็ จ รู ป Wonderful Clay คื อ P2 และดิ น สําเร็ จ รู ป Madam Clay คื อ P4 การหดตัว เท่ ากัน
ทังหมดคือ . เซนติเมตร ส่ วน ดินสําเร็ จรู ปสูตรญี ปุ่ น Bozz Art คือ P3 หดตัวที 8.7 เซนติเมตร
ถ้าเรี ย งตามลําดับ ความเหมาะสมเพื อนํามาใช้ในการสร้ างสรรค์ผ ลงานโดยไม่ มี ก ารอบด้ว ย
ไมโครเวฟแล้ว เนื อดิน ดิ นสําเร็ จรู ปสูต รญี ปุ่ น Wonderful Clay คือ P1 ดิน สําเร็ จรู ป Wonderful
Clay คือ P2 และดินสําเร็ จรู ป Madam Clay คือ P4 จะเหมาะสมสําหรับนําไปใช้สร้างสรรค์ผลงาน
ได้ สามารถใช้ผสมหรื อใช้ด ้ว ยกัน ได้มากกว่ า ดิ น สําเร็ จ รู ป สู ต รญี ปุ่ น Bozz Art คื อ P3 ที ไม่
แตกต่างกันทังก่อนและหลังอบ
การระบายสีโดยใช้สีอะคริ ลิก (Acrylic) กับเนื อดินทัง ชนิ ด ทังก่อนและหลังการอบ ผล
ทีได้คือ สี ทีระบายไว้เมือแห้งแล้วติดกับพืนผิวดี ไม่หลุดลอก ทังก่อนและหลังอบ นอกจากนัน
หลังจากอบทีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส ทีเวลา นาที นาที และ นาที นันจะมีความเงาของสี
เพิมขึนด้วย
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เมือทําการทดสอบแล้ว ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P
และดินสําเร็ จรู ป Wonderful Clay คือ P ซึงเป็ นวัสดุทีเหมาะสมทีสุดสําหรับการนํามาทดสอบการ
ขึนรู ปประติมากรรมแบบลอยตัว เนืองจากมีการหดตัวน้อย ไม่ติดมือเวลาปั น สามารถขึนรู ปได้ง่าย
ทังยังมีสีที เหมาะสมที จะสามารถลงสี ได้เมื อขึ นรู ปลอยตัว สําเร็ จ แล้ว เมื อลงสี อะคริ ลิก แล้ว สี
สามารถยึดติดกับพืนผิวดินได้ดี ไม่หลุดลอก ทังก่อนและหลังอบ
2. การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุด้วยวิธีการสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมแบบลอยตัว
ผลการวิ จยั ในครังนี เป็ นการสร้ างสรรค์และศึก ษาผลการทดลองเบื องต้นซึงได้ทาํ การ
ทดสอบคุณสมบัติและประสิ ทธิภาพของวัสดุ ซึงจะมีบางส่ วนทีจะทําการพัฒนาต่อยอดเพิมเติม
ต่อไป ในส่ ว นของการสร้ างสรรค์ชินงานผูว้ ิ จยั ได้น ําส่ ว นผสมของวัสดุ มาสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมแบบลอยตัวจํานวน 2 ชิน ดังรายละเอียดต่อไปนี
ผลงานชินที 1 ดินทีใช้ในการขึนรู ป คือดินสําเร็ จรู ปสูตรญีปุ่ น Wonderful Clay คือ P
คุณสมบัติ เมือนํามาใช้ขึนรู ปผลงานจริ ง
ข้ อดี
1. เมือชินงานแห้งสนิท ดินทีแห้งจะมีความแข็งแรง ทนทานเป็ นอย่างมาก จึงเหมาะสําหรับ
การปั นชินงานทีต้องการเก็บไว้เป็ นเวลานานๆ
2. ลักษณะเนือดินมีความเหนียวมาก ทําให้ดินเชือมติดกันได้เป็ นอย่างดี
3. การปั นชินงานโดยการเพิมดินในแต่ละชัน สามารถทําได้ง่าย
4. สามารถเก็บรายละเอียดชินงานพืนผิวดินมีความเรี ยบได้ง่าย
5. เนื อดินมีความสามารถในการยึดเกาะกับโครงสร้างซึงเป็ นเหล็กและลวดได้ดี
6. เนื อดินไม่แห้งเร็ วจนเกินไป
7. เนื อดินมีนาหนั
ํ กเบาเมือแห้ง
8. เนือดินสามารถระบายสีได้โดยไม่ตอ้ งอบดินก่อน
ข้ อเสีย
1. ไม่มีความเหมาะกับการทํางานทีต้องการความละเอียดสูง
2. การใช้เครื องมือในการปัน เช่น ไม้ปัน ไม่เหมาะสมกับดินชนิดนี เนืองจากเนือดินมีความ
เหนียวมาก ทําให้เวลาใช้เครื องมือ ไม้ปัน เนื อดินจะติดไม้ปันกลับมา ทําให้ผลงานเกิด
ความเสียหาย
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3. การเก็บรายละเอียดหรื อตกแต่งผลงาน ถ้าใช้เครื องมือปั นเพือเก็บรายละเอียดผลงาน ดิน
จะ ติดทีเครื องมือปั นมากกว่าทีต้องการ จึงทําให้ส่วนทีปันไว้ดีแล้วเสียหายได้
4. ขณะปั นชินงานต้องต้องคอยใช้นาลู
ํ บทีดินตลอดเวลา ซึงทําให้ส่งผลเสียหายต่อชินงาน ถ้า
หากซับออกช้าก็จะทําให้กลายเป็ นส่วนทีเป็ นตําหนิทีผลงานได้
5. เนื อดินไม่เหมาะกับการปันชินงานทีต้องใช้ระยะเวลานานหลายวัน เพราะนําในดินจะ
ระเหยเร็ วมาก ถึงแม้จะจะคลุมดินด้วยพลาสติก ดินชันนอกก็จะมีการคงตัวและแข็งขึน ทํา
ให้การทํางานและการแก้ไขผลงานเป็ นไปได้ยาก หากต้องการปั นชินงานเพิมเติมในส่วน
เดิมก็จะทําได้ยาก
6. ในขณะทีปั นชินงานต้องคอยคลุมงานไว้ดว้ ยพลาสติก เมือต้องการปั นชินงานต่อ ทําให้
เกิดความยุง่ ยากมากขึน

ผลงานสําเร็จ ชินที
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ผลงานชินที 2 ดินทีใช้ในการขึนรู ป คือดินสําเร็ จรู ป Wonderful Clay คือ P
คุณสมบัติ เมือนํามาใช้ขึนรู ปผลงานจริ ง
ข้ อดี
1. เนื อดินมีความเหมาะสําหรับงานปั นงานทีไม่ตอ้ งการเก็บรายละเอียดมากนัก
2. เนื อดินเมือแห้ง จะมีความแข็งแรงทนทานอย่างมาก เหมาะกับการปันงานทีต้องการเก็บไว้
เป็ นเวลานาน
3. สามารถเก็บรายละเอียดชินงานพืนผิวดินให้เรี ยบได้ง่าย
4. เนื อดินมีความสามารถในการยึดเกาะกับโครงสร้างทีเป็ นเหล็กและลวดได้ดี
5. เนื อดินมีนาหนั
ํ กเบา
6. เนื อดินสามารถระบายสีทีดินโดยไม่ตอ้ งอบดินก่อน
ข้ อเสีย
1. เนื อดินขึนรู ปค่อนข้างยาก เนืองจากมีความเหนียวมากเกินไป มีลกั ษณะเหมือนแป้ ง ทําให้
ต้องล้างมือบ่อยในขณะขึนรู ปชินงาน
2. เนือดินแห้งเร็ วเมือสัมผัสอากาศ
3. ขณะปั นชินงานต้องใช้ถุงพลาสติกคลุมไว้
4. เนื อดินปั นเก็บรายละเอียดผลงานได้น้อย ทําให้ไม่สามารถขึ นรู ปผลงานทีมีรายละเอียด
มากๆได้ดีเท่าทีควร
เมือผูว้ ิจ ัยทําการทดสอบการอบชินงานด้วยอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส ใช้เวลา
. นาที ผลปรากฏว่าทําให้วสั ดุ เกิ ดความเสี ยหายจากการไหม้ เกิ ด ความบิ ด เบี ยวของรู ปทรง
ผูว้ ิ จ ัยจึ งได้เลือกทดสอบที อุณ หภูมิ องศาเซลเซี ยส เพือป้ องกัน ไม่ให้เกิ ด ความเสี ย หายแก่
ผลงาน
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ดิจทิ ัลอาร์ ตเพือสั งคมไทย
DIGITAL ART FOR THAI SOCIETY
สกนธ์ ภู่งามดี1
บทคัดย่อ
ศิล ปะดิ จิ ทัล หรื อ ดิ จิ ทัลอาร์ ต (Digital art) คื อ ผลงานศิล ปะที ใช้เทคโนโลยีดิ จิ ทัล เป็ น
เครื องมือหลักในกระบวนการสร้างสรรค์และนําเสนอผลงาน โดยมนุษย์ริเริ มนํามาใช้ประโยชน์ใน
งานด้านต่ างๆ นับ ตังแต่ ทศวรรษที
ปั จ จุ บัน ศิลปะดิ จิ ทัล หรื อ ดิ จิ ทัลอาร์ ต (Digital art) มี
อิทธิ พลต่ อการสื อสารข้อมูลผ่านสื อหลายประเภทไปยังกลุ่มประชากรช่ ว งวัยต่ างๆ ทังนี ในยุค
ปั จจุ บัน ทังภาครั ฐและภาคเอกชนต่ างก็ ให้ค วามสําคัญ กับการนําศิลปะดิ จิ ทัล หรื อดิ จิ ทัลอาร์ ต
(Digital art) มาเป็ นปั จ จัย หนึ งในการสื อสารข้อความสําคัญ ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย โดยผลงานของ
รัฐบาลทีเห็นเป็ นรู ปธรรม และเป็ นทีรู้จกั ของคนไทยทังวัยเด็กและวัยผูใ้ หญ่ คือ ผลงานดิจิทลั อาร์ ต
ในลักษณะภาพการ์ตูน ทังภาพการ์ตูนเคลือนไหว และภาพนิ ง ทีมุ่งสือสารเรื องคุณธรรมและค่านิยม
ประการสําหรับสังคมไทย และเมือนําผลงานดิจิทลั อาร์ตดังกล่าวมาพิจารณาเทียบเคียงกับแนวคิด
การขัด เกลาทางสังคม (Socialization) จะพบว่ า การใช้ศิลปะดิ จิทัล หรื อดิ จิ ทัลอาร์ ต (Digital art)
สามารถเป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ทีเป็ นประโยชน์ในด้าน
การพัฒนาสังคมได้เช่นกัน
คําสําคัญ : ดิจิทลั อาร์ต การสือสารผ่านสือ ภาพการ์ตูน กระบวนการขัดเกลาทางสังคม
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

รองศาสตราจารย์ ดร. , คณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
474

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
คําว่า ศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ต (Digital art) หมายถึง ผลงานศิลปะทีใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
เป็ นเครื องมือหลักในกระบวนการสร้างสรรค์และนําเสนอผลงาน นอกจากนี ฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน
( , น. ) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีดิ จิ ทัลว่ า เทคโนโลยีด ังกล่าวจัด อยู่ในขอบข่ายของสื อดิ จิ ทัล
สมัยใหม่ ทีมีความหมายครอบคลุมทังสือทีเป็ นอุปกรณ์การสือสาร สือทีนําเสนอในรู ปแบบซอฟแวร์
หรื อแอพพลิเคชัน และเครื อข่ายการสือสาร โดยมีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล และการ
จัดส่ งข้อมูลในรู ปแบบดิจิทัล ทังนี ศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทัลอาร์ ต (Digital art) เป็ นงานส่ วนหนึ งที
ช่วยสร้างช่องทางในการสือสารกับกลุ่มเป้ าหมายในแบบของสือสมัยใหม่
นั บ ตั งแต่ ท ศวรรษที
ศิ ล ปะดิ จิ ทัล มี ชื อเรี ยกหลายอย่า ง เช่ น เรี ยกทับ ศัพ ท์ ว่ า
คอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer art) หรื อศิลปะมัลติมีเดีย (Multimedia art) เป็ นต้น แต่ไม่ว่าจะเรี ยกว่า
อย่างไรก็ตาม ศิลปะดังกล่าว ถูกจัดอยู่ในกลุ่มศิลปะสือสมัยใหม่ (New media art) ทังนี เทคโนโลยี
ดิ จิ ทัลมี อิท ธิ พ ลทําให้รู ปแบบของงานศิ ลปะแบบดังเดิ ม เปลี ยนไป ไม่ว่ าจะเป็ นงานจิ ต รกรรม
(Painting) งานวาดเส้น (Drawing) งานประติมากรรม (Sculpture) หรื องานศิลปะโดยใช้ดนตรี และ
เสียงต่างๆ (Music/Sound art) ศิลปะเหล่านี ถูกปรับเปลียนไปเป็ นศิลปะรู ปแบบใหม่ เช่น เป็ นศิลปะ
ทีเรี ยกว่า เน็ตอาร์ต (Net art) ศิลปะจัดวางแบบดิจิทลั (Digital installation art) ศิลปะเสมือนจริ งผ่าน
ระบบดิจิทลั (Virtual reality) เป็ นต้น นอกจากนี ศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ ต (Digital art) ยังเป็ น
ส่วนหนึงในการสร้างสรรค์ศิลปะร่ วมสมัยประเภททีใช้กระบวนการสร้างสรรค์แบบสือดิจิทลั ด้วย
ปัจจุบนั ศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ต (Digital art) มีอิทธิพลต่อการสื อสารผ่านสื อประเภท
ต่างๆ ในกลุ่มประชากรช่วงวัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นวัยเด็ก วัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น วัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง
รวมทังวัยผูส้ ูงอายุ โดยฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน ( , น. , อ้างถึงใน Marsha Kinder, ) ระบุ
ว่ า ศิลปะดิ จิ ทัล หรื อ ดิ จิ ทัล อาร์ ต (Digital art) เป็ นสื อดิ จิ ทัล สมัย ใหม่ในรู ป แบบซอฟแวร์ หรื อ
แอพพลิเคชัน โดยสื อที คนส่ ว นใหญ่ รู้จ ักและเป็ นผูใ้ ช้ (Users) สื อเหล่านันอย่างชัดเจน ได้แก่ สื อ
รู ปแบบโซเชียลมีเดีย (Social media) และเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game) ทังนี เด็กและเยาวชน
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลัก ของอุต สาหกรรมเกมคอมพิ วเตอร์ ในขณะที เกมคอมพิว เตอร์ ถือว่ าเป็ น
อาณาจัก รที ยิงใหญ่ ข องยุค สังคมร่ วมสมัยสําหรับเด็กและเยาวชนในโลกปั จจุบัน นอกจากนี เกม
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คอมพิว เตอร์ ย งั เป็ นสื อดิ จิทัลสมัย ใหม่ทีสัมพัน ธ์ก ับสื ออืนๆ เช่ น สื อภาพยนตร์ สื อโทรทัศน์ สื อ
การ์ ตูน อย่างไรก็ตาม มีประเด็นทีน่ าสนใจ คือ เกมคอมพิวเตอร์ ถูกพัฒ นาไปมากจนเกิดเป็ นเกมที
เรี ยกว่า เกมออนไลน์แบบสวมบทบาทและมีผเู้ ล่นหลายคน (Massively Multiplayer / Online Rolelaying Games : MMORGS) โดยเกมออนไลน์ ด ังกล่าวนี ผูเ้ ล่น ต้องสร้ างตัว ตนเสมือนจริ งในโลก
ออนไลน์คล้ายกับการสร้าง “ร่ างทรง” (Avatars) ของตัวผูเ้ ล่นเองในลักษณะตัวละครกราฟฟิ ก เพือ
แสดงบทบาทตามอัตลักษณ์ของตนเองทังในด้านเพศ อายุ เชื อชาติ และบทบาทหน้าที ตัวอย่างเช่น
เกมชือ Second Life ทังนี การเล่นเกมออนไลน์ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทังในแง่บวก
และแง่ ลบ โดยในแง่บวกนัน การเล่น เกมออนไลน์ มีส่ว นทําให้ผเู้ ล่น ได้พฒ
ั นาทัก ษะการคิ ด เชิ ง
นามธรรม (Abstract Thought) ที เป็ นพื นฐานส่ ว นหนึ งของการเรี ยนรู้ เกี ยวกับ สิ งรอบตัว ใน
ชีวิ ตประจําวัน ในแง่ ลบนัน การเล่นเกมออนไลน์ มีส่ว นทําให้ผเู้ ล่น เกิ ดพฤติก รรมต่ อต้านสังคม
(Anti-social behavior) เนื องจากการเล่น เกมเป็ นการตอบโต้ก ับสิ งที ไม่มีอ ยู่จ ริ งในสังคมโดยใน
ช่วงเวลาทีเล่นเกมนันทําให้ผเู้ ล่นขาดโอกาสในการเรี ยนรู้และฝึ กฝนการมีปฏิสมั พันธ์กบั มนุษย์ ด้วย
เหตุนี ผูส้ ร้างหรื อผูอ้ อกแบบเกมควรให้ความสําคัญกับศักยภาพของเกมทีส่งผลต่อการเรี ยนรู้ของเด็ก
และเยาวชนด้วย
อย่างไรก็ตาม ในยุคปั จจุบนั รัฐบาลกําลังให้ความสําคัญกับการนําศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทัล
อาร์ต (Digital art) มาเป็ นปัจจัยหนึงในการพัฒนาประเทศ โดยล่าสุด คณะรัฐมนตรี มีมติเมือวันที
มิถุนายน
เห็นชอบกับร่ างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ซึงขณะนี อยู่
ระหว่ างการดําเนิ น การตามขันตอนจึงยังไม่มีก ารประกาศใช้พระราชบัญ ญัติ ด ังกล่าวในปั จจุ บัน
อย่างไรก็ ต าม มติ ค ณะรัฐมนตรี ทีเห็ น ชอบกับร่ างพระราชบัญ ญัติ ด ังกล่าวนัน สะท้อนให้เห็ น ว่ า
ภาครั ฐให้ค วามสําคัญ กับการเทคโนโลยีดิ จิ ทัลมาเป็ นเครื องมือหนึ งในการพัฒ นาเศรษฐกิ จและ
สังคมไทย ทังนี ศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ ต (Digital art) เป็ นส่ วนหนึ งของเทคโนโลยีดิจิทลั ซึง
ทังภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็เล็งเห็นความสําคัญและใช้ประโยชน์จากศิลปะดังกล่าวเพือเป็ นส่วน
หนึงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยเช่นกัน
นัยยะสําคัญของศิลปะดิจทิ ัล
ดังทีกล่าวข้างต้นว่า ในยุคปัจจุบนั รัฐบาลกําลังให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีดิจิทลั มา
เป็ นเครื องมือหนึ งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยทีศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ต (Digital
art) ก็เป็ นส่วนหนึงของเทคโนโลยีดิจิทลั ทีภาครัฐนํามาใช้ประโยชน์เพือเป็ นส่วนหนึ งในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทยนัน ทังนี ผลงานรัฐบาลทีเห็นเป็ นรู ปธรรม และเป็ นทีรู้จกั ของคนไทยทังวัย
เด็กและวัยผูใ้ หญ่ คื อ ผลงานดิจิ ทลั อาร์ ตในลักษณะภาพการ์ ตูน ทังภาพการ์ ตู น เคลือนไหว และ
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ภาพนิ งตัว การ์ ตู น ที มุ่งสื อสารเรื องคุ ณ ธรรมและค่ านิ ย ม ประการสําหรั บสังคมไทย ซึ งหาก
พิจารณาในประเด็นของการสื อสารนัน สมพร สุ ทัศนี ย ์ ( , น. ) ได้กล่าวว่า สื อทีใช้ในการ
ติดต่อสื อสารมีหลายประเภทซึงขึนอยู่กบั การเลือกใช้ให้เหมาะสม ซึงสื อทีสําคัญประเภทหนึ ง คือ
“รู ปภาพ” โดยการสือด้วยรู ปภาพก็เป็ นการติดต่อสื อสารวิธีหนึ งทีทําให้คนเข้าใจได้กว้างขวางและ
รวดเร็ ว
“รู ปภาพ” ทีสร้างสรรค์จากศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ ต (Digital art) นันมีหลายลักษณะ
แต่ทีพบเห็นบ่อยครั งทางสื อโทรทัศน์ และสื อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็คือ รู ปภาพการ์ตูน ทังทีเป็ น
มิติ และ มิติ ทังนี “การ์ ตู น ” (Cartoon) จัด ว่าเป็ นรู ปภาพประเภทหนึ งที ปั จ จุบัน มีก ารใช้ศิลปะ
ดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ ต (Digital art) มาพัฒนาเป็ นสื อต่างๆ มากขึน โดย ศรัณย์ สิ งห์ทน ได้กล่าวถือ
ความสําคัญของการเลือกใช้ “การ์ตูน” มาเป็ นสือในการสื อสารเรื องราวกับกลุ่มเป้ าหมาย สรุ ปได้ว่า
การ์ ตูน (Cartoon) ถือเป็ นสื อบันเทิงทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผูค้ นในสังคม ซึงศรัณย์ สิงห์ทน ได้
ทําการศึกษาวิจยั หัวข้อ “การ์ ตูนบอยเลิฟ (Boy Love) : โลกอิสระของผูห้ ญิง” ซึงผลการวิจยั พบว่า
ประการแรก กลุ่มตัวอย่างจะเลือกบริ โภคงานการ์ตูนทีมีคุณภาพเนื องจากฝี มือการวาดการ์ ตูนและ
การดําเนินเรื องเป็ นตัวชีวัดทีสําคัญต่อความสําเร็ จของงานการ์ ตูนเรื องนัน ประการทีสอง เหตุผลใน
การบริ โภคจากปั จจัยภายในของบุคคล กลุ่มตัวอย่างเลือกบริ โภคงานการ์ ตูนประเภทนี มิได้มุ่งเน้น
เรื องราวทางเพศแต่ อ ย่างใด ซึ งเหตุ ผ ลที สําคัญ คื อ ต้อ งการเปิ ดอิ ส ระทางความคิ ด ในการใช้
จินตนาการและถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ (ศรัณย์ สิงห์ทน, 2550 น. 231)
ในแวดวงวิชาการ ได้มองเห็นประโยชน์ของการใช้ “ภาพการ์ตูน” เพือเป็ นสือในการเผยแพร่
และปลูก ฝั งค่ านิ ย มไปสู่ ก ารเกิ ด พฤติ ก รรมที พึ งประสงค์สําหรั บ สังคมในหลายรู ปแบบเช่ น กัน
พิจารณาได้จากผลการวิจยั เช่น การวิจยั หัวข้อ การศึกษากระบวนการระบายสีในงานภาพประกอบ
เรื องของรองศาสตราจารย์ เกริ ก ยุน้ พันธ์ ตังแต่ปี พ.ศ. ทีศึกษาโดยสกนธ์ ภู่งามดี ( ,
น. ) ซึงผลการวิจยั ส่ วนหนึ ง พบว่า รองศาสตราจารย์เกริ ก ยุน้ พันธ์ ให้ความสําคัญ กับการเลือก
วิธีการสร้างสรรค์ในกระบวนการระบายสี ทีเหมาะสมกับการสร้างงานภาพประกอบเรื องในนิ ทาน
สําหรับเด็ก เพือทําให้“ภาพการ์ ตูน” ในนิ ทานเรื องนันๆ สามารถสื อสารให้เด็กเข้าใจเนื อเรื องและ
บรรยากาศของเรื องจนนําไปสู่ก ารรับรู้ คติธรรมและความสนุ กสนานทีแฝงในภาพประกอบเรื อง
ตามเจตนารมณ์ของรองศาสตราจารย์เกริ ก ยุน้ พันธ์
นอกจากนี หากพิจารณางานวิจยั ทีเกียวข้องกับการพัฒนาการเรี ยนการสอน จะพบว่า มี
ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาความสําคัญ ของ “ภาพการ์ตูน ” ทีมีต่อการสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือ
การเรี ย นการสอน ยกตัวอย่างเช่ น งานวิจ ัยของ ดวงพร วิ ฆเนศ ( , น. ) ซึ งได้ก ล่าวถึงการ
นําการ์ตูนมาใช้ประกอบการสอนจะโดยเน้นว่า การนําการ์ตูนมาใช้ประกอบการสอนจะช่วยให้การ
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เรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน ซึงประโยชน์ของการ์ตูน มีหลายด้าน เช่น สามารถ
กระตุ ้นหรื อเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน ช่วยสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีผ่อนคลายในชัน
เรี ย น สามารถนําไปประกอบการอธิ บายความรู้ ให้เห็ น ความจริ งเชิ งรู ปธรรม ช่ ว ยสร้ างความ
ประทับใจและก่อให้เกิดความจดจําได้นานยิงขึ น ช่วยสร้างเสริ มความสามารถในการอ่านภาพของ
ผูเ้ รี ยน ช่วยสร้างทัศนคติ ค่านิ ยม และจิตสํานึกทีดีแก่ผเู้ รี ยน ช่วยสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิต และ
โลกทัศน์ ทีกว้างไกลแก่ ผเู้ รี ยน ดังนัน การ์ ตู น จึ งเป็ นอีก ทางเลือกหนึ งที เข้ามามี บทบาทในช่ ว ย
ส่งเสริ มการสอนของครู ในการเสนอสาระความรู้ ทําให้บทเรี ยนน่าสนใจ กระตุน้ และเร้าความสนใจ
ของผูเ้ รี ย นโดยนําเสนอเนื อหาด้ว ยภาพ และคําบรรยายที สามารถดึ งดู ด ความสนใจ สร้ างความ
สนุ กสนานในการเรี ยน และถ่ายทอดเนื อหาสาระไปยังผูเ้ รี ยนให้เข้าใจเนื อหาบทเรี ยนได้ตรงกับที
ผูส้ อนต้องการ แม้แต่ ผเู้ รี ยนที ยังอ่านหนังสื อไม่ออกก็ สามารถลําดับเรื องได้จากภาพ โดยผูเ้ รี ย น
สามารถพกพาบทเรี ยนติดตัวไปได้ทุกหนทุกแห่งและหยิบมาอ่านในเวลาใดก็ได้ตามความต้องการ
เมือไม่นานมานี คนไทยได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ การ์ ตูนทีมีเรื องราวซาบซึ งกินใจเรื องหนึ ง
นันคือ ภาพยนตร์การ์ตูน เรื อง “ยักษ์” ทีกําหนดฉายในวันที ตุลาคม

ภาพประกอบ ใบปิ ดโฆษณาภาพยนตร์การ์ตูนเรื องยักษ์
ทีมา : http://movie.kapook.com/view43320.html
ภาพยนตร์การ์ ตูน เรื อง ยักษ์ เป็ นเรื องราวการผจญภัยของ “เจ้าเผือก” หุ่นกระป๋ องตัวเล็กแต่
ใจใหญ่ และ “น้าเขียว” หุ่นยักษ์ตวั ใหญ่มองโลกแบบคิดบวก ทีผ่านการหลับใหลมานานกว่าหลาย
ล้านวัน หลังจากมหาศึกสงครามครังยิงใหญ่ระหว่าง หุ่นกระป๋ องฝ่ ายราม กับ หุ่นยักษ์ฝ่ายทศกัณฐ์ ที
478

จบลงแบบล้างเผ่าพันธุ์ โดยทังคู่ต่างตกอยู่ในสภาวะความจําเสือม ทีลืมอดีต ไม่รู้อนาคต มีเพียงโซ่
พิเศษทีตัดเท่าไหร่ ก็ตดั ไม่ขาดผูกล่ามให้ทงคู
ั ่ตอ้ งออกเดินทางและใช้ชีวิตร่ วมกันตลอดเวลาจนเกิด
มิตรภาพและความผูกพัน จนกระทังวันหนึง เพือนสนิทคู่นี กลับมีเหตุให้รู้ถึงต้นกําเนิดทีแท้จริ งของ
กันและกัน ซึงนําไปสู่ การตัดสิ นใจที ต้องเลือกระหว่างมิตรภาพกับหน้าที และความเป็ นมิตรหรื อ
ศัต รู ซึ งเรื องราวที น่ าประทับ ใจซึ งเกิ ด ขึ นในการ์ ตู น เรื องนี ส่ ว นหนึ งเป็ นเพราะกระบวนการ
สร้างสรรค์แบบดิจิทลั อาร์ตทีสามารถทําให้การ์ตูนธรรมดา กลายเป็ นการ์ ตูนทีมีความคิดความรู้สึก
ได้เหมือนคนจริ ง
นอกจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื องยักษ์ ในสังคมไทยในปั จจุบนั คงมีผคู้ นจํานวนน้อยทีไม่เคย
ได้ยนิ หรื อพบเห็น “การ์ตูน” ทีเป็ นสื อรณรงค์ค่านิยม ประการของรัฐบาล โดยการ์ตูนดังกล่าวได้
นําศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ ต (Digital art) มาใช้เพือสื อสารตัวละคร พร้อมกับนําเสนอเนื อหาใน
ทางบวกเพื อปลูก ฝั ง ความคิ ด และค่ านิ ย มสู่ พ ฤติ ก รรมที พึ ง ประสงค์ สําหรั บ คนในสั งคมไทย
ตัวอย่างเช่น ภาพการ์ ตูนเคลือนไหวทีเป็ นสติกเกอร์ในไลน์ (Line Sticker) เกียวกับค่านิ ยมหลักของ
คนไทย ประการ
ตัวอย่างภาพการ์ ตูนเคลือนไหวทีเป็ นสติกเกอร์ในไลน์ (Line Sticker) เกียวกับค่านิ ยมหลัก
ของคนไทย ประการของรัฐบาลยุคปัจจุบนั

ภาพประกอบ ภาพสติกเกอร์การ์ตูนในไลน์เพือสือสารข้อมูล
มารยาทการทักทายแบบไทยซึงอยูใ่ นค่านิยม ประการ
ทีมา : https://www.google.co.th/search/thaivalues
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ภาพประกอบ ภาพสติกเกอร์การ์ตูนในไลน์เพือสือสารข้อมูลเกียวกับมารยาทการทักทายแบบไทย
การให้กาํ ลังใจ การไม่พดู ปด การรักและสามัคคี การมีสติในการใช้ชีวิต
และความพอเพียงในชีวิต ซึงอยูใ่ นค่านิยม ประการ
ทีมา : https://www.google.co.th/search/thaivalues
นอกจากสติกเกอร์ในไลน์ (Line Sticker) แล้ว ยังมีการผลิตเป็ นภาพยนตร์นิทานค่านิยมไทย
ประการ กับชีวิตประจําวัน ซึงเผยแพร่ ในยูทูบ (You Tube) ตังแต่เมือวันที พฤศจิก ายน
เช่น นิทานค่านิยมไทย เรื องความซือสัตย์ เสียสละ และความอดทน

ภาพประกอบ ภาพตัวอย่างนิทานค่านิยมไทย เรื องความซือสัตย์ เสียสละ และความอดทน
ทีมา : https://www.google.co.th/searchค่านิยมไทย ประการ
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นอกจากนี กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จดั ทําหนังสือ นิทานคุณธรรม เพือตอบสนอง
ต่อนโยบายค่านิ ยมหลัก ประการ ซึงเป็ นโครงการเร่ งด่วนของรัฐบาล มุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริ ม
การรักการอ่านพร้อมไปกับการเรี ยนรู้และยอมรับค่านิยมและจิตสํานึกทีดีงามผ่านการอ่านนิทาน เพือ
สร้างความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชนในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี ไทยสู่ความมันคงของชาติ
และกระตุน้ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทังการพัฒนาทังด้านร่ างกายและจิตใจ เพือเติบโต
เป็ นพลเมืองทีดีของชาติในอนาคต

ภาพประกอบ 5 ภาพตัวอย่างปกหนังสือ นิทานคุณธรรม
ทีมา : http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article
ทังนี ไม่เพียงแต่ภาครัฐทีนําศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ ต (Digital art) มาพัฒนาเป็ นสือเพือ
เผยแพร่ และปลูกฝังค่านิยมทีดีสาํ หรับคนในสังคมไทยเท่านัน ในภาคเอกชน เช่นสํานักพิมพ์หนังสือ
ประเภทต่างๆ ก็ยงั ผลิตผลงานเพือตอบสนองการทํางานด้านการส่งเสริ มค่านิยม ประการ โดยใช้
ศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ต (Digital art) เข้ามาเป็ นองค์ประกอบหลักในการผลิตผลงานเช่นกัน
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ภาพประกอบ ภาพตัวอย่างปกหนังสือ นิทานคุณธรรม ของบริ ษทั เอกชน
ทีมา : http://www.nanmeebooks.com/reader/news_inside.php?newsid=1290
จากทีกล่าวถึงการสร้างสรรค์ “การ์ตูน” ด้วยการใช้ศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ต (Digital art)
มาพัฒนาเป็ นสือเพือเผยแพร่ และปลูกฝังค่านิยมทีดีสาํ หรับคนในสังคมไทยดังกล่าวนัน จะเห็นได้ว่า
“การ์ ตูน” ทีสร้างสรรค์ดว้ ยการใช้ศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ต (Digital art) ไม่ใช่เป็ นเพียงรู ปภาพ
แต่เป็ นสืออย่างหนึ งทีสามารถนํามาใช้เป็ นเครื องมือในการขัดเกลาค่านิ ยมของคนให้เกิดการรับรู้ว่า
คนไทยควรมีค่านิยมและพฤติกรรมทีพึงประสงค์สาํ หรับการอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยอย่างไรบ้าง จาก
ประเด็นดังกล่าวนี เมือนํามาพิจารณาเทียบเคียงกับแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) จะ
พบว่า การใช้ศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ ต (Digital art) นัน เป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม (Socialization) เช่ น กัน ทังนี มี นัก วิ ช าการหลายท่ านที กล่าวถึ งความหมายของการ
ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เช่น ปฬาณี ฐิติวฒั นา ( , น. ) ระบุว่า การขัดเกลาทางสังคม
คือ กระบวนการ (Process) ทีสังคมหรื อกลุ่ม ทําการสังสอนโดยตรงหรื อโดยอ้อมให้แก่ผทู้ ีจะเป็ น
สมาชิกของกลุ่มได้เรี ยนรู้และรับเอาระเบียบ วิธีการ กฎเกณฑ์ ความประพฤติ และค่านิ ยมต่างๆ ที
กลุ่มหรื อสังคมได้กาํ หนดไว้เป็ นระเบียบของความประพฤติและความสัมพันธ์ของสมาชิกของกลุ่ม
หรื อสั ง คมนั น นอกจากนี ชาลอน (Charon. 1992, p. 78) กล่ าวว่ า การขัด เกลาทางสั งคม คื อ
กระบวนการซึงมีตวั แทนทางสังคม อาทิ ผูป้ กครอง ครู ผูน้ าํ ทางการปกครอง ผูน้ าํ ทางศาสนา หรื อ
แม้กระทัง “สือต่างๆ” ทําหน้าทีสังสอนแต่ละบุคคลในแนวทางทีต้องการ ด้วยเหตุนี การสร้างสรรค์
“การ์ ตู น” ด้วยการใช้ศิลปะดิจิ ทลั หรื อดิ จิทัลอาร์ ต (Digital art) มาพัฒ นาเป็ นสื อเพือเผยแพร่ และ
ปลูกฝังค่านิ ยมทีดีสาํ หรับคนในสังคมไทยดังกล่าวนัน จึงนับว่าเป็ นการใช้ศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั
อาร์ ต (Digital art) มาเป็ นส่ ว นหนึ งในกระบวนการขัด เกลาทางสังคมเช่น กัน โดยการสร้ างสรรค์
482

“การ์ตูน” ด้วยการใช้ศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ ต (Digital art) ดังกล่าว สามารถสร้างสรรค์ให้เป็ น
ทังสื อสองมิติ สือสามมิติ และสื อสมัยใหม่ลกั ษณะเกมออนไลน์แบบสวมบทบาทและมีผเู้ ล่นหลาย
คน (Massively Multiplayer / Online Role-laying Games : MMORGS) โดยผูส้ ร้างสรรค์สือต้องทําให้ผลงาน
สื อเหล่านั นส่ งผลทางบวกต่ อกลุ่มเป้ าหมายวัย ต่ างๆ ให้เกิ ด การเรี ย นรู้ ในสิ งที เหมาะสมสําหรั บ
สังคมไทยได้ต่อไป
บทสรุ ป
นับตังแต่ทศวรรษที มนุษย์เริ มนําศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ ต (Digital art) มาใช้ประโยชน์ใน
งานด้านต่ างๆ จนในปั จจุ บัน ศิลปะดิ จิทัล หรื อดิจิ ทัลอาร์ ต (Digital art) มีอิทธิ พลต่ อการสื อสารผ่านสื อ
หลายประเภทสู่ ก ลุ่ม ประชากรวัย ต่ างๆ ทังนี ในยุค ปั จ จุ บัน ทังภาครั ฐและภาคเอกชนต่ างก็ ให้
ความสําคัญ กับ การนําศิลปะดิ จิ ทัล หรื อดิ จิ ทัลอาร์ ต (Digital art) มาเป็ นปั จ จัย หนึ งในการสื อสาร
ข้อความสําคัญไปยังกลุ่มเป้ าหมาย เช่น สื อ “ภาพการ์ ตูนคุ ณธรรมและค่ านิ ยม ประการ” ซึ งเป็ นสื อใน
รณรงค์ให้คนไทยทังวัยเด็กและผูใ้ หญ่เกิดการรับรู้ในพฤติกรรมทีพึงประสงค์สาํ หรับสังคมไทย จะ
เห็นได้ว่า การใช้สือทีเกิดจากศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ ต (Digital art) นัน ถือว่าเป็ นการใช้ศิลปะ
ในโลกสมัยใหม่ประเภทหนึ งเพือเป็ นเครื องมือในการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ทีเรี ยกได้ว่า
เป็ น “ดิ จิทัลอาร์ ต เพือสังคมไทย” อย่างชัดเจน ทังนี ในอนาคตอัน ใกล้ เป็ นที น่ าจับตามองว่ า ทัง
ภาครัฐและภาคเอกชนจะยังคงให้ความสําคัญและนําศิลปะดิจิทลั หรื อดิจิทลั อาร์ต (Digital art) มาใช้
เป็ นสื อขัดเกลาทางสังคม (Socialization) หรื อไม่ และหากนํามาใช้ ผลงานที จะปรากฎนั นจะมี ลกั ษณะใด
ในฐานะคนไทยคนหนึง ขอร่ วมจับตามอง “สือดิจิทลั อาร์ตเพือสังคมไทย” ในอนาคตด้วยเช่นกัน
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่ อ:ธุ รกิจการผลิต และส่ งออกลําไยอบแห้ง ถือเป็ นธุ รกิจทีทํารายได้สูงต่อปี ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ทางภาคเหนือ ของประเทศไทย เนืองด้วยผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ป โดยเฉพาะลําไยอบแห้ง เป็ นที
ต้องการอย่างมาก ของลุกค้าในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม โรงงานผลิตลําไยอบแห้งใน ภาคเหนือส่ วน
ใหญ่ ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลทีดี ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การรับซื อลําไยสด การขายลําไยอบแห้ง
และการคุมคนงานภายในโรงงาน เป็ นผลให้ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจลําไย อบแห้งส่ วนใหญ่ ไม่สามารถ
บริ หารจัดการธุ รกิจ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และขาดข้อมูลเชิงลึก มนการวิเคราะห์หาต้นทุน และผล
กําไรทีจะได้รับ งานวิจยั นี จึ งมีวตั ถุประสงค์ ในการวิเคราะห์ ระบบการบริ หารจัดการแบบเดิ ม เพือ
ออกแบบ และพัฒนา แอพพลิเคชันเพือใช้ใน การแก้ไขปัญหาใน ระบบการบริ หาร จัดการธุ รกิ จลําไย
อบแห้ง เพือการส่ งออก แบบบริ หาร ต้นทุนกิจกรรม สําหรับ บริ ษทั ขนาดเล็ก จนไปถึงขนาดกลาง และ
มีการทดสอบความพึงพอใจ ของผูใ้ ช้ระบบ ผลทีได้ จากการศึกษาพบว่า แต่ละฟังก์ชนของระบบ
ั
ตอบสนองต่อผูใ้ ช้ ค่อนข้างดี สามารถนําไปแก้ไขปั ญหา ในโรงงานลําไยอบแห้งได้อ ย่างแท้จริ ง
คําสํ าคัญ: ระบบบริ หารจัดการธุ รกิ จลําไยอบแห้งเพือการส่ งออก, ระบบการบริ หารต้นทุนกิจกรรม,
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. ทีมาและความสํ าคัญ
ประเทศไทย นับว่าเป็ นประเทศทีมีการส่ งออกผลผลิ ตทางการเกษตรจํานวนมากประเทศหนึ ง
(Narong Chomchalow, Songpol Somsri, Prempree Na Songkhla, 2007) จากผลการรายงานของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าผลไม้นบั เป็ นผลผลิตทีสําคัญของ
ประเทศไทย ซึ งการส่ งออกผลไม้ทีสําคัญนัน ประกอบไปด้วย เงาะ, ทุเรี ยน, ลําไย, ลินจี, ส้มและมังคุด
ดังแสดงในตารางต่อไปนี
ตารางที 1: ปริ มาณและมูลค่าการส่ งออกผลไม้ทีสําคัญของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2557 (Office of Agricultural
Economics, Ministry of Agriculture and Cooperatives Thailand, Agricultural export, 2015)

จากตารางจะเห็นได้ชดั ว่า ลําไยเป็ นสิ นค้าส่ งออกทีทํารายได้มากทีสุ ดระหว่างปี 2555-2557
เปรี ยบเทียบกับผลไม้ส่งออกชนิ ดอื นๆ ทังนีสิ นค้าส่ งออกประเภทลําไย จะมีทงลํ
ั าไยสด และลําไยแปร
รู ปอาทิ ลําไยแช่แข็ง และลําไยอบแห้ง โดยภูมิภาคการผลิต และแปรรู ปของลําไยเพือการส่ งออกจะอยู่
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ประเทศจีนเ ป็ นประเทศ ทีมีการนําเข้าลําไยอบแห้งจากไทยมากทีสุ ด
ซึ งประเทศไทยส่ งออกลําไย อบแห้งไปยังประเทศจีน ถึงร้อยละ 85.5 (วิไล เสื อดี, 2541) ดังนันใน
ภาคเหนือของประเทศไทย จึงมีจาํ นวนโรงงาน ลําไยอบแห้งเป็ นจํานวนมาก ทังโรงงานขนาดเล็กจนไป
ถึงโรงงานขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจของโรงงานลําไยอบแห้งขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ในปัจจุ บนั ยังคงใช้แรงานคนด้วยมือในการบริ หารและดําเนิ นงาน นอกจากนี เอกสารทีเกียวข้อง ทุก
อย่างไม่มี การเก็บลงในฐานข้อมูล ทําให้การบริ หารจัดการโรงานลําไยอบแห้ง สามารถเกิดการ
ผิดพลาดได้ง่าย และต้องใช้เวลา ในการจัดการเพราะจะต้องมีการทํางานทีซําซ้อนและ ทีการดําเนิ นงาน
ทีไม่ค่อย มีประสิ ทธิภาพอาทิ ข้อมูลของโรงงานจะเกิดการศูนย์หายได้ ซึ งข้อมูลส่ วนใหญ่ของโรงงาน
เป็ นข้อมูลทางด้านการเงิน และการบัญชี
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ระบบการบริ หารต้นทุนกิจกรรม (Activity Based Costing: ABC) เป็ นทฤษฎีหนึ งทีให้ขอ้ มูล
สําคัญแก่ ผปู ้ ระกอบการ อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการคํานวณต้นทุนการผลิ ต และช่วยในการตัดสิ นใจ
ของผูป้ ระกอบการ (วรศักดิ ทุมมานนท์, 2544) อีกทังการใช้เครื องมือ อาทิ โปรแกรม Excel ช่วยในการ
เก็บข้อมูล แทนการจดกระดาษด้วยปากกา จะสามารถลด การเกิดความผิดพลาด ลดระยะเวลา และ
สามารถ ข้อมูลได้งา่ ยขึน (Anaïs Le Jeannic at all, 2014) ดังนันทางทีมวิจยั จึงมีการวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบภายใต้หลักการของระบบการบริ หารต้นทุนกิจกรรมขึนมาเพือใช้ในโรงงานในการแก้ไข
ปัญหาการดําเนิ นการของโรงงานลําไยอบแห้งและช่วยให้ผปู ้ ระกอบการทําสามารถดําเนิ นการใน
โรงงานง่ายขึนในรู ปแบบของ ระบบแบบเดียว (Stand-alone system) ขึนมา เพือช่วยในการคํานวณ
ต้นทุน และกระบวนการดําเนิ นการต่างๆในโรงงานลําไยอบแห้ง ตามฟังก์ชนการทํ
ั
างานดังต่อไปนี (1)
กระบวนการรับซื อลําไยสด (2) กระบวนการขายลําไยอบแห้ง (3) กระบวนการจัดการคงงาน (4) การ
คิดต้นทุน (5) การแสดงรายงานวิเคราะห์ตน้ ทุนและกําไรของโรงงาน
ทังนี เพือเป็ นการวิเคราะห์การแก้ไขปั ญหาทีแท้จริ งของระบบการบริ หารจัดการโรงงานลําไย
อบแห้งเพือการส่ งออก ทางทีมวิจยั จึงมีการสํารวจ และเก็บข้อมูลความพึงพอใจการ ใช้งานระบบ ของ
ผูใ้ ช้งานอาทิ ผูป้ ระกอบการ พนักงาน และผูเ้ ชียวชาญทางด้านธุรกิจลําไย ทดลองใช้งาน โดยทางทีม
วิจยั ใช้การทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ ช้ (User Acceptance Test : UAT) ในการสํารวจและประเมิน
ระบบว่าสามารถการแก้ไขปั ญหาในโรงงานลําไยอบแห้งและสามารถแทนทีการดําเนินการของระบบ
เก่าได้หรื อไม่
2. ปัญหางานวิจัย
ในการบริ หารจัดการ โรงงานลําไยอบแห้ง ในปัจจุบนั ยังนับว่ายังใช้แรงงาน คนด้วยมือ ซึ ง ทํา
ให้ ยุง่ ยากต่อการจัดการ และเกิดความผิดพลาดได้งา่ ย ยกตัวอย่างการรับซือนับว่าเป็ นกระบวนการ ที
สําคัญของโรงงาน ซึ งโรงงานส่ วนใหญ่ ยังใช้แรงงานคนด้วยมือ ในการคิดคํานวณราคาลําไยทีรับซือ
และมีการเขียนบิล ทําให้ตอ้ งมีการบันทึก รายจ่ายการ ซือลําไยอีกรอบให้สมุดบันทึกรายรับรายจ่าย ซื อ
หากบิลเกิดการศูนย์หาย จะทําให้ ข้อมูลเกิดการผิดพลาด ดังขัน ตอนการทํางานดังตารางที2
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ตารางที 2: กระบวนการดําเนิ นการรับซื อลําไยสด
ขันตอนที

ลักษณะกระบวนการรับซื อลําไยสด

รายละเอียด

ผูท้ ี เกี ยวข้อง

1

ชาวสวนนําลําไยสดมาขายให้กบั - พนักงาน
โรงงาน
- ผูป้ ระกอบการ

2

คัดแยกเกรดของลําไย
ประกอบด้วย AA, A, B, C

- คนงาน

3

คํานวณราคาลําไยสดโดยเกรด
และราคารายวัน

- พนักงาน
- ผูป้ ระกอบการ

4

ออกบิลเงินสดราคาลําไยทีรับซื อ - พนักงาน
- ผูป้ ระกอบการ

5

บันทึกรายการซื อลําไยประจําวัน - พนักงาน
โดยนําข้อมูลจากบิลทีออกแต่ละ - ผูป้ ระกอบการ
วันมาบันทึ กในสมุดบัญชี การรับ
ซื อลําไย

3. แนวทางการวิจยั
1) การวิเคราะห์ปัญหา: เพือสํารวจสอบถามปัญหาและความต้องการทีแท้จริ งของ
ผูป้ ระกอบการในโรงงานลําไยอบแห้ง
2) การออกแบบ: เพือออกแบบโครงสร้างระบบและฟังก์ชนการใช้
ั
งาน โดยใช้หลักการ
ของระบบการบริ หารต้นทุนกิจกรรม(Activity Based Costing: ABC).
3) การพัฒนาระบบ: เพือพัฒนาระบบตามทีออกแบบไว้ เพือใช้ในโรงงานขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง
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4) ทดสอบระบบ: การทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ ช้ (User Acceptance Test : UAT) ใน
การสํารวจ โดยการทดลองใช้ระบบและกรอกแบบสอบถาม
4. ทบทวนวรรณกรรม
การดําเนินการธุรกิจลําไยประกอบด้วยการทํางานหลายส่ วน เริ มต้นจากการรับซือ การผลิต
การเก็บสิ นค้า ตลอดจนการขายและการส่ งออก (ดุลยวิทย์ ขุ่ยอาลัย, 2557) ซึ งปัจจุ บนั โรงงานขนาดเล็ก
และขานดกลางหลายแห่ งใช้แรงงานคนด้วยมือในการบริ หารและดําเนินการธุ รกิจแต่ยงั มีบางโรงงานที
มีการใช้ระบบมาช่วยการบริ หารและจัดการโรงงานบ้าง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั มีบางโรงงาน ทีใช้ระบบ
มาช่วยในการบริ หารจัดการโรงงาน อาทิ SAP Business One, Microsoft Dynamic NAV และ Microsoft
Excel ซึ งระบบดังกล่าวยังไม่เป็ นระบบสําหรับโรงงานลําไยอบแห้ง โดยเฉพาะ ทําให้บางฟังก์ชนไม่
ั
เหมาะ ต่อบางกระบวนการในโรงงานลําไยอบแห้ง

รู ปที 1: กิจกรรมของธุ รกิจลําไย
จากรู ปทางทีมวิจยั ได้พฒั นาระบบเพือช่วยในการแก้ไขปัญหาบางส่ วนทีสําคัญดังทีแรเงาในรู ป
อันได้แก่ กระบวนการจัดซือ กระบวนการขาย และการส่ งออก การจัดการคนงานและการบัญชี ซึงเป็ น
กระบวนการทีสําคัญ และกระบวนการดังกล่าว สามารถช่วยให้ธุรกิ จลําไยอบแห้ง ดําเนิ นการ ได้เป็ น
อย่างดี
5. วิธีดําเนินการวิจัย
ทางทีมวิจยั ได้เลือกใช้ Waterfall Model เป็ นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ สําหรับระบบ
บริ หาร จัดการธุ รกิ จลําไยอบแห้ง ซึ ง Waterfall Model เป็ นกระบวนการ ทีมีการทํางาน ชัดเจน และเป็ น
ลําดับขันตอน ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ ระบบ
และการทดสอบความพึงพอใจ ของผูใ้ ช้ระบบ ซึ งมีวธิ ี การดําเนินการวิจยั ดังรู ปที 2
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รู ปที 2: Waterfall Model
5.1 การวิเคราะห์ ปัญหา (Problem Analysis)
การวิเคราะห์ปัญหา เริ มจากการศึกษาการบวนการทํางานของธุรกิจลําไยอบแห้ง(Dried Whole
Longan Business Process) และการสํารวจปัญหา และความต้องการของ ผูป้ ระกอบการ และพนักงาน
ในโรงงานลําไยอบแห้ง โดยการทําแบบสอบถาม และพูดคุ ยถึงปัญหาทีผูป้ ระกอบการ และพนักงาน
กําลังประสบอยู่ และวิเคราะห์ฟังก์ชนั ทีสามารถนํามาแทนทีการทํางานแบบ
5.1.1 วิเคราะห์ ปัญหาและความต้ องการ (Problem and Requirement Analysis) การ
รวบรวมปัญหาทีเกิดขึนของโรงงานจากกระบวนการดําเนินการของโรงงานและ
ปัญหาทีมาจากการทําแบบสอบถามของผูป้ ระกอบการและพนักงานในโรงงาน
5.1.2 วิเคราะห์ ฟังก์ ชันของระบบ (Feature Analysis) จากปัญหาข้างต้นทําให้ได้ฟังก์ชนั
การทํางานของระบบการบริ หารจัดการธุ รกิ จลําไยอบแห้งเพือการส่ งออกดังนี
กระบวนการรับซื อลําไยสด (Purchasing process) กระบวนการขายลําไยอบแห้ง
(Finished Goods process) การจัดการคนงาน (Labor Management) การคํานวณต้นทุน
(Cost Calculation) การวิเคราะห์รายงาน (Report Analysis)
5.2 การออกแบบระบบ (System Design)
การออกแบบการทํางานของระบบการบริ หารจัดการโรงงานลําไยอบแห้งเพือการส่ งออก
ประกอบด้วย
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5.2.1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) โครงสร้างของระบบการบริ หารจัดการ
จัดการโรงงานลําไยอบแห้งเป็ นระบบแบบเดียว (Stand-alone System) โดยการทํางาน
จะเริ มจากผูใ้ ช้ (User) ร้องขอไปยังระบบ ระบบจะทําการประมวลผลคําขอและตอบ
กลับผูใ้ ช้งาน

รู ปที 3: สถาปัตยกรรมระบบของระบบบริ หารจัดการธุ รกิ จลําไยเพือการส่ งออก
5.2.2 การทํางานของระบบ (System Performance) การออกแบบฟังก์ชนการทํ
ั
างานของ
ระบบจากปัญหาและความต้องการของระบบประกอบด้วยการทํางาน 5 ส่ วนอันได้แก่
1) กระบวนการรับซื อลําไยสด (Purchasing process)
เป็ นการกระบวนการรับซือลําไยสดร่ วง จากชาวสวน โดยการคัดแยกเกรด
ลําไยสด (AA, A, B, C) ลงในตะกร้าขนาด 27 กิโลกรัม และคํานวณราคาจาก จํานวน
ตะกร้า เศษและราคารายวันของลําไยสดแต่ละเกรดดังสู ตรคํานวณในรู ป

รู ปที 4: สู ตรคํานวณราคาลําไยสด
เมือทําการคํานวณเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะสามารถออกบิลเงินสด ของ
ลําไยอบสดได้ อีกทังยังสามารถ แสดงรายงาน และค้นหาบิลเงินสดเก่าในระบบ ได้
อีกด้วย
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2) กระบวนการขายลําไยอบแห้ง (Finished Goods process)
กระบวนการขายลําไยอบแห้งหลังจากการผลิตเรี ยบรอยแล้วโดยการคัดแยก
เกรดของลําไยอบแห้ง(AA, A, B, C) และบรรจุลงในกล่องขนาด 10 กิโลกรัม และ
ขนาด 20 กิโลกรัม โดยราคาของลําไยอบแห้ง คํานวณจากจํานวนกล่อง และราคาขาย
ของแต่ละเกรด

รู ปที 5: สู ตรคํานวณราคาลําไยอบแห้ง
ทังนี ระบบสามารถออกบิลเงินสดของลําไยอบแห้งได้ อีกทัง ยังสามารถ
แสดงรายงาน และค้นหาบิลเงินสดเก่าของลําไยอบแห้งในระบบได้อีกด้วย
3) การจัดการคนงาน (Labor Management)
การจัดการคนงาน มีการทํางานหลังอยูส่ ามส่ วนได้แก่ ส่ วนแรกการเพิม/
แก้ไข คนงานในระบบ เป็ นการจัดการข้อมูลของคน ในโรงงานลําไยอบแห้ง ซึ งข้อมูล
ประกอบ ไปด้วย ชือคนงาน ตําแหน่ งและค่าจ้างรายวัน เพือใช้ในการคิดคํานวณ
ค่าแรง แต่ละเดือนของคนงาน ส่ วนทีสอง การเช็คเวลาการเข้าทํางาน ของคนงานซึ ง
เป็ น การเช็คคนงานทีมาทํางาน และไม่มาทํางานและส่ วนสุ ดท้ายส่ วนทีสาม เป็ นการ
คิด คํานวณค่าแรงงานของแต่ละเดือ นให้คนงานโดยคํานวณจากจํานวนวันในการเข้า
งานและค่าแรงรายวัน ระบบยังสามารถออกใบเสร็ จรับเงินของค่าแรงพนักงานได้อีก
ด้วย
4) การคํานวณต้นทุน (Cost Calculation)
การคิดต้นทุนของระบบยืดหลักการของต้นทุนการผลิ ต (Operational Cost)
ซึ งประกอบด้วย 5 ส่ วนได้แก่ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าพลังงาน ค่าบํารุ งรักษาและค่า
โสหุ ย้

รู ปที 6: ต้นทุนการผลิตลําไยอบแห้ง
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5) การวิเคราะห์รายงาน (Report Analysis)
การแสดงรายงาน ของระบบประกอบไปด้วย รายงานการรับซือลําไยสด
รายงานการขายลําไยอบแห้ง รายงานการจ่าค่าแรงงาน รายงานต้นทุน การผลิ ตลําไย
อบแห้งและรานงานวิเคราะห์ตน้ ทุนกําไรของการผลิตลําไยอบแห้งในแต่ละเกรด โดย
การใช้หลักการ ของระบบการบริ หารต้นทุนกิจกรรม เพือช่วยในการตัด สิ นใจให้ กับ
เจ้าของโรงงานและผูป้ ระกอบการ
5.2.3 ฐานข้ อมูล (Database) การออกแบบฐานข้องมูลของระบบเพือเก็บข้อมูลทีจําเป็ นของ
ธุ รกิจลําไย ซึ งประกอบ ด้วยการออกแบบฐานข้อมูล ของ (1) การรับซือลําไยสด
ได้แก่ ราคารายวัน นําหนัก และราคารวมของลําไยทีรับซือ (2) การขายลําไยอบแห้ง
เป็ นการเก็บข้อมูล จํานวนกล่อง และราคาขายของลําไยอบแห้งแยกตามเกรด (3) การ
จัดการคนงาน เป็ นการเก็บข้อมูลของคนงาน การเช็คเข้างานและข้องมูลการจ่าย
ค่าแรงงาน (4) คํานวณต้นทุนการผลิต เป็ นการเก็บข้อมูลต้นทุนทัง 5 ประการ (5) เก็บ
ข้อมูล ทีใช้ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนกําไรของโรงงาน
5.3 การพัฒนาระบบ (Implement)
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการธุรกิ จลําไยเพือการส่ งออก
เป็ นการพัฒนาระบบแบบเดียว
(Stand-alone system) โดยใช้หลักการของการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ (Object Oriented Programming:
OOP) เพือทีโปรแกรม ทางทีมวิจยั ได้ใช้ ภาษา C# ซึ งเป็ นภาษาทีนิ ยมกันในปัจจุบนั บนโปรแกรม
Visual Studio 2013 Ultimate ในการพัฒนาระบบ
5.4 การทดสอบระบบ (System Testing)
ทางทีมวิจยั ทดสอบระบบ โดยการใช้ การทดสอบหน่ วยย่อย (Unit Testing) และการทดสอบ
การทํางานของระบบ (System Testing) เพือให้ระบบมีประสิ ทธิภาพการทํางานมากขึน
5.5 การทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Acceptances Test)
ทางทีมวิจยั ทําการสํารวจ และเก็บข้อมูลความพึงพอใจ ของผูใ้ ช้จากการการใช้งานของ ระบบ
กับกลุ่มเป้ าหมายได้แก่ เจ้าของโรงงาน ผูป้ ระกอบการ พนักงาน ผูเ้ ชียวชาญ ทางด้านธุ รกิจลําไย และ
บุคคลทัวไป ทดลองใช้งานและทําแบบสอบถามเพือประเมินว่า ระบบดังกล่าว สามารถการแก้ไข
ปัญหาการบริ หารจัดการในโรงงานลําไยอบแห้งได้อย่างแท้จริ งและสามารถแทนทีการดําเนินการของ
ระบบเก่าได้หรื อไม่
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6. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการสํารวจ และเก็บข้อมูลความพึงพอใจ การใช้งานระบบของกลุ่ มเป้ าหมาย อันได้แก่
เจ้าของโรงงาน ผูป้ ระกอบการ พนักงาน ผูเ้ ชียวชาญทางด้านธุ รกิจลําไย และบุคคลทัวไป ทีได้ทดลอง
ใช้งาน ระบบการบริ หารจัดการธุ รกิ จลําไยเพือการส่ งออก โดยทางทีมวิจยั ใช้ การทดสอบ ความพึง
พอใจ ของผูใ้ ช้ (User Acceptance Test : UAT) ซึ งจะการทําแบบสอบถาม ของกลุ่ มเป้ าหมาย ซึ งแบบ
สอบ ถามแนบมาในภาคผนวกได้ผลดังตารางต่อไปนี
ตารางที 3: ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบบริ หารจัดการธุรกิจลําไยอบแห้ง *
กลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการรับซือ กระบวนการขาย

การจัดการคนงาน

คิดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ รายงาน

ผู้เชี ยวชาญ

3

2.75

3

2.5

2.8

เจ้ าของโรงงาน

3.2

3.25

2.93

3

3

ผู้ประกอบการ

3

3

2.8

3.2

3.25

2.93

3.25

2.75

2.93

2.93

3

3.5

2.93

2.8

3.25

3.02

3.15

2.88

2.88

3.04

พนั กงาน
บุคคลทัวไป
ค่ าเฉลีย

* หมายเหตุ: ระดับคะแนน 4 = ดีเยียม, 3 = ดี, 2 = พอใช้, 1 = ควรปรับปรุ ง

จากตารางจะเห็นได้วา่ ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจ ของผูใ้ ช้งานพบว่าในฟังก์ชนของ
ั
กระบวนการรับซื อลําไยสด การะบวนการขาย และการวิเคราะห์รายงาน อยูใ่ นระดับดี และฟังก์ชนั การ
จัดการคนงานและการคิดต้นทุนการผลิตความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบอยู่ในระดับค่อนข้างดี
ทังนี ผูเ้ ชียวชาญยังได้ให้ ความเห็นเพิมเติมมาดังต่อไปนี ประการแรก ในกระบวนการขาย ผูพ้ ฒั นา
ควรสร้างระบบ เพือรองรับการค้นห้าบิลเงินสดตามไอดีของชาวสวนได้ ประการทีสอง การคิดต้นทุน
ควรมีหมวดหมู่ทีเพิมเติม คือค่าโสหุย้ เพือเป็ นการบันทึกต้นทุนอืนๆของการผลิ ตลําไยอบแห้ง และ
ประการทีสาม การแสดงรายงานต้นทุนควรเพิมหมวดหมู่ทีช่ วยให้ผปู ้ ระกอบการตัดสิ นใจได้งา่ ยขึน
7. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาและพัฒนาระบบบริ หารจัดการธุ รกิจลําไยเพือการส่ งออกตามหลักการของระบบ
บริ หารต้นทุนกิ จกรรม ซึ งมีฟังก์ชนการทํ
ั
างานทังหมด 5 ส่ วนได้แก่ (1) กระบวนการรับซื อลําไยสด (2)
กระบวนการขายลําไยอบแห้ง (3) กระบวนการจัดการคงงาน (4) การคิดต้นทุน (5) การแสดงรายงาน
วิเคราะห์ตน้ ทุนและกําไรของโรงงาน ซึ งแต่ละฟังก์ชนั ของระบบตอบสนอง ต่อผูใ้ ช้ค่อนข้างดี และ
จากผลการสํารวจ ความพึงพอใจของทดลองผูใ้ ช้ระบบ อันได้แก่ เจ้าของโรงงาน ผูป้ ระกอบการ
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พนักงาน ผูเ้ ชี ยวชาญด้านธุ รกิจลําไยอบแห้งและบุคคลทัวไป สามารถนํา ไปแก้ไขปัญหา ในโรงงาน
ลําไยได้อย่างแท้จริ ง
ในอนาคตทางทีมวิจยั จะทําการศึกษาและพัฒนาระบบในกระบวนการทีเหลือ อาทิ กระบวน
การผลิต และโลจิสติกส์ ตลอดจนทุกกิจกรรมครอบคลุมกิจกรรมทังหมดของห่วงโซ่ อุปทาน (Supply
Chain).
8. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั ครังนี สําเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก อาจารย์ ดร. ภัทรหทัย ณ ลําพูน อาจารย์
ทีปรึ กษางานวิจยั นี ซึ งให้ความรู ้ ครําปรึ ก ษา คําแนะนําและตรวจแก้ไข จนงานวิจยั นี เสร็ จสมบรู ณ์ ทาง
ทีมวิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป๋ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุณ อําไพการค้า ห้างหุ น้ ส่ วน จํากัด 888 cละห้างหุ น้ ส่ วน จงไทย ทีให้ขอ้ มูล
ด้านปัญหาและความต้องการของโรงงานลําไยอบแห้ง ทีเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจยั ครังนี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทกุ ท่าน ทีได้ประสิ ทธิ ประสาทวิชา ให้ความรู ้ ให้โอกาส และ
กําลังใจในการทํางานวิจยั ครังนี สุ ดท้ายนี ทางทีมวิจยั หวังว่าการทําวิจยั ครังนี จะเป็ น ประโยชน์ ไม่มาก
ก็นอ้ ยสําหรับผูท้ ีเกียวข้อง ตลอดจนผูท้ ีสนใจ ในระบบการ บริ การจัดการธุ รกิจลําไย เพือการส่ งออก
9. ภาคผนวก
ตารางที 4: แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบบริ หารจัดการธุรกิจลําไยอบแห้ง
ระดับความพึงพอใจ

คําถาม

ดีเยียม

1. กระบวนการรับซื อลําไยสด
1.1

ราคารายวัน สร้างและแก้ไขได้รวดเร็วถูกต้อง

1.2

การแสดงราคารายวันครอบคลุมและถูกต้อง

1.3

ราคาลําไยสด คํานวณได้รวดเร็วและถูกต้อ ง

1.4

ระยะเวลาในการออกบิ ลเงินสดในการรับซื อลําไยสด

1.5

ระยะเวลาในการค้นหาบิลเงิ นสดของลําไยสดโดยวันทีและชื อ
ของชาวสวน

1.6

ประสิ ทธิ ภาพของระบบการรับซื อลําไยสด
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ดี

พอใช้ ควรปรั บปรุ ง

2. การบวนการขายลําไยอบแห้ ง
2.1

ราคาลําไยอบแห้ง คํานวณได้รวดเร็ วและถูกต้อง

2.2

ระยะเวลาในการออกบิ ลเงินสดในการขายลําไยอบแห้ง

2.3

ระยะเวลาในการค้นหาใบเสร็จของลําไยอบแห้ง

2.4

ประสิ ทธิ ภาพของระบบการขายลําไยอบแห้ง

3. ระบบจัดการคนงาน
3.1

การเพิมแก้ไขชื อคนงานสะดวกและรวดเร็ ว

3.2

การเช็คการเข้างานได้รวดเร็ วและถูกต้อง

3.3

การคิ ดเงินและออกใบเสร็ จค่าแรงงานรวดเร็วและถูกต้อง

3.4

ประสิ ทธิ ภาพของระบบการจัดการคนงาน

4. ระบบการคิดต้ นทุน
4.1

การคิ ดต้นทุนสะดวก รวดเร็ วและถูกต้อ ง

16

ประสิ ทธิ ภาพของระบบคิ ดต้นทุน

ระบบการแสดงรายงาน
17

การแสดงรายงานการรับซื อลําไยสดครอบคลุมและถูกต้อง

18

การแสดงรายงานการขายลําไยอบแห้งครอบคลุมและถูกต้อง

19

การแสดงรายงานค่าแรงงานครอบคลุมและถูกต้อง

20

การแสดงรายงานต้นทุนครอบคลุมและถูกต้อ ง

21

ประสิ ทธิ ภาพของระบบแสดงรายงาน

22

ระบบนี เกิดประโยชน์กบั โรงงานและสามารถใช้ได้จริ ง
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บทคัดย่อ
งานวิ จยั นี ได้รับแรงบันดาลใจจากงานวิจยั ของ Chen et al. (2011) ซึงศึกษาวิธีตดั สิ นใจ
เลือกทําเลทีตังทีเหมาะสมของศูนย์กระจายสินค้า โดยคํานึงถึงความเสียงทีแต่ละศูนย์กระจายสินค้า
อาจจะไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ เนื องจากภัยธรรมชาติหรื อภัยทีมนุ ษย์สร้างขึน โดยเมือมีศูนย์
กระจายสิ นค้าใดไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ จะต้องตัดสิ นใจเลือกศูนย์ก ระจายสิ นค้าแห่ งอืนที
สามารถให้บริ ก ารทดแทน การตัดสิ นใจนี จะมีพิจารณาต้นทุน ด้านได้แก่ ต้นทุนการถือครอง
สิ นค้าคงคลัง ต้นทุ นการสังซื อสิ นค้า ต้นทุนการขนส่ ง และต้นทุนการก่อสร้ างเริ มแรกของศูน ย์
กระจายสินค้า เพือหลีกเลียงบทลงโทษทีมีตน้ ทุนทีสูง และส่งผลเสียต่อชือเสียงขององค์กร
อย่างไรก็ตาม วิธีการทีพัฒนาโดย Chen et al. (2011) จําเป็ นต้องกําหนดให้ ความน่าจะเป็ น
ทีแต่ละศูนย์กระจายสินค้าจะไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้มีค่าเท่ากันและเป็ นค่าคงที ซึงความเป็ น
จริ งแล้ว ศูน ย์ก ระจายสิ นค้าแต่ละสถานที ไม่ควรจะมีค วามน่ าจะเป็ นเท่ ากัน และจริ งๆ แล้วการ
ประมาณค่ าความน่ าจะเป็ นที แต่ ละศูน ย์กระจายสิ น ค้าจะเกิ ด ความล้มเหลวเป็ นสิ งที ทําได้ย าก
งานวิจยั นี จึงปรับแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ ทีไม่จาํ เป็ นต้องทราบความน่าจะเป็ นทีแต่ละศูนย์กระจาย
สินค้าไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ แต่สามารถสร้างแผนรองรับในทุกกรณี ทีจะอาจจะเกิดขึน คือไม่
ว่าจะเป็ นศูนย์กระจายสินค้าใดจะไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ก็ตาม แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ ของ
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ผูว้ ิจยั ยังสามารถระบุได้ว่าจะให้ศนู ย์กระจายสินค้าใดให้บริ การลูกค้าของศูนย์กระจายสินค้าทีปิ ด
บริ การไป ในงานวิจยั นียังได้ทดสอบแบบจําลองคณิ ตศาตร์ดว้ ยปัญหาทดสอบจํานวน ปัญหาด้วย
โปรแกรม Lingo
คําสําคัญ : ปัญหาทีตังสถานที, การบริ หารความเสียง, แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
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
ศูน ย์ก ระจายสิ น ค้า (Distribution Center, DC) นับ ได้ว่ าเป็ นหัว ใจสําคัญ ต่ อธุ ร ะกิ จ ของ
องค์กร เป็ นทังคลังสิ น ค้า และหน่ ว ยเชือมโยงระหว่างผูผ้ ลิต กับผูข้ ายปลีก ในพจนานุ ก รมโลจิ
สติกส์ ได้ให้คาํ จํากัดความไว้ว่า “ศูนย์กระจายสิ นค้า เป็ นคลังสินค้าของผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป ซึงรวม
ไปถึงสถานที ทีรวบรวมสิ นค้าของการค้าส่ งและค้าปลีก” ประโยชน์ของศูนย์ก ระจายสิ นค้า คื อ
สถานทีรวบรวมคําสังซือสิ นค้าหลายคําสังซือของลูกค้า เพือแยกประเภทของสิ นค้าแล้วรวมเป็ น
คําสังซือเดียวเพือส่ งต่อไปยังซัพพลายเออ์ ต่างๆ ให้นาํ มาส่ งยังศูนย์กระจายสิ นค้าทําการรวบรวม
สินค้าเพือคัดแยก บรรจุ และ ส่งมอบสินค้า (ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 2549)

498

จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ถึงความสําคัญของศูนย์กระจายสิ นค้าทีเป็ นศูนย์กลางด้าน
ต่างๆ ของธุ ร กิ จ และส่ งผลกระทบต่ อต้น ทุ น ในหลายๆด้าน จึ งต้องมีก ารบริ หารจัด การให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด เพือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพราะ
ในทางกลับกันถ้าศูนย์กระจายสิ นค้าอยูภ่ ายใต้ความเสียง ซึงเกิดจากศูนย์กระจายสิ นค้าไม่สามารถ
เปิ ดให้บริ การได้องค์กรจะได้รับผลกระทบในด้านทรัพย์สินและชือเสี ยงขององค์กร เช่น ประเทศ
ไทยได้พบมหาอุทกภัย ครั งที รุ น แรงที สุ ด เกิ ด ขึ นในปี พ.ศ.
ไม่ใช่ ภ ัย พิบัติ แรกที ไทยต้อง
ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติจากเหตุการณ์นีทําให้เกิดผลกระทบต่อศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่ ง
ขององค์กรไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ทาํ ให้ ไม่สามารถส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกได้ตามความต้องการ
ลูกค้า จึงต้องมีการวางแผนบริ หารความเสียงเพือลองรับต่อเหตุการณ์ต่างๆ
การบริ หารจัดการความเสียง คือ การรับรู้ความสามารถทีจะดําเนินการให้วตั ถุประสงค์ของ
งานประสบความสําเร็ จ ภายใต้การตัดสินใจงบประมาณ กําหนดเวลา และ ข้อจํากัดด้านเทคนิ คที
เผชิญอยู่ เช่น ศูนย์กระจายสินค้าแห่ งหนึงไม่สามารถเปิ ดให้บริ การทําให้ไม่สามารถส่งมอบสิ นค้า
ได้จึงต้องมีการวางแผนหาศูนย์กระจายสิ นค้าอืนมาทดแทนเพือตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าโดยใช้ทรัพยากรและข้อมูลทีมีอยู่อย่างจํากัด เพือดําเนิ นการให้ประสบความสําเร็ จ เพราะ
ความเสียงสามารถเกิดขึนได้ตลอดเวลาจากความไม่แน่ นอน ผูบ้ ริ หารองค์กรจึงต้องบริ หารจัดการ
ความเสี ยงขององค์ก ร เพือให้ปัญ หาขององค์กรลดน้อยลง และสามารถดําเนิ น การให้ประสบ
ความสําเร็ จ ตามเป้ าหมายทีตังไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งานวิจยั Chen et al. (2011) ได้ศึกษาปั ญหาการเลือกทําเลทีตังเพือเพิมประสิ ทธิภาพศูน ย์
กระจายสินค้า การจัดสรรลูกค้า และการตัดสินใจการจัดการสินค้าคงคลังเมือศูนย์กระจายสินค้าอยู่
ภายใต้ความเสี ยง ซึงเกิดจากศูนย์กระจายสินค้าไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ โดยงานวิจยั ของ Chen
et al. (2011) มีวตั ถุประสงค์ เพือการตัดสิ นใจเลือกทีตังศูนย์กระจายสิ นค้าจากทําเลทีตังทังหมดที
เลือกไว้ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายใต้ความเสี ยงทีศูนย์กระจายสินค้าไม่
สามารถเปิ ดให้บริ การได้ ซึงจากความเสียงดังกล่าวจึงทําให้ตอ้ งมีการวางแผน เพือหาศูนย์กระจาย
สินค้าแห่ งอืนทีสามารถส่งสินค้าทดแทนได้ เมือศูนย์กระจายสินค้าไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ จึง
ทําให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีการพิจารณาต้นทุน ด้านได้แก่
ต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง ต้นทุนการสังซือสิ นค้า ต้นทุนการขนส่ง และต้นทุนการก่อสร้าง
เริ มแรกของศูนย์กระจายสิ นค้า เพือลดต้นทุนทังหมดทีคาดว่าจะเกิดขึน (Minimize Expected Total
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Cost) ทําให้หลีกเลียงบทลงโทษทีมีตน้ ทุน ทีสูง และส่ งผลเสี ย ต่อชื อเสี ย งขององค์กร Chen et al.
(2011) ยังได้พฒั นาวิธี Lagrangian Relaxation สําหรับการหาคําตอบของปั ญหาทีทําการศึกษา ผล
การทดลองพบว่า วิธีทีพัฒนาสามารถหาผลลัพธ์ทีใกล้ค่าทีดีทีสุด (Optimal Solution) ได้
สําหรับงานวิจยั นี ผูว้ ิจยั จึงเลือกศึกษาการพิจารณาวางแผนรองรับต่อเหตุการณ์ความน่าจะ
เป็ นของความเสี ยงทีศูนย์กระจายสิ นค้าไม่สามารถเปิ ดให้บริ การในทุกกรณี ทีจะเกิดขึ นได้ (ศูนย์
กระจายสิ นค้ามีการก่อสร้างแล้ว) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารจัดการของศูนย์กระจายสิ นค้า
การจัดสรรลูกค้า และ การตัดสินใจการบริ หารจัดการสินค้าคงคลังเมือศูนย์กระจายสินค้าอยูภ่ ายใต้
ความเสี ยงทีไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ ทําให้ไม่สามารถขนส่ งสิ นค้าได้ตามความต้องการของ
ลูกค้า จึงต้องมีการบริ หารจัดการหาศูนย์กระจายสินค้าแห่งอืนทีสามารถส่งสินค้าทดแทนได้ โดยมี
การพิจ ารณาต้น ทุน ด้านได้แก่ ต้น ทุนการถือครองสิ น ค้าคงคลัง ต้นทุ นการสังซื อสิ นค้า และ
ต้นทุนการขนส่ งของศูนย์กระจายสิ นค้า เพือลดต้นทุนทังหมดทีจะเกิดขึ น (Minimize Total Cost)
เพือหลีกเลียงบทลงโทษที มีต ้นทุ น ที สู ง และส่ งผลเสี ย ต่ อชื อเสี ย งขององค์ก ร โดยทําการสร้ าง
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์ทีเหมาะสมทีสุดด้วยโปรแกรมแบบจําลอง
Lingo ทําให้ช่วยลดความซับซ้อนในการวิเคราะห์สมการแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
ตารางที ความแตกต่างงานวิจยั Chen et al. (2011) กับงานวิจยั นี
หัวข้ อทีแตกต่าง

งานวิจยั ของ Chen และคณะ (2011)

งานวิจยั นี

ศูนย์กระจายสินค้า

ยังไม่ได้ทาํ การก่อสร้างแต่รู้ทาํ เลทีตัง
ทังหมดทีจะเลือกแน่นอนแล้ว

มีการก่อสร้างอยูแ่ ล้ว

ค่า Probability ของ
ศูนย์กระจายสินค้าที
ไม่สามารถเปิ ด
บริ การได้

ต้องรู้ และ มีค่าเท่ากันทุกศูนย์กระจาย
สินค้า

ไม่จาํ เป็ นต้องรู้

วิธีการหาผลลัพธ์

มีการพัฒนาเทคนิค

ไม่มีเทคนิคเพิมเติมเพียงแต่ใช้
หลักการ LP ทีมีอยูใ่ น
โปรแกรม Lingo

Lagrangian relaxation algorithm
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รู ปอธิบายแนวคิดงานวิจยั
DC2

C4
c

C1
c

DC1

C2
c

DC3

C4
c

DC1

C2
c

C3
c

รู ป ลูกค้าได้รับการจัดสรรไปยัง DC แต่ละสาขา

C1
c

DC2

DC3

C3
c

รู ป DC2 ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การจึ งทํ าการวิ เคราะห์
หา DC อืนมาทดแทนตามความเหมาะสม

2. ทบทวนวรรณกรรม
ในทฤษฏีการจัดการสินค้าคงคลัง มีพดู ถึงวิธีหาปริ มาณการสังซือสิ นค้าไว้อยูห่ ลายวิธี โดย
วิ ธี ก ารหาปริ มาณการสั งซื อแบบประหยัด (Economic Order Quantity, EOQ) เป็ นวิ ธี ห นึ งที
เหมาะสมกับคลังสิ นค้าทีมีปริ มาณความต้องการการสังซือทีแน่ นอน ไม่มีเวลาการรอค่อยสิ นค้า
และ ไม่มีขอ้ จํากัดปริ มาณการเติมเต็ม EOQ มีหลัการเพือสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนในการสังซือ
กับต้นทุนในการถือครองสินค้าคงคลัง เพราะจํานวนในการสังซือจะมีผลกับต้นทุนต่อหน่วย และ
การถือครองสินค้าคงคลังถ้ามีสินค้าจํานวนน้อยต้นทุนจะตําลง ดังนัน EOQ จะเป็ นการหาช่วงเวลา
การสังซื อในแต่ ละครั งทีสมดุลกับต้น ทุ นในการถือครองสิ นค้า เพือให้ได้ต ้น ทุน ต่ อหน่ วยและ
ต้นทุ นการจัด เก็ บที เหมาะสมที สุ ด ในแต่ ละรอบ เพือลดต้นทุ นรวมโดยเฉลีย (พิ ภพ ลลิต าภรณ์ ,
2556)
ในงานวิจยั ของ Azad and Davoudpour et al. (2008) ทําการศึกษาปัญหาการออกแบบห่ วง
โซ่อุปทาน ซึงรวมสถานที จุดประสงค์ของงานวิจยั นี คือ การตัดสินใจเลือกศูนย์กระจายสินค้าเพือ
ให้บริ การลูกค้า การจัดสรรมอบหมายลูกค้าให้แต่ละศูนย์กระจายสินค้ารับผิดชอบ และ การกําหนด
นโยบายการบริ หารสิ นค้าคงคลังในการสังซือ บนพืนฐานข้อมูลของความต้องการลูกค้า เพือลด
ต้นทุน Azad and Davoudpour et al. (2008) ยังกล่าวอีกว่าศูนย์กระจายสินค้าแต่ละทีมีระดับความจุ
ทีแตกต่างกัน จึงมีการโอนลูกค้าในกรณี ทีความจุของศูนย์กระจายสินค้าทีรับมอบหมายเกินกําหนด
เพือความยืดหยุน่ มากขึน และ ช่วยเพิมประสิทธิภาพด้านการผลิตมากขึน
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จากงานวิจยั ของ Cui et al. (2010) กล่าวว่า ความเสียง เป็ นเหตุการณ์ทีธรรมชาติและมนุษย์
สร้างขึนทําให้เกิดการหยุดชะงักของสถานที ความล่าช้าในการให้บริ การทําให้เกิดคิว และ ความ
สะดวกในการให้บริ ก ารฉุ กเฉิ น ในการศึก ษาจึ งรวมปั จ จัยเหล่านี ในกรอบการสร้ างแบบจําลอง
ได้แก่ การอํานวยความสะดวกในการให้บริ การทีมีความน่าเชือถือ กลยุทธ์สถานที และ งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายของระบบโดยรวมทีคาดว่าจะเกียวข้องกับการติดตังสิงอํานวยความสะดวกและผลกระทบ
ของปั ญหาการจราจร นอกจากนี ยังพบว่าการออกแบบสถานทีสิ งอํานวยความสะดวกทีดีทีสุ ด มี
แนวโน้มทีจะช่วยเหลือผูท้ ีได้รับผลกระทบ และ ลดต้นทุนด้านต่างๆ
จากงานวิจยั ของ Li and Ouyang et al. (2010) ทําการศึกษาปัญหาสถานทีตังสิงอํานวยความ
สะดวกมีการหยุดชะงักมีความสัมพันธ์กบั พืนทีในแต่ละสถานทีขึนอยูก่ บั ความน่าจะเป็ น ทีมีปัจจัย
เนืองจากเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติ หรื อ มนุษย์สร้างขึน หากสถานทีหยุดชะงักลูกค้าจะหาสถานทีอืน
ทดแทน ทําให้ตอ้ งเสียต้นทุนในการขนส่ งทีสูง ผูว้ ิจยั ได้พฒั นางานวิจยั เพือลดต้นทุนรวมของการ
ก่อสร้างเริ มต้น และต้นทุนการขนส่ งของลูกค้าภายใต้สถานการปกติและและหยุดชะงัก โดยการ
ออกแบบการเลือกสถานที ตังทังหมดก่อนมีก ารก่อสร้างโดยสัมพันธ์กบั ความน่ าจะเป็ นในการ
หยุดชะงักในแต่ละพืนที
จากงานวิจ ัย ของ Owen and Daskin et al. (1998) ระบุ ว่ า การเลือกสถานที ตังสิ งอํานวย
ความสะดวกเป็ นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็ นสิ งก่อสร้างทีอยู่ได้ยาวนาน และส่ งผลกระทบด้าน
ดําเนินงาน และ โลจิสติกส์ จึงต้องมีการวางแผนตัดสิ นในก่อนการเช่าซือ และก่อสร้างเพราะการ
ก่อสร้างมีตน้ ทุนทีสูง
. การดําเนินงาน
งานวิ จ ัย ของ Chen et al. (2011) ที มีพิจ ารณาด้านความน่ าจะเป็ นของความเสี ยงที ศูน ย์
กระจายสิ น ค้าไม่สามารถเปิ ดให้บริ ก ารในแต่ ละสถานที เป็ นค่าคงที ซึงความเป็ นจริ งแล้ว ศูน ย์
กระจายสินค้าแต่ละสถานทีจะมีความน่าจะเป็ นทีไม่เท่ากันทําให้ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ทีศูนย์
กระจายสิ นค้าไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ ทําให้งานวิจยั ฉบับนี ลดบริ บทค่าความน่ าจะเป็ นของ
ศูน ย์ก ระจายสิ นค้าและศูน ย์ก ระจายสิ น ค้ามีก ารก่ อสร้ างแล้ว งานวิ จ ัย ฉบับนี เพิมการพิจ ารณา
วางแผนรองรับต่อเหตุ การณ์ความน่ าจะเป็ นของความเสี ยงที ศูน ย์กระจายสิ นค้าไม่สามารถเปิ ด
ให้บริ การได้ในทุกกรณี ทีจะเกิดขึนโดยวิธีการดังนี
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. แบบจําลองทางคณิตศาสตร์
. . เซ็ตและดัชนี (Set and Index)
I แทน เซ็ตของของลูกค้าทังหมด โดย i แทนดัชนีของลูกค้าซึง i∈I, J แทน เซ็ตของศูนย์
กระจายสินค้าทังหมดโดย j แทนดัชนีของศูนย์กระจายสินค้า เมือ j∈J, J* แทน เซ็ตของ
ศูนย์กระจายสินค้าทียังมีเปิ ดให้บริ การ ณ กรณี ใด เมือ J*⊂J
3.1.2 ตัวแปรทีทราบค่า (Parameter)
λi แทน ความต้องการของลูกค้ารายที i(มีหน่วยเป็ น กิโลกรัม/ปี ), dij แทน ต้นทุนในการขนส่ง
จากศูนย์กระจายสินค้า j ไปทีลูกค้ารายที i (มีหน่วยเป็ น บาท/กิโลเมตร), Qj แทน ปริ มาณการ
สังซือคงทีสําหรับศูนย์กระจายสินค้ารายที j(มีหน่วยเป็ น ครัง), bj แทน ต้นทุนใบส่งซือสําหรับ
ศูนย์กระจายสินค้ารายที j(มีหน่วยเป็ น บาท/ใบส่งซือ), pj แทน ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยของการ
สังซือสําหรับศูนย์กระจายสินค้ารายที j (มีหน่วยเป็ น บาท/กิโลกรัม), hj แทน ต้นทุนการถือครอง
สินค้าสําหรับศูนย์กระจายสินค้ารายที j(มีหน่วยเป็ น บาท)
. . ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables)
การตัดสินใจจัดสรรการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าสําหรับศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ
ไบนารี X= xij เมือ i∈I และ j∈J, ถ้า xij =1 หมายถึงลูกค้า i ได้รับการบริ การศูนย์กระจาย
สินค้า j, ถ้า xij =0 หมายถึงลูกค้าไม่ได้รับการจัดสรร
. . ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ (Objective Function)
วัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหา คือ การพิจารณาวางแผนรองรับต่อเหตุการณ์ความน่าจะ
เป็ นของความเสี ยงทีศูนย์กระจายสิ นค้าไม่สามารถเปิ ดให้บริ การในทุกกรณี ทีจะเกิดขึ นได้ (ศูนย์
กระจายสิ นค้ามีการก่อสร้างแล้ว) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารจัดการของศูนย์กระจายสิ นค้า
การจัดสรรลูกค้า และ การตัดสินใจการบริ หารจัดการสินค้าคงคลังเมือศูนย์กระจายสินค้าอยูภ่ ายใต้
ความเสี ยงทีไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ ทําให้ไม่สามารถขนส่ งสิ นค้าได้ตามความต้องการของ
ลูกค้า จึงต้องมีการบริ หารจัดการหาศูนย์กระจายสินค้าแห่งอืนทีสามารถส่งสินค้าทดแทนได้ โดยมี
การพิจ ารณาต้น ทุน ด้านได้แก่ ต้น ทุนการถือครองสิ น ค้าคงคลัง ต้นทุ นการสังซื อสิ นค้า และ
ต้นทุนการขนส่ งของศูนย์กระจายสิ นค้า เพือลดต้นทุนทังหมดทีจะเกิดขึ น (Minimize Total Cost)
เพือหลีกเลียงบทลงโทษทีมีตน้ ทุนทีสูง และส่งผลเสียต่อชือเสียงขององค์กร
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. ต้นทุนการจัดส่งสินค้าจากทุกๆ ลูกค้า i ไปยังทุกศูนย์กระจายสินค้า j จะมีค่าเท่ากับ
λi xij dij

(1)

jϵJ i∈I

. ต้นทุนสิ นค้าคงคลังประกอบด้วย มูลค่าสิ นค้าต่อรอบการสังซือ คําสังซือ การถือครอง
สินค้าสําหรับศูนย์กระจายสินค้า j และความต้องการประจําปี ทีคาดว่าจะเป็ น
∑i∈I bj λi xij
Q

+

pjλi xij +

hj Qj

i∈I

2

(2)

. กําหนดศูนย์กระจายสิ นค้าและการมอบหมายลูก ค้าในรู ปแบบ EOQ และปริ มาณ
1

2b
การสังซือทีเหมาะสมทีสุดคือQ*j =( h j ∑i∈I λi xij )2 แล้วต้นทุนในสิ นค้าคงคลัง
j

รวมทีคาดว่าจะอยูภ่ ายใต้การสังซือในปริ มาณทีเหมาะสมจะเป็ น
1
2

2bjhj λ xij

+

i

j∈J

i∈I

λi xij

(3)

i∈I

สมการเป้ าหมายได้นาํ ต้นทุนในสมการ (1) และ (3) รวมกันซึงสามารถจัดรู ปดังนี
1
2

min F(X )=

2bjhjλi xij

X

j∈J

i∈I

+

λi (pj+dij )xij

(4)

i∈I

โดยฟังก์ชนั ของปัญหาจะไม่ได้รวมต้นทุนในการลงโทษซึงเป็ นค่าคงที
. . ข้อจํากัดฟังก์ชนั
Subject to
1)

∑j∈J xij =1,

2)

xij ∈{0,1},

∀i∈I

(5)

∀i∈I, j∈J

ข้อจํากัด (1) ทําให้ลกู ค้าแต่ละรายเลือกศูนย์กระจายสินค้าได้เพียงหนึงทีเท่านัน
ข้อจํากัด (2) กําหนดตัวแปรตัดสินใจให้มีค่าเป็ นไบนารี (ได้แค่ หรื อ ) เท่านัน
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(6)

สรุ ปการแจกแจงความน่าจะเป็ นทีเกิดความล้มเหลวของศูนย์กระจายสินค้า แห่ง J* ได้ทงหมด
ั
กรณี คือ{1,2,3}, {1,2}, {1,3}, {2,3}, {1}, {2}, {3}, {∅} ตามลําดับ
หมายเหตุ ในการหาผลลัพธ์ในกรณี ทีมี ศูน ย์ก ระจายสิ น ค้าใดไม่ส ามารถเปิ ดให้บริ ก ารได้ใ ห้
เปลียนตัวแปร J เป็ น J* ในแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ทีประกอบด้วยสมการ ( ) ( ) และ ( )
โดยกรณี เหตุก ารณ์ค วามน่ าจะเป็ นของความเสี ยงที ศูนย์ก ระจายสิ นค้าไม่สามารถเปิ ด
ให้บริ การได้ในทุกกรณี สามารถแจกแจงจํานวนกรณี ได้จากสถานการณ์ทีเกิดกับศูนย์กระจายสินค้า
ทีมี เหตุการณ์ คือ สามารถให้บริ การ และไม่สามารถให้บริ การ ยกกําลัง จํานวนสาขาของศูนย์
กระจายสินค้าทังหมด ดังนันจํานวนกรณี ทีเป็ นไปได้ คือ 2|J| เมือ |J| คือ จํานวนสาขาของศูนย์
กระจายสินค้าทังหมดทีมีการพิจารณา
. การทดสอบแบบจําลองคณิตศาสตร์
ผูว้ ิจยั ทําการจําลองสถานการณ์ดว้ ยปัญหาการทดสอบจํานวน ปัญหา
ปั ญหาการทดสอบที 1 กําหนดให้มีศูนย์กระจายสิ นค้าอยู่ สาขา และ มีลูกค้าอยู่ ราย
กรณี ทีเกิด 23 =8 กรณี
ปัญหาการทดสอบที กําหนดให้มีศูนย์กระจายสิ นค้าอยู่ สาขา และ มีลูกค้าอยู่
กรณี ทีเกิด 25 =32กรณี

ราย

โดยปัญหาตัวอย่างทีทําการจําลองขึน ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดค่าต่างๆ ให้มีความหลากหลาย เพือ
ทดสอบความถูกต้อง และ ขีดความสามารถของแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ ด้วยโปรแกรมทีใช้ในการ
หาคําตอบ คือ โปรแกรม Lingo
การแก้ปัญหาการรองรับเหตุการณ์ความน่ าจะเป็ นของความเสียงทีศูนย์กระจายสินค้าไม่
สามารถเปิ ดให้บริ การได้ในทุกกรณี ทีจะเกิดขึน เพือเพิมประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการของศูนย์
กระจายสินค้า การจัดสรรลูกค้า และ การตัดสิ นใจการบริ หารจัดการสินค้าคงคลังเมือศูนย์กระจาย
สินค้าอยูภ่ ายใต้ความเสี ยงทีไม่สามารถเปิ ดให้บริ การ ด้วยการพัฒนาแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
และ ทดสอบบนโปรแกรม Lingo สามารถหาคําตอบทีดีทีสุ ดได้ (Global Optimal Solution) ในทัง
สองปัญหา ใช้เวลาในการหาผลลัพธ์ได้ภายในเวลาไม่เกิน นาที
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ตารางที แสดงต้นทุน โดยรวมของแต่ละกรณี ทีสามารถเกิ ดขึน และ การจัด สรรการให้บริ การ
ทดแทนเมือศูนย์กระจายสินค้าไม่สามารถให้บริ การได้ ของปัญหาศูนย์กระจายสินค้า สาขา และ
มีลกู ค้า ราย กรณี ทีเกิด กรณี โดยมีตวั แปรขอปัญหาดังนี
C1 (i=1)
5

I
λi
DCj
bj
DC1 (j=1) 1
DC2 (j=2) 1
DC3 (j=3) 1

1
1
1

hj

1
1
1

pj

2.35
5.15
8.90

C2 (i=2)
7

C3 (i=3)
3

C4 (i=4)
10

C5 (i=5)
4

6.20
4.50
4.75

dij
5.30
9.70
3.00

8.35
6.20
3.90

4.75
8.00
3.47

ตาราง ผลลัพธ์ของปัญหาที
กรณี

ั
สามารถเกิด
เหตุการณ์ทงหมดที

ศูนย์กระจายสิ นค้าทีได้รับมอบหมายลูกค้าแต่ละรายใน

ต้นทุนรวม

DC1
(j=1)
√

DC2
(j=2)
√

DC3
(j=3)
√

C1
(i=1)
DC1

C2
(i=2)
DC 2

C3
(i=3)
DC 3

C4
(i=4)
DC 3

C5
(i=5)
DC 2

Total (บาท)

√
√
√
X
X
X
X

√
X
X
√
√
X
X

X
√
X
√
X
√
X

DC 1
DC 1
DC 1
DC 2
DC 2
DC 3
-

DC 2
DC 3
DC 1
DC 2
DC 2
DC 3
-

DC 1
DC 3
DC 1
DC 3
DC 2
DC 3
-

DC 2
DC 3
DC 1
DC 3
DC 2
DC 3
-

DC 2
DC 1
DC 1
DC 2
DC 2
DC 3
-

146.704
176.604
157.654
219.204
160.704
203.804
203.404
-

ตารางที แสดงต้นทุน โดยรวมของแต่ละกรณี ทีสามารถเกิ ดขึน และ การจัด สรรการให้บริ การ
ทดแทนเมือศูนย์กระจายสิ นค้าไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ ของปัญหาศูนย์กระจายสิ นค้า สาขา
และ มีลกู ค้า ราย กรณี ทีเกิด กรณี โดยมีตวั แปรขอปัญหาดังนี
I C1 (i=1) C2 (i=2) C3 (i=3) C4 (i=4)
λi
5
7
3
10
J
DC1 (j=1)
DC2 (j=2)
DC3 (j=3)
DC4 (j=4)
DC5 (j=5)

bj
10
20
10
20
10

hj
1
1
1
1
1

pj
5
5
6
5.5
5

235
515
890
240
430

620
450
475
800
115

(i=5) C6 (i=6) C7 (i=7) C8 (i=8) C9 (i=9) C10 (i=10)
4
5
7
6
11
15

530
870
300
970
425
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835
620
390
1050
310

475
245
800
440
310

dij
580
318
1090
285
590

920
370
725
960
455

170
700
570
580
285

135
935
860
530
615

775
780
130
1080
335

ตารางที ผลลัพธ์ของปัญหาที
ั
สามารถเกิด
เหตุการณ์ทงหมดที

กรณี DC1
√
√
√
√
√
X
√
√
√
√
√
√
X
X
X
X
√
√
√
√
X
X
X
X
X
X
√
X
X
X
X
X

ศูนย์กระจายสิ นค้าทีได้รับมอบหมายลูกค้าแต่ละรายในแต่ละเหตุการณ์

DC2

DC3

DC4

DC5

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

√
√
√
√
X
√
√
√
√
X
X
X
√
√
√
X
√
X
X
X
√
√
√
X
X
X
X
√
X
X
X
X

√
√
√
X
√
√
√
X
X
√
√
X
√
√
X
√
X
√
X
X
√
X
X
√
√
X
X
X
√
X
X
X

√
√
X
√
√
√
X
√
X
√
X
√
√
X
√
√
X
X
√
X
X
√
X
√
X
√
X
X
X
√
X
X

√
X
√
√
√
√
X
X
√
X
√
√
X
√
√
√
X
X
X
√
X
X
√
X
√
√
X
X
X
X
√
X

DC1
DC1
DC1
DC1
DC1
DC4
DC1
DC1
DC1
DC1
DC1
DC1
DC4
DC5
DC4
DC4
DC1
DC1
DC1
DC1
DC2
DC4
DC5
DC4
DC5
DC4
DC1
DC2
DC3
DC4
DC5
-

DC5
DC2
DC5
DC5
DC5
DC5
DC2
DC2
DC5
DC3
DC5
DC5
DC2
DC5
DC5
DC5
DC2
DC3
DC1
DC5
DC2
DC2
DC5
DC3
DC5
DC5
DC1
DC2
DC3
DC4
DC5
-

DC3
DC3
DC3
DC5
DC3
DC3
DC3
DC1
DC5
DC3
DC3
DC5
DC3
DC3
DC5
DC3
DC1
DC3
DC1
DC5
DC3
DC2
DC5
DC3
DC3
DC5
DC1
DC2
DC3
DC4
DC5
-

DC5
DC3
DC5
DC5
DC5
DC5
DC3
DC2
DC5
DC3
DC5
DC5
DC3
DC5
DC5
DC5
DC2
DC3
DC1
DC5
DC3
DC2
DC5
DC3
DC5
DC5
DC1
DC2
DC3
DC4
DC5
-

DC2
DC2
DC2
DC2
DC5
DC2
DC2
DC2
DC2
DC4
DC5
DC5
DC2
DC2
DC2
DC5
DC2
DC1
DC4
DC5
DC2
DC2
DC2
DC4
DC5
DC5
DC1
DC2
DC3
DC4
DC5
-

DC4
DC4
DC2
DC4
DC4
DC4
DC2
DC4
DC2
DC4
DC1
DC4
DC4
DC2
DC4
DC4
DC2
DC1
DC4
DC1
DC2
DC4
DC2
DC4
DC5
DC4
DC1
DC2
DC3
DC4
DC5
-

DC2
DC2
DC2
DC2
DC5
DC2
DC2
DC2
DC2
DC3
DC5
DC5
DC2
DC2
DC2
DC5
DC2
DC3
DC1
DC5
DC2
DC2
DC2
DC3
DC5
DC5
DC1
DC2
DC3
DC4
DC5
-

DC1
DC1
DC1
DC1
DC1
DC5
DC1
DC1
DC1
DC1
DC1
DC1
DC3
DC5
DC5
DC5
DC1
DC1
DC1
DC1
DC3
DC4
DC5
DC3
DC5
DC5
DC1
DC2
DC3
DC4
DC5
-

DC1
DC1
DC1
DC1
DC1
DC4
DC1
DC1
DC1
DC1
DC1
DC1
DC4
DC5
DC4
DC4
DC1
DC1
DC1
DC1
DC3
DC4
DC5
DC4
DC5
DC4
DC1
DC2
DC3
DC4
DC5
-

DC3
DC3
DC3
DC5
DC3
DC3
DC3
DC1
DC5
DC3
DC3
DC5
DC3
DC3
DC5
DC3
DC1
DC3
DC1
DC5
DC3
DC2
DC5
DC3
DC3
DC5
DC1
DC2
DC3
DC4
DC5
-

ต้นทุนรวม
Total(บาท)
15945.85
19105.75
16093.35
19377.85
16792.25
21024.14
19253.25
31748.61
19525.35
22551.95
18260.60
20224.25
25900.04
23038.35
24456.14
21870.53
31896.11
24154.60
39704.95
21692.60
31049.40
39709.82
26470.35
29346.24
25255.60
25302.53
41307.60
46396.32
41685.60
56192.80
28687.60
-

.สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี เป็ นการแก้ปัญหาการรองรับความเสียงทีศูนย์กระจายสินค้าใดๆ ไม่สามารถเปิ ด
ให้บริ การได้ โดยสามารถสร้างแผนรองรับในทุกกรณี ทีจะเกิดขึน งานวิจยั นี ช่วยเพิมประสิทธิภาพ
การบริ หารจัดการของศูนย์กระจายสิ นค้า การจัดสรรลูกค้า และ การตัดสิ นใจการบริ หารจัดการ
สิ น ค้า คงคลังเมือศูน ย์ก ระจายสิ น ค้าอยู่ภ ายใต้ค วามเสี ยงที ศูน ย์ก ระจายสิ น ค้าไม่ สามารถเปิ ด
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ให้บริ ก ารได้ภายใต้ต ้นทุ นโดยรวมที ตําทีสุ ด จากการทดสอบโดยโปรแกรม Lingo ของทังสอง
ปั ญ หา พบว่ าปั ญ หาทังสองสามารถหาคําตอบที ดี ทีสุ ด ได้ ภายในเวลาไม่เกิ น นาที จากการ
ประมวลผลโดยโปรแกรม Lingo ของปั ญหาทังสองขนาดทําให้ผวู้ ิจยั เห็นว่าเวลาในการประมวล
ไม่ใช่อุปสรรค์ของขนาดของปัญหา แต่ปัญหาทีเกิดขึนเป็ นการแจกแจงกรณี ทงหมดของเหตุ
ั
การณ์
เพราะถ้ามีปริ มาณศูน ย์ก ระจายสิ น ค้าที มากสาขาก็ จ ะทําให้เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ทีสามารถเกิ ด ขึ นได้
มากมายหลายกรณี ทําให้ตอ้ งใช้เวลานานเพิมมากขึนในการหาคําตอบ
ข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนิ นงานวิจยั ในอนาคต การพัฒนาด้านโปรแกรมให้มีระบบ
อัต โนมัติให้สามารถลองรั บการแจกแจงกรณี เหตุ การณ์ทีมีศูน ย์ก ระจายสิ นค้าทีมากสาขา และ
สามารถพัฒนาด้านแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ เพราะในงานวิจยั นีมีการพิจารณาฝังของลูกค้าทีมี
ผลกระทบต่อศูนย์กระจายสินค้า ยังขาดฝังของซัพพลายเออร์ ดังทีกล่าวไว้ว่าศูนย์กระจายสินค้าเป็ น
จุดศูนย์กลางระหว่างลูกค้า และ ซัพพลายเออร์ เพือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทีเกิดขึนจริ ง
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บทคัดย่ อ: งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการนําหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบลีนมา
ประยุกต์ใช้ในฝ่ ายประกันคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่ วนอิเลคทรอนิกส์ รวมถึง
ศึ กษาผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นต่ อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของแผนกประกันคุ ณภาพ โดยการศึ กษา
มุ่งเน้นออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อรองรับกับการควบคุมการผลิตเชิ งสถิติ
สํ า หรั บ ส่ ว นงานการผลิ ต สิ่ ง ครอบคลุ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ งานวิ จ ัย นี้ ได้อ อกแบบการประเมิ น เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบผลการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบลี นด้วยการวิเคราะห์ ค วาม
แตกต่ างของประสิ ทธิ ภาพด้านพื้นที่ จดั เก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ เชิ งการปฏิ บตั ิ งาน ผลการ
ประเมินพบว่าฝ่ ายประกันคุณภาพสามารถลดพื้นที่การใช้ฐานข้อมูลกลางขององค์กรได้ถึง 39.68 %
เมื่อเที ยบกับระบบเดิ ม และตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานได้ดีมาก เนื่ องจากข้อมูลที่
จัด เก็บมี ค วามถู ก ต้อง เป็ นมาตรฐานเดี ย ว สามารถช่ ว ยลดขั้น ตอนกระบวนการทํา งานในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งสถิ ติ ทําให้การประมวลผลและรายงานผลรวดเร็ วยิ่งขึ้น แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งความ
ถูกต้องของข้อมูล
คําสํ าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศแบบลีน, ระบบการจัดการฐานข้อมูล, การควบคุมกระบวนการ
ทางสถิติ
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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
ระบบสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศเป็ นหัวใจหลักสําหรั บการดําเนิ นงานของ
องค์กรในปั จจุ บนั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เทคโนโลยีสารสนเทศแบบลีน (Lean IT)
นับว่าเป็ นแนวคิดที่มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่า การนําข้อมูลมาใช้เพิ่มมูลค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ดเพื่อให้องค์กรสามารถดําเนินกิจกรรมได้มีประสิ ทธิภาพ เป็ นระบบ ช่วยลดปัญหาที่
เกิดขึ้นจากรู ปแบบการทํางานแบบเดิมๆ เช่น ความซํ้าซ้อนของข้อมูล ปริ มาณเอกสารกระดาษที่มี
จํานวนมาก ข้อมูลไม่สอดคล้องกันทําให้หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรไม่สามารถนําข้อมูลที่ถูกต้องมา
ใช้งานร่ วมกันได้
อย่างไรก็ดี สําหรับในองค์กรทีม่ กี ารนําหลักการการจัดการข้อมูลสารสนเทศแบบลีนมา
ใช้แล้วนัน้ บ่อยครั้ งระบบข้อมูลสารสนเทศกลางก็อาจเก็บเฉพาะข้อมูลหลักๆ ของกระบวนการ
แกนธุรกิจ (Core business processes) ในรู ปแบบเฉพาะตัว การแบ่งปั นข้อมูลไปสู่ หน่วยงานในส่ วน
สนับสนุนอื่นๆ ภายในองค์กรจึงทําได้ยาก การดึงข้อมูลแต่ละครั้งมีโอกาสผิดพลาดได้โดยง่าย และ
เป็ นข้อจํากัดที่ตอ้ งใช้เฉพาะพนักงานที่มีทกั ษะสู งในการทํางานดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
ระบบสารสนเทศส่ วนกลางเป็ นระบบลิขสิ ทธิ์ (Licensed system) การขยายขอบเขตการทํางานของ
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ระบบ เพื่อ ให้สามารถรองรั บและตอบสนองการใช้งานเพิ่มเติ มของหน่ วยงานสนับสนุ นอื่ นๆ
จําเป็ นต้องมีค่าใช้จ่ายที่มีตน้ ทุนสู งและไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน ด้วยเหตุน้ ี ทาํ ให้ลกั ษณะการจัดการ
ข้อมูลในแผนกสนับสนุ นเหล่านั้น กลับไปสู่ การใช้ระบบไฟล์ขอ้ มูล (File-based System) ในการ
จัดเก็บตามที่ผูใ้ ช้งานเคยถนัด ทําให้ปัญหาความซํ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลยังคงเป็ นปั ญหาใน
องค์กร
เช่นกันสําหรับกรณี ศึกษา ซึ่งองค์กรได้นาํ ระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ เฉพาะในส่ วนของ
กระบวนการแกนธุ รกิ จ (ฝ่ ายผลิ ต) โดยขาดการวางแผนเชิ งโครงสร้ างพื้นฐานของระบบข้อมูล
สารสนเทศในภาพรวมของทั้ง องค์ก ร ทํา ให้ฝ่ ายประกัน คุ ณ ภาพ (Quality Assurance; QA) ใน
กระบวนการผลิตสิ่ งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประสบปั ญหาอันเกิดจากข้อจํากัดในการทํางานที่เกี่ยวกับ
การดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศส่ วนกลางเพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
ดัง นั้ นแนวทางการแก้ปั ญ หาข้า งต้น ด้ว ยการออกแบบระบบการจัด การฐานข้อ มู ล
(Database Management System; DBMS) ในระดับแนวคิด (Conceptual level) และระดับภายนอก
หรื อมุมมองผูใ้ ช้งาน (External level) ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศส่ วนกลางขององค์กร
ซึ่งเป็ นระบบลิขสิ ทธิ์ เพื่อให้การดึงข้อมูลมาใช้ในหน่วยงานสนับสนุนได้สะดวก คล่องตัว และเพื่อ
กําจัดความสู ญเปล่าหรื อของเสี ยในกระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการ และสามารถรองรับการทํางานของผูใ้ ช้ในด้านการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต เชิ ง สถิ ติ ข องแผนก QA ในส่ ว นงานการผลิ ต สิ่ ง ครอบคลุ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการนําหลักการ Lean IT มาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิ ด
ขึ้นกับฝ่ ายประกันคุณภาพ งานวิจยั ได้มุ่งเน้นปั ญหาความสู ญเปล่าอันเกิดจากความยุง่ ยากในการดึง
ข้อ มู ล การระบุ ถึ ง ของเสี ย ในกระบวนการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ซํ้าซ้อ นของฝ่ ายประกัน คุ ณ ภาพใน
กระบวนการผลิต และผลกระทบอันเกิดจากระบบข้อมูลสารสนเทศส่ วนกลางต่อประสิ ทธิ ผลใน
การประมวลผลข้อมูลและการออกรายงานของหน่วยงานสนับสนุน ตลอดจนการศึกษาผลกระทบ
ของ Lean IT ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานของฝ่ ายประกันคุณภาพ
2. ทบทวนวรรณกรรม

การผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) เป็ นหลักการในการผลิตที่เน้นถึงการระบุความสู ญ
เปล่ าที่ ทาํ ให้เวลาที่ ใช้ในการผลิ ตยาวนานขึ้น และกําจัดความสู ญเปล่ านั้น ออกไป ประวัติของ
แนวคิดการผลิตแบบลีน Womack et al. (1990) ได้วิเคราะห์ระบบการผลิตของโรงงานประกอบ
รถยนต์ทวั่ โลก และหนังสื อเล่มนี้ก็เป็ นจุดกําเนิ ดแรกของการใช้คาํ ว่า “Lean manufacturing” ต่อมา
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มีงานวิจยั จํานวนมากกล่าวถึงความสําเร็ จของการใช้หลักการของการผลิตแบบลีน ทั้งนี้ งานวิจยั
ส่ วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่ องของระบบและกระบวนการทํางาน การผลิตแบบลีนได้มีการขยายขอบเขต
จนครอบคลุมในส่ วนของงานในแผนกจัดการทรัพยากรบุคคล โดยลีนในแผนกจัดการทรัพยากร
บุคคลได้เน้นหนักไปในทางปั จจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบซึ่งส่ งผลถึงสมรรถนะองค์กรใน
ภาพรวม นับเป็ นจุดเริ่ มต้นของการประยุกต์ใช้หลักการการผลิตแบบลีนในระบบอุตสาหกรรมอื่นๆ
ที่มีความหลากหลายมากขึ้น (Power and Sohal, 2000)
แนวคิ ดแบบลี น ถู กนํามาใช้ในการจัดการข้อมูล ตั้งแต่ช่วงเริ่ มต้นของการมี ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล โดยมี วตั ถุประสงค์หลักเพื่อลดความซํ้าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบ
ฐานข้อมูลจะมุ่งเน้นด้านพื้นที่ในการจัดเก็บเป็ นหลัก ภายหลังหลักการแบบลีนที่เคยมุ่งเน้นเฉพาะ
ภาคการผลิตถูกนํามาเป็ นตัวช่วยในการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจัดการระบบแบบเต็มตัว
แต่ของเสี ยในบริ บทของการจัดการข้อมูลสารสนเทศมีความคลุมเครื อมากกว่าและส่ วนใหญ่ก็ไม่
สามารถมองเห็ น หรื อจั บ ต้ อ งได้ (ANSI/X3/SPARC Study Group on Data Base Management
Systems, 1975)
Hicks (2007) ได้ให้นิยามเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับของเสี ย โดยรวมในบริ บทของระบบ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศตามหลัก
ของลี น ประกอบด้ว ยการเก็ บ ข้อ มู ล สารสนเทศที่ มี คุ ณ ค่ า (Value) การเพิ่ ม มู ล ค่ า ของข้อ มู ล
สารสนเทศ (Value added information) และการนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
เป็ นแกนหลัก (Hicks, 2007 : 233-249) จึ งนับเป็ นก้าวแรกของจัดการข้อมู ลสารสนเทศแบบลี น
(Lean IT) อย่างแท้จริ ง
การก้าวไปสู่ ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศแบบลีน (Lean IT) ได้กลายมาเป็ นที่นิยมและ
ถูกนํามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการผลิตและบริ การเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพสิ่ งที่
เกี่ ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีซ่ ึ งในปั จจุบนั เทคโนโลยีกลายเป็ นส่ วนสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนิ นงานภายในองค์กร ความแต่ต่างที่เกิดขึ้น ได้แก่ คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการ
Lean IT มีลกั ษณะเหมือนสิ่ งมีชีวิต ที่สามารถเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ อย่างต่อเนื่ อง มีการทํางานที่รวดเร็ ว
คล่องตัว ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมถูกออกแบบสร้าง และถูกวางแผนในลักษณะงานขนาด
ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้ยาก ระบบข้อมูลสารสนเทศเดิ มจะให้ความสําคัญต่อ
ความเสถียรเป็ นหลัก (Liker and Meier, 2006)
ทั้งนี้ การที่จะทําให้การประยุกต์ใช้หลักการแบบลีนในบริ บทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรลุผลสําเร็ จต่อองค์กรได้น้ นั ต้องอาศัยความพยายามและการประเมินศักยภาพทรัพยากรทั้งหมด
ขององค์กร เพื่อการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการดําเนิ นงานจากเดิ ม ซึ่ งจะต้องอาศัยทั้งการพัฒ นา
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การบูรณาการ การฝึ กฝนทักษะของบุคคลากร รวมถึงจะต้องมีการปรับปรุ งเครื่ องมือที่ใช้สนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง (Bell, 2006)
3. การดําเนินการวิจัย
จากแนวคิ ด ของการจัด การ Lean IT ที่ เ น้ น การทํา งานที่ ร วดเร็ ว คล่ อ งตัว ในขณะที่
โครงสร้างระบบฐานข้อมูลปั จจุบนั ที่เป็ นระบบลิขสิ ทธ์ ถูกออกแบบให้รองรับการทํางานเฉพาะ
กระบวนที่เกี่ยวข้องกับแกนธุ รกิจ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อการรองรับการทํางานของแผนก QA
เป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้ยาก การที่จะประยุกต์ใช้หลักการแบบ Lean IT ให้บรรลุผลสําเร็ จต่อแผนกประกัน
คุ ณภาพได้น้ ัน จึ งต้องบูรณาระบบการจัดการฐานข้อมูลในรู ปของ Software Application เข้ากับ
ระบบฐานข้อมูลเดิม
ในขั้นต้นจึ งเป็ นการศึกษาถึงกระบวนการทํางานในภาพรวมเพื่อให้เข้าใจถึ งระบบการ
ทํางาน และปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น หลังจากนั้นระบบถู กพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access
2010 เนื่ องจากง่ ายต่อการพัฒนา สะดวกในปรั บเปลี่ยน และการบํารุ งรั กษา และได้ประยุกต์ใช้
วิธีการพัฒนาระบบตามหลักการวงจรพัฒนาระบบรู ปแบบ Incremental Model (Pressman, 2010)
เนื่ องจากเมื่อได้ทาํ การศึกษาสภาพแวดล้อมของการทํางานพบว่า ผูใ้ ช้งานและผูว้ ิจยั พัฒนาระบบ
สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ตลอดเวลา การสอบถามและติดตามการพัฒนาระบบระหว่างสองฝ่ าย
เป็ นไปได้ง่าย โดยมี ข้ นั ตอนซึ่ งประกอบด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้ การออกแบบ
ระบบ โดยมีจุดประสงค์ในการออกแบบเพื่อลดจํานวนไฟล์ในฐานข้อมูลกลาง อีกทั้งระบบจะต้อง
สามารถออกรายงานได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน ดังนั้นจึ งต้องออกแบบกระบวนการการ
ทํางานใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน ลดขั้นตอนที่เกิดปัญหา เกิดความสะดวก ง่ายต่อการ
ใช้งาน มี ความยืดหยุ่นในการทํางานสู ง รวมไปถึ งการออกรายงานเพื่อประโยชน์ในการนําไป
วิเคราะห์และติดตามผล จากนั้นเป็ นขั้นตอนการพัฒนาระบบ การทดสอบโดยนําระบบที่พฒั นาขึ้น
ไปใช้งานจริ ง และจัดทําคู่มือการใช้งาน รวมทั้งนําหลักการและแนวคิด Lean IT มาวิเคราะห์ความ
สู ญเปล่าที่เกิดขึ้น และผลการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหลังจากได้นาํ Lean IT เข้ามาประยุกต์ใช้ดว้ ย
4. ผลการศึกษา และการอภิปรายผล
จากการศึกษาถึงกระบวนการทํางานในภาพรวม ตั้งแต่ลกั ษณะการทํางาน จนถึงการได้มา
ซึ่ ง ข้อ มู ล พบว่ า พบว่ า แผนก QA มี ก ารดึ ง ข้อ มู ล มาใช้ง านไม่ ไ ด้ต ามความต้อ งการ เนื่ อ งจาก
โครงสร้างของระบบกลางไม่มีความยืดหยุน่ ในการกําหนดช่วงเวลาของข้อมูล มีการบันทึกข้อมูล
เป็ นไฟล์ยอ่ ยๆ ในทุกๆ ครั้งที่ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ จึงเกิดข้อมูลซํ้าซ้อนเป็ นจํานวนมาก โดยสามารถ
สรุ ปปั ญหาที่พบในการทํางานได้ดงั นี้
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1. การเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลกลางมีความซับซ้อนเป็ นอย่างมาก
2. ไฟล์ของผลิตภัณฑ์เดียวกันถูกแบ่งช่วงข้อมูลที่บนั ทึกทําให้ขอ้ มูลมีการกระจัดกระจายสู ง
3. เกิดไฟล์ปริ มาณมาก แยกเก็บแบ่งตามชนิดผลิตภัณฑ์ และไฟล์ยอ่ ยของแต่ละผลิตภัณฑ์อีก
จํานวนมาก จึงใช้พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลมาก
4. การตรวจสอบและติดตามข้อมูลในช่วงของข้อมูลหนึ่ งๆ ไม่สามารถทําได้ในทันที วิศวกร
ต้องเลือกข้อมูลของช่วงที่ตอ้ งการ เพื่อมาสร้างเป็ นรายงานใหม่ทุกครั้งที่ตอ้ งการข้อมูลใน
ลักษณะดังกล่าว
จากการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้งานจากฝ่ าย QA โดยได้วิเคราะห์ความต้องการ
จํา แนกเป็ น หน้า ที ่ห ลัก (Functional requirement) และหน้า ที ่เ สริ ม ของระบบ (Non-Functional
requirement) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Functional Requirement และ Non-Functional Requirement
Functional Requirement
Non-Functional Requirement
1. สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ 1. ระบบสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ ว
2. สามารถกรอกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง
2. รู ปแบบง่ายต่อการใช้งาน
3. ระบบสามารถคํานวณข้อมูลในบางส่ วนได้ 3. ลดพื้นที่การใช้งานในฐานข้อมูลกลาง
อัตโนมัติ
4. สามารถกําหนดช่ วงขอบเขตของข้อมูลเพื่อ
นํามาใช้ในการรายงานและสร้างกราฟ
5. สามารถออกรายงานในรู ปแบบกราฟได้
6. สามารถให้ ร ายละเอี ย ดและเข้า ถึ ง ข้อ มู ล
เฉพาะในแต่ละผลิตภัณฑ์
และสามารถสรุ ปเป็ นยูสเคสไดอาแกรมเพื่อให้เข้าใจการทํางานของระบบได้อย่างชัดเจน
ดังรู ปที่ 1

514

รูปที่ 1 ยูสเคสไดอาแกรม
การออกแบบและพัฒนาระบบถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน โดยส่ วนแรกเน้นด้านการจัดการ
โครงสร้างข้อมูล และส่ วนที่ 2 เป็ นการออกรายงานและนําเสนอกราฟต่างๆ โดยมีเงื่อนไขตามความ
ต้องการผูใ้ ช้งาน โดยรู ปที่ 2 แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการ
โครงสร้างข้อมูลที่พฒั นาขึ้นจาก ER-Diagram ซึ่ งจะถูกนํามาใช้ในการสร้างตารางความสัมพันธ์
(Relational database) โดยมี ก ารนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าตรวจสอบเงื่ อ นไข และความสั ม พัน ธ์ ใ นการ
เชื่อมโยงเพื่อให้การเชื่อมโยงของข้อมูลภายในตัวระบบมีความถูกต้อง

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายในระบบ
เมื่อระบบที่ถูกพัฒนาได้รับการยอมรับจากผูใ้ ช้งานในขั้นต้นแล้วจากการทดสอบภาพรวม
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ทั้งหมดของระบบ หลังจากนั้นก็ตอ้ งหาสาเหตุเพิ่มเติมในกรณี ที่ระบบไม่สมบูรณ์ โดยมุ่งทดสอบที
ละระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระบบนั้นๆ แล้วบันทึกผลการทดสอบแต่ละระบบด้วย
วิธีการทดสอบแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมกับแต่ละระบบ ในส่ วนของการนําเสนอรายงาน
และการแสดงกราฟ ได้กาํ หนดให้มีเงื่อนการนําเสนอและแสดงผลให้ตรงกับตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน
การจัดทําคู่มือการใช้งานสําหรับพนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เป็ นการอธิบายส่ วนๆ ต่าง
ของระบบให้เ กิ ดความเข้าใจมากขึ้ น ทั้งนี้ ยังสามารถทํา ให้ผูใ้ ช้งานสามารถดํา เนิ นงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ใช้งานระบบได้อย่างเต็มความสามารถ
สุ ดท้ายเป็ นการวิเคราะห์ความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้น และผลการเปลี่ยนแปลงขององค์กรพบว่า
จากการเปรี ย บเที ย บขนาดไฟล์ร ะบบฐานข้อ มู ล เดิ ม และระบบฐานข้อ มู ล ใหม่ โดยใช้ข ้อ มู ล
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นการกรอกข้อ มู ล ลงในระบบฐานข้อ มู ล ชุ ด เดี ย วกัน มี ค วามแตกต่ า งที่ 11186
KILOBYTE (KB) โดยระบบฐานข้อ มู ล ใหม่ ใ ช้พ้ื น ที่ น้อ ยกว่ า และเมื่ อ คิ ด เป็ นเปอร์ เ ซ็ น ต์แ ล้ว
สามารถลดพื้นที่การใช้ฐานข้อมูลกลางขององค์กรได้ถึง 39.68% เมื่อเทียบกับระบบเดิม ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามลําดับ
นอกจากนี้ยงั สามารถสรุ ปความแตกต่างระหว่างระบบงานเดิมและระบบงานใหม่ หลังจาก
ประยุกต์ใช้งานหลักการแนวคิดแบบ Lean IT ดังแสดงในตางรางที่ 4 เพื่อให้เห็นถึงข้อแตกต่างจาก
การเปลี่ยนแปลงการทํางานจากระบบฐานข้อมูลเดิ มมาสู่ การใช้งานระบบฐานข้อมูลใหม่ พบว่า
ระบบฐานข้อมูลที่พฒั นาขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานได้เป็ นอย่างดี โดย
ข้อมูลที่เกิดขึ้นมีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานรู ปแบบเดียว อีกทั้งสามารถลดขั้นตอนในการ
ทํางานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ยงั คงไว้ซ่ ึ งความถูกต้องของข้อมูล ตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพขององค์กร
ตารางที่2 ขนาดไฟล์ที่เกิดขึ้นจากระบบฐานข้อมูลเดิม
ชื่อผลิตภัณฑ์ จํานวนไฟล์ต่อปี ช่วงขนาดไฟล์โดยเฉลี่ย
ขนาดไฟล์รวม
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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ตารางที่ 3 ขนาดไฟล์ที่เกิดขึ้นจากระบบฐานข้อมูลใหม่
ชื่อระบบฐานข้อมูล
ชื่อผลิตภัณฑ์ที่จดั เก็บในระบบ
- LFA301
- LFA302
SPC Injection Molding
- LFA303
- LFA304
ตารางที่ 4เปรี ยบเทียบระบบงานเดิม และระบบงานใหม่
หัวข้อ
ระบบเดิม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน - ใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บสู ง
ภาพรวมต่อระบบฐานข้อมูล - ข้อมูลมีความซํ้าซ้อน
กลางขององค์
- ข้อมูลกระจัดกระจาย
การเพิ่ม ปรับปรุ ง ลบข้อมูล - สามารถทําได้เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ หากต้องการ
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ต่างชนิด
ต้องเข้าไปยังไฟล์ใหม่
ผลลัพธ์จากการคํานวณด้วย - ผลลัพธ์ตามช่วงข้อมูลที่
ระบบ
ต้องการไม่มีความถูกต้อง
เนื่องจากเป็ นการคํานวณ
ผลลัพธ์เป็ นแบบกลุ่ม
การออกรายงาน และ การ
แสดงผลด้วยกราฟ

ขนาดไฟล์ท้ งั หมดของระบบ
16998 Kilobyte (Kb)

ระบบใหม่
- ใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บลดลง
- ข้อมูลเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน
- สามารถทําได้ทนั ที จากหน้า
ฟอร์มกรอกข้อมูล หรื อจาก
การสื บค้นในระบบ ไม่
จําเป็ นต้องเปิ ดไฟล์ใหม่
- ผลลัพธ์ตามช่วงข้อมูลที่
ต้องการมีความถูกต้อง
เนื่องจากการคํานวณเป็ นการ
คํานวณเฉพาะเจาะจงตาม
เงื่อนไข
- สามารถแสดงผลได้ แต่เป็ น - สามารถเลือกแสดงผลและ
การแสดงผลในภาพรวมของ ออกรายงาน ตามเงื่อนไขจาก
ผลลัพธ์ ไม่สามารถระบุช่วง ผูใ้ ช้งานได้
ของการแสดงผล และเงื่อนไข - ไม่จาํ เป็ นต้องสร้างรายงาน
ได้
หรื อกราฟใหม่เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ตอ้ งการ
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5. สรุ ปผลการวิจยั
จากการติ ดตั้งระบบที่ พฒ
ั นาแล้วพบว่าระบบสามารถตอบสนองตรงความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน แต่ก็ยงั ไม่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ในช่ วงแรก เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลง
กระบวนการทํางานในทันทีน้ นั จะส่ งผลกระทบต่อพนักงาน อาจเกิดการต่อต้านจากพนักงานซึ่ งจะ
ส่ งผลทําให้ค่าที่ได้รับจากกระบวนการผลิตไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง ดังนั้นจึงเลือกการติดตั้งแบบ
ขนาน (Parallel Conversion) เนื่ องจากการติดตั้งในรู ปแบบนี้มีการใช้งานระบบใหม่ไปพร้อมๆ กับ
ระบบเดิมที่เคยใช้ ทําให้ผใู ้ ช้งานเป็ นผูต้ ดั สิ นใจถึงความพึงพอใจของระบบใหม่และเปรี ยบเทียบทั้ง
สองระบบ
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ประสิ ทธิภาพ งานวิจยั นี้ จึงมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับการจัดเก็บข้อมูลสิ นค้าและ
ผลจากการดําเนินการผลิต แผนกสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ บริ ษทั จอร์จ เจนเซ่น (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต งานวิจยั ชิ้นนี้ ได้นาํ การพัฒนาระบบแบบรวดเร็ ว (Rapid Application
Development: RAD) เป็ นระเบี ย บวิ ธี การพั ฒ นาระบบ และใช้ Microsoft office access 2007 เป็ น
เครื่ องมือพัฒนาระบบ โดยเริ่ มศึกษาถึงปั ญหาจากกระบวนการดําเนิ นงาน การสอบถามความต้องการ
ของระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผลจากวิจยั พบว่า การนําระบบประยุกต์ใช้ร่วมกับการดําเนิ นงานของแผนกสลักสิ นค้าด้วย
เลเซอร์ ช่วยลดความยุง่ ยากและความซํ้าซ้อนของข้อมูลที่ได้จากการดําเนิ นงานและฝ่ ายผลิตสามารถนํา
ข้อมูลรายงานที่ได้จากระบบประกอบการตัดสิ นใจในการวางแผนการผลิต ส่ งผลให้ฝ่ายผลิตสามารถ
ควบคุมการผลิตสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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คําสําคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ; ระบบฐานข้อมูล; การพัฒนาระบบแบบรวดเร็ ว; ควบคุมการผลิต ;
บริ ษทั จอร์จ เจนเซ่น (ประเทศไทย) จํากัด
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
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าและถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น สามารถทําให้องค์กรเกิดการพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบและกระบวนการทํางานจากการ
ทํางานด้วยมือซึ่ งทําให้เกิดความล่าช้าและมีความผิดพลาดสู ง ไปสู่ การทํางานรู ปแบบใหม่ที่รวดเร็ วและ
ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อทําให้องค์กรสามารถแข่งขันในสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและการแข่งขันที่รุนแรง การ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานองค์กรจึงเป็ นสิ่ งที่
จําเป็ นอย่างยิง่ (กนิษฐ์ แสงบุญ, 2556)
การนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับปฏิบตั ิการของ
องค์กรจะสามารถทําให้การปฏิบตั ิงานนั้นมีประสิ ทธิ ภาพที่สูงขึ้น โดยสามารถช่วยลดต้นทุน ช่วยให้การ
ทํางานและการประมวลผลข้อมู ลรวดเร็ วทันต่ อการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหา อี กทั้งข้อมู ลที่ ได้จากการ
ปฏิบตั ิงานในแต่ละรายการจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ สามารถทําการค้นหา คํานวณ และนําไปสร้าง
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รายงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้ น โดยสารสนเทศดังกล่ าวจะสามารถส่ งต่ อไปยังผูบ้ ริ หารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว และมีประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจในการบริ หารงานต่อไปได้ (David & Fitzgerald, 2551)
บริ ษ ัท จอร์ จ เจนเซ่ น (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นโรงงานผลิ ตเครื่ องประดับเงิ น ทองคํา และ
แพลทินมั โดยมีชื่อทางการค้าคือ “Georg Jensen” ผลิตภัณฑ์ขององค์กรมีตน้ ทุนวัตถุดิบที่มีมูลค่าสู งและมี
กระบวนการผลิตที่สลับซับซ้อน โดยกระบวนการผลิตสิ นค้าหลักๆนั้นถูกดําเนิ นการผ่านกระบวนการ
หล่อและการปั้ มขึ้นรู ป หากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะไม่สามารถหล่อหรื อปั้ มได้จะต้องให้ช่างที่มี
ฝี มือขึ้นรู ปงาน เมื่อดําเนิ นงานในขั้นตอนแรกเสร็ จผลิตภัณฑ์จะถูกส่ งต่อไปยังแผนกต่อไป และหลังจาก
ผลิตเสร็ จผลิตภัณฑ์จะถูกทําการประทับตราผลิตภัณฑ์ดว้ ยเครื่ องมือ คือ การตอกผลิตภัณฑ์ดว้ ยมือ แต่
เนื่ องด้วยปั จจุบนั ที่มีสภาวะการแข่งขันที่สูง รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
อดี ต ทําให้ รูปแบบของผลิ ตภัณฑ์ ณ ปั จจุ บ ันมี ความสวยงาม ทันสมัย มี รูปลักษณ์ ที่ แปลกตา และมี
กระบวนการในการผลิตที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จากรู ปแบบดังกล่าวส่ งผลทําให้การสลักตราสิ นค้าลง
บนผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่สามารถทําได้โดยวิธีการดังเช่ นรู ปแบบเดิ มได้ จากปั ญหาดังกล่าวทําให้
องค์กรต้องทําการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อทําการสลักตราสิ นค้าด้วยรู ปแบบที่เหมาะสม คือ การสลัก
ตราสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ ทาํ ให้บริ ษทั มี ตน้ ทุนการผลิตที่ สูงขึ้ น บริ ษทั จึ งได้ทาํ การจัดซื้ อเครื่ องสลัก
สิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ และจัดตั้งแผนกสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ (Engraving Department) ขึ้น โดยบริ ษทั
มีความคาดหวังว่าต้นทุนการผลิตสิ นค้าขององค์กรจะลดลงจากรู ปแบบการดําเนิ นงานเดิมที่ใช้วิธีการจัด
จ้างในการสลักสิ นค้า
ทั้งนี้ การสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ ของบริ ษทั ถูกดําเนิ นการโดยเครื่ องจักร Easy Jewel IV การ
ทํางานนั้นถูกสั่งการผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ควบคุมที่ติดตั้งโปรแกรม Easy GUI Version 1.2.9 โปรแกรมนี้
สามารถบอกระยะเวลาการยิงแสงเลเซอร์ ชิ้นงานต่อรอบและสามารถกรอกข้อมูลค่าตัวแปรและบันทึ ก
ข้อมูลเป็ นไฟล์อิเล็กทรอนิ กส์ได้ ในการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั จะมีเอกสารกํากับผลิตภัณฑ์ที่แสดงข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์ คือ จํานวนผลิตภัณฑ์ที่สั่งผลิต เวลารับงาน เวลาส่ งมอบงาน และผูร้ ับงาน ข้อมูลเหล่านี้จะ
แสดงในแต่ละขั้นตอนการผลิ ต แต่ละแผนกจะมี พนักงาน (Key Man) เป็ นผูบ้ นั ทึ กข้อมูลบนระบบเพื่อ
อัพเดตข้อมู ล การรั บงาน (Open Job) และการส่ งมอบงานต่ อ (Close Job) ระบบดังกล่ าวเป็ นระบบ
สารสนเทศการผลิตที่บริ ษทั ใช้ติดตามและวิเคราะห์การผลิตสิ นค้า แผนกสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ เป็ น
แผนกงานใหม่ที่ฝ่ายผลิตไม่สามารถติดตามการดําเนิ นงานของแผนกนี้ ได้ เพราะขาดข้อมูลการดําเนิ นงาน
ของแผนกสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ ที่ต อ้ งนํามาวิเคราะห์ และวางแผนการผลิ ต เพื่ อเพิ่มขั้นตอนการ
ดําเนินงานลงในระบบสารสนเทศการผลิต จากสาเหตุดงั กล่าวส่ งผลให้ฝ่ายผลิตไม่สามารถติดตามการผลิต
สิ นค้าได้ และการผลิตโดยองค์รวมเกิดความล่าช้าไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ดีขอ้ มูล
จากการดําเนิ นในแผนกสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ ไม่ สามารถนํามาสรุ ปเป็ นรายงานได้ หากองค์กร
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ต้องการผลการดําเนิ นการของเครื่ องจักรเพื่ อนําไปใช้ในการวางแผนการผลิ ตหรื อวัตถุ ประสงค์อื่นๆ
พนักงานจะต้องทําการจดบันทึ กข้อมูลการทํางานของเครื่ องจักรลงในสมุดจดบันทึ กด้วยมือตามความ
เข้าใจและส่ งผลทําให้ฝ่ายผลิตไม่สามารถวางแผนและวิเคราะห์การผลิตได้ การวางแผนการผลิตสิ นค้ามี
ความสําคัญต่อองค์กรเป็ นอย่างมาก เพราะการวางแผนการผลิตจะช่วยลดเวลาการดําเนิ นงานและสิ นค้าที่
ผลิตได้จะเป็ นสิ นค้ามีคุณภาพ (พิภพ เล้าประจง, 2535) อย่างไรก็ดีองค์กรควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาจัดการข้อมูลการดําเนิ นงานของแผนกสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ เพื่ อให้ผูบ้ ริ หารใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจในการวางแผนการผลิตต่อไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว (ลานนา ดวงสิ งห์, 2543)
ดังนั้นเพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจยั ชิ้นนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสนับสนุ นกระบวนการทํางานการสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ ของ บริ ษทั
จอร์ จ เจนเซ่น (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งคาดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากระบบที่พฒั นาขึ้นจะส่ งต่อให้ฝ่าย
วางแผนการผลิตจะสามารถนําข้อมูลไปประกอบการตัดสิ นใจวางแผนการผลิตได้ โดยกระบวนในการ
ดําเนินงานวิจยั จะถูกกล่าวถึงในส่ วนถัดไป
2. การดําเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจ ัยชิ้ นนี้ เป็ นระบบฐานข้อมู ลสนับสนุ นการ
ดําเนิ นงานมีองค์ประกอบ 3 ส่ วน ได้แก่ ฐานข้อมูล การบริ หารข้อมูลเพื่อการเชื่ อมต่อระหว่างโปรแกรม
ประยุกต์กบั ฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ (เทพฤทธิ์ บัณฑิ ตวัฒนาวงศ์, 2554) ในส่ วนของโปรแกรม
ประยุกต์มีตวั แบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็ นจํานวนมากการตัดสิ นใจเลือกใช้ตวั แบบพัฒนาระบบ จะ
ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายด้าน เช่ น ขนาดโครงการ ระยะเวลาของโครงการ ความซับซ้อนของโครงการ ความ
เหมาะสมและความเสี่ ยงของโครงการ ตัวแบบที่นิยมพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ 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 เอี่ ยมสิ ริวงศ์, 2555) เนื่ องจาก
งานวิจยั ชิ้นนี้ ตอ้ งพัฒนาระบบภายใต้กรอบระยะเวลาที่จาํ กัด ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาแล้วว่าการพัฒนาระบบงาน
แบบรวดเร็ ว (Rapid Application Development: RAD) เป็ นตัวแบบที่ สามารถพัฒนาระบบภายใต้เงื่ อนไข
ดังกล่าวได้การพัฒนาระบบงานแบบรวดเร็ วเป็ นตัวแบบพัฒนาระบบ ที่รวบรัดขั้นตอนจากวงจรการพัฒนา
ระบบ (Systems development life cycle: SDLC) ซึ่ งสามารถย่นระยะเวลาการพัฒนาระบบให้ เหลื อเพี ยง 4
ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบแสดงการเปรี ยบเที ยบขั้นตอนการ
พัฒนาระบบระหว่างการพัฒนาระบบงานแบบรวดเร็ วกับวงจรการพัฒนาระบบดังรู ปที่ 1
อย่างไรก็ดีผวู ้ ิจยั ได้เลือกการพัฒนาระบบงานแบบรวดเร็ วเป็ นต้นแบบการพัฒนาระบบ เนื่ องจาก
ต้องทําการพัฒนาระบบภายใต้ระยะเวลาที่ จ าํ กัด และเพื่ อให้ ระบบที่ พ ัฒนาขึ้ นสามารถช่ วยติ ดตาม
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ความสามารถการผลิ ตและเร่ งรั ดงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กาํ หนดได้ (อธิ กร สงวนศรี , 2555) และ
สามารถสนับสนุนการดําเนินงานการผลิตของบริ ษทั ได้ ถูกต้องและรวดเร็ ว (สิ รพงศ์ เทียนแก้ว, 2556)

รู ปที่ 1 การเปรี ยบเทียบขั้นตอนของวงจรพัฒนาระบบและการพัฒนาระบบงานประยุกต์แบบรวดเร็ ว
(ที่มา:ประยุกต์จากกิตติ ภักดีวฒั นะกุล และพนิดา พานิชกุล, 2546)
3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการสลักสิ นค้าด้วยเลเซอร์ แผนกสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ บริ ษทั
จอร์จ เจนเซ่น (ประเทศไทย) จํากัดผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบการพัฒนาระบบงานแบบรวดเร็ ว (Rapid Application
Development: RAD) แบบ Phased Development-based Methodology เป็ นต้นแบบการพัฒนาระบบโดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนโครงการ สอบถามและวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระบบ
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนาระบบ
ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้งและใช้งานระบบ
การพัฒนาระบบ Version ถัดไป ต้องเข้าสู่ กระบวนการพัฒนาระบบตั้งแต่ข้นั ตอนที่ 2ถึงขั้นที่ 4
เรื่ อยๆ จนได้ Version ที่สมบูรณ์ที่สุด (กิตติ ภักดีวฒั นะกุล และจําลอง ครู อุสาหะ, 2542) ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แสดงการพัฒนาระบบด้วย RAD Methodology แบบ Phase Development
(ที่มา: กิตติ ภักดีวฒั นะกุล และพนิดา พานิชกุล, 2546)
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4. ผลการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนโครงการ สอบถามและวิเคราะห์ ความต้ องการของผู้ใช้ : โครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมู ล มี ขอบเขตการดําเนิ นการ โดยมี ระยะเวลาดําเนิ นโครงการจํานวน 8 เดื อน
ทําการศึ กษาข้อมู ลจากผูใ้ ช้ระบบ แผนกสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ และฝ่ ายการผลิต จากการศึกษา
ข้อมูลของระบบงานปั จจุบนั ความต้องการของผูใ้ ช้งานต้องการให้ระบบสนับสนุ นการดําเนิ นงาน
ประจําวัน ลดจํานวนการใช้เอกสาร โปรแกรมคํานวณเพื่อวัดประสิ ทธิภาพการดําเนินงาน ทั้งนี้ขอ้ มูลที่
ได้จากการคํานวณสู่ การวางแผนการผลิตต่อไป สามารถวิเคราะห์ความต้องการระบบและทําการแบ่ง
ระบบเป็ นสอง Version ตามลําดับความความสําคัญระบบมากที่สุดก่อน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระบบฐานข้อมูลสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์
Version 2
Version 1
1. แผนภู มิ แสดงปริ มาณสิ นค้าที่ มี ในระบบ
1. ฐานข้อมูลสิ นค้า
ฐานข้อมูล
2. ฐานข้อมูลช่วยแกะสลักด้วยเลเซอร์
2. แผนภู มิ แสดงปริ มาณสิ นค้าที่ เข้ามาสลัก
3. ฐานข้อมูลประเภทพารามิเตอร์ของเลเซอร์
สิ นค้าด้วยเลเซอร์
4. โปรแกรมคํานวณเวลาการดําเนินงาน
จากตารางที่ 1 สามารถอธิ บายได้ว่าระบบฐานข้อมู ลประทับตราสิ นค้าด้วยเลเซอร์ แบ่ งการ
พัฒนาระบบออกเป็ น 2 Version การพัฒนา Version 1 คื อ การสร้ างระบบฐานข้อมู ลและโปรแกรม
คํานวณเวลาการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนกระบวนการทํางานของแผนกก่อน ต่อมาจึงพัฒนา Version 2
เพิ่มเติมในส่ วนของรายงานที่แสดงอยู่ในรู ปแบบแผนภูมิที่ตอ้ งนําไปประกอบรายงานการดําเนิ นงาน
ของแผนก เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสามารถมองเห็นภาพรวมของปริ มาณงานประกอบตัดสิ นใจ และวางแผนการ
ผลิตได้
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ ระบบ Version 1: การวิเคราะห์ระบบงานปั จจุบนั พบว่าระบบงานเดิ ม
เป็ นระบบที่ไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุ นการดําเนิ นงานจึงทําให้การดําเนิ นงานมีความ
ยุง่ ยากและซํ้าซ้อน การแก้ปัญหานี้ คือการนําเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุ น
กระบวนการทํางาน ความต้องการระบบ คือ พัฒนาระบบฐานข้อมู ลและโปรแกรมคํานวณเวลาการ
ดําเนิ นงาน แล้วนํามาแบ่งความต้องการระบบเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบระบบในขั้นตอนต่อไป
ความต้องการระบบแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คื อ Function Requirements ได้แก่ การเพิ่ ม การลบ การ
แก้ไข ค้น หา การออกรายงาน และการคํานวณเวลา ส่ วน Non-Function Requirement ได้ แ ก่ การ
จัดรู ปแบบจอแสดงผล และคู่มือการใช้งาน
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ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนาระบบ Version 1: การออกแบบระบบแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ได้แก่การออกแบบระบบเชิ งกายภาพ (Physical Design) โดยใช้ยสู เคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)
E-R Diagram (Entity-Relationship Modeling) และ Normalization ในการปรั บโครงสร้ างของข้อมู ลให้
อยู่ในรู ปปกติ (Normal Form) เพื่อลดการเกิดความซํ้าซ้อนของข้อมูล (นันทนี แขวงโสภา, 2553) และ
การออกแบบระบบเชิ งตรรกะ (Logical Design) เป็ นส่ วนหน้าจอแสดงผลหลักของระบบฐานข้อมูล
เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ ว
การพัฒนาระบบโดยโปรแกรม MS Access 2007 เป็ นระบบฐานข้อมูลมี ตารางในฐานข้อมูล
จํานวน 11 ตาราง 75 ฟิ ลด์ โดยประยุกต์ระบบฐานข้อมูลร่ วมกับโปรแกรม Easy GUI ver. 1.2.9 ผลจาก
การทดสอบ Version 1 โดยผูใ้ ช้ พบว่า ระบบทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริ ง
ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้งและใช้ งานระบบVersion 1: ผูว้ ิจยั ได้ติดตั้งระบบฐานข้อมูลสลักสิ นค้าด้วย
เลเซอร์ลงบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ประจําแผนกสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ และจัดทําคู่มือการใช้งาน
อย่างไรก็ดี เมื่อพัฒนา Version 1 และติดตั้งระบบเรี ยบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ ข้ นั ตอนพัฒนาระบบ
Version 2 ต่อไปโดยทําตามวิธีการตั้งแต่ข้นั ตอนที่ 2 ถึงขั้นที่ 4
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ ระบบ Version 2: จากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ Version ที่
สมบู รณ์ ที่สุดของระบบ คือ Version 2 ระบบ Version 2 นี้ จะพัฒนาเพิ่มในส่ วนของการออกรายงาน
สรุ ปข้อมูลในระบบเป็ นแผนภูมิแท่งและวงกลม
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนาระบบ Version 2: ผูว้ ิจยั ได้แก้ไขและเพิ่มเติ มการออกแบบ
ระบบในส่ วนการออกแบบระบบเชิ งตรรกะ ได้แก่ แผนภูมิแสดงปริ มาณสิ นค้าที่มีในระบบแยกตาม
ประเภทงาน แผนภูมิแสดงผลการคํานวณเวลาการดําเนิ นงานของสิ นค้าแต่ละชิ้นแยกตามประเภทงาน
และปรับแต่งฟอร์ มให้ดูสวยงามเพิ่มขึ้น เมื่อพัฒนาระบบเสร็ จแล้วผูใ้ ช้ทดสอบระบบ ผลการทดสอบ
ระบบสามารถออกรายงานแผนภูมิรูปภาพและสามารถใช้งานได้จริ ง
ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้งและใช้ งานระบบ Version 2 : ติดตั้งและจัดทําคู่มือการใช้งานระบบเพื่อเป็ น
แนวทางการใช้ระบบและการบํารุ งรักษาระบบต่อไป เมื่อผูใ้ ช้ระบบใช้คู่มือประกอบการดําเนิ นงาน
พบว่า สามารถปฏิบตั ิงานตามที่คู่มือแนะนําได้
แผนกสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ ได้ส่งข้อมูลรายงานการดําเนิ นงานการสลักสิ นค้าด้วยแสง
เลเซอร์ ที่ได้จากระบบฐานข้อมูลไปยังฝ่ ายวางแผนการผลิต ต่อมาฝ่ ายวางแผนการผลิตได้นาํ ข้อมูลที่ได้
วิเคราะห์เวลาการดําเนิ นงานผลิตจนสามารถเพิ่มขั้นตอนการผลิตของแผนกประทับตราสิ นค้าด้วยแสง
เลเซอร์บนระบบหลักที่ฝ่ายผลิตใช้อยูไ่ ด้ จากผลการพัฒนาระบบงานวิจยั ชิ้นนี้ สามารถช่วยให้ฝ่ายผลิต
สามารถติดตามการดําเนินการผลิตสิ นค้าของแผนกประทับตราสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ได
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5. อภิปรายผล
ในงานวิจยั เรื่ อง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุ นการ
ดําเนิ น งานและการวางแผนการผลิ ต กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท จอร์ จ เจนเซ่ น (ประเทศไทย) จํากัด มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ โดยงานวิจยั ชิ้ นนี้ คาดว่าการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กรจะสามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานด้าน
การผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ได้
การพัฒนาระบบเริ่ มจากทําการศึกษาการดําเนิ นงานภายในแผนกสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์
พบว่ าแผนกนี้ มี ปั ญ หาการบัน ทึ กข้อมู ลจากการดําเนิ น งาน ผูว้ ิ จ ัยได้เสนอแนวทางให้ นําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปสนับสนุ นการดําเนิ นงาน เพื่อช่วยจัดการข้อมูลจากกระบวนการทํางาน
ดังกล่ าว เพื่อนํารายงานที่ ได้จากระบบใช้ประกอบการตัดสิ นใจวางแผนการผลิต ที่ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ (ลานนา ดวงสิ งห์, 2543) และได้นาํ ความต้องการระบบมาวิเคราะห์เพื่อจําแนกปั ญหาและ
ความต้องการออกเป็ นกลุ่มๆ ในการกําหนดขอบเขตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ (กิตติ ภักดีวฒั นะกุล และจําลอง ครู อุสาหะ, 2542) โดยแบ่งระบบออกเป็ น 2 Version คือ
Version 1 พัฒนาส่ วนของระบบฐานข้อมู ลและโปรแกรมคํานวณเวลาดําเนิ นงาน ส่ วน Version 2
พัฒนาส่ วนแสดงผลรายงานในรู ปแบบแผนภูมิแสดงปริ มาณสิ นค้า ระบบงานเดิมเป็ นระบบงานที่มี
ความยุ่งยากและซับซ้อน ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบฐานข้อมูลจากความต้องการระบบ คือ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและโปรแกรมคํานวณเวลาการดําเนิ นงาน โดยแบ่งความต้องการระบบออกเป็ น Function
Requirements และ Non-Function Requirement เพื่ อเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์ความต้องการระบบ ระบบแบ่งออกเป็ น 2 Version ได้แก่ Version 1 แบ่งการออกแบบ
ระบบเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การออกแบบระบบเชิงกายภาพ (Physical Design) โดยใช้ Use Case Diagram,
E-R Diagram (Entity-Relationship Modeling) และ Normalization ในการปรับโครงสร้างของข้อมูลให้
อยูใ่ นรู ปปกติ (Normal Form) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ (นันทนี แขวงโสภา, 2553) ที่กล่าวว่า การ
ทํา Normalization สามารถช่วยลดการเกิดความซํ้าซ้อนของข้อมูล และการออกแบบระบบเชิงตรรกะ
เป็ นการออกแบบจอแสดงผลหลักของระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ ว ระบบ
สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการดําเนิ นงานในแผนกได้อย่างเป็ นระบบ การค้นหา การบันทึกข้อมูล
และคํานวณในระบบสามารถทําได้อย่างรวดเร็ ว โดยรายงานที่ได้จากระบบได้ทาํ การส่ งต่อให้ฝ่ายวาง
แผนการผลิตเพื่อทําการวางแผนการผลิต ที่สอดคล้องกับ David & Fitzgerald, 2551 ที่ได้กล่าวไว้ว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถช่ วยส่ งต่ อข้อมู ลไปยังผูบ้ ริ หารได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมี
ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจในการบริ หารงานต่อไปได้ ผลจากการวางแผนการผลิต พบว่า ช่วยลดเวลา
การผลิตสิ นค้าได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิภพ เล้าประจง (2535) กล่าวว่า การวางแผนการผลิต
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สิ นค้ามีความสําคัญต่อองค์กรเป็ นอย่างมาก เพราะการวางแผนการผลิตจะช่วยลดเวลาการดําเนิ นงาน
และสิ นค้าที่ ผลิตได้จะเป็ นสิ นค้ามี คุณภาพ จากการพยากรณ์ การผลิ ตร่ วมกับการวางแผนการผลิต
บริ ษทั จอร์ จ เจนเซ่ น (ประเทศไทย) จํากัด สามารถผลิตสิ นค้าได้ตามเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ได้ ดังนั้น
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในบริ ษทั สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน
ภายในบริ ษ ัท ได้จ ริ ง ที่ ส อดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ (กนิ ษ ฐ์ แสงบุ ญ , 2556) ที่ ไ ด้นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กรโดยสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงานองค์กรได้
6. สรุปผลการวิจยั
งานวิ จ ัยเรื่ องการนําเทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒ นาระบบฐานข้อมู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดําเนิ น งานและการวางแผนการผลิ ต กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท จอร์ จ เจนเซ่ น (ประเทศไทย) จํากัด มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประทับตราสิ นค้าด้วยเลเซอร์เพื่อใช้สาํ หรับวิเคราะห์ วาง
แผนการผลิ ตและการจัดเก็บข้อมู ลสิ นค้าที่ สลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ แผนกสลักสิ นค้าด้วยแสง
เลเซอร์ ของบริ ษทั ระบบฐานข้อมูลทําหน้าที่จดั เก็บข้อมูลที่ได้จากกระบวนการดําเนิ นงานในแผนก
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพกระบวนการดําเนินงานการผลิต
งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั มุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสลักสิ นค้า
ด้วยแสงเลเซอร์ โครงการพัฒนาระบบเริ่ มต้นในช่วงเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2557 เพื่อสนับสนุนการดําเนิ นงานและการจัดเก็บข้อมูลสิ นค้าที่นาํ มาสลักด้วยแสงเลเซอร์ ด้วยวิธีการ
พั ฒ นาระบบงานประยุ ก ต์ แ บบรวดเร็ ว (Rapid Application Development ; RAD) แบบ Phased
Development-Based Methodology พัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล สลัก สิ น ค้าด้ว ยแสงเลเซอร์ เนื่ อ งจาก
ขอบเขตการทํางานที่ตอ้ งพัฒนาระบบภายใต้กรอบระยะเวลาที่จาํ กัด และเพื่อให้ได้ระบบที่ตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้อย่างแท้จริ ง ระบบถูกพัฒนาออกเป็ น 2 Version ระบบ Version 1 พัฒนาส่ วน
ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมคํานวณเวลาการสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ และVersion 2 พัฒนาส่ วน
ของการออกรายงานที่เป็ นกราฟิ ก ระบบพัฒนาระบบโดยโปรแกรม MS Access 2007
หลังจากการติดตั้งระบบและใช้งานจริ ง แผนกสลักสิ นค้าด้วยแสงเลเซอร์ได้ปรับรู ปแบบการ
ดําเนินงานใหม่ และใช้ระบบในการดําเนินงานทําให้ช่วยลดความยุง่ ยากและความซํ้าซ้อนของข้อมูลที่
ได้จากการดําเนิ นงานได้ ซึ่ งระบบนี้ สามารถนําไปใช้งานได้จริ งตามวัตถุประสงค์และความต้องการที่
วางไว้ ฝ่ ายวางแผนผลิตนําข้อมูลรายงานที่ได้จากระบบประกอบการตัดสิ นใจในการวางแผนการผลิต
จนสามารถติดตามและควบคุมการผลิตสิ นค้าของแผนกประทับตราสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้น
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