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การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี 

 

ดร.เฉลิมศักดิ์  นามเชียงใต 

 

1. ความนํา 

 การวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญที่จะตองนํามาใชในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ สามารถหาคําตอบในการ

แกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบงาน ปรับปรุงงานอยางมีประสิทธภิาพ โดยเฉพาะดานการศึกษา การบริหาร

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาสิ่งประดิษฐที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นําไปใชในทุกระดับ และกําลังดําเนินการสงเสริมอยูในปจจุบัน การลงทุนของรัฐดานการวิจัยและการพัฒนาไดมีสัดสวน  

มีแนวโนมที่ชัดเจน เชน ในปงบประมาณ 2556 มีการจัดงบประมาณอยูที่รอยละ 0.47 ตอ GDP และเพิ่มเปนรอยละ 1 

ตอ GDP ในปงบประมาณ 2559 (ส.ว.ก.น. ,2559) โดยแทจริงแลวการวิจัยและการพัฒนาถือเปนระเบียบวิจัยของการ

ทํางานตามปกติ มีการเสาะแสวงหาคําตอบและทางเลือก ทดลองการแกปญหา สรางทางเลือก วิเคราะห ปรับปรุงให

เกิดผลดีตอผลิตภัณฑและการปฏิบัติงาน 

 การจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา มีสอนอยูหลากหลายหลักสูตร หลายระดับ ตลอดจัดใหมีการ

สงเสริมการเรียนการสอน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และทักษะชั้นสูง มีประสบการณ ในการประกอบอาชีพ 

นอกจากนั้นยังจัดเวทีในการประกวดผลผลิต สิ่งประดิษฐระดับภูมิภาคและระดับประเทศซึ่งเปนเวทีใหนักเรียน นักศึกษา 

ครู อาจารย แสดงความรูความสามารถทักษะการประกอบอาชีพไดเปนอยางด ี

 

2.  ความหมายของการวิจัยพัฒนาทางเทคโนโลยี 

 การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีมีคําที่เก่ียวของอยู 3 คํา คือ การวิจัย การพัฒนาและเทคโนโลยี ซึ่งผูเขียน    

ขอสรุปจากผูรูหลายทาน อาทิ วิโรจน  สารรัตนะ [1]  บุญชม  ศรีสะอาด [2] กิตติยา  วงษขันธ [3] ทิศนา  แขมมณี [4] 

และวาโร  เพ็งสวัสดิ์ [5] เปนตนดังนี้ 

 เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช  เพื ่อช วยในการแกปญหาตาง ๆ           

อันกอใหเกิดผลผลิต อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักร รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและวิธีการตาง ๆ ใหผลผลิต

และกระบวนการทํางานมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คําสองคํานี้ใชควบกัน      มีบทบาทเพิ่มข้ึนมาก 

ในปจจุบัน สามารถสรางนวัตกรรม (Innovation) ความรูใหม วิธีการใหมกระบวนการผลิตใหม ๆ เกิดผลทั้งประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โดยรวมแลวการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีเปนกระบวนการหาคําตอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เพื่อ

สรางความกระจางในการแกปญหานํากลยุทธทางระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) นํามาดําเนินการ มา

ทดสอบภาคสนามและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากภาคสนามหรือภาคทดลองมาปรับปรุงรูปแบบการทํางานหรือผลผลิตใหดี

ยิ่งข้ึน 

 สําหรับความหมายวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีถือเปนการวิจัยเชิงทดลองพัฒนาตนแบบสิ่งประดิษฐอุปกรณ 

รูปแบบการทํางานนาํไปทดลองเพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน นวัตกรรมเปนตัวแปรตน ดัชนีชี้วัดคุณภาพเปนตัวแปรตาม 

ถาไดผลนํามาปรับปรุงขยายผลตรวจสอบซ้ํา ผลผลิตในการพัฒนามี 2 ประเภท 

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
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 1. ประเภทวัตถุเปนชิ้น เชน อุปกรณชิ้นงาน สื่อการสอน ชุดการสอน คูมือการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

 2. ประเภทวิธีการดําเนินงาน (Process) เชน กลยุทธ รูปแบบการบริหารจัดการ อาทิ Balance Score Card, 

Total Quality Control, PDCA ฯลฯ 

 กลาวโดยสรุป การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อศึกษาคิดคน 

ปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรมอยางเปนระบบ รวมทั้งพัฒนาตอยอดความรูและสิ่งประดิษฐที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพ

หรือใหดียิ่งข้ึน 

 การวิจัยและพฒันาในทางอาชวีศึกษา อาจเรียกวา นวัตกรรม อาจเปนวัตถุ  (Material)  หรืออาจเปนหลักการ 

(Principle)   แนวคิด (Concept)   สิ่งประดิษฐที่เก่ียวกับการเรียนการสอนที่สะทอนความคิดริเร่ิมสรางสรรคของ 

การอาชีวศึกษา 

 

3. ลักษณะทั่วไปของการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 

         1.  ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร จุดประสงคหลักสูตร ผลผลิตหรือนวัตกรรม คาดวาจะไดรับจากหลักสูตรในทุก

ระดับที่เปดสอนโดยครู-อาจารยที่รับผิดชอบ 

         2.  กําหนดผลผลิตในการศึกษาและฝกปฏิบัติและศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของกับผลผลิตที่เปนเชิงนวัตกรรม 

         3.  สรางตนฉบับนวัตกรรม 

         4.  ตรวจสอบประสิทธิภาพของตนแบบหรือกลุมตัวอยางขนาดเล็ก 

         5.  ปรับปรุงผลผลิตหรือตนฉบับ 

         6.  ทดลองใชที่เต็มรูปแบบ 

         7.  ตรวจสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดหรือเกณฑที่กําหนด 

         8.  กําหนดแนวปฏิบัติหรือจดสิทธิบัตร 

 

4. รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 

 ระเบียบวิจัยมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับผูวิจัยจะนําไปใชใหเหมาะสมกับปญหาหรือนวัตกรรมตามหลักสูตร 

จุดประสงคที่แทจริงของการวิจัยและพัฒนา    ก็เพื่อพัฒนาระบบงานในหนาที ่  เพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการเรียน 

การสอนและผลผลิตของนักศึกษา เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาโดยรวม รูปแบบการวิจัยจึงเปนการผสมผสานการวิจัยเชิง

คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณที่มุงเนนการกําหนดนวัตกรรมที่จะพัฒนา นําไปทดลองและนําไปใชปฏิบัติการจริง 

รูปแบบทั่วไปมีองคประกอบอยู 11 องคประกอบ 

          1.  กําหนดความตองการหรือนวัตกรรมที่จะตองพัฒนา 

         2.  วางแผนการวิจัยและพัฒนา 

          3.  กําหนดรูปแบบ กําหนดวิธกีาร กําหนดผลผลิต 

          4.  จัดทําตนแบบผลิตภัณฑหรือวิธีการ 

          5.  ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑหรือวิธีการในเบื้องตน 
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          6.  นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง คร้ังที่ 1 

          7.  ทดสอบหรือทดลอง คร้ังที่ 2 

          8.  นําขอมูลมาปรับปรุง 

          9.  นํารูปแบบหรือผลิตภัณฑที่ไดไปปฏิบัติจริงกับกลุมขนาดใหญ 

          10.  นําขอมูลมาปรับปรุงอีกคร้ัง 

          11.  นําไปใชหรือจดลิขสิทธิ์หรือเผยแพรตอไป 

 

 กลาวโดยสรุปข้ันตอนที่สําคัญของวิธีวิจัยและพัฒนา มีดังนี้ 

1.  ข้ันตอนการวิจัย มีกิจกรรมดังนี้ 

                (1) การสํารวจสภาพ การสังเคราะหเอกสาร และความรูที่เก่ียวของ 

                (2) กําหนดความตองการผลผลิตหรือผลิตภัณฑหรือนวัตกรรม 

                (3) วิเคราะหความตองการ การแกปญหา และจุดประสงคของหลักสูตรที่เปดสอน 

                (4)  สรุปความตองการและปญหาที่เก่ียวของ 

2.  ข้ันพัฒนา มีกิจกรรม 

                (1)  ออกแบบนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑหรือรูปแบบโดยการนําเอาผลการวิจัยมาประกอบเพื่อใหไดรูปแบบ

หรือผลิตภัณฑตามความตองการ 

                 (2)  ทดลองใชผลิตภัณฑ ตรวจสอบความเหมาะสม มีการทดลองจากกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ทดลองกับ

กลุมตัวอยางใหญ หรือผลผลิตที่เปนไปตามสภาพจริงมิใชตนแบบและการนาํไปใชจริงและเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 

                 (3)  การประเมินผลิตภัณฑ หรือการประเมินรูปแบบ ใหแสดงหลักฐานเชิงสถิติที่แสดงถึงประสิทธิผลของ

ผลิตภัณฑ หรือประสิทธิภาพของรูปแบบหรือวิธีการที่คนพบจากการวิจัยและพัฒนาคาใชจายที่ลงทุนและเปรียบเทียบ

ผูผลิตรายอ่ืนตอสิ่งประดิษฐเหลานั้น 

                 (4)  ถาเปนสื่อการเรียนการสอน ตองเปรียบเทียบผลการที่ประเมินไดในระดับ 90/90 โดย 90 ตัวแรก 

หมายถึง คะแนนรวมเฉลี่ยของกลุม สําหรับตัวหลัง หมายถึง รอยละ 90 ของผูเรียน บรรลุวัตถุประสงคในแตละขอของ

นวัตกรรมนั้น ๆ เพื่อความเขาใจในทางปฏิบัติข้ันตอนการพัฒนามีรายละเอียดดังนี้ 

           - กําหนดนวัตกรรม 

           - กําหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 

           - สรางตนแบบ 

           - กําหนดเกณฑคุณภาพ 

           - ทดลองใชตนแบบในขนาดเล็ก 

           - ตรวจสอบคุณภาพปรับปรุง 

           - ขยายตนแบบและทดลองใช 

           - ปรับปรุงและนําไปใช 
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สรุป 

 การวิจัยและพฒันาทางเทคโนโลยีมีคําสาํคัญอยู 3 คํา การวิจัย (Research) การพัฒนา (Development) และ

เทคโนโลยี (Technology) เปนระเบียบวิธีวิจัยที่ผสมผสานงานวิจัยหลายรูปแบบนํารูปแบบการวิจัยและการพัฒนา

มารวมกันอยางลงตัว โดยเฉพาะความหมายในเชงิพฒันา เปนกระบวนการทีส่รางการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีข้ึน และนาํ

เทคโนโลยีเปนการนําเอาหลักการทางวทิยาศาสตรมาประยุกตใชผลิตภัณฑและวิธีการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ถือเปน

การศึกษาคนควา ทดลองโดยนําเอาระเบยีบวิธีวิจัยและหลักการทางวิทยาศาสตรมาปฏิบัติการตอเปาหมายในการพฒันา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลผลติ   สิ่งประดิษฐของนักเรียน   นักศึกษาอาชีวศึกษา   รวมทั้งสื่ออุปกรณรูปแบบการเรียนการสอน 

ใหเกิดผลดี และมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะจุดเนนที่สาํคัญของการวิจัยและพัฒนาอยูที ่

          1.  กระบวนการผลิต 

          2.  ลักษณะของนวัตกรรมที่จะพัฒนา สื่อ สิ่งประดิษฐ เทคนิควิธี รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการบริหาร

จัดการ 

          3.  ลักษณะและวิธีการทดลอง 

         4.  ผลการทดลองหรือผลการใชงาน 

          5.  การเขียนรายงานและการเผยแพร 

การวิจัยและพัฒนาถือเปนการคนควาอยางมีระบบและใหเกิดการตอเนื่อง         โดยมีจุดแข็งที่มีการดําเนินครบ 

3 อยาง คือ การวิจัย การพัฒนา และการเผยแพร มีข้ันตอนการตรวจสอบหลายคร้ัง มีการวิจัยเชิงสํารวจสภาพปญหา

ความตองการที่จําเปนตอการสรางนวัตกรรม         ผลของการวิจัยและพัฒนามีคุณคาและมีมูลคาสูงสามารถนําไปใชและ 

จดสิทธิบัตรได สวนใหญการอาชีวศึกษาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑที่เปนภูมิปญญาที่เกิดจากการสรางสรรคการลงทุน ซึ่งมี

คุณคาใน   เชิงพาณิชยและประเทศชาติในที่สุด กระบวนการวิจัยและการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ 

การพัฒนาวิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และผลิตภัณฑ ทําการปรับปรุงคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพตามสภาพที่เปน

จริง มีอยู 3 ข้ันตอน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก (1) การสํารวจ การสังเคราะห การรวบรวมทฤษฎีที่เก่ียวของ 

การสรางรูปแบบหรือตนแบบผลิตภัณฑ (2) ข้ันตอนการพัฒนามีการทดลองตนแบบปรับปรุงและขยายตนแบบใหเปน

รูปแบบจริง และดําเนินการทดลองอยางนอย 3 คร้ัง คือ กลุมเล็กหรือในหองปฏิบัติการ ปรับปรุง ขยายขนาดใหญ 

ปรับปรุงและนําไปใชงานจริง หรือพรอมใชงานและข้ันตอนที่ (3) นําไปเผยแพรและจดลิขสิทธิ์ตามข้ันตอนตอไป 
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ตัวอยางข้ันตอนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู 
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ข้ันตอนการวิจัย การดําเนินงาน ผลท่ีไดรับ 

(1) ศึกษา 

วิเคราะห

  

ศึกษาหลักการ 

แนวคิด 

กรอบแนวคิด 

การจัดการความรู 

(2) พัฒนารูปแบบโดย

ระเบียบ 

วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสว่นร่วม 

 

ดําเนินการวิจยัตามแนวคิด

ของ 

kermis + Mc Taggart 

  

รางรูปแบบ 

การจัดการความรู 

(3) ทดลองใชรูปแบบ 

โดยใชวิธีวิจัยเชิง

ปฏิบตัิการ 

แบบมีสว่นร่วม 

 

4. ดําเนินการตามแผน 

โดยผูอํานวยการ 

5. สังเกต สะทอนกลับ 

ปรับปรุง 

 

(4) การรับรองรูปแบบ ปฏิบัติการประเมิน รูปแบบท่ีเหมาะสม 
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เตาชีวมวลแบบมิกซออกซิเจนแกนกลาง 

Biomass stove mixed oxygen core 

 

สิทธิไชย  สิงหมหาไชย1 อภิสิทธิ  ทินาพิมพ2 และ ชลพรรษ  บทมาตร3 

 
*123สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 

บทคัดยอ 

        โครงการเตาชีวมวลแบบมิกซออกซิเจนแกนกลาง 

จัดทําข้ึนเพื่อออกแบบและสรางเตาชีวมวลแบบมิกซ 

ออกซิเจนแกนกลางที่สามารถนําพลังงานที่ไดมาทดแทน

พลังงานแอลพีจีแลวยังไดนําพลังงานความรอนที่เกิด

ข้ึนมาเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา เตาชีวมวลแบบมิกซ 

ออกซิเจนแกนกลาง เปนเตาที่สามารถเผาเศษวัสดุ     

ชีวมวลใหไดพลังงานความรอนออกมาซึ่งสามารถปรับ

เปลวไฟและการใชงานไดใกลเคียงการใชงานเตาแกส

แอลพีจีซ่ึงมีกระบวนทํางานที่สามารถผลิตแรงดันไฟฟา

ไดโดยการนําพลังงานความรอนที่ไดนํามาเปลี่ยนเปน

พลังงานไฟฟาไดในตัวในการใชงานสามารถใชทดแทน

เตาแกสแอลพีจี เพื่อชวยประหยัดคาใชจายดานพลังงาน

ในชุมชน 

        ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพในการใชเตา   

ชีวมวลแบบมิกซออกซิ เจนแกนกลาง  โดยใช ก ับ

ผู ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ผู ผลิตสินคาโอท็อบ   

หลังการใชเตาชีวมวลแบบมิกซ ออกซิเจนแกนกลาง

พบวา สามารถชวยลดตนทุนใหกลุมผูประกอบการได

มากกวา 50%  

คําสําคัญ :  ชีวมวล, เตา  

  

 

 

 

 

Abstract 

        The biomass stove mixed oxygen core 

development. The funded activities to promote 

and support research from the National 

Research Council of creation and development  

of hybrid furnace by developing continuous 

furnace biomass hybrid. Biomass stoves mixed 

oxygen nucleus as a stove that can burn waste 

biomass for thermal energy is released, which 

can adjust the flame and its use as close to the 

furnace gas, liquefied petroleum gas is a 

procedure done. work the voltage produced by 

the thermal energy that can be converted into 

electrical energy in the built-in applications can 

replace liquefied petroleum gas stove to save 

on energy costs in the community. 

        The results of the evaluation, the ability 

to use biomass stoves using mixed oxygen 

nucleus with the operator community OTOP 

producers bake oven after using biomass mixed 

oxygen core that enables third car. reduce costs 

a group of entrepreneurs over 50%. 

Keywords : Biomass, Stove 
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1.  บทนํา 

    1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 

          การนําพลังงานมาใชในปจจุบันนี้มีมากและมี

แนวโนมที่จะสูงข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่องตามจํานวน

การเพิ่มของประชากรและความทันสมัยของเทคโนโลยี 

ทําใหเกิดปญหาการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  

การเตรียมหาแหลงพลังงานสํารองไวรองรับความ

ตองการใชพลังงานที่เพิ่มมากข้ึนนี้      รวมไปถึงการ

เสาะแสวงหาพลังงานรูปอ่ืน มาใชแทน  

          จากสถิติการใชปริมาณการใชแกสแอลพีจีของ

ประเทศป  2559  ภาคครัวเรือนใชแกสแอลพีจีคิดเปน  

รอยละ 44  ในขณะที่ภาคขนสงหรือรถยนตใชแกส     

แอลพีจี คิดเปนรอยละ 16  ซึ่งแสดงใหเห็นวา          

ภาคครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมรานอาหารที่ตองใชเตา

แกสหุงตมเปนแหลงใหความรอนมีปริมาณมากสําหรับ

การถายเทความรอนในเตาแกสหุงตมจะเปนลักษณะของ

เปลวไฟพุงชนซึ่งจะใหอัตราการถายเทความรอนที่สูงและ

ตองใชปริมาณแกสแอลพีจี  6 ล านกิโลกรัมตอวัน         

ซึ่งแนวโนมการใชแกสแอลพีจีในอนาคตมีคาสูงข้ึน ดังนั้น

จึงควรหาพลังงานทางเลือกอ่ืนมาใชทดแทน   ซึ่ ง

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมีวัสดุเหลือใชจาก

การเกษตรหรือชีวมวลเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ

นํ า ม า ใ ช ท ด แ ท น ห รื อ ใ ช ร ว ม กั บ เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ใ น

ภาคอุตสาหกรรม จากขอมูลปริมาณการใชวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตรในประเทศไทย พบวา ปริมาณการใชวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรในประเทศปจจุบันถูกใชเปนแหลง

พลังงานในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มสูงข้ึนอยางมากโดยมีการ

เพิ่มข้ึนจากในป 2558 

        ดังนั้น ทางคณะผูจัดทําซึ่งไดเห็นถึงปญหาดังกลาว

จึง คิดที่จะออกแบบและสรางเตาชีวมวลแบบมิกซ  

ออกซิเจนแกนกลางเพื่อนํามาใชแทนพลังงานที่ไดจาก

เตาแกสแอลพีจี และนําพลังงานความรอนที่สูญเสียจาก

การหุงตมหรือใชงานเตาแกสมาเปลี่ยนเปนกระแสไฟฟา 

เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนการพัฒนา

อุปกรณเคร่ืองมือใหมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช

ในชุมชน เปนการอนุรักษพลังงานและใชพลังงานอยาง

ชาญฉลาดตอไป  

 

2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ    

      2.1  แกสซิฟายเออร 

       เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลใหเปนพลังงานใน

รูปแกสเชื้อเพลิง โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี   [1] 

ความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในสภาวะจํากัด

ปริมาณอากาศ แสดงในรูปที่ 1   เมื่อใหความรอนแก     

ชีวมวลรวมกับเทคนิคการจํากัดปริมาณอากาศหรือ

ออกซิเจนหรือไอน้ําเพื่อใหเกิดสภาวะที่มีการควบคุม

ปริมาณออกซิเจนในสัดสวนที่ต่ํากวาปริมาณที่ทําใหเกิด

การเผาไหมเชื้อเพลงิอยางสมบูรณ (หรือทําใหเกิดสภาวะ

การเผาไหมแบบไมสมบูรณที่มีการควบคุม) ทําใหชีวมวล

เกิดการแตกตัวเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนในรูป

ของแข็งและแกส โดยแกสที่ไดจากกระบวนการนี้ 

มีลักษณะเปนแกสเชื้อเพลิงหลายชนิดปะปนอยู ซึ่งจะ

ประกอบไปด วย  แกสคารบอนมอนอกไซด  แกส

ไฮโดรเจน แกสมีเทน แกสคารบอนไดออกไซด แกส

ไนโตรเจน และแกสอ่ืน ๆ เรียกวา โปรดิวเซอรแกส [5] 

และหากแกสมีความบริสุทธิ์สูงจะประกอบไปดวยแกส

หลักๆ ไดแก  แกสคารบอนมอนอกไซดและแกส

ไฮโดรเจนจะเรียกวา แกสสังเคราะหกระบวนการแกสซิฟ

เคชั่นจากชีวมวลเปนกระบวนการเผาไหมแบบไมสมบูรณ 

ดังนั้น ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดข้ึนจะมีความซับซอนและ

สามารถเกิดผลิตภัณฑหรือแกสหลายชนิดข้ึนอยู กับ

ลักษณะของชีวมวลและเทคนิคในการจํากัดปจจัยตาง ๆ 

เชน กรณีการใชอากาศเปนตัวทําปฏิกิริยาจะไดแกสที่มี

คาความรอนต่ํา หากมีการเติมไอน้ําจะทําใหไดแกสที่มีคา

ความรอนเพิ่มสูงข้ึน สวนกรณีการใชออกซิเจนบริสุทธิ์

แทนอากาศจะทําใหไดแกสที่มีคาความรอนสูง อยางไร  
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ก็ดีผลิตภัณฑที่ ไดจากกระบวนการดังกลาวไมไดมี

เพียงแตแกสเชื้อเพลิงเทานั้น ยังมีของแข็งและสิ่งเจือปน

ที่ไมสามารถเผาไหมไดหมด ไดแก ถานชารเถาน้ํามันดิน

และไอน้ํา เปนตน 

 
 

รูปที่ 1  กระบวนการแปรสภาพแกส 

 

      2.2  เทอรโมอิเล็คทริก 

            2.2.1  ลักษณะของเทอรโมอิเล็กทริก 

                   เทอรโมอิเล็กทริก   [2] คือ สมบัติพิเศษ

ของวัสดุที่สามารถผันความรอนเปนไฟฟาและสามารถ

ผันไฟฟาเปนความเย็นโดยอาศัยหลักการสั่นสะเทือนของ

โครงสรางภายในของแข็งที่เปนวัสดุ     เทอรโมอิเล็กทริก 

ในเชิงควอนตัมฟสิกส  เรียกวา  โฟนอนเมื่อวัสดุเทอรโม 

อิเล็กทริกไดรับอุณหภูมิที่แตกตางกัน 

                  ที่ อุณหภูมิ สู ง ก็ จะถ าย เท ไปยั งที่ ที่ มี

อุณหภูมิต่ํากวานั้นคือ มีอิเล็กตรอนและโฮลเคลื่อนที่ซึ่ง

จะไดไฟฟาออกมาซึ่งสามารถนํามาสรางเคร่ืองกําเนิด

ไฟฟาและสรางเคร่ืองทําความเย็นได 

 

 
 

รูปที่ 2  สวนประกอบของเทอรโมอิเล็กทริก 

 

          2.2.2  การประยุกตใชงานเทอรโมอิเล็กทริก 

                  เทอรโมอิเล็กทริก [3] ไดถูกนํามาใชใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสดวย ขอดีที่วามีขนาดเล็ก

น้ําหนักเบาทําความเย็นไดต่ําและสามารถรักษาอุณหภูมิ

ไดถูกตองคงที่ จึงไดมีการนํามาใชงานในระบบระบาย

ความรอนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส         ตัวอยางเชน 

การประยุกตใชเทอรโมอิเล็กทริกเพื่อระบายความรอน

จากซีพียูคอมพิวเตอรนอกจากนั้นเทอรโม  อิเล็กทริกได

ถูกประยุกตใชงานกับเคร่ืองปรับอากาศภายในหองที่

สามารถผลิตความเย็นและความรอนไดภายในเคร่ือง

เดียวกันเพียงแคสลับข้ัวของแหลงจายไฟฟา นอกจากนี้

ไดมีการประยุกตใชงานเทอรโมอิเล็กทริกในการนําความ

รอนที่ถูกทิ้งสูสิ่งแวดลอมกลับมาใชใหมในรูปของพลังงาน

ไฟฟาอยางกวางขวาง ตัวอยางเชน เตาถานที่มีการใชใน

ครัวเรือนเพื่อทําอาหารไดมีการติดตั้งเทอรโมอิเล็กทริก

บนผนังดานนอกของเตาเพื่อเปลี่ยนความรอนที่เตาถาน

สูญเสียใหกับสิ่งแวดลอมกลับมาใชใหมในรูปพลังงาน

ไฟฟา 

      2.3  เชื้อเพลิงชีวมวล 

            2.3.1 แกลบ 

                   แกลบ [7] ถือเปนวัสดุเหลือทิ้งที่ไดจาก

กระบวนการสีขาวเปลือกซึ่งทําใหเกิดเศษของเปลือกขาว

ออกมามีลักษณะสีเหลืองทอง สีเหลืองออน สีน้ําตาลแดง

ข้ึนอยูกับสายพันธุขาว ดังรูปที่ 3 

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา

8   Vocational Education Innovation and Research Journal : VEIRJ



 

  

                   แกลบประกอบดวยสารอินทรีย และ     

ซิลิกา ปริมาณสารอินทรียจะประกอบดวยธาตุคารบอน

ประมาณรอยละ 51 ออกซิเจนรอยละ 42 สวนที่เหลือจะ

เปนไฮโดรเจน และไนโตรเจน สวนซิลิกาจะพบมาก

บริเวณผิวนอกของแกลบจึงทําใหแกลบมีความแข็งสูง

สามารถนํามาใชเปนวัสดุขัดผิวได 
 

 

รูปที่ 3  แกลบ 

                   แกลบที่ ไดจากการสีขาวเปลือกจะมี

ประมาณรอยละ 22-25 โดยน้ําหนักจากเมล็ดขาวเปลือก 

ทําใหการ สีขาวเปลือกแตละคร้ังจะเกิดแกลบจํานวนมาก 

ซึ่งปจจุบันมีการนําแกลบมาใชประโยชนอยางกวางขวาง

ในหลายดานดวยกัน  

            ประโยชนของแกลบ [8] 

           1. เปนเชื้อเพลิงหุงตมในภาคครัวเรือน เชน 

เชื้อเพลิงในเตาประหยัดพลังงาน เชื้อเพลิงอัดแทง โดย

แกลบ 1 กิโลกรัม สามารถใหพลังงานจากการเผาไหมได

สูงถึง 3800 กิโลแคลอรี ซึ่งใกลเคียงกับไม และถานไมที่ 

4000-5000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม จึงสามารถนํามา

ทดแทนเชื้อเพลิงจากไมไดอยางดี 

           2. เปนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม เชน 

โรงงานผลิตกระแสไฟฟาชีวมวล เชื้อเพลิงสําหรับ

เค ร่ืองจักรไอน้ํ าของโรงสีข าว  เชื้ อ เพลิ ง โรงงาน

เคร่ืองปนดินเผา โรงงานผลิตปูนซีเมนต เปนตน 

           3. ใชเปนวัสดุขัดผิวทั้งในภาคครัวเรือน และ

อุตสาหกรรม 

           4. ใช ในการเผาถ าน เพื่ อลดและควบคุม

อุณหภูมิใหเหมาะสมสําหรับการเผาถานปองกันการการ

ลุกไหมเปนเปลวไฟ 

           5. เป นส วนผสมของวั ส ดุ ก อส ร า ง  เ ช น    

อิฐบล็อก อิฐมอญ รวมถึงผสมดินเหนียวสําหรับงานกอ

ตาง ๆ 

      2.4  พลังงานชีวมวล 

           ชีวมวล [4] คือ สารอินทรียที่เปนแหลงกักเก็บ

พลังงานจากธรรมชาติและสามารถนํามาใชผลิตพลังงาน

ได เชน เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร หรือกากจาก

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เชน แกลบ 

ไดจากการสีขาวเปลือกชานออย ไดจากการผลิตน้ําตาล

ทรายเศษไม ไดจากการแปรรูปไมยางพาราหรือไม      

ยูคาลิปตัสเปนสวนใหญ เปนตน 

      2.5  ประโยชนของชีวมวล มีดังนี้ 

           2.5.1 ในการเผาไหมสสารชีวมวลทุกชนดิจะทํา

ใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซดซึ่งลองลอยไปในอากาศ

และหอหุมโลกไว เมื่อแสงอาทิตยสองลงมายังโลก รังสี

บางสวนไมสามารถสะทอนกลับออกไปไดทําใหโลกรอน

ข้ึน จึงเรียกแกสคารบอนไดออกไซดวาเปนแกสเรือน

กระจก แตแกสคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาชีว

ม ว ล จ ะ ถู ก ห มุ น เ วี ย น ก ลั บ ไ ป ใ ช โ ด ย พื ช 

เพื่อสังเคราะหแสง ดังนั้นการเผาชีวมวลไม ถือวา

กอใหเกิดแกสเรือนกระจก  

           2.5.2 การไมนําชีวมวลมาใช โดยปลอยใหยอย

สลายตามธรรมชาติ เชน มูลสัตว จะเกิดแกสมีเทนซึ่งถือ

วาเปนแกสเรือนกระจกชนิดหนึ่งและมีอันตรายกวาแกส

คารบอนไดออกไซด 21 เทา 

           2.5.3 ชีวมวลจะมีกํามะถันหรือซัลเฟอรไมเกิน 

0.2 เปอรเซ็นต ดังนั้น การนําชีวมวลมาเผาไหม จะไม

สรางปญหาเร่ืองฝนกรด  

           2.5.4 ข้ีเถาของชีวมวลมีสภาพเปนดาง ดังนั้น

เหมาะสมที่จะนําไปเพาะปลูกหรือปรับสภาพดินที่เปน

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา

Vocational Education Innovation and Research Journal : VEIRJ   9



 

  

กรด แตข้ีเถาจากการเผาถานหินจะมีสารโลหะหนัก  

ปนอยู ดังนั้น ตองนําไปฝงกลบอยางถูกวิธี เชน มีผายาง

รองรับดานลาง 

           2.5.5 ชวยลดภาระในการกําจัด เชน นําไปฝง

กลบและเผาทิ้ง เปนตน 

           2.5.6 กอใหเกิดการสรางงานในทองถ่ิน ชุมชน

มีรายไดเพิ่มข้ึน มีการประเมินวาการนําชีวมวลใน

ทองถ่ินมาใชทําเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มข้ึนถึง 7 เทา

และรายไดประชาชาติสูงข้ึน กลาวคือ เมื่อชาวไร ชาวนา

มีรายไดเพิ่มข้ึนจากชีวมวล จะนําเงินสวนนี้ไปใชจาย

หมุนเวียนในทองถ่ิน เชน คาจางคนเก็บและรวบรวม 

ชีวมวล คนเหลานี้จะนําเงินไปใชจายตออีกทอดหนึ่ง 

เปนอยางนี้เร่ือยไป 

           2.5.7 ประหยัดเงินตราตางประเทศเพราะไม

ตองนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ เชน น้ํามันเตา 

และถานหิน เปนตน 

 

3.  วิธีดําเนินการวิจัย 

     3.1  บล็อกไดอะแกรมการทํางาน 

 

รูปที่ 4  บล็อกไดอะแกรมการทาํงาน 

 

             จากรูปที่  4 บล็อกไดอะแกรมการทํางาน 

บล็อกไดอะแกรมระบบของ เตาชีวมวลแบบมิกซ  

ออกซิเจนแกนกลางจะใชความรอนจากการเผาไหม

ดานบนมาเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาเพื่อนําไปจาย

พลังงานไฟฟาใหดีซีมอเตอร และดีซีมอเตอรทํางานโดย

ดูดอากาศเขาไปในระบบเผาไหมทําใหไฟที่จุดติดอยู

ตลอดเวลาโดยจะมีวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร 

เพื่อสามารถปรับความแรงของลมที่ เปาเขาไปทําให

สามารถปรับระดับเปลวไฟของเตาได 

 

 

 

รูปที่ 5  แบบรางเตาชีวมวลแบบมิกซออกซิเจ 

               แกนกลาง 

 
 

รูปที่ 6  ขนาดของเตาชีวมวลแบบมิกซออกซิเจน 

             แกนกลาง 

  

        จากรูปที่ 6 ขนาดของเตาชีวมวลแบบมิกซ  

ออกซิเจนแกนกลาง มีความสูงจากฐาน 45 ซม. ปลอง

พนไฟมีขนาด 30 ซม. ตัวฐานสูง 15 ซม. 

 

 

 

 

เผาไหม เทอรโม 

อิเล็กทริก 

วงจรชารต

แบตเตอรรี ่

แบตเตอรรี ่ดีซี

มอเตอร 
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ตารางที ่1  ขอมูลคาความรอนจากเชื้อเพลิง 
 

ชนิดของเชื้อเพลิง 
คาความรอน 

 (แคลอร่ีตอกรัม) 

ชานออย 2,200 

ซังขาวโพด 2,500 

แกลบ 2,000 

ไมฝน (ไมสน) 3,700 

ถานไม 5,000 – 7,000  
 

ที่มา : ศูนยวิจัยพลังงาน มหาวทิยาลัยแมโจ 

 

ตารางที ่2  เปรียบเทียบราคาเชื้อเพลิง 
 

ประเภทเชื้อเพลิง ราคา (บาท) 

ชีวมวล 0.5-1.8 

แก็สแอลพีจ ี 20.29 
 

ที่มา : ราคาเชื้อเพลิงชีวมวล เดอืนกันยายน พ.ศ.2559 

        มูลนิธิพลงังานเพื่อสิ่งแวดลอมและแกสแอลพีจี          

       เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 กระทรวงพลังงาน 

 

     3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 

           ในการหาประสิทธิภาพของเคร่ือง  เตาแก็ส

แกลบโดยพิจารณาในดานแรงดันไฟฟาที่ได  เมื่อความ

รอนของเตาแกสที่  ระดับไฟออน  ไฟปานกลาง  และ 

ไฟแรง ที่ชวงเวลาตางกัน คือ เวลา 5 นาที  10 นาที  

15 นาท ี และ  20 นาที  โดยวัดจากแรงดันไฟฟาที่ผาน

ออกมาจากเทอรโมอิเล็กทริก และแรงดันไฟฟาที่ผาน

ออกมาจากวงจรเพิ่มแรงดัน DC to DC  แสดงผลไดดัง

ตารางที่ 3 

     3.3  การวิเคราะหขอมูล 

           3.3.1 เก็บขอมูลอุณหภูมิที่เวลา 5 นาท ี

10นาที 15 นาที และ 20 นาท ี

4.  ผลการทดลอง 

ผลการทดลองโครงการสรางและพัฒนาเตาไฮบริดจ

ทําการทดลองโดยการกําหนดเชื้อเพลิงแตละชนิด เชน 

แกลบ เศษไม เศษตนออย เปนตน โดยจะทํา  การ

กําหนดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใชเผาทดลอง ในแตละคร้ังที่

ทดลองในปริมาณที่มากข้ึนและวัดพลังงานความรอนที่ได 

พรอมบันทึกผลตามตารางผลการทดลอง 

      4.1 ผลการทดสอบเตาชีวมวลแบบมิกซออกซิเจน

แกนกลาง 

 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ที่ระดับไฟออน 
 

เวลา 

(นาท)ี 

แรงดันไฟฟา (V) 

ระดับไฟออน 

แรงดันออกจาก

เทอรโมอิเล็กทริก 

แรงดันออกจาก

วงจรรักษาระดับ

แรงดัน 

5 0.8 0 

10 1.2 5 

15 1.8 5 

20 2 5 

 

ตารางที่ 4  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ที่ระดับไฟ 

              ปานกลาง 
 

เวลา 

(นาท)ี 

แรงดันไฟฟา (V) 

ระดับไฟปานกลาง 

แรงดันออกจาก

เทอรโมอิเล็กทริก 

แรงดันออกจาก

วงจรรักษาระดับ

แรงดัน 

5 1 5 

10 1.7 5 

15 2 5 

20 2.5 5 

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา

Vocational Education Innovation and Research Journal : VEIRJ   11



 

  

ตารางที่ 5  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ที่ระดับไฟแรง 
 

เวลา 

(นาท)ี 

แรงดันไฟฟา (V) 

ระดับไฟแรง 

แรงดันออกจาก

เทอรโมอิเล็กทริก 

แรงดันออกจาก

วงจรรักษาระดับ

แรงดัน 

5 1.5 5 

10 2 5 

15 2.7 5 

20 3.3 5 

 

        จากตารางที่ 3,4 และ 5 เมื่อเปดไฟเตาแกสที่ 

ความรอน ระดับ ไฟออน ไฟปานกลาง และไฟแรง 

ในชวงเวลา 5 นาที 10 นาที  15 นาที  และ 20 นาที 

พบวา แรงดันไฟฟาที่ออกมาจากเทอรโมอิเล็กทริก 

วัดไดสูงสุด 3.3 V และแรงดันไฟฟาที่ออกจากวงจรเพิ่ม

แรงดัน DC to DC  วัดไดสูงสุดมีคาเทากับ  5V เทากัน

ทุกระดับความรอน และทุกชวงเวลา 

 

5.  บทสรุป 

     5.1  อภิปรายผลการทดลอง 

          5.1.1  ผลการทดลองเตาชีวมวลแบบมิกซ  

ออกซิเจนแกนกลางไดทดสอบโดยใชเชื้อเพลิงชีวมวล 

จะมาราคาประมาณ 0.5-1.8 บาท ในแตละชนิดของ

เชื้อเพลิง เชน แกลบ ราคากิโลกรัมละ 0.5  บาท ไมชิ้น

สับ ราคากิโลกรัมละ 1  บาท เปนตน เมื่อใชเชื้อเพลง

จากแกลบในการอบหนึ่งคร้ัง จะใชแกลบทั้งหมด 324 

กิโลกรัม รวมราคาแกลบ 162 บาท ก็คือ 2 กิโลกรัม 

ตอบาทในเมื่อแกสหุงตมราคา 20.29 บาทตอกิโลกรัม 

ซึ่งจะประหยัดตนทุนคาใชจายลงแลวยังทําพลังงานความ

รอนที่ไดมาเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาได 

 

          5.1.2 ปญหาที่พบ 

                  สําหรับปญหาการใชงานที่พบ คือจะตอง

ใชเชื้อเพลิงที่มีความชื้นต่ําหรือเปนแกลบใหมที่ไดจาก

การสีขาว ในกรณีที่ใชแกลบที่เก็บไวนานจะมีความชื้นสูง

และมีคาความรอนต่ํา ทําใหตองใชแกลบในปริมาณมาก

และอุณหภูมิที่ใช  ในการอบเมล็ดกาแฟสูงไมพอ รวมทั้ง

อาจจะมีกลิ่นเขมาควันติดที่ผล ปญหาที่พบอีกประการ

หนึ่งคือ ราคาแกลบมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากมีความ

ตองการใชงานสูง  

     5.2  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 

          5.2.1 ควรเพิ่มเติมระบบเผาไหมที่สะอาดและ

ใหแกสเรือนกระจกที่นอยลงเพื่อเปนพลังงานที่สะอาด 

          5.2.2 ควรเพิ่มฟงกชั่นการควบคุมดวยระบบ

ควบคุมและแสดงผลผานอินเตอรเน็ตเพื่อความสะดวก

ในการใชงาน 

     5.3  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

          5.3.1 การวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาเก่ียวกับ 

การลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม 

          5.3.2 การวิจัยคร้ังตอไป  ควรศึกษาการใช

เชื้อเพลิงที่มีความสะอาดในการเผาไหมเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

        โครงการเตาชีวมวลแบบมิกซออกซิเจนแกนกลาง

ที่พัฒนาข้ึนมาไดรับทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริม

และสนับสนุนการวิจัย จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติจากโครงการ สรางและพัฒนาเตาไฮบริดจ 

โดยพัฒนาตอเนื่องจากเตาชีวมวลไฮบริดจ หัวขอ

รายงานการวิจัยโครงการไดรับความชวยเหลือจาก 

ดร.วรวิทย   ศรีตระกูล ผู อํานวยการสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และนายอุดม

ภูเบศวร สมบูรณเรศ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค

หนองคายซึ่ งก รุณาใหสนับสนุน ส ง เส ริมผู จัดทํา
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โครงการวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาเปนอยางยิ่งจึง

ใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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ชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติ 

Automatic Molasses Pump Control Set 

 

เจตนิพัทธ  ตันสกุล1 ฉัตรชัย  อินทะวงศ2 วิทยา  เบาสิงหสวย3  

สิทธิไชย  สิงหมหาไชย4 รุงเรือง  เพ็ญกุลกิจ5 จิระพจน  ประพิน6 และ กมล  มาสุข7 

 
*1234567สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 

บทคัดยอ 

        งานวิจัยชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติ     

มีวัตถุประสงค คือ เพื่อสรางและเพื่อหาประสิทธิภาพ 

ชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติ จากปญหาใน

ก ร ะ บ ว น ก า ร ห มั ก ส า ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต สุ ร า ข อ ง  

บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด ที่ใชคนในการควบคุมการ

เปด-ปด ปมสูบกากน้ําตาลและเกิดความคลาดเคลื่อน 

ในแตละข้ันตอนถึงรอยละ 8-10 ผูวิจัยจึงไดกําหนด

ประสิทธิภาพของชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติ

คือ มีความคลาดเคลื่อนในการสูบกากน้ําตาลไมเกิน 

รอยละ 5 จากการดําเนินการศึกษาวิจัยคณะผูวิจัย 

ไดออกแบบและสราง ชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาล

อัตโนมัติควบคุมดวย Arduino Nano และโปรแกรม

สําหรับควบคุมระบบใหทํางานรวมกับมิเตอรวัดการไหล

และสงขอมูลยอนกลับมาควบคุมการเปด–ปดปม

นํามาใชในกระบวนการหมัก 2 ข้ันตอน ที่ตองการใช

ปริมาณกากน้ําตาลที่แตกตางกัน ข้ันตอนที่ 1 ตองการ

ปริมาณกากน้ําตาล 28,000 ลิตร ข้ันตอนที่ 2 ตองการ

ปริมาณกากน้ําตาล 14,000 ลิตร ผลการทดลอง พบวา 

ในการหมักสาข้ันตอนที่ 1 มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 

0.357 และข้ันตอนที่ 2 มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 

0.714 สามารถชวยลดความคลาดเคลื่อนไดถึงรอยละ 

92.86 เมื่อเทียบกับการใชคนควบคุมการเปด-ปดปมสูบ

กากน้ําตาล จึงกลาวไดวา ชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาล

อัตโนมัติมีประสิทธิภาพตามที่ไดตั้งไว และสามารถชวย

ประหยัดตนทุนในการหมักหากคํานวณจากราคา

กากน้ําตาลลิตรละ 5 บาท สูญเสียกากน้ําตาลคร้ังละ 

2,000 ลิตร คิดเปนเงิน 10,000 บาทตอคร้ัง ในหนึ่งป

จะมีการหมักประมาณ 900 ถังตอป แสดงวา ชุดควบคุม

ปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติสามารถชวยประหยัดเงินได

ถึง 18,000,000 บาทตอป และยังชวยประหยัดพลังงาน

ในการหมักรวมถึงสามารถขยายผลใหกับกับบริษัทใน

เครือไดตอไป 

คําสําคัญ : ชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติ, กาก 

              น้ําตาล, การหมักสา, บริษัท เทพอรุโณทัย     

              จํากัด  

               

Abstract 

        The purposes of this research are: to 

create and identify the efficiency of Automatic 

Molasses Pump Control Set. As problem found 

in the fermentation processes of Liquor 

production  of  Theparunothai  Co.,LTD., 

manually ON-OFF Molasses Pump and cause 

tolerances 8–10 % in each step of 

fermentation. So we defined the efficiency of 

Automatic Molasses Pump Control Set as 

follows: the operation of the set must cause 

tolerances less than 5%. From our literary 

review, so we decided to designed and created 
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Automatic  Molasses  Pump  Control  Set 

controlled by Arduino Nano, programed to 

control the set to operate with flow meter 

feeding back controlling ON and OFF molasses 

pump in both steps of fermentation process 

that differently require quantity of molasses.  

In the first step require 28,000 liters of 

molasses, while the second require 14,000 

liters. The results of the experiments found 

that: step 1 of fermentation using Automatic 

Molasses Pump Control Set has tolerances of 

0.357%, while in step 2 found tolerances of 

0.714%, theses mean tolerances decrease from 

manual method down to 92.86%. So we can 

conclude that Automatic Molasses Pump 

Control Set has efficiency as defined. 

Automatic Molasses Pump Control Set can 

help saving cost, if calculate from 5 baht per 

liter, the cost of molasses. In each loss of 

manual pump control can loss up to 2,000 

liters, which can calculate into 10,000 baht in 

each time of fermentation step. In one year 

possibly have fermentation of 900 tanks (twice 

a tank). That means Automatic Molasses Pump 

Control Set can save production cost up to 

18,000,000 baht per year and also can save 

time and energy of fermentation process. And 

may extend the result widely in the affiliates 

companies. 

Keywords : Automatic Molasses Pump Control  

                Set,Molasses, Fermentation process,  

               Theparunothai Co.,LTD  

1.  บทนํา 

     เนื่องจากในกระบวนการผลิตสุราของ  บริษัท 

เทพอรุโณทัย จํากัด สวนใหญยังเปนการควบคุมแบบ

ก่ึงอัตโนมัติที่ตองใชคนในการควบคุมการเปด-ปด 

การทํางานของระบบตาง  ในกระบวนการผลิตอยู ซึ่งใน

กระบวนการหมักสาก็เชนเดียวกันยังเปนการควบคุม

แบบก่ึงอัตโนมัติอยูซึ่งในกระบวนการหมักมีการใช

กากน้ําตาลเปนวัตถุดิบปริมาณ 200,000 ลิตรตอวัน 

โดยในกระบวนการหมักมีวิธีการหมัก 2 ข้ันตอน ซ่ึงแต

ละข้ันตอนใชปริมาณกากน้ําตาลไมเทากัน ปจจุบัน 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานในข้ันตอนสูบกากน้ําตาล

ข้ึนถังหมักพนักงานตองนั่งควบคุมปริมาณกากน้ําตาลที่

สูบโดยอานจากมิเตอรใหมีปริมาณตามที่ กําหนดไว 

ในแตละข้ันตอน เมื่อปริมาณไดตามที่กําหนดแลวก็จะ

ทําการหยุดปมสูบกากน้ําตาล ซ่ึงอาจจะมีปริมาณที่

คลาดเคลื่อนในบางคร้ัง โดยในการสูบกากน้ําตาลใน

ข้ันตอนที่ 1 ใชเวลาประมาณ 30-40 นาที และการสูบ

กากน้ําตาลในข้ันตอนที ่2 ใชเวลาประมาณ 20-25 นาที 

และกระบวนการที่ใชคนในการควบคุมการเปด-ปด ปม

สูบกากน้ําตาลนี้ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในแตละ

ข้ันตอนถึงรอยละ 8-10 

        ดังนั้น ผูจัดทําโครงการจึงมีความสนใจในการ

สร า งชุ ดควบ คุมป มสู บกากน้ํ า ต าล อัต โนมั ติ ข้ึ น 

ซึ่งสามารถกําหนดปริมาณกากน้ําตาลที่ตองการใชในแต

ละ ข้ันตอนของกระบวนการหมั ก เพื่ อ ลดความ

คลาดเคลื่อนของกากน้ําตาลในการหมักได โดยชุดสูบ

กากน้ําตาลอัตโนมัติจะรับขอมูลจากมิเตอรวัดปริมาณ

การไหลของกากน้ําตาลเพื่อนับปริมาณกากน้ําตาลตาม

เวลาจริง เมื่อถึงปริมาณที่กําหนดชุดสูบกากน้ําตาล

อัตโนมัติจะสั่งใหปมสูบกากน้ําตาลหยุดทํางาน ชวยให

กระบวนการหมักมีประสิทธิภาพดีข้ึนและสามารถลด

ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ลดความคลาดเคลื่อนในการใช
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กากน้ํ าตาลในกระบวนการหมัก  รวมถึงช วยลด

งบประมาณใหบริษัทไดอีกทางหนึ่ง 

 

2.  วัตถุประสงค 

     2.1 เพื่อสรางชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติ 

     2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการทํางานของชุดควบคุม

ปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติ 

 

3.  ขอบเขตของการวิจัย    

     การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูจัดทําไดกําหนดขอบเขต

ของการวิจัย ดังนี้ 

     3.1 ประสิทธิภาพของชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาล

อัตโนมัติคือมีความคลาดเคลื่อนจากการทํางานไมเกิน

รอยละ 5 ของปริมาณที่กําหนด 

     3.2 สามารถกําหนดปริมาณกากน้ําตาลที่ใชในการ

หมักได 

     3.3 ใช Board Arduino Nano เปนตัวประมวลผล

ในการกําหนดปริมาณกากน้ํ าตาลและสั่ง เปด-ปด 

การทํางานของปม 

 

4.  วิธีดําเนินการวิจัย 

     4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ผูวิจัยได ศึกษางานวิจัยที่ เ ก่ียวของ  [1],[2] 

เอกสารเก่ียวกับกากน้ําตาล ระบบอัตโนมัติ เคร่ืองมือวัด

การไหลแบบสนามแมเหล็ก (electromagnetic flow 

meter) Arduino Nano รีเลย ( relay) แมกเนติกคอน

แ ท ก เ ต อ ร  ( Mangnetic Contactor) แ ป น ปุ ม ก ด 

(Keypad) เพื่อออกแบบและสรางชุดควบคุมปมสูบ

กากน้ําตาลอัตโนมัติ [3] 

     4.2 การออกแบบและการสราง 

           เม่ือศึกษารวบรวมขอมูลแลวจึงไดออกแบบ

ทํางานของชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัต ิ

ใหมีการทํางานของระบบท่ีใชในการออกแบบและ

สรางชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติ ดังมี

บล็อกไดอะแกรมการทํางานของชุดควบคุมปมสูบ

กากน้ําตาลอัตโนมัติแสดงดังรูปท่ี 1        

     

 
 

รูปที่ 1  บล็อกไดอะแกรมการทํางานของชุด 

         ควบคุมปมสบูกากน้าํตาลอัตโนมัต ิ

 

 
รูปที่ 2 แผนผังการทาํงานของโปรแกรมควบคุมระบบ

ชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัต ิ

ผูใชงาน แผง

 

ชุด

 

ปม 

ปอนปริมาณท่ี

 

ถังเก็บ

กากน้ําตาล 

   ถังหมัก 
มิเตอรวัด

การไหล 

ไมใช 

กําหนดปริมาณ

สูบกากน้ําตาล 

หยุดสูบกากน้ําตาล 

เร่ิม 

ไดปริมาณตาม

กําหนด? 

ใช 

ไมใช 

ใช กดReset? 
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        การทํางานเร่ิมจากผูใชงานกําหนดปริมาณกากน้ํา

ที่ตองการโดยการกดตัวเลขที่แผงควบคุม เมื่อยืนยัน

ปริมาณแลวชุดควบคุมจะสั่งใหปมสูบกากน้ําตาลผาน

มิเตอรวัดการไหล ที่วัดปริมาณกากน้ําตาลที่ไหลเขาสู 

ถังหมัก ตลอดเวลาของการสูบกากน้ําตาล มิเตอรวัด 

การไหล [4] จะสงขอมูลปริมาณกากน้ําตาลเขาสูชุด

ควบคุมตลอดเวลา จนกระทั่งปมสูบกากน้ําตาลไดตาม

ปริมาณที่ตั้งไวและชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติ

จะสั่งหยุดการทํางานของปมสูบกากน้ําตาล และรอ

ตรวจสอบการกดปุม Reset เพื่อเร่ิมการทํางานคร้ัง

ตอไป 

 

 

รูปที่ 3  การออกแบบแผงควบคุมดวยโปรแกรม  

                SketchUp 

 

 

 
 

รูปที่ 4  การออกแบบวงจรและลายวงจรพิมพดวย   

     โปรแกรม  Proteus 8 Professional 

 

 

 

รูปที่ 5  การติดตั้งมิเตอรวัดการไหลเขากับชุด 

      ควบคุมปมสบูกากน้าํตาลอัตโนมัต ิ
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รูปที่ 6  ชุดควบคุมปมสูบกากน้าํตาลอัตโนมัติ และ 

              การติดตั้งในพื้นที่ใชงานจริง 

 

 

 

 

รูปที่ 7  แผงควบคุม หนาจอแสดงผล และตูควบคุม 

             ปมสูบกากน้ําตาลทีท่ํางานรวมกัน 

     4.3  การทดลองและผลการทดลอง 

           หลังจากผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบและสราง

ชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติเรียบรอยแลว 

จึงไดนํามาทดลองใชจริงในการหมักสาในแตละข้ันตอน 

โดยข้ันตอนที่  1 จะเปนการหมักเชื้อยีสตที่ตองการ

ปริมาณกากน้ําตาลที่ 28,000 ลิตร และข้ันตอนที่ 2  

จะเปนการเติมอาหารใหเชื้อยีสตที่ตองการปริมาณ

กากน้ําตาลที่ 14,000 ลิตร [5] เนื่องดวยความหนืดของ

กากน้ําตาลทําใหเมื่อปมหยุดทํางาน กากน้ําตาลยังคง

ไหลตอไปอีก 100 ลิตร ดังนั้น เมื่อผูใชงานกําหนดคาที่

ตองการตองลดลง 100 ลิตร 

           4.3.1 การทดลองชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาล

อัตโนมัติในข้ันตอนที่  1 จะเปนการหมักเชื้อยีสตที่

ตองการปริมาณกากน้ําตาล 28,000 ลิตร 

     ผูวิจัยไดนําชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาล

อัตโนมัติมาตอทดแทนระบบเดิม ทํางานรวมกับมิเตอร

วัดการไหลและปมสูบกากน้าํตาล ทําการทดลองระหวาง

วันที่ 16 – 26 ตุลาคม 2560 บันทึกคาที่ไดลงในตาราง 

 

ตารางที่ 1  การทดลองชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาล 

               อัตโนมัติข้ันตอนที่ 1 จํานวน 42 คร้ัง 
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ตารางที่ 1  การทดลองชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาล 

              อัตโนมัติข้ันตอนที่ 1 จํานวน 42 คร้ัง(ตอ) 
 

 

        จากตารา งที่  1  พบว า  ชุ ดควบ คุมป ม สู บ

กากน้ําตาลอัตโนมัติจากการทดลองจํานวน 42 คร้ัง 

(จากวันที่ 16-24/10/60) มีความคลาดเคลื่อนรอยละ  

0.357 

           4.3.2 การทดลองชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาล

อัตโนมัติในข้ันตอนที่ 2 จะเปนการเติมอาหารให 

เชื้อยีสตที่ตองการปริมาณกากน้ําตาลที่ 14,000 ลิตร 

                    ผู วิ จั ย ได นํ า ชุดควบคุมป มสู บกาก 

น้ําตาลอัตโนมัติมาตอทดแทนระบบเดิม ทํางานรวมกับ

มิเตอรวัดการไหลและปมสูบกากน้ําตาล ทําการทดลอง

ระหวางวันที่ 16 – 26 ตุลาคม 2560 บันทึกคาที่ได 

ลงในตาราง 

 

 

 

ตารางที่ 2  การทดลองชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาล         

               อัตโนมัติข้ันตอนที่ 2 จํานวน 40 คร้ัง 

               (จากวันที่ 16-26/10/60) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        จากตารา งที่  2  พบว า  ชุ ดควบ คุมป ม สู บ

กากน้ําตาลอัตโนมัติจากการทดลอง จํานวน 40 คร้ัง 

(จากวันที่ 16-24/10/60) ความคาดเคลื่อนรอยละ 0.71 
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5.  สรุปผลและขอเสนอแนะ 

        จากการทดลองพบวาในการใชการชุดควบคุม 

ปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัตินั้นตองมีการตั้งคาการไหล

ของกากน้ําตาลโดยใช Inverter เปนตัวควบคุมการไหล

โดยกําหนดไหลของกากน้ําตาลอยูที่  30 M3/h  

จากความคลาดเคลื่อนที่คงที่ อันเนื่องจากความหนืดใน

การไหลของกากน้ําตาลที่ จะหยุดไหลหลังจากสั่งปดปม

ทําใหมีกากน้ําตาลเกินที่ 100 ลิตร ในการทํางานแตละ

คร้ัง ดังนั้นเพื่อใหได  ปริมาณกากน้ําตาลที่แมนยํา 

ตามตองการ ผูวิจัยจึงไดคิดสูตร การตั้งคากากน้ําตาล

เมื่อใชชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติ ดังนี้ 

ปริมาณกากนํ้าตาลที่ตองกําหนด = ปริมาณ

กากนํ้าตาลที่ตองการ - 100 ลิตร 

        ตามกระบวนการหมักของโรงงานข้ันตอนที่ 1 

มีความตองการใชกากน้ําตาล 28,000 ลิตร มีคาความ

คลาดเคลื่อนเทากับ 100 ลิตร ดังนั้น คาที่ตองปอนเขาสู

ชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติ  คือ 27,900 ลิตร 

ดังนั้น คาความคลาดเคลื่อนจึงเทากับรอยละ 0.357 

ใน ข้ันตอนที่  2  ของการหมั กมีความตองการใช

กากน้ําตาล 14,000 ลิตร ดังนั้น คาที่ตองกําหนดใหกับ

ชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติ คือ 13,900 ลิตร 

คาความคลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 0.714 จากผลการ

ทดลองสังเกตไดวาซึ่งใชปริมาณกากน้ําตาลมากเทาใด 

รอยละของคาความผิดพลาดยิ่งนอยลงเทานั้นเพราะ

ปริมาณที่ตองการเพิ่ม แต คาความผิดพลาดคงที่ ซึ่งเปน

คาผิดพลาดที่ เ กิดจาก ลักษณะทางธรรมชาติของ

กากน้ําตาลที่สามารถปรับแตใหได ปริมาณที่ตองการ 

ดังนั้น เมื่อใชสูตรที่วิจัยคิดคนข้ึนเพื่อกําหนดปริมาณที่

ตองปอนชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาลอัตโนมัติแมมี

ความผิดพลาดเกิดข้ึนก็ยังทําใหได ปริมาณกากน้ําตาล

ตามที่ตองการอยางแมนยํา และเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ควบคุมดวยคนที่มีคาความผิดพลาดสูงสุดถึงรอยละ 10 

จึงกลาวไดวาชุดควบคุมปมสูบกากน้ําอัตโนมัติ ชวยให

การสูบกากน้ําตาลเขาสูระบบการหมักสาเปนไปดวย

ตามมีประสิทธิภาพสูง และชวยประหยัดตนทุนการผลิต

ได เปนมูลคาสูง เหมาะแกการนําไปใช กับ บริษัท 

ในเครือตอไป  อยางไรก็ดีการใชงานบอรด  Arduino 

ที่มีความสามารถหลากหลายอาจทําใหเราสามารถเพิ่ม

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ใหกับชุดควบคุมปมสูบกากน้ําตาล

อัตโนมัติไดอีก เชน เพิ่มการควบคุมการเปด-ปดวาลว 

เปนตน และเนื่องจากระบบการควบคุมมอเตอรปมที่มี

การใช Inverter เปนตัวควบคุมรอบของมอเตอร 

ทํ า ใ ห เ กิ ด สั ญ ญ า ณ ร บ ก ว น จํ า น า น ม า ก  

การพัฒนาและตอยอดระบบอัตโนมัติที่มีสัญญาณ

รบกวนจํานานมากควรเลือกใชระบบ PLC ซึ่งใชงานไดดี

กับระบบที่มี Inverter ในระบบควบคุม 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางเว็บเพจดวย Macromedia Dreamweaver CS6 
The Development of Computer Assisted Instruction Creating Web Pages with 

Macromedia Dreamweaver CS6 

 

คชา  โกศิลา 

 
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   

 

บทคัดยอ 

        การศึกษาคร้ังนี้มีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนา

และห าป ร ะสิ ท ธิ ภ า พของ ก า ร พัฒ น าบท เ รี ย น

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย 

Macromedia Dreamweaver CS6 ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย

Macromedia Dreamweaver CS6  3) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เร่ือง การสรางเว็บเพจดวย Macromedia 

Dreamweaver CS6 ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 32 

คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) 

เคร่ืองมือที่ ใชในศึกษาประกอบดวย 1)  บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย 

Macromedia Dreamweaver CS6 2) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนกอนและหลังเ รียน เปน

แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคําตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการ

สรางเวบ็เพจดวย Macromedia Dreamweaver CS6 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการศึกษา ไดแก   

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบ

คา (t-test ) ผลการศึกษาพบวา 

        1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การสราง

เว็บเพจดวย Macromedia Dreamweaver CS6 มี

ประสิทธิภาพ  80.63/80.21 สูงกวาเกณฑ  80/80 ที่

กําหนดไว 

        2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน  เ ร่ื อ งกา รสร า ง เ ว็ บ เพจด ว ย  Macromedia 

Dreamweaver CS6 มีคาเทากับ 0.7073 ซึ่งแสดงวา

นักเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนรอยละ  70.73   

        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การสรางเว็บเพจ

ดวย Macromedia Dreamweaver CS6 หลังเรียนสูง

กวากอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 18.10 

และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  เทากับ 24.75 ซึ่งคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียน สูงกวาคะแนนกอนเรียน ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว       

        4. ความพึงพอใจของผู เ รียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย Macromedia Dream 

weaver CS6  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 

คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, การสราง 

               เว็บเพจดวย Macromedia Dreamweaver CS6               
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Abstract 

        This study has a purpose. 1) To develop 

and find the efficiency of computer assisted 

instruction development. Creating Macromedia 

Dreamweaver CS6 web pages is 80/80 

effective. 2) To compare the learning 

achievement before and after the lesson. With 

Computer Assisted Instruction 3) To study 

students' satisfaction with computer-assisted 

instruction. Create a web page with 

Macromedia Dreamweaver CS6 to meet the 

criteria. The sample was used in this study. Is a 

student of vocational certificate (Vocational 

Certificate) Udon Thani Vocational College, 2nd 

semester, academic year 2560, was acquired 

by Cluster Sampling. The instruments used in 

this study were 1) computer assisted 

instruction Create a web page with 

Macromedia Dreamweaver CS6 2) Test the 

achievement before and after school. Is a 

multiple choice test 3) Student Satisfaction 

Questionnaire for Computer Assisted 

Instruction. Creating Web Pages with 

Macromedia Dreamweaver CS6 Statistics used 

in data analysis for education were percentage, 

mean, standard deviation and t-test. The study 

indicated that 

        1. Computer Assisted Instruction Macro 

media Dreamweaver CS6 has 80.63/80.21 

performance over the 80/80 threshold. 

        2. Effectiveness Index of Computer 

Assisted Instruction Creating a web page with 

Macromedia Dreamweaver CS6 is 0.7073, which 

shows that the students scored 70.73%. 

        3. The learning achievement of learners 

using computer assisted instruction. Creating 

Macromedia Dreamweaver CS6 web pages after 

learning more than before. The average grade 

point average is 18.10 and the average grade 

point average is 24.75. Higher than the previous 

grade This is consistent with the assumptions 

set.  

        4. Student Satisfaction with Computer 

Assisted Instruction Macromedia Dreamweaver 

CS6 web page creation is at a very high level. 

The average was 4.60. 

Keywords : Computer Assisted Instruction,  

                Creating Web Pages with Macro  

                media Dreamweaver CS6 

 

1.  บทนํา 

        แน วท า ง ก า รพั ฒน า ป ระ เท ศที่ ยั ง ยื น นั้ น 

การศึกษาถือเปนหัวใจหลักสําคัญซึ่งจะตองไดรับการ

กําหนดใหเปนนโยบายหลักแหงชาติ ดังจะเห็นไดจาก

แนวทางการจั ดการ ศึกษาตามมาตรา  22 แห ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

กําหนดใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน

มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ [1] และในหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีทาง

การศึกษา มาตรา 66 กลาววา “เด็กไทยมีสิทธิไดรับ

การพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีทักษะเพียง
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พอที่จะ ใชเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในการแสวงหา

ความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” [2]  

        ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อการศึกษา 

ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยไดมีการนําเขามาในวง

ก า ร ศึ ก ษ า ม า ก ข้ึ น เ พื่ อ ใ ห ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า มี

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะในสวนของสื่อการสอนนับวามี

บทบาทในการเรียนการสอนเร่ือยมา สื่อการสอนถือได

วาเปนตัวกลางในการสือ่สารระหวางผูสอนกับผูเรียนทํา

ใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาของบทเรียนมากข้ึน [3] 

        การศึกษาก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหสังคมโลกในยุค

ปจจุบันมีความกาวหนา เพราะการศึกษาทําใหคนมีการ

พัฒนา มีความรู  มีความสามารถ การศึกษาจึงเปน

องคประกอบสําคัญในการพัฒนาคน และนําสังคมไปสู

ความเจ ริญงอกงามในชีวิ ต  และนอกจากนั้ น ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติฉบับปจจุบัน  

พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544   ยังกลาวไวตรงกันในเร่ืองการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญใน

การพัฒนาดาน ความรู  ความคิด ความสามารถ

คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรู

และพัฒนาตนเองได   

        บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อการสอนซึ่ง

เปนเทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปแบบใหมที่กําลังไดรับ

ความสนใจและจําเปนตองนํามาจัดการเก่ียวกับการ

เรียนการสอนในสังคมการเรียนรู ในปจจุบัน การนํา

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรนั้น

ทําใหรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรมีความหมายมาก

ข้ึน ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนการ

นําเอาหลักการของบทเรียนโปรแกรมและเคร่ืองชวยสอน

มาผสมผสานกัน แตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะมี

ประสิทธิ ภาพในการเ รียนการสอนที่ ดี กว า  เช น 

ความสามารถในการนําเสนอเนื้อหา ความเร็วในการ

จัดเก็บเนื้อหา การซอนและคนหาคําตอบ การเสริมแรง

และการกระตุนความสนใจของผูเรียน ผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดตามความสนใจและความสามารถของตนเอง 

บทเรียนมีความยืดหยุน สามารถเรียนซ้ําไดตามที่ตองการ 

สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองเพราะตอง

ควบคุมการเรียนดวยตนเอง มีการแกปญหาและฝกคิด

อยางมีเหตุผล สรางความพึงพอใจแกผูเรียน สามารถรับรู

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางรวดเร็ว เปนการทาทาย

ผูเรียนและเสริมแรงใหอยากเรียนตอไป [4]  

จากการศึกษาถึงประโยชนและประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังกลาว แสดงใหเห็นวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสมที่จะ

นํามาใชเปนสื่อการสอนเพื่อชวยแกปญหาในการจัดการ

เรียนการสอนในทุกรายวิชา  โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาการ

สรางเว็บไซต ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

นักเรียน พบวา นักเรียนขาดความกระตือรือรน ไมมี

ความสนใจในการเรียนรูเทาที่ควร และมีทัศนคติที่ไมดีตอ

วิชาที่เรียน อาจมีผลจากกระบวนการจัดการเรียนรูที่มี

จุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูผานเกณฑมาตรฐาน

ตามที่หลักสูตรกําหนดไว แตที่ผานมาคงจะปฏิเสธไมได

วายังมีนักเรียนบางสวนที่ยังไมสามารถเรียนรูไดตาม

เกณฑ ซึ่งปญหาเกิดจากศักยภาพในตัวนักเรียนที่ไม

สามารถจะเรียนรูไดในเวลาจํากัด ไมสามารถเรียนรูจาก

การเรียนการสอนที่ครูใชสอน สงผลใหเรียนรูไดไมทันเทา

เทียมกับเพื่อนสวนใหญ อีกประการหนึ่งอาจเกิดจาก

ครูผูสอนที่ใชกระบวนการสอน วิธีการสอน การใชสื่อการ

สอนที่ไมสามารถตอบสนองตอนักเรียนกลุมนี้ไดซึ่งเปน

ปญหาที่ครูผูสอนจะตองหาแนวทางแกไข โดยตองจัดหา

สื่อการสอนที่มีคุณสมบัติที่สามารถสงเสริมสนับสนุนและ

กระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรูไดมากข้ึน 

และสนองความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนไดเปน

อยางดี ดังนั้น ผูรายงานในฐานะครูผูสอน วิชาการสราง

เว็บไซต  เพื่อใชเปนสื่อนวัตกรรมที่จะชวยกระตุนให

นักเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู และสงเสริมให
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นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติเต็มตาม

ศักยภาพตามความแตกต า งระหว างบุคคลและ

พัฒนาการทางสมองของแตละคน และคาดวาจะสงผล

ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและมีความ

สนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน 

     1.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 

           1.1.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บ

เพจดวย Macromedia Dreamweaver CS6 

           1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย 

Macromedia Dreamweaver CS6 

           1.1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง

การสรางเว็บเพจดวย Macromedia Dreamweaver 

CS6 

     1.2  สมมติฐานของการวิจัย 

           1.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการ

สรางเว็บเพจดวย Macromedia Dreamweaver CS6 

ที่ผูรายงานไดสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับหรือสูงกวา

เกณฑที่กําหนด คือ 80/80 

           1.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการ

สรางเว็บเพจดวย Macromedia Dreamweaver CS6 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

           1.2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บ

เพจดวย Macromedia Dreamweaver CS6 อยูใน

ระดับความพึงพอใจมาก 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 

      การศึกษาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย Macromedia 

Dreamweaver CS6 ผูรายงานไดดําเนนิการศึกษา

ตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้

      2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.1.1 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หองเรียน มีนักเรียน

ทั้งหมด 114 คน 

  2.1.2 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2560  จํานวน 32 คน ไดมาโดยการสุม

แบบแบงกลุม (Cluster Sampling) เนื่องจากการจัดชั้น

เรียนแตละหองเรียนเปนการจัดแบบคละความสามารถ 

คือ มีทั้งเด็กเกง ปานกลาง และออนในหองเดียวกัน 

      2.2  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

            2.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการ

สรางเวบ็เพจดวย Macromedia Dreamweaver CS6 

            2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิ ช า  ก า รสร า ง เ ว็ บ ไ วต  สํ า ห รับนั ก เ รี ยนระดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

            2.2.3 แบบสอบถามความพึ งพอใจของ

นักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน  เ ร่ื อ งกา รสร า ง เ ว็ บ เพจด ว ย  Macromedia 

Dreamweaver CS6 

      2.3  การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชใน

การวิจัย 

            2.3.1 การสรางและหาคุณภาพบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย 

Macromedia Dreamweaver CS6 ไดดําเนินการดวย

กระบวนการ ADDIE MODEL 5 ข้ันตอน ตามลําดับ 

ดังนี้ (Welty, G. 2007 : 40-41) 

      2.3.1.1 ข้ันการวิเคราะห (Analysis)  

      2.3.1.2 ข้ันการออกแบบ (Design)  
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      2.3.1.3 ข้ันการสรางและพฒันา 

(Development)  

      2.3.1.4 ข้ันการนําไปทดลองใช 

(Implementation)    

      2.3.1.5 ข้ันการประเมินผล 

(Evaluation) 

            2.3.2  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน 

      2.3.2.1 ศึกษาหลักการและวิธีการ

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

      2.3.2.2 วิเคราะหหลักสูตร เนื้อหา 

และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน  

      2.3.2.3 สรางขอสอบแบบปรนัยชนดิ

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก (Multiple Choice) ใหครอบคลุม

เนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤตกิรรมของบทเรียน 

ทั้ง 8 หนวยการเรียนรู จํานวน 40 ขอ 

      2.3.2.4 นําแบบทดสอบทีส่รางข้ึน

เสนอผูเชี่ยวชาญชดุเดิม เพื่อพิจารณาถึงความถูกตอง

ของภาษาและความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับ

แบบทดสอบ โดยพจิารณาเปนรายขอ ซึ่งใชสูตรดัชนี 

ความสอดคลอง (IOC) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2549 : 73) 

      2.3.2.5 นําแบบทดสอบที่ผ านการ

ประเมินจากผู เชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาดัชนีความ

สอดคลองโดยเลือกขอสอบที่มีคา IOC  ตั้งแต  

0.50-1.00 ผลการวิเคราะห พบวา คาที่ไดอยูระหวาง 

0.67-1.00 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพถือวาใชไดทุกขอ 

      2.3.2.6 นําแบบทดสอบมาปรับปรุง

แกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน จํานวน 30 คน 

ซ่ึงเคยเรียนเนื้อหามาแลว เพื่อหาคาอํานาจจําแนกและ

ความยากงายของแบบทดสอบ 

      2.3.2.7 นํ า ก ร ะ ด า ษ คํ า ต อ บ ข อ ง

นักเรียนที่ทําแบบทดสอบมาตรวจโดยใหคะแนนขอถูก

ได 1 คะแนน ขอผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน หลังจาก

ตรวจกระดาษคําตอบแลวนาํมาวิเคราะหหาคุณภาพของ

แบบทดสอบ 

            2.3.3  การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

     2.3.3.1 ศึกษาหลักการและเทคนิคการ

สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

     2.3.3.2 กําหนดนิยามพฤติกรรมที่

ตองการวัด 

     2.3.3.3 สรางแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตาม

แบบของลิเคิรต (Likert) จํานวน 20 ขอ  

     2.3.3.4 นําแบบสอบถามไปให

ผูเชี่ยวชาญชุดเดิม ประเมินความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับนิยามพฤติกรรม  

           2.3.3.5 นําผลการประเมินมา

วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผลการ

วิเคราะหพบวา คาที่ไดอยูระหวาง 0.67 - 1.00 และได

เลือกขอคําถามไว 10 ขอ 

           2.3.3.6 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม

ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ  

           2.3.3.7 จัดพิมพแบบสอบถามความ

พึงพอใจ เพื่อใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป    

      2.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

             ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี

ลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

            2.4.1 ขออนุมัติผูบริหารวิทยาลัยและไดรับ

อนุมัติใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บรวบรวม

ขอมูลการศึกษาคนควากับนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

            2.4 .2 แนะนํ ารายละเ อียดและ ข้ันตอน

วิธีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหกับนักเรียนที่

เปนกลุมตัวอยางทราบ 
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            2.4.3 ใหนั ก เ รี ยนทํ าแบบทดสอบวั ดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน จํานวน 30 ขอใชเวลา 

30 นาที บันทึกผลคะแนนของนักเรียนแตละคน 

            2.4.4 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการ

จัดการเรียนรูทั้ง 16 แผน โดยใหนักเรียนทํากิจกรรม

ระหวางเ รียนในแตละแผนและบันทึกผลคะแนน  

จนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู 

            2.4.5 หลังจากที่นักเรียนได เ รียนรู โดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครบทุกแผนการจัดการ

เรียนรูแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน ซึ่งเปนชุดเดิมกับแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน แตสลับขอคําถาม

และคําตอบใหม จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 30 นาที บันทึก

ผลคะแนนของนักเรียนแตละคน 

            2. 4 .6 ใ ห นั ก เ รี ย น ทํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม 

ความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

จํานวน 15 ขอ   

            2.4.7 รวบรวมขอมูล เพื่อทําการวิเคราะหและ

สรุปผลการทดลอง 

      2.5  การวิเคราะหขอมูล 

             ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินโดยใช

สถิติตาง ๆ ดังนี้ 

            2.5.1 การวิเคราะหรอยละ (%) 

            2.5.2 การวิเคราะหคาเฉลี่ย (Χ ) 

            2.5.3 การวิเคราะหสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

 

3.  ผลการวิจัย 

     3.1  วิ เคราะหหาประสิทธิภาพของบทเ รียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย 

Macromedia Dreamweaver CS6 ตามเกณฑ 80/80  

ดังปรากฏผลในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  การหาประสทิธิภาพ (E1/E2) ของบทเรียน 

               คอมพิวเตอรชวยสอน 
 

 

 

 

        จากตารางที่ 1 ผลการทดลองกับกลุมตัวอยาง 

พบวา คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนของนักเรียนรวม

ทุกหนวยการเรียนรูมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.63 และ

คะแนนการทดสอบหลังจากที่เรียนจนครบทุกหนวยการ

เรียนรู มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.21 ดังนั้น บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การสรางเว็บเพจดวย 

Macromedia Dreamweaver CS6 มีประสิทธิภาพ 

E1/E2 เท า กับ  80 . 63 /80 . 21  ซึ่ ง สู ง ก ว า เ กณฑ 

ที่กําหนดไว ผลการทดลองสรุปไดวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย 

Macromedia Dreamweaver CS6  ที่ผูรายงานได

พัฒนาข้ึนนี้ มีประสิทธิภาพสอดคลองตามสมมติฐานที่

กําหนดไวที่ระดับเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 

 

     3.2  วิเคราะหผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดย          

           เปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เร่ือง การสรางเว็บเพจดวย Macromedia 

Dreamweaver CS6 ดังปรากฏผลในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

               กอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย 

               บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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 ผลการทดลอง กับกลุมตัวอยา ง  พบว า 

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง

การสรางเว็บเพจดวย Macromedia Dreamweaver 

CS6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Χ=24.06) 

สูงกวากอนเรียน (Χ=18.63)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ ระดับ .05  ผลการทดลองสรุปไดว า  บทเ รียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูรายงานไดพัฒนาข้ึนในคร้ังนี้

ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนได 

 

     3.3 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การสรางเว็บเพจ

ดวย Macromedia Dreamweaver CS6 

 

ตารางที่ 3  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ 

               บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        จากตารางที่ 3 การวิเคราะหความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

พบวา ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจ

ดวย Macromedia Dreamweaver CS6โดยรวมอยูใน

ระดับพึงพอใจมาก (Χ =4.21)  และเมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด 4 ขอ ตามลําดับดังนี้ คือ บทเรียนมีการออกแบบ

ใหใชงาย เมนูไมสับสน (Χ =4.66) บทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียชวยแกปญหา การเรียนไมทันเพื่อนได          

(Χ =4.59) มีการจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาที่นาสนใจ 

(Χ =4.53) และนักเรียนสามารถอานและทําความเขาใจ

เนื้อหาไดดวยตนเอง  (Χ =4.50) สวนขออ่ืนๆ นักเรียน

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 

 

4.  สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

    4.1  สรุปผลการวิจัย 

          4.1.1 ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจ

ดวย Macromedia Dreamweaver CS6 พบวา 

คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนของนักเรียนรวมทุก

หนวยการเรียนรูมีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.63 และ

คะแนนการทดสอบหลังจากที่เรียนจนครบทุกหนวยการ

เรียนรู มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.21 ดังนั้น บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย 

Macromedia Dreamweaver CS6 มีประสิทธิภาพ 

E1/E2 เทากับ 80.63/80.21 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

          4.1.2 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย Macromedia 

Dreamweaver CS6 พบวา นักเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจ

ดวย Macromedia Dreamweaver CS6 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเ รียนสู งกว ากอนเ รียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ที่กําหนดไว 
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          4.1.3 ผลการวิ เคราะหความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

พบวา ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจ

ดวย Macromedia Dreamweaver CS6 โดยรวมอยูใน

ระดับพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 4 ขอ 

ตามลําดับดังนี้ คือ บทเรียนมีการออกแบบใหใชงาย 

เมนูไมสับสน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวย

แกปญหาการเรียนไมทันเพื่อนได มีการจัดลําดับการ

นําเสนอเนื้อหาที่นาสนใจ และนักเรียนสามารถอานและ

ทําความเขาใจเนื้อหาไดดวยตนเอง สวนขออ่ืน ๆ 

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 

    4.2  อภิปรายผล 

           สรุปผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เ ร่ื อ ง ก า ร ส ร า ง เ ว็ บ เ พ จ ด ว ย  Macromedia 

Dreamweaver CS6 ผูรายงานไดสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนนี้ข้ึนอยางเปนระบบ โดยยึดกรอบ

แนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอร

มัลติมีเดียตามลําดับข้ันตอนอยางละเอียด เคร่ืองมือที่ใช

ในการศึกษาคร้ังนี้ผานการตรวจสอบและการประเมิน

คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญอยางถูกตองและเหมาะสม 

นอกจากนี้ ผู ร ายงานไดนํ าบทเ รียนคอมพิว เตอร

มัลติมีเดียไปทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

โดยไดทดลองรายบุคคลและทดลองกับกลุมเล็กเพื่อหา

ขอบกพรองและแกไขปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ หลังจาก

นั้นไดนําไปทดลองภาคสนามกับกลุมตัวอยางเพื่อหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงผล

การทดลองสรุปได บทเรียนคอมพิว เตอรบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการสรางเว็บเพจดวย 

Macromedia Dreamweaver CS6 ที่ผูรายงานได

พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด คือ 

เทากับหรือสูงกวา 80/80 สงผลใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีความ 

พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับ 

พึงพอใจมาก แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เร่ือง การสรางเว็บเพจดวย Macromedia 

Dreamweaver CS6 ที่ผูรายงานไดพัฒนาข้ึนนี้มีความ

เหมาะสมและสามารถนําไปใชเปนสื่อและนวัตกรรม

ป ร ะ ก อบ ก า รจ ัด ก า ร เ ร ีย น ก า ร สอ น ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ  

    4.3  ขอเสนอแนะ 

          4.3.1 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา การใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การสรางเว็บเพจ

ดวย Macromedia Dreamweaver CS6 เปนสื่อการ

เรียนการสอนและเปนนวัตกรรมที่ชวยใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ดังนั้น จึงควรสงเสริมให

มีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนใหแพรหลายมากยิ่งข้ึน 

          4.3 .2 การพัฒนาและการสร า งบทเ รียน

คอมพิวเตอรชวยสอนนั้นจําเปนตองพิจารณา ถึงกลุม

นักเรียนเปนสําคัญ ควรสรางใหเหมาะสมและสอดคลอง

กับระดับการเรียนรูของนักเรียนเพื่อกอใหเกิดประโยชน

และคุมคามากที่สุด 
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บทคัดยอ 

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหา

ประสิทธิ  ภาพการพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเย

ดวยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ 

(2204-2103) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียนและหลังเรียน  3) เพื ่อศึกษาความ    

พึงพอใจของผูเรียนที่มีการพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิด

ของกาเย ดวยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตาราง

คํานวณ (2204-2103)  กลุมตัวอยางมีจํานวน 30 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ สื่อการสอนดิจิทัลบน 

Padlet เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ข อ มู ล  คื อ  ร อ ย ล ะ  ค า เ ฉ ลี่ ย  แ ล ะค า ที  ( t-test 

Dependent)  ผลการวิจัยพบวา 

        1) การพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเย ดวย

การสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ 

(2204-2103) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

80/80 = 83.53/88.78 

        2) ผลส ัมฤทธิ ์ท างการ เร ียนส ูง ขึ ้น  อย า งมี

น ัยสํ าค ัญทางสถ ิต ิเท าก ับ  0 .01  ซึ ่ง เป น ไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไว 

        3) ความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาสื่อดิจิทัลตาม

แนว คิดของกา เย  ด วยการสอนบน Padlet วิช า

โปรแกรมตารางคํานวณ (2204-2103) อยูในระดับมาก

ที่สุด 

คําสําคัญ : สื่อดิจิทัล โปรแกรมตารางคํานวณ ฟงกชัน  

              กาเย Padlet  

 

Abstract 

        The research instruments were : 1) 

Development of digital media based on Gagne 

concept by teaching on Padlet. Calculation 

Program (2204-2103) 2) to compare learning 

achievement before and after class 3) To study 

the satisfaction of learners Development of 

digital media based on Gagne concept by 

teaching on Padlet. Calculation Program (2204-

2103).  

        The sample size was 30 persons. Digital 

teaching materials on the Padlet. Materials for 

the test. Satisfaction test. Statistics used in 

data analysis were percentage mean and t-test. 

The research of the study were as follows: 

        1) Development of digital media based 

on Gagne concept by teaching on Padlet. 
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Calculation Program (2204-2103) the efficiency 

of the standard 80/80 = 83.53 / 88.78. 

        2) To compare learning achievement 

before and after class the statistical significance 

was 0.01, which is in line with the assumed 

hypothesis. 

        3) To study the satisfaction of learners. 

development of digital media based on Gagne 

concept by teaching on Padlet. Calculation 

Program (2204-2103). At the highest level 

Keywords : Digital media, Calculation program,  

                 function, Gagne, Padlet 

 

1.  บทนํา 

        ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานการศึกษาไดมีการ

พัฒนาไปอยางรวดเร็วในรูปแบบตาง ๆ ในยุคสังคมของ

การเรียนรู การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะสราง

ความรูใหแกผูเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ สรางจิต 

สํานึก เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาความคิด สงเสริมใหมีความ

เจริญงอกงามทางสติปญญา มีความรูความสามารถใน

การประกอบอาชีพมีคานิยมที่ดีอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมี

ความสุข และนําไปสูการพัฒนาสังคมใหมีความเขมแข็ง 

ดังนั้น การจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเ รียนได

พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มความสามารถ 

การจัดกระบวนการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนนกระบวนการ

ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการสอนบน 

Padlet เปน รูปแบบการสอนที่มีปฏิสัมพันธ 

(Interactive Instruction Model) รูปแบบนี้จัดให

ผู เ รี ยนได รับประสบการณการ เ รียน รู จ ากการมี

ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ เ นื้ อ ห าที่ ไ ด รั บ  โ ด ยนํ า ลั กษณ ะ 

ของบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มาประยุกตใช

เปนการสอนแบบออนไลน     ที่เนนการมีปฏิสัมพันธ 

มีการใหคําแนะนํา การปฏิบัติ การใหผลยอนกลับ ดึงดูด

ความสนใจ บทเรียนสื่อมัลติมีเดียในลักษณะสื่อหลายมิติ

ที่ประกอบ ดวยภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหวแบบ 

วิดิทัศน เสียง เนื้อหาตัวอักษร จะดึงดูดความสนใจของ

ผูเรียนไดเปนอยางดี และชวยในการสื่อสารระหวาง

ผูสอนและผูเรียนการสืบคนเชื่อมโยงฉับไวดวยสมรรถนะ

ของการเชื่อมโยงหลายมิติทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูใน

สิ่งตาง ๆ ไดกวางขวางและหลากหลายไดอยางรวดเร็ว 

การโตตอบระหวางสื่อและผูเรียน บทเรียนสื่อมัลติมีเดีย

จะมีจุดเชื่อมโยงหลายมิติ เพื่ อใหผู เ รียนและสื่อมี

ปฏิสัมพันธกันไดในลักษณะสื่อมัลติมีเดียเชิงโตตอบ 

ใหสารสนเทศหลากหลายดวยการใชซีดี และดีวีดีในการ

ใหขอมูลและสารสนเทศในปริมาณที่มากมายและ

หลากหลายรูปแบบเก่ียวกับเนื้อหาบทเรียนที่สอน 

การทดสอบความเขาใจผูเรียนบางคนอาจจะไมกลาถาม

ขอสงสัยหรือตอบคําถาม ในหองเรียน การใชสื่อ

มัลติมี เดียจะชวยแกปญหาในสิ่งนี้ ไดโดยการใชใน

ลักษณะการศึกษารายบุคคล  สนับสนุนความคิด 

รวบยอดสื่อมัลติมีเดียสามารถแสดงสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนความคิดรวบยอดของผูเรียน โดยการเสนอสิ่ง

ที่ใหตรวจสอบยอนหลังและแกไขจุดออนในการเรียน  

        วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (2204-2103) เปน

การเรียนที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการการคํานวณ การใช

ฟงกชันสําเร็จรูปจากโปรแกรมมาใชงานซึ่งเนื้อหา

คอนขางยากและจํานวนฟงกชันมีมาก ทําใหผูเรียนขาด

ความสนใจที่จะเรียน และไมสามารถที่จะคํานวณ และ

เรียกใชฟงกชันใหตรงกับความตองการ ผูเรียนจําฟงกชัน

ไมได ไมสามารถที่จะนําฟงกชันมาพัฒนางานได ผูเรียน

เกิดความเบื่อหนายในเนื้อหาวิชา การนําสื่อดิจิทัลตาม

แนวคิดของกาเยดวยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรม

ตารางคํานวณ (2204-2103) มาใชในการศึกษาจะชวย

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน

ไดอยางมาก ในลักษณะของการสอนใชสื่อดิจิทัล 
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ที่หลากหลายโดยการศึกษาในหองเรียนและนอก

หองเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียน เชน การทํา

แบบทดสอบ การเรียนเนื้อหา การดูวีดีโอประกอบการ

เรียน  

        Padlet เปนแอปพลิเคชันหรือเว็ปไซตที่อยูใน

แพลตฟอรมของบอรดสําหรับการระดมความคิด 

การแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน

ระหวางสมาชิกในกลุม โดยการแสดงความคิดเห็นหรือ

การเปลี่ยนแปลงขอมูลทั้งหมดของผูเขาใชจะอยูใน

รูปแบบของกระดาษโนตที่ติดบนบอรด และระบบจะ

แสดงผลทุกอยางเปนแบบการตอบสนองการทํางาน

ทันทีทันใดสอดคลองกับ KRUcom99 Padlet [1] คือ

เว็บไซตที่ใหบริการกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน 

รองรับผู ใชหลายคน ผู ใชสามารถเขามาอภิปราย

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เขียนคําถาม คําตอบ หรือ

สรุปเนื้อหา เปนชองทางแสดงความคิดเห็นของนักเรียน

และครูในชั้นเรียน  

        จากความหมายในการทํางานของสื่อและแนวคิด

ของกาเย ผูวิจัยไดนําการพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิด

ของกาเยดวยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตาราง

คํานวณ (2204-2103)   โดยยึดหลักการนําเสนอเนื้อหา

และจัดกิจกรรมการเรียนรูการมีปฏิสัมพันธหลักการสอน 

9 ประการ ไดแก  1. เรง เราความสนใจ 2. บอก

วัตถุประสงค 3. ทบทวนความรูเดิม 4. นําเสนอเนื้อหา

ใหม  5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู  6. กระตุนการตอบ 

สนอง  7. ใหขอมูลยอนกลับ  8. ทดสอบความรูใหม 

9. สรุป และนําไปใช ดังนั้น การออกแบบสื่อดิจิทัลการ

เรียนที่ดีโดยยึดหลักการนําเสนอเนื้อหาและการจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหมีการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนได  

จากสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่กลาวมา

ขางตน ผูวิจัยจึงไดนํากระบวนการแกปญหามาใชในการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบเผชิญหนาในชั้นเรียน 

โดยใชสื่อดิจิทัลดวยการสอนบน Padlet เพื่อศึกษา

ความสามารถในการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียน สรางบรรยากาศในการเรียนรูของผูเรียนใหมี

ความกระตือรือรน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ 

กิจกรรมในการเรียนและการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

กอนเรียนและหลังเรียน รวมถึงการพัฒนาระบบการ

จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองสมรรถนะ สงเสริมให

ผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพตามความแตกตาง

ระหวางบุคคล สงผลใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียน

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน 

1.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 

           1.1.1 เพื่อพัฒนาสื่อดจิิทัลตามแนวคิดของ 

กาเยดวยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตาราง

คํานวณ (2204-2103)  

            1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

            1.1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มี

ตอสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเยดวยการสอนบน 

Padlet วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (2204-2103)  

     1.2  สมมติฐานของการวิจัย 

            1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไป 

ตามเกณฑมาตรฐานที่ตัง้ไว 80/80 

            1.2.2  ความพึงพอใจที่มีตอสื่อดิจิทัลตาม

แนวคิดของกาเยดวยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรม

ตารางคํานวณ (2204-2103) อยูในระดับมาก 

     1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

       1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหาวิชาโปรแกรมตาราง

คํานวณ (2204-2103) 

      1.3.2 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2560   

      1.3.3 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยไดแก  

        1.3.3.1 ตัวแปรตน ไดแก สื่อดิจิทัลตาม

แนวคิดของกาเยดวยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรม

ตารางคํานวณ (2204-2103)  
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        1.3.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจท่ี

มีตอสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเยดวยการสอนบน Padlet 

วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (2204-2103)  

 

2.  วิธีดําเนินการวิจัย 

      การพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเยดวยการ

สอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (2204-

2103) มีข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัยดงันี ้

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  ข้ันตอนการพัฒนาสื่อดจิิทัลดวยการสอน 

           บน Padlet 

 

        ข้ันตอนที่  1  ศึกษาหลักแนวคิด ทฤษฎีจาก

เอกสารตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

        1. ศึกษาเอกสารและตํารา และทฤษฎีของกาเยที่

เก่ียวของกับการจัดการเรียนรู   

        2. ศึกษาเอกสารและตาํราที่เก่ียวของกับ Padlet 

        ข้ันตอนที่ 2  พัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของ

กาเยดวยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตาราง

คํานวณ (2204-2103) ข้ันตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ

พัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเยดวยการสอนบน 

Padlet วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (2204-2103) ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ศึกษา

วิเคราะหเนื้อหาสาระและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

เพื่อกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม มีข้ันตอน

การดําเนินการดังนี้ 

         1. ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาสาระและผลการเรียนรู

ที่คาดหวังเพื่อกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

ในแตละหนวย 

        2. การสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

        3. สรางแบบทดสอบปฏิบัติใหครอบคลุมเนื้อหา  

         4. ห า คุ ณ ภ า พ ข อ ง แ บ บ ท ด ส อ บ โ ด ย นํ า

แบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการประเมินความ

สอดคลองของจุดประสงค กับเนื้อหาสาระซึ่ ง เปน

ผูเชี่ยวชาญทางดานวัดผลและประเมิน จํานวน 3 ทาน 

โดยคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความสอดคลองมากกวา 

0.50 ข้ึนไปมาใชเปนแบบทดสอบ 

         5. สรางสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเยดวยการ

สอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (2204-

2103) เร่ือง การใชฟงกชัน โดยทําการประเมินคุณภาพ

ของสื่อดิจิทัล มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

            5.1 กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินเพื่อ

รวบรวมความคิดเห็น ความเหมาะสมดานเนื้อหา ดาน

เทคนิคและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญที่มีตอสื่อดิจิทัล 

            5.2 กําหนดเกณฑการประเมิน ใชเกณฑการ

ประเมินแบบมาตราสวน 5 ระดับ แปลความหมายจาก

คาเฉลี่ย 

ผ่าน 

ศึกษาหลักสูตร วิเคราะหเนื้อหาตําราที่เกี่ยวของ  

กําหนดวัตถุประสงค 

พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 

วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ  

(2204- 2106) 

 

สรางสื่อดิจิทัลวิชาโปรแกรม 

ตารางคํานวณ (2204-2103) 

ดวย Padlet 

    

   
 ผูเชี่ยวชาญ 3 คน

 

สรางเอกสารประกอบการเรียน 

และแบบทดสอบบน Padlet 

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

ประกอบการเรียนและสื่อดิจิทัล 

ดําเนินการสอนโดยสื่อดิจิทัล 

ดวยการสอนบน Padlet 

เก็บรวบรวมขอมูล 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ไมผาน 
  ปรบัปรุงแกไข 

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา

34   Vocational Education Innovation and Research Journal : VEIRJ



 

  

            5.3 ประเมินสื่อดิจิทลัโดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน  

                   เคร่ืองมือที่ ใชในการประเมิน ไดแก 

แบบประเมินคุณภาพสื่อดิจิทัลดานเนื้อหาและดาน

เทคนิค แบบประเมินคา 5 ระดับ โดยแบงเปน 3 ตอน 

ไดแก 

                   ตอนที่ 1  เปนขอมูลของผูเชี่ยวชาญ 

                    ตอนที่ 2  เปนแบบประเมินระดับความ

เหมาะสมเนื้อหา และเทคนิคของบทเรียน 

                   ตอนที่ 3  เปนขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ 

        6. การวิ เคราะหขอมูลนําขอมูลที่ไดจากการ

ประเมินมาวิเคราะหเนื้อหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพื่อทําการสรุปผลการประเมินผล 

        7. ดําเนนิการทดลองหาประสิทธภิาพของสื่อ

ดิจิทัลมีข้ันตอนการดําเนนิการดงันี ้

             การทดลองคร้ังที่ 1  ดําเนินการทดลองกับ

ผูเรียน จํานวน 3 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางโดยสุมจาก

นักเรียนที่มีผลการเรียน เกง ปานกลาง ออน  จากนั้นให

ผูเรียนทดลองใชสื่อดิจิทัล จากเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 คน

ตอ 1 เคร่ือง การทดลองใชบทเรียนในคร้ังที่ 1 ผลที่ได

คือ รูปแบบและสีสันและตัวอักษรไมนาสนใจ    

             การทดลองคร้ังที่  2  นําสื่อที่ ไดจากการ

ปรับปรุงคร้ังที่ 1 นําไปทดลองกับผูเรียน จํานวน 10 คน 

ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน ซึ่งไมใชผูเรียนใน

กลุมที่  1  โดยใหผูเ รียนศึกษาสื่อดิจิทัล สื่อดิจิทัลมี

ประสิทธิภาพ 80/80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  

             การทดลองคร้ังที่ 3  เปนการทดลองกับกลุม

ตัวอยางจํานวน 30 คน โดยนําสื่อดิจิทัลที่ไดจากการ

ปรับปรุงคร้ังที่ 2 ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จากเคร่ือง

คอมพิวเตอร 1 คนตอ 1 เคร่ือง ผลที่ไดคือ สื่อดิจิทัลมี

ประสิทธิภาพ 83.53/88.78 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่

กําหนดไว 80/80 

        8. ข้ันเตรียมการ 

    8.1 ผูวิจัยแตงตัง้ผูเชี่ยวชาญ 

    8.2 สรางสื่อดิจทิัลเร่ืองการใชฟงกชนั 

    8.3 เตรียมสถานที่และอุปกรณในการ 

ทดลองสื่อดิจิทัล 

        9.  ข้ันตอนดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวม

ขอมูล 

    9.1 ผูวิจัยชี้แจง วัตถุประสงค วิธีการใชสื่อ 

ดิจิทัล  

    9.2 ดําเนินการทดสอบกอนเรียน โดยใช 

แบบทดสอบกอนเรียน 

    9.3 ใหผูเรียนศึกษาโดยใชสื่อดิจิทัล ดวยการ 

สอนบน Padlet     

    9.4 ดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช 

แบบทดสอบหลังเรียน 

             9.5 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไป

วิเคราะหขอมูลทางสถิติและหาประสิทธิภาพของสื่อ

ดิจิทัล ดวยการสอนบน Padlet   

กลุมตัวอยาง 

        ก ลุ ม ต ัว อ ย า ง  ไ ด แ ก  น ัก เ ร ีย น ร ะ ด ับ ชั ้น

ประกาศนียบัตรว ิชาช ีพปที ่ 2 หอง 2 ปการศึกษา 

2560  ส า ขา ว ิช า คอมพ ิว เ ตอ ร ธ ุร ก ิจ  ว ิท ย า ล ัย

อาชีวศึกษาอุดรธานี จํานวน 30 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

1. สื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเยดวยการสอนบน 

Padlet วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (2204-2103)   

2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนวิชา

โปรแกรมตารางคํานวณ (2204-2103) จํานวน 60 ขอ 

30 คะแนน 

 

4.  ผลการวิจัย 

     ผลการวิจัยการพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของ

กาเยดวยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตาราง

คํานวณ (2204-2103)  ดังนี้ 
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1. การเรียนโดยใชสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเย

ดวยการสอนบน Padlet  วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ 

(2204-2103) จํานวน 30 คน ไดคาประสิทธิภาพ 

(E1/E2) เทากับ  83.53/88.78 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ   

ดังตารางที่ 1 

2. ผลการวิจัยโดยใชสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเย 

ดวยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ 

(2204-2103) พบวา ชุดการสอนมีประสิทธิภาพดังนี้ 

 

ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
 

ผลการทดสอบ 
จํานวน 

ผูเรียน 

คะแนน  

   เต็ม 

     คะแนน 

      รวม 

คะแนน     

เฉล่ีย 

รอยละของ 

คะแนนเฉล่ีย 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) 

  30 100    2,424     8.35  83.53 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) 

  30 30  799 27.53  88.78 

 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบ 

               กอนและหลังเรียนโดยใชสื่อดิจิทัลตาม 

               แนวคิดของกาเย ดวยการสอนบน Padlet  

               วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (2204-2103) 
 

เครื่องมือท่ีใชวัด จํานวน

ผูเรยีน 

     X   S.D.      t-test 

แบบทดสอบกอนเรียน 30 8.27  1.98 
  59.94** 

แบบทดสอบหลังเรียน 30 27.53  0.82 

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

     ตารางที่ 3  ผลจากการศึกษาความพึงพอใจการใชสื่อ

ดิจิทัลตามแนวคิดของกาเยดวยการสอนบน Padlet วิชา

โปรแกรมตารางคํานวณ (2204-2103) ในภาพรวม 
 

รายการ X  S.D. 
ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

1.  ดานเน้ือหา 4.68 0.22 มากท่ีสุด 

2.  ดานการออกแบบบทเรียนอี   

     เลิรนนิง 
4.69 0.45 

มากท่ีสุด 

3. ดานการเรยีนแบบแบบบูรณา 

    การการเรียนการสอนแบบลง 

    มือปฏิบัต ิ

 4.71 0.56 มากท่ีสุด 

4. แบบทดสอบ 4.67 0.56 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.69 0.45 มากท่ีสุด 

 

5.  สรุป และอภิปรายผล 

     5.1  สรุปผลของการวิจัย มดีังนี ้

            1. ผลการพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของ

กาเยดวยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตาราง

คํานวณ (2204-2103) มีประสิทธิภาพ 80/80 เทากับ 

83.53/88.78 

            2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนเมื่อศึกษาผานสื่อ

ดิจิทัลตามแนวคิดของกาเยดวยการสอนบน Padlet วิชา

โปรแกรมตารางคํานวณ (2204-2103) พบวา คะแนน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 

            จากการวิจัยและการพัฒนาสื่อดิจิทัลตาม

แนวคิดของกาเยดวยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรม

ตารางคํานวณ (2204-2103) มีข้ันตอนการดําเนินการ

ดังนี้ 

            การพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเยดวย

การสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ 

(2204-2103) มีประสิทธิ ภาพ 83.53/88.78 ซึ่งเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 80/80  แสดงวาการพัฒนา

สื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเยดวยการสอนบน Padlet 

วิ ช า โ ป ร แ ก ร ม ต า ร า ง คํ า น ว ณ  ( 2 2 0 4 -2 1 0 3 )                

มีประสิทธิภาพที่นาเชื่อถือ เพราะไดผานประเมิน

ประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญโดยมีคุณภาพอยูในระดับ

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา

36   Vocational Education Innovation and Research Journal : VEIRJ



 

  

มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการออกแบบการเรียนรู

อยางเปนระบบ การออกแบบสื่อดิจิทัล ผูวิจัยไดยึดหลัก

แนวความคิดของกาเย  9 ข้ันตอน  มาชวยในการ

ออกแบบสื่อดิจิทัล ทําใหบทเรียนมีประสิทธิภาพ  

        องคประกอบของเอกสารประกอบการเรียนและ

สื่อดิจิทัล   มีดังตอไปนี้ คําชี้แจง คูมือการใชงาน เนื้อหา

ในรายวิชา โดยไดแบงออกเปนหัวขอยอย ๆ ทําให

ผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาตามลําดับจากงายไปหายาก และ

ผูเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนรู หรือทบทวนหัวขอที่

ตนเองไมเขาใจไดหลายคร้ังตามความตองการ 

     5.2  อภิปรายผล 

           5.2.1 ในการใชสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเย 

ดวยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ 

(2204-2103) ที่มีการวางแผนอยางเปนระบบ พบวา สื่อ

ดิจิทัลมีประสิทธิภาพ 83.53/88.78 ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 80/80  

           5.2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังเรียน

ส ูงกว าก อนเร ียนอย างม ีน ัยสําค ัญทางสถ ิต ิที ่ .01        

ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว 

           5.2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่

มีตอพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเยดวยการสอน

บน Padlet วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ (2204-2103) 

พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลในระดับมาก

ที่สุด  

        สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้เปนการพัฒนาสื่อดิจิทัล

ตามแนวคิดของกาเยดวยการสอนบน Padlet วิชา

โปรแกรมตารางคํานวณ (2204-2103) ที่มีการวางแผน

และลําดับขั้นตอนอยางเปนระบบ ทําใหมีศักยภาพใน

การเรียนรูที่สูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับไพรัชนพ  วิริยวรกุล 

และคณะ [2]  ถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดย

ใชเทคโนโลยีเครือขายออนไลนเป นนวัตกรรมทาง

การศึกษาที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับการเรียนการ

สอน ตามเกณฑที ่กําหนดคือ เท ากับหรือมากกว า 

80/80 สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขี้น 

และผูเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลอยูในระดับมาก

ที ่ส ุด แสดงใหเห็นวาสื ่อม ีความเหมาะสม สามารถ

นําไปใชเปนสื่อและนวัตกรรมประกอบการจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาประสิทธิภาพการใชถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น Peltier 

The Efficiency of Peltier-assisted water cooler 

 

ธนพล  แกวคําแจง1 และ กัมปนาท  บุญคง2 

 
*12แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1   

 

บทคัดยอ 

        การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือพัฒนาการสรางถัง

ทํ า ค ว า ม เ ย็ น จ า ก แ ผ น ทํ า ค ว า ม เ ย็ น  Peltier แ ล ว

ทําการศึกษาประสิทธิภาพการใชถังทําความเย็นจากแผนทํา

ความเย็น Peltier ท่ีไดออกแบบไว  ถังทํานํ้าเย็นน้ีจะทํา

ความเย็นมาจากแผน Peltier เพ่ือเปนการทดแทนตูเย็น

หรือเครื่องทํานํ้าเย็นท่ีอาศัยคอมเพรสเซอรอยู โดยเครื่องทํา

ความเย็นใหนํ้าดื่มโดยท่ัวไปมีราคาคอนขางสูงมากและมี

คาใชจาย คาไฟฟา คาดูแลรักษาท่ีจะตามมา สวนถังทํานํ้า

เย็นจะมีขนาดเบาประหยัดพลังงาน ดูแลงาย ใชพลังงาน

ทดแทนได คุมคาตอการลงทุน หรือสามารถประดิษฐทําเอง

ไดโดยงาย อีกท้ังยังสามารถ ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ี

แตกต างจากตู เ ย็นและเครื่ อง ทําความเย็นให นํ้ าดื่ ม   

สามารถนําไปใชในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนพลังงานไฟฟา ตามสวน 

ไร นา หรืองานตาง ๆ ท่ีอยูหางจากพลังงานไฟฟา พ้ืนท่ี

ประสบภัยพิบัติ ท้ังยังสามารถใชงานถังทํานํ้าเย็นตอเขากับ

แบตเตอรี่รถยนตทางชองจุดบุหรี่โดยตรง จึงไดทําการศึกษา

ประสิทธิภาพตอการใชถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น 

Peltier เพ่ือทดแทนการใชเครื่องทําความเย็นจากคอม

เพลสเซอร Peltier โดยมีผลออกมาในดานอุณหภูมิอยูใน

ระดับ (X=4.35, SD=0.91) และดานความสะดวกสบายใน

การใชงาน อยูในระดับดี  (X=4.45, SD=0.80) 

คําสําคัญ : ถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น Peltier  

 

Abstract 

        The purpose of this research is to 

develop the production of Peltier-assisted 

water cooler by investigating the efficiency and 

the product applicability. This water cooler is 

designed to use the Peltier device as the 

thermoelectric cooling instead of the 

conventional refrigerator that uses the vapor-

compression refrigeration system (VCRS). 

Furthermore, typical refrigerators tend to be 

bulky, expensive, and require costly 

maintenance. This water cooler, therefore, is 

designed to be lightweight, energy efficient, 

low production cost, and can be easily 

assembled. In addition, the cooler can be 

utilized in the area where power grid is 

inaccessible as it can be connected to 

automobile power connector or even the solar 

energy (e.g. ranch, farm, or disaster area). Based 

on statistical data, Peltier-assisted water cooler 

is able to cool the water down to below 10 °C, 

average score(X) of 3.92 and standard deviation 

(SD) of 0.45. The product applicability is in 

“good” category, X=4.45 and SD=0.80. 

Keywords : production of Peltier-assisted water  

                 cooler, Creating Web Pages with  

                 Macro media Dreamweaver CS6 
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1.  บทนํา 

ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในการ

ดําเนินชีวิตและการทํางานของมนุษยมากยิ่งข้ึน  เพื่อ

ชวยอํานวยความสะดวกและสามารถทดแทนการใช

แรงงานของมนุษยไดซึ่งในระยะเวลาไมถึง 10 ป การ

พัฒนาเทคโนโลยีจะเปนไปอยางรวดเร็วและแพรหลาย 

ทั้งทางดานอุตสาหกรรม  เกษตรกรรมและทางดาน

การแพทย  โดยสวนใหญจะมุงเนนการพัฒนาการใช

พลังงานทดแทนที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมและชวยลด

ปญหามลพิษ ซึ่งการพัฒนาการใชพลังงานทดแทน

แรงงานของมนุษยทางดานอุตสาหกรรมไดมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งเร่ืองเคร่ืองมือ 

อุปกรณตาง ๆ และเคร่ืองใชไฟฟาเปนไปอยางรวดเร็ว 

 การบริโภคน้ําดื่มแชเย็นจําเปนที่จะตองมีตูเย็น

หรือเคร่ืองทําความเย็นในการทําน้ําเย็น หรือไมก็ใช

น้ําแข็งมาแช แตงานวิจัยนี้จะเนนกลาวถึงเคร่ืองทํา

ความเย็นใหกับน้ําดื่ม โดยที่เคร่ืองทําความเย็นดังกลาวมี

ขนาดเล็กและติดตั้งงายใชพลังงานไฟฟาที่ลดนอยลง

และไมตองอาศัยคอมเพรสเซอรมาทําความเย็น 

ที่ยากลําบากตอการเคลื่อนยายทั้งยังสิ้นเปลืองพลังงาน

รวมทั้งพื้นที่ในการวางตูทําน้ําเย็น สามารถเคลื่อนยาย

ไปไดทุกที่และยังใชพลังงานจากไฟฟาแรงดันกระแสตรง

ขนาด 12 โวลท รวมไปถึงพลังงานจากแสงอาทิตยได

ดวย เนื่องจากเคร่ืองทําน้ํา เย็นหรือตู เย็นมีการใช

คอมเพรสเซอรเหมือนกันเทากับวาเคร่ืองทําน้ําเย็นก็

อาจเปรียบไดกับวาเปนการใชตูเย็น 1 หลัง เชนเดียวกัน  

และการใชกลองโฟม หรือ กลองเก็บความเย็นเปนอีก

ทางเลือกหนึ่งที่สามารถพกพาได แตก็สามารถแชอาหาร

และเคร่ืองดื่มไดในเวลาที่จํากัด เพราะตองใชน้ําแข็งใน

การทําความเย็น เพื่อเปนการพัฒนาเทคโนโลยีและชวย

ใหผูบริโภคน้ําดื่มแชเย็นมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน

และลดการใชพลังงานไฟฟา เหมาะสําหรับการทําความ

เย็นใหน้ําดื่มในสํานักงาน วัด สถานที่ไฟฟาเขาไมถึง 

หรือพื้นที่เกิดเหตุภัยพิบัติน้ําทวม แผนดินไหว การ

ทํางานในบริเวณที่ไมมีกระแสไฟฟา หรือการใชงานที่ไม

ตองการใชตูเย็นที่มีราคาคอนขางสูง และลดคาใชจายใน

การใชตูทําน้ําเย็นมาใชงาน จึงไดมีการประดิษฐถังทําน้ํา

เย็นข้ึนมาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของถังทําน้ําเย็นและ

เปนการทดแทนตู เย็นหรือเคร่ืองทําน้ําเย็นที่อาศัย

คอมเพรสเซอรอยู อีกทั้งเคร่ืองทําความเย็นใหน้ําดื่ม

โดยทั่ว ไปมีราคาคอนขางสู งมากและมีค า ใชจ าย        

คาไฟฟา คาดูแลรักษาที่จะตามมา สวนถังทําน้ําเย็นจะมี

ขนาดเบาประหยัดพลังงาน ดูแลงาย ใชพลังงานทดแทน

ไดคุมคาตอการลงทุน หรือสามารถประดิษฐทําเอง 

ไดโดยงาย 

 ตามที่กลาวมา ผูจัดทําจึงไดออกแบบและสราง

ถังทําน้ําเย็น ที่สามารถนําไปใชไดอยางสะดวก ลดการ

ใชพลังงานไฟฟาที่แตกตางจากตูเย็นและเคร่ืองทําความ

เย็นใหน้ํ าดื่ ม  ทั้ งยั งสามารถใช ได กับระบบไฟฟา

กระแสตรงและกระแสสลับ   สามารถนําไปใชในพื้นที่ที่

ไมมีพลังงานไฟฟา ตามสวน ไร นา หรืองานตาง ๆ ที่อยู

หางจากพลังงานไฟฟา พื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยการใช

แหลงพลังงานจากแสงอาทิตยรวมได ทั้งยังสามารถใช

งานถังทําน้ําเย็นตอเขากับแบตเตอร่ีรถยนตทางชองจุด

บุหร่ีโดยตรงไดเลยและยังสามารถใชไดกับไฟบาน 220 

ACV 50 Hz โดยผานหมอแปลงไฟขนาด 12 โวลท ดีซี  

1แอมป – 10 แอมป ไดอีกดวย ราคาในการออกแบบ

และสรางคุมคาตอการลงทุนในระยะยาว ซ่ึงถูกกวา

เคร่ืองทําน้ําเย็นและตูเย็นตามทองตลาด 

1.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 

           1.1.1 เพื่อพัฒนาถังทําความเย็นจากแผนทาํ 

ความเย็น Peltier  

            1.1.2 เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพถังทําความ

เย็นจากแผนทําความเย็น Peltier 
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2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

    2.1 แผนทาํความเย็น 
 

 

 

 

 

รูปที่ 1  แผนทําความเย็น Peltier 

 

        กระบวนการทําความเย็นหรือระบบทําความเย็น 

ที่ใชคอมเพรสเซอรเปนตัวดูดอัดสารทําความเย็นถือเปน

เร่ืองที่ เราตางก็คุนเคยกันอยูแลวในชีวิตประจําวัน 

เพราะไมวาจะเปนระบบทําความเย็นขนาดใหญระดับ

อุตสาหกรรม มาจนถึงระบบแอรหรือตูเย็นที่เราใชงาน

กันในครัวเรือน ลวนแลวแตเปนระบบทําความเย็นที่ใช

คอมเพรสเซอรเปนตัวขับเคลื่อนซึ่งระบบทําความเย็น   

ที่ ใชคอมเพรสเซอร เปนตัวขับเคลื่อนนี้  ถือวา เปน

หลักการทําความเย็นที่มนุษยสรางข้ึน และใชงานมา

นานนับรอยป 

        แตเมื่อไม ก่ีปใหหลัง เ ร่ิมมีการนําเอาอีกหนึ่ง

รูปแบบของการทําความเย็นมาใชงานอยางเปนจริงเปน

จัง ในลักษณะการใชงานแบบที่คลายคลึงกับระบบทํา

ความเย็นที่ใชคอมเพรสเซอร ซึ่งการทําความเย็นใน

รูปแบบนี้ไมตองใชคอมเพรสเซอร หรือสวนที่เปนกลไก

ขับเคลื่อนใด ๆ และไมตองใชสารทําความเย็นเปน

ตัวกลางในระบบเหมือนเชนที่เคยทํากัน เพราะเปนการ

ทําความเย็นที่ไดจากการไหลของกระแสไฟฟาผานสาร

กึงตัวนํา 

        หลักการดังกลาวมีชื่อวา เทอรโมอิเล็กทริค 

คูลเลอร เพลเทียร TEC (Thermoelectric Cooler 

Peltier) ซึ่งเปนแผนที่สามารถสรางความเย็นไดที่ดาน

หนึ่ง และปลอยความรอนออกมาที่อีกดานหนึ่ง เพียงแค

จายไฟฟากระแสตรงเขาไปเทานั้น 

        โครงสรางเบื้องตนของแผนเพลเทียร (Peltier) 

ประกอบดวยสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น (N-Type) และชนิด

พี (P-Type)  

 

  

 

 

 

รูปที่ 2  โครงสรางภายในแผนเพลเทียร 

 

    2.2 หลักการออกแบบถังทําความเย็นจากแผน 

Peltier 

           หลักการทํางานของแผนทําความเย็นเพลเทียร

นั้ น  เ ป นหลั ก ก า รที่ มี ชื่ อ ว า  เ ทอร โ ม อิ เ ล็ กท ริ ก 

(Thermoelectric) หลักการทําความเย็นแบบนี้เกิดข้ึน

ไดโดยการใชสารก่ึงตัวนําแบบ พี-เอ็น (P-N Type) ซึ่ง

สารก่ึงตัวนําแบบพี-เอ็น คือ สวนประกอบหลักของแผน

ทําความเย็นเพลเทียร โดยการทําความเย็นจะเกิดข้ึนได

ก็ตอเมื่อ มีการจายไฟฟากระแสตรง(Direct Current : 

DC) หรือไฟดีซี ใหกับแผนทําความเย็นเพลเทียร เพราะ

เมื่ อกระแสไฟฟ า เดินทางผ านวัสดุที่ มี คุณสมบัติ 

เปนสารก่ึงตัวนําแลวก็จะเกิดการทําปฏิกิริยาข้ึน 

        สารก่ึงตัวนํา แบบพี-เอ็น ซึ่งตางชนิดกัน เมื่อมี

กระแสไฟฟ า ไหลผาน ก็จะมีการดูดกลืน กันของ

อิเล็กตรอนที่เคลื่อนจากระดับพลังงานต่ําทางดานสารก่ึง

ตัวนําแบบพี ไปสูระดับพลังงานที่สูงกวาทางดานสารก่ึง

ตัวนําแบบเอ็น กระบวนการดังกลาวสงผลใหที่ผิวดาน

หนึ่งของแผนเพลเทียรมีการดูดพลังงานความรอน ซึ่งก็
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ไดจากความรอนที่อยูโดยรอบนั่นเอง เมื่อความรอนใน

บริเวณรอบ ๆ ถูกดูดเขามา ก็จะทําใหในบริเวณนั้นมี

อุณหภูมิต่ําลง ซึ่งดานนี้ก็คือ ดานทําความเย็นนั่นเอง 

และในขณะเดียวกัน ก็จะเกิดการดูดกลืนของอิเล็กตรอน

จากระดับพลังงานที่สูง ในสารก่ึงตัวนําแบบเอ็นสูระดับ

พลังงานที่ต่ํากวา ในสารก่ึงตัวนําแบบพี สงผลใหเกิดการ

คายความรอนออกมาที่บริเวณผิวหนาของอีกดานหนึ่ง 

    2.3  สรางเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

           2.3.1 การสรางเคร่ืองมือสําหรับการทดลอง

คร้ังนี้ ผูประดษิฐไดแบงการศึกษาออกเปนสวน ๆ คือ 

ถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น Peltier และ คูมือ

การจัดสราง   นอกจากนี้ยังมีแบบประสิทธิภาพการใช

ถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น Peltier และ

ทดลองในหัวขอตาง ๆ สาํหรับเก็บขอมูลโดยมี

รายละเอียดและข้ันตอนในการดําเนินการสรางในแตละ

สวนดังตอไปนี้  

          2.3.1.1  ศึกษาความเปนไปไดของการ

นําเอาแผนทําความเย็น Peltier ที่จะเอามาใชเปนตัวทาํ

ความเย็น 

          2.3.1.2  ศึกษาระบบการจัดการระบบ

ไฟเลี้ยงแผนทําความเย็น Peltier โดยใชไฟเลี้ยง ขนาด

ตางๆ ตั้งแต 9-12 โวลต กระแสไฟฟา ขนาด 1-20 

แอมป จากแหลงจายไฟกระแสสลับ และจากพลังงาน

แสงอาทิตย  

          2.3.1.3  ประกอบวงจรภายในและ

ออกแบบบรรจุอุปกรณ ใหสะดวกตอการใชงาน โดยมี

รูปแบบที่การจัดเก็บของอุปกรณตางๆ ใหมิดชิด และ

สะดวกตอการใชงาน 

           ดั งนั้ น  จึ ง ได นํ า เอาหลักการดั งกล าวมา

ออกแบบให เปน ถังทําความเย็นจากแผน Peltier 

ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

           1.  ทําการศึกษารวบรวมขอมูลและทดลอง

การทํางานของแผน Peltier โดยการจายไฟกระแสตรง 

ขนาด 12 โวลท 1 แอมป โดยใชแหลงจายจากตารางที่ 

1 ดังนี ้

 

ตารางที่ 1  การทดลองทําความเย็นจากแหลงจาย 

               2  ชนิด 
 

ชนิดแหลงจาย ความเย็น 
เวลาที่ใชในการ

ทําความเย็น 

หมอแปลง  25°C 25-30 นาท ี

สวิตชิ่ง 17°C 15 นาท ี

หมายเหตุ : การทดลองที่อุณหภูมิหอง  

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3  อุณหภูมิที่ไดระหวางการทดลอง 

 

           2.  สรางถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น 

Peltier โดยใชกระติกน้ําแข็งแบบพลาสติก 2 ชั้น ขนาด 

20 x 30 cm เพื่อความเหมาะสมกับแผนทาํความเย็น 

Peltier จํานวน 1 แผน และสวติชิ่ง ขนาด 12 โวลท 1 

แอมป  

           3.  ทําการเจาะกระตกิน้ําแข็งโดยใชดานเย็น

ของแผน Peltier ติดตั้งหันเขาไปภายในกระติก และให

ดานรอนหันออกมานอกกระตกิ จากนั้นนําแผนระบาย

ความรอนขนาด 4.5 x 3 นิ้ว จาํนวน 2 ตัว มาทาซลิิโคน

ระบายความรอนแลวติดเขากับฝงทางดานรอนของแผน 

Peltier  
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รูปที่ 4  การติดตั้งแผนทําความเย็น Peltier 

 

           4.  ใชพัดลมระบายความรอนขนาด 3.5 นิ้ว 

จํานวน 2 ตัว ติดตั้งหลงัแผนระบายความรอน เพื่อชวย

ในการระบายความรอน 

           5. ใชพัดลมขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 ตัว ติด

ภายในถึงบริเวณดานเย็นของแผน Peltier เพื่อชวยดูด

ความเย็นเขาไปภายในกระติกเพื่อเพิ่มความเย็นภายใน

ใหเย็นเร็วข้ึน 
 

 

 

 

  

 

รูปที่ 5  รูปตําแหนงการติดตัง้พดัลมระบบายความรอน  

 

           6.  นําสวิตซิง่เพาวเวอรซัพพลายที่เตรียมไวมา

ตอจากภายนอกเขาที่ข้ัวตอบวกลบที่เตรียมไว และลอง

วัดความเย็นในกระติกและเทียบเวลาในการทําความเย็น

ที่ ต่ํากวา 18°C ก็เปนผลทีน่าพอใจเพราะสามารถทํา

ความเย็นที่อุณหภูมิ 17°C ไดภายในเวลา 15 นาท ี

           7.  ทดลองทําการแชเคร่ืองดื่มบรรจุกระปอง

สามารถทาํความเย็นใหกับเคร่ืองดื่มบรรจุกระปองขนาด 

350 ml จํานวน 4 กระปอง มีความเย็นแตไมถึงกับจุด

แข็งตัว เนื่องจากใชแผนทําความเย็น Peltier จํานวน

เพียง 1 แผน 

           8.  จากการทดลองจะมีอุณหภูมิความรอน

ออกมาทางดานที่ระบายความรอนอยูมาก เพราะถาหาก

รอนมากเทาใดความเย็นในดานฝงเย็นก็จะเย็นมากยิ่งข้ึน 

แตในการทดลองกระติกทําความเย็นจากแผน Peltier 

จะทําอุณหภูมิอยูที่เฉลี่ย 17°C 

           2.3.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

            ในการวิจัยคร้ังนี้  เคร่ืองมือที่ใชเปน

แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ยสร า ง ข้ึน เพื่ อการ ศึกษาหา

ประสิทธิภาพการใชถังทําความเย็นจากแผนทําความเยน็ 

Peltier นําชุดถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น 

Peltier ที่ ส ร า ง ข้ึ น ม า ท ด ส อ บ ห า ก า ร ศึ ก ษ า ห า

ประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนําถังทําความเย็นจากแผนทํา

ความเย็น Peltier ตามที่ไดจากการทดสอบมาทําการ

ปรับปรุงแกไข เพื่อใหไดถังทําความเย็นจากแผนทํา

ความเย็น Peltier 

           2.3.4  การสรางแบบประเมินการศึกษาหา

ประสิทธิภาพถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น 

Peltier นั้น โดยมีการกําหนดเปนขอสอบถาม คือ 

อุณหภูมิความเย็นเปนไปตามตองการ กําหนดระดับเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา ใหน้ําหนักคะแนน  5 

ระดับ กลาวคือ 

 ระดับคะแนน 5  หมายถึง มีความพึงพอใจ

ระดับ มากที่สุด 

 ระดับคะแนน 4  หมายถึง มีความพึงพอใจ

ระดับ มาก 

 ระดับคะแนน 3  หมายถึง มีความพึงพอใจ

ระดับ ปานกลาง 

 ระดับคะแนน 2  หมายถึง มีความพึงพอใจ

ระดับ พอใช 

 ระดับคะแนน 1  หมายถึง มีความพึงพอใจ

ระดับต่ํา ควรปรับปรุง 
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 เ มื่ อ ส ร า ง แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ก า ร ศึ ก ษ า ห า

ประสิทธิภาพถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น 

Peltier เรียบรอยแลว  ผูประดิษฐไดนําไปทดสอบ 

เพื่อเก็บขอมูลทําการศึกษาหาประสิทธิภาพตอไป  

    2.4  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ในการวิจัยเพื่อหาสมรรถนะทางกายภาพของ

ถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น Peltier จาก

ประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 20 ทาน จากกลุม

ตัวอยางอยางงาย เปนนักเรียน นักศึกษา และครู

อาจารย ในวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 

    2.5  การดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล  

          การทดลองคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช

แบบแผนการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว (One-Shot 

Case Study) จํานวน 20 ตัวอยาง ทําการทดลอง เมื่อ

ทําการทดลองแลวก็ทําการทดสอบหาสมรรถนะทาง

กายภาพถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น Peltier 

การทดลองแบบนี้สามารถทําไดงาย รวดเร็ว และ

ประหยัด ผูวิจัยไดนําถังทําความเย็นจากแผนทําความ

เย็น Peltierไปดําเนินการทดลองเก็บขอมูล  

    2.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําเคร่ืองมือที่

สรางข้ึน ใหกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถามและเก็บ

ขอมูลดวยตนเอง เกณฑการวิเคราะหผล กําหนดไดดังนี ้

 

ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเกณฑระดับประสิทธิภาพ 

 

ระดับคะแนน 
ความหมาย 

ประสิทธิภาพ 

4.50 - 5.00 ดีมาก 

3.50 - 4.49 ดี 

2.50 - 3.49 ดีปานกลาง 

1.50 – 2.49 ดีนอย 

1.00 – 1.49 ดีนอยมาก 

    2.7  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 2.7.1  คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) 

  
n

x
x ∑=           (1) 

 

       กําหนดให   x  แทน คาเฉลีย่ 

       ∑ x   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

ในกลุม 

          n    แทน จํานวนคร้ังในกลุม 

 2.7.2  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

      
( )

1

2

−

∑
=

−
N

s
xx

  (2) 

 

      กําหนดให s  แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

         x  แทน คะแนนแตละตัว 

         x  แทน คาเฉลี่ย 

         n  แทน จํานวนคะแนนในกลุม 

       ∑ แทน ผลรวม 

 

3.  ผลการวิจัย 

     การทดลองคร้ังนี้ เปนการศึกษาหาประสิทธิภาพถัง

ทําความเย็นจากแผนทําความเย็น Peltier โดยมีผลของ

การทดลอง ดังตอไปนี้ 

      3.1  ถังทําความเยน็จากแผนทาํความเย็น Peltier 

             ได ถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น 

Peltier จํานวน 1 กระติก มีคุณสมบัติดังนี้ 

             3.1.1  ขนาด 20 x 30 cm  

             3.1.2  บรรจุกระปองเคร่ืองดื่มขนาด 

330 ml ได 4 กระปอง 

             3.1.3  มีขนาดน้ําหนัก 1.5 กิโลกรัม 

             3.1.4  อุณหภูมิต่ําสุด 17° C 

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา

44   Vocational Education Innovation and Research Journal : VEIRJ



 

  

             3.1.5  ใชไฟเลี้ยงขนาด 12 Vdc 1A แบบ

สวิตชิ่ง 

             3.1.6 ทําความเย็นถึง 17° C ไดในเวลา 

15 นาท ี  

      3.2  ผลการการศึกษาหาประสิทธิภาพ 

             ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพถังทําความเย็น

จากแผนทําความเย็น Peltier  ผูประดิษฐไดทําการเก็บ

ขอมูล ผลการทดลองไดดังนี้ อุณหภูมิที่ได และความ

สะดวกสบายในการใชงานโดยสรุปเปนตารางไดดังนี ้

ตารางที่ 3  ผลการทดลองการทํางานของถังทํา 

               ความเย็นจากแผนทําความเย็น Peltier 
 

รายการทดลอง ผลที่ได 

อุณหภูมิต่ํากวา 18 °C ดี  

เวลาที่ใชในการทําความเย็น ดีมาก 

ความเย็นที่แชกระปองเคร่ืองดื่ม ดี 

ความสะดวกสบายในการใชงาน ดี 

 

ตารางที่ 4  ผลการการศึกษาหาประสทิธิภาพถังทํา 

               ความเย็นจากแผนทําความเย็น Peltier 
 

รายการศึกษาหาประสิทธิภาพ คาเฉลี่ย S.D. 

อุณหภูมิต่ํากวา 18 °C 4.35 0.91 

เวลาที่ใชในการทําความเย็น 4.70 0.64 

ความเย็นที่แชกระปองเคร่ืองดื่ม 4.35 0.91 

ความสะดวกสบายในการใชงาน 4.45 0.80 
 

 

 

 

 

4.  สรุปผลการทดลอง  

การทดลองคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช

แบบแผนการทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียวแลวทําการ

ทดสอบคร้ังเดียว (One-Short Case Study) สาเหตุที่

ใชวิธีนี้ เพราะเปนนวัตกรรมใหม เพื่อการศึกษาหา

ประสิทธิภาพถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น 

Peltier และผูประดิษฐไดนําถังทําความเย็นจากแผนทํา

ความเย็น Peltier มาทดลองศึกษาหาประสิทธิภาพและ

ความพึ งพอใจโดยมี วัต ถุประสงค เพื่ อจัดทํ า เปน

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม เพื่อดูความคุมคาและความ

เปนไปไดในการลงทุนเชิงพาณิชยตอไป 

 4.1  ผลการการศึกษาหาประสิทธิภาพตอ

อุณหภูมิต่ํากวา 18°C ถังทําความเย็นจากแผนทําความ

เย็น Peltier  มีคาเฉลี่ย 4.35 ซึ่งจัดวาอยูในเกณฑดี 

 4.2  ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพตอเวลาที่ใช

ในการทําความเย็นจากแผนทําความเย็น Peltier      มี

คาเฉลี่ย 4.70 ซึ่งจัดวาอยูในเกณฑดีมาก 

4.3  ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพตอความเย็นที่

แชกระปองเคร่ืองดื่มจากถังทําความเย็นจากแผนทํา

ความเย็น Peltier   มีคาเฉลี่ย 4.35 ซึ่งจัดวาอยูใน

เกณฑดี 

4.4  ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพตอความ

สะดวกสบายในการใชงาน ถังทําความเย็นจากแผนทํา

ความเย็น Peltier   มีคาเฉลี่ย 4.45 ซึ่งจัดวาอยูใน

เกณฑดี  

 สรุปไดถังทําความเย็นจากแผนทําความเย็น 

Peltier   ที่ผูประดิษฐไดสรางข้ึนนี้  สามารถนําไปใช

ทดแทนเคร่ืองทําความเย็นจากคอมเพสเซอรไดในระดับ

ที่ดี เหมาะสําหรับการทําความเย็นขนาดเล็ก และ

นาสนใจตอการพัฒนาเพื่อลดความรอนและเพิ่มความ

เย็นใหมากข้ึน 
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 5.  ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

        5.1  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

               5.1.1  พัฒนาโดยการหาวิธีการลดอุณหภูมิ

ความรอนใหไดมากแตสามารถทําความเย็นไดดียิ่งข้ึน 

               5.1.2  พัฒนาใหแ ข็งแรงทนทานและ 

กระทักรัด สามารถนําสูขบวนการทางพาณิชยได 

        5.2  ประสบการณที่ผูวิจัยไดรับ 

       จากการทําวิจัยโครงการในคร้ังนี้ทําให

ผู วิ จั ย ได คิ ดคนที่ จ ะทํ า ถั งทํ า คว าม เย็ น จากแผ น 

ทําความเย็น Peltier  เปนการคนคิดสิ่งที่เกิดข้ึนใกลๆ 

ตัว และไดนําเอาความรูในวิชาที่เรียนมาประยุกตใชกับ

งานฝมือที่ทําเปนโครงการชิ้นนี้ ข้ึนมา อีกทั้งยังทําให

ผูวิจัยไดเรียนรูการใชเคร่ืองมือและสถิติในการวิจัยเพื่อ

เตรียมพรอมสูการวิจัยในเร่ืองอ่ืน ๆ ตอไป 
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การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องเช่ือมไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย 

Construction and Performance Verification of Single Phase Welding Machine  

Saving Energy Controlled by Solid State Relay 

 

สิทธิพงษ  จีนหม้ัน1 ทัศพร  สมเชื้อ2 และ วรวุฒิ  ตั้งนรกุล3 

 
*1,2,3สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   สังกัดวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต  

 

บทคัดยอ 

        การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหา

ประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาผลการใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟา

เฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย 

โดยเปรียบเทียบอัตราการใชพลังงานกับเคร่ืองเชื่อม

ไฟฟาเฟสเดียวชนิดหมอแปลงแบบเลื่อนขดลวด และ

ประเมินความพึงพอใจ ทั้งนี้ไดทําการทดลองโดยการ

นําเอาสิ่งประดิษฐ คือเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียว

ประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย ทดลอง

กับกลุมตัวอยางชางเชื่อมโลหะใน จังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน 10 คน  

        ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟาที่ใชตอ

วัน (8 ชั่วโมง) ของเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัด

พลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย เวลาที่ใชขณะ

เตรียมงาน 4 ชั่วโมง ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาที่ใช

ขณะเตรียมงาน 0 กิโลวัตต และเวลาที่ใชขณะเชื่อมงาน 

4 ชั่วโมง ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาที่ใชขณะเตรียม

งาน 178.20 กิโลวัตต สรุปเคร่ืองเชื่อมไฟฟาประหยัด

พลังงานไฟฟาขณะเตรียมงาน 27.72 กิโลวัตตตอเคร่ือง

ตอวัน (8 ชั่วโมง) 

        ผลของความพึงพอใจตอผูใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟา

เฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย 

อยูในระดับมากที่สุด  

 

คําสําคัญ : เคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียว, เคร่ืองเชื่อม 

               ไฟฟาเฟสเดียวแบบเลื่อนขดลวด,  

               การสิ้นเปลืองพลังงาน 

 

Abstract 

        This study aims to construct and find out 

the efficiency of single phase welding machine 

saving energy controlled by solid state relay. In 

order to find out the efficiency of the machine, 

we need to compare power consumption ratio 

to electrical welding machine (coil slider single 

phase) and evaluate the welders’ satisfaction.  

        The study was carried out with 10 

welders from different welding shops in 

Suratthani. The machine was used eight hours 

per day, (four hours for welding and four hours 

for preparing welding materials) 

        The main findings are as follows : The 

power consumption was 0 (Zero)kilowatt/ 

4hour while preparing welding materials. The 

power consumption was 178.20 kilowatt/4 

hour while welding. Each machine can save 

energy 27.72 kilowatt/day. The level of 

subjects’ satisfaction with the machine, 

creative thinking, durability, design and 

application were acceptable. 
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        The result of the satisfaction of users of 

single phase welding machine saving energy 

controlled by solid state relay. At the highest 

level 

Keywords : Single phase welding machine, Coil  

                 slider single phase welding  

                 machine, Power consumption 

 

1.  บทนํา 

        พลังงานเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่งของ

มนุษยในโลกปจจุบัน เพราะพลังงานไดเขามามีสวน

สํ า คั ญ ทั้ ง ใ น ด า น ที่ อ ยู อ า ศั ย  ภ า ค ธุ ร กิ จ  แ ล ะ

ภาคอุตสาหกรรมตางๆ จากการคาดการณของทบวง

พลังงานโลก (International Energy Agency: IEA) 

ภาพรวมการใชพลังงานข้ันพื้นฐานของโลกยังคงเติบโต

อยางตอเนื่อง โดยคาดวาภายในป 2578 ปริมาณการใช

พลังงานของโลกจะมากกวาเม่ือป 2551 อยูประมาณ

รอยละ 36 (แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.

2555–2558 กระทรวงพลังงาน: 7) พลังงานจึงเปน

ปจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สําคัญของแตละประเทศ ใน

ภาวะที่ เศรษฐกิจโลกมีการขยายตั วทั้ งทางด าน

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การเรงรัดพัฒนาประเทศ

ไปสูประเทศอุตสาหกรรมใหมจําเปนตองใชพลังงานเพิ่ม

มากข้ึน 

        พลังงานไฟฟาเปนพลังงานสําคัญอีกประเภทหนึ่ง

ที่ถูกนํามาใชเพื่อสนองตอบความตองการในการพัฒนา

ประเทศ พัฒนาฝมือแรงงานคน ไมวาจะเปนการ

นํามาใชในปจจัยพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน 

การอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต การคมนาคม 

การพัฒนา เศรษฐกิจตลอดจนภาคอุตสาหกรรม         

ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ได

ใหความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรม สงผลใหประเทศ

ไทยมีการขยายตัวและมีการพัฒนาฝมือแรงงานตามมา

เปนลําดับซึ่งการพัฒนาฝมือแรงงานที่ กําลังเปนที่

ตองการในภาคอุตสาหกรรมอยูตอนนี้ก็คงหนีไมพน

ชางฝมือเชื่อมโลหะ สิ่ ง อํานวยความสะดวกตางๆ        

ที่เกิดข้ึนลวนมากจากการประกอบชิ้นสวนจากการเชื่อม

กันทั้งสิ้น แตจะรูหรือไมวาการเชื่อมงานแตละชิ้นตอง

เปดเคร่ืองเชื่อมทิ้งไวตลอดเวลา และการเชื่อมเหล็กใน

แตละคร้ังจะมีแสลก (Slag) ที่รอยเชื่อมที่ตองเคาะออก 

ซึ่งใชเวลาในการเคาะนานพอสมควร หรือชางบางรายที่

ตองทําการเชื่อมบนหลังคาก็คงไมลงมาปดแน หรือ

บางคร้ังการเปลี่ยนลวดเชื่อมก็ใชเวลานานพอสมควร 

และกระแสไฟฟาก็ยังคงไหลผานอยูตลอดเวลาทําให

สิ้นเปลืองพลังงานโดยเปลาประโยชน 

        จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัย

จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพเคร่ืองเชื่อม

ไฟฟาใหเปนอุปกรณที่สามารถประหยัดพลังงาน โดยที่

ชางเชื่อมโลหะ ไมจําเปนที่จะตองเดินไปเปด-ปดเคร่ือง 

เพียงแควางคีมจับลวดเชื่อมก็จะเปนการปดเคร่ืองเชื่อม

โดยอัตโนมัติ ซึ่งทําใหสะดวกและประหยัดพลังงานมาก

ข้ึนอีกดวย ผูวิจัยเห็นความสําคัญตรงนี้จึงพัฒนาเคร่ือง

เชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซ

ลิตสเตตรีเลย เพื่อใชพัฒนาอาชีพของชางเชื่อมโลหะ

และลดการใชพลังงานที่สิ้นเปลืองไปโดยเปลาประโยชน 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

      2.1  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพเคร่ืองเชื่อม

ไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตต 

รีเลย  

      2.2  เพื่อศึกษาผลการใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียว

ประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย โดย

เปรียบเทียบอัตราการใชพลังงานกับเคร่ืองเชื่อมไฟฟา

เฟสเดียวชนิดหมอแปลงแบบเลื่อนขดลวด 
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      2.3  เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากผูใชเคร่ืองเชื่อม

ไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตต 

รีเลย 

 

3.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

     3.1  ประเภทเคร่ืองเชื่อมไฟฟา 

 เคร่ืองเชื่อมไฟฟาในที่นี้ครอบคลุมถึงเคร่ืองเชื่อม

อารก กระแสสลับ เคร่ืองเชื่อมอารกกระแสตรง เคร่ือง

เชื่อมความตานทาน เคร่ืองเชื่อมอารกมอเตอร-เจเนอเร

เตอร และเคร่ืองเชื่อมอ่ืนที่คลายกันที่มีการใชไฟจาก

ระบบไฟฟา เคร่ืองเชื่อมที่กลาวมาขางตนมีลักษณะเดน

ที่แตกตางกันดังนี้ 

           3.1.1  เคร่ืองเชื่อมไฟฟาอารกกระแสสลบั  

                    เปนเคร่ืองเชื่อมที่อาศัยหมอแปลง

ขนาดเล็ก แปลงแรงดันใหต่ําลง (แตกระแสจะสูงข้ึน) 

ปกติจะสามารถปรับแรงดันดานไฟออกได เพื่อใหเหมาะกับ

ชิ้นงาน ขณะเชื่อมจะเกิดอารกระหวางโลหะของลวดเชื่อม

กับชิ้นงาน ทําใหโลหะของลวดเชื่อมหลอมละลายติดกับ

ชิ้นงาน ณ จุดนั้นๆ 

           3.1.2  เคร่ืองเชื่อมไฟฟาอารกกระแสตรง 

                    เคร่ืองเชื่อมอารกกระแสตรงคลายกับ

เคร่ืองเชื่อม อารก  กระแสสลับ แตจะมีชุดเร็กติฟายเออร 

เพื่อแปลงใหเปนแรงดันไฟตรง ผลที่ไดคือรอยเชื่อมจะ

ดีกวาเคร่ืองเชื่อมอารกกระแสสลับ เนื่องจากกระแสไฟ

จะเรียบกวานั่นเอง 

           3.1.3  เคร่ืองเชื่อมไฟฟาอารกมอเตอร-เจเนอ     

เรเตอร  

               เปนเคร่ืองเชื่อมที่ภายในประกอบดวย

มอเตอร และเจเนอเรเตอร โดยการจายไฟฟาใหกับมอเตอร 

และเอามอเตอรไปปนเจเนอเรเตอรใหผลิตกระแสไฟฟา

ออกมา  เพื่อใชในการเชื่อม ที่ใชงานทั่วไปจะมีหลายหัว

จายคือเชื่อมหลายจุดไดพรอมกัน สําหรับโรงงานทั่วไป

นิยมใชแบบที่ติดตั้งอยูกับที่ และใชเฉพาะไฟฟาเทานั้น 

สวนงานภาคสนามจะใชแบบที่ ใช ไดทั้ งไฟฟา และ

เคร่ืองยนต (ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง) เนื่องจากอาจอยูไกล

จากแหลงจายไฟฟามากเกินไป ที่พบเห็นกันทั่วไปคือ

เคร่ืองเชื่อมที่ใชในการ สรางถนน, สะพาน ฯลฯ 

           3.1.4  เคร่ืองเชื่อมความตานทาน  

           เรียกอีกอยางหนึ่งวาเคร่ืองสปอทเปน

เคร่ืองเชื่อมที่ใชย้ําโลหะแผนใหหลอมละลายติดกัน 

สามารถเปลี่ยนหัวเชื่อมไดหลายรูปแบบใหเหมาะกับงาน

นั้นๆ มีทั้งหัวจายเดียวและหลายหัวจายแบบโรบอทที่ใช

ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 

     3.2  เคร่ืองเชื่อมไฟฟาหมอแปลงแบบเลื่อนขดลวด  

 เปนเคร่ืองเชื่อมที่มีหมอแปลงจํานวน 1 ชุด

ประกอบดวยขดลวดปฐมภูมิกับทุติยภูมิ การปรับกระแส

เชื่อมเพิ่มข้ึนหรือลดลงทําได 2 ลักษณะคือ การปรับแกน

เหล็กเคลื่อนเขาออก (Movable Core) แกนเหล็กเคลื่อน

เขากระแสไฟเชื่อมจะสูง เพราะเกิดการเหนี่ยวนําไฟฟาสูง 

ถาเคลื่ อนออกการเหนี่ยวนําไฟฟาจะลดลง ทํา ให

กระแสไฟเชื่อมลดลงและการปรับขดลวดเคลื่อนที่ 

(Movable Winding) ซึ่งจะทําใหขดลวดเคลื่อนที่ 1 ชุด 

และอยูกับที่ 1 ชุด จะเปนขดลวดปฐมภูมิหรือทุติยภูมิก็

ไดถาขดลวดเคลื่อนที่เขาใกลกันกระแสไฟเชื่อมจะสูงข้ึน 

หากเคลื่อนที่หางออกกระแสไฟเชื่อมจะต่ําลง 

     3.3  หัวจับลวดเชื่อม 

       คีมจับลวดเชื่อมไฟฟา (Electrode Holder) 

ใชสําหรับจับลวดเชื่อมไฟฟา ทําจากวัสดุที่เปนฉนวนทน

ความรอน มีหลอดทองแดงผสมฝงอยูภายในของดานจับ

เพื่อไวใสสายเคเบิลเชื่อม มีสปริงที่คันบังคับไวจับหรือ

ปลอยลวดเชื่อม ที่ปากมีการทําเปนฟนหยักไขวสลับไว

เพื่อเปนรองบังคับลวดเชื่อมใหแนน 

     3.4  โซลิตสเตตรีเลย (Solid state Relay: SSR) 

 โซลิตสเตตรีเลย คือรีเลยที่ไมใชหนาสัมผัสที่ 

ซึ่งใชเทคโนโลยีของเซมิคอนดัคเตอร ทําใหไมมีชิ้นสวนที่

เคลื่อนที่ เพื่อลดเสียงรบกวนที่เกิดข้ึนจากรีเลยแบบ
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หนาสัมผัส และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานระยะยาว 

โซลิตสเตตรีเลย เปนอุปกรณที่ใชเชื่อมตอ ระหวางภาค

ควบคุม ซึ่งเปนสวนวงจรอิเล็กทรอนิกส กับวงจรภาค

ไฟฟากําลัง โดยที่ภาคทั้งสองจะมีระบบกราวด ที่แยก

ออกจากกันทําใหสามารถปองกันการลัดวงจร และการ

รบกวนซึ่งกันและกันได โซลิตสเตตรีเลย อาจถือไดวา

เปนสิ่งประดิษฐที่ออกแบบมาเพื่อใชแทนอารเมเจอร

รีเลย แตมีขอดีกวาคือ มีขนาดเล็กกวา มีความไวในการ

ทํางานที่สูงกวา มีอายุการทํางานนานกวา เปนตน 

 

4.  วิธีดําเนินการวิจัย  

 ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผูวจิัยไดดําเนินการตาม 

ข้ันตอนตอไปนี้ ข้ันตอนการสรางเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟส

เดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย โดย

มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

 4.1  ศึกษาบริบทของกลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพ

ชางเชื่อมโลหะ สาํรวจ และวิเคราะหความตองการ

อุปกรณของกลุมตัวอยาง  

4.2  วิเคราะหองคความรูตางๆ เพื่อนํามาบูรณาการ

ใชพัฒนาเคร่ืองมือหรือสรางเคร่ืองมือใหมที่คาดวาจะมี

ประสิทธิภาพที่สงูกวาของเดิม 

4.3 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับ

หลักการ วิธีการสรางเคร่ืองมือที่ใชในอาชีพชางเชื่อม

โลหะและการหาประสทิธิภาพของเคร่ืองมือ 

4.4  ศึกษาผลงานประดษิฐคิดคนที่เก่ียวของกับการ

ประดิษฐของเราจากเอกสาร ตํารา และจากเว็ปไซตของ

กรมทรัพยสินทางปญญาเร่ืองสิทธิบัตร 

4.5  ดําเนินการออกแบบเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียว

ประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย ใหมี

รูปแบบเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของกลุม

ตัวอยาง 

 4.6  ดําเนินการสรางเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียว

ประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย ตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

4.7  ข้ันตอนการออกแบบ 

           4.7.1   การออกแบบวงจรควบคุมการสง

สัญญาณระยะไกลภายในหัวจบัลวดเชื่อม 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1  วงจรควบคุมการสงสัญญาณระยะไกล

ภายในหัวจับลวดเชื่อม 

 

           4.7.2  การออกแบบวงจรควบคุมดวย          

โซลิตสเตต รีเลยและการรับสัญญาณระยะไกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2  วงจรควบคุ มดวยโซลติสเตตรีเลยและการรับ 

            สัญญาณระยะไกล 
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           4.7.3  การออกแบบกลองควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3  กลองควบคุม 

 

5.  ผลการวิจัย 

    5.1  ผลการสรางเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัด

พลังงานควบคุมดวยโซลติสเตตรีเลย  

       เคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงาน

ควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย มีไมโครสวิตซติดอยูกลาง

ดามของคีมจับลวดเชื่อม เพื่อเปนตัวตรวจจับการใชงาน

ของผูเชื่อม โดยจะทํางานรวมกับวงจรสงสัญญาณไรสาย

ที่ติดตั้งที่ปลายของคีมจับลวดเชื่อม และสงสัญญาณการ

ใชงาน ไปยังวงจรควบคุมการทํางานภายในเคร่ืองเชื่อม

ไฟฟา เพื่อตัดตอการทํางานของเคร่ืองเชื่อมไฟฟา ให

ตรงกับจังหวะการใชงานของผูเชื่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  เคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลงังาน 

             ควบคุมดวยโซลติสเตตรีเลย 

จากรูปที่ 4 หมายเลขตางมีความหมายดังนี ้

หมายเลข 1  คือ ไมโครสวิตซ 

หมายเลข 2  คือ วงจรสงสัญญาณไรสาย 

หมายเลข 3  คือ วงจรรับสัญญาณไรสาย 

หมายเลข 4  คือ วงจรควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย 

 

    5.2  ผลการทดสอบการประหยัดพลังงานของเคร่ือง

เชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิต  

สเตตรีเลย 

 

ตารางที่ 1  ผลของพลังงานไฟฟาที่ใชตอวัน (8 ชั่วโมง)  

               ของเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัด 

               พลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย 
 

 

ชั่วโมง

ที่ 

 

เวลาที่

ใช 

ขณะ

เตรียม 

งาน 

(ชั่วโมง) 

พลังงาน

ไฟฟา 

ที่ใช 

ขณะ

เตรียม

งาน 

(กิโลวัตต) 

เวลาที่

ใช 

ขณะ

เชื่อม

งาน 

(ชั่วโมง) 

พลังงาน

ไฟฟา 

ที่ใช 

ขณะ

เชื่อม 

งาน 

(กิโลวัตต) 

ประหยัด

พลังงาน

ไฟฟา 

ขณะ

เตรียม

งาน 

(กิโลวัตต) 

1 0.5 0 0.5 4.95 0.77 

2 1 0 1 9.90 1.54 

3 1.5 0 1.5 14.85 2.31 

4 2 0 2 19.80 3.08 

5 3.5 0 3.5 24.75 3.85 

6 3 0 3 29.70 4.62 

7 3.5 0 3.5 34.65 5.39 

8 4 0 4 39.60 6.16 

รวม  0  178.20 27.72 
 

     (หมายเหตุ : แรงดันที่ใช 220 โวลต กระแสไฟฟา

เขาขณะเชื่อม 45 แอมแปร และกระแสไฟฟาเขาขณะ

เตรียมงาน 7 แอมแปร : ขอมูลจากการตรวจวัด และ 

Name Plate ของเคร่ืองเชื่อมไฟฟาแบบมือหมุน)  

 

2 
1 

3 

4 
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        จากตารางที่ 1 พบวาผลการทดลองเพื่อหา

ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟาที่ใชตอวัน ของ

เคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวย

โซลิตสเตตรีเลย เวลาที่ใชขณะเตรียมงาน 4 ชั่วโมง    

ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาที่ใชขณะเตรียมงาน 0 

กิโลวัตต และเวลาที่ใชขณะเชื่อมงาน 4 ชั่วโมง ทําให

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาที่ใชขณะเตรียมงาน 178.20 

กิโลวัตต สรุปเคร่ืองเชื่อมไฟฟาประหยัดพลังงานไฟฟา

ขณะเตรียมงาน 27.72 กิโลวัตตตอเคร่ืองตอวัน 

    5.3  ผลการทดสอบการประหยัดพลังงานของเคร่ือง

เชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิต    

สเตตรีเลย เปรียบเทียบกับเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียว

ชนิดหมอแปลงแบบเลื่อนขดลวด 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบการประหยดัพลังงาน 

               ของเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัด                

               พลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย กับ                

               เคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวชนดิหมอแปลง                 

               แบบเลื่อนขดลวด 
 

 

 

 

 

ชั่วโมง 

การ 

ทํางาน 

เครื่องเชื่อมไฟฟาเฟส

เดียวประหยัดพลังงาน

ควบคุมดวยโซลิต    สเต

ตรีเลย 

เครื่องเชื่อมไฟฟาเฟส

เดียวชนิดหมอแปลง 

แบบเล่ือนขดลวด 

พลังงาน

ไฟฟาที่ใช 

ขณะ

เตรียมงาน 

(กิโลวัตต) 

พลังงาน

ไฟฟาที่ใช 

ขณะเชือ่ม

งาน 

(กิโลวัตต 

พลังงาน

ไฟฟาที่ใช 

ขณะ

เตรียมงาน 

(กิโลวัตต) 

พลังงาน

ไฟฟาที่ใช 

ขณะเชือ่ม

งาน 

(กิโลวัตต) 

1 0 4.95 0.77 4.95 

2 0 9.90 1.54 9.90 

3 0 14.85 2.31 14.85 

4 0 19.80 3.08 19.80 

5 0 24.75 3.85 24.75 

6 0 29.70 4.62 29.70 

7 0 34.65 5.39 34.65 

8 0 39.60 6.16 39.60 

รวม 0 178.20 27.72 178.20 

 178.20 205.92 

(หมายเหตุ : แรงดันท่ีใช 220 โวลต กระแสไฟฟาเขาขณะ

เช่ือม 45 แอมแปร และกระแสไฟฟาเขาขณะเตรียมงาน 7 

แอมแปร : ขอมูลจากการตรวจวัด และ Name Plate ของ

เครื่องเช่ือมไฟฟาแบบมือหมุน) 

        จากตารางท่ี 2 จะพบวาเครื่องเช่ือมไฟฟาเฟสเดียว

ประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย โดยมีพลังงาน

ไฟฟาท่ีใชขณะเตรียมงานรวมกับพลังงานไฟฟาท่ีใชขณะ

เช่ือมงานอยูท่ี 205.92 กิโลวัตต สวนเครื่องเช่ือมไฟฟาเฟส

เดียวชนิดหมอแปลงแบบเลื่อนขดลวดโดยมีพลังงานไฟฟา   

ท่ีใชขณะเตรียมงานรวมกับพลังงานไฟฟาท่ีใชขณะเช่ือม    

งานอยูท่ี 178.20 กิโลวัตต ซึ่งเครื่องเช่ือมไฟฟาประหยัด

พลังงานชนิดหมอแปลงแบบเลื่อนขดลวดควบคุมดวยโซลิตส

เตตรีเลยจะมีการประหยัดพลังงานอยูท่ี 27.72 กิโลวัตตตอ

เครื่องตอวัน 

    5.4  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู ใช ท่ีมีตอ

อุปกรณประหยัดพลังงานเครื่องเ ช่ือมไฟฟาเฟสเดียว

ประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย  

ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชที่มี 

               ตอเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัด 

               พลังงานควบคุมดวยโซลติสเตตรีเลย 
 

รายการประเมิน Χ  S.D. ผลลัพธ 

ดานความคิด

สรางสรรค 
4.67 0.43 มากที่สุด 

1. โครงการเปนงาน

ที่คิดประดิษฐจาก

การประยกุตขึ้นมา 

4.62 0.42 มากที่สุด 

2. การออกแบบ

โครงการมีความโดด

เดนและนาสนใจ 

4.82 0.43 มากที่สุด 

3. การออกแบบและ

ตกแตงโครงการมี

ความทันสมัย 

4.57 0.45 มากที่สุด 

ดานความคงทน

(ขนาด/รูปราง/

รูปทรง/สัดสวน) 

4.69 0.50 มากที่สุด 
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชที่มี 

               ตอเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัด 

               พลังงานควบคุมดวยโซลติสเตตรีเลย (ตอ) 
 

รายการประเมิน Χ  S.D. ผลลัพธ 

4. โครงการมีขนาดและ

สัดสวนที่เหมาะสม 

4.44 0.51 มาก 

5. โครงการมีความ

คงทนตอการใชงาน 

4.78 0.48 มากที่สุด 

6. โครงการมีสีสันที่

สวยงาม 

4.83 0.48 มากที่สุด 

ดานการออกแบบ 4.68 0.44 มากที่สุด 

7. โครงการถูกประดิษฐ

ขึ้นดวยความละเอียด

และประณีต 

 

4.57 

 

0.46 

 

มากที่สุด 

8. โครงการมีการ

ประกอบ/ติดดวยความ

เรียบรอย 

 

4.78 

 

0.43 

 

มากที่สุด 

ดานการนําไปใช

ประโยชน 

4.99 0.85 มากที่สุด 

9. โครงการสามารถ

นําไปใชงานใน

ชีวิตประจําวันไดจริง 

 

4.99 

 

0.83 

 

มากที่สุด 

10. โครงการสามารถ

เคล่ือนยายไดสะดวก 

4.98 0.87 มากที่สุด 

คาเฉล่ียทุกดาน 4.76 0.46 มากที่สุด 

 

        จากตารางท่ี 3 พบวาผูใชมีความพึงพอใจตอเครื่อง

เช่ือมไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิต สเต

ตรีเลย ในระดับมากท่ีสุด ( Χ =4.76) และในแตละดาน 

พบวามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

 

6. สรุปผลการวิจัย 

การทดสอบเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัด

พลั ง ง านควบ คุมด ว ย โซลิ ตส เตต รี เ ลย  พบว า มี

ประสิทธิภาพตามที่กําหนด ทั้งนี้เพราะผูวิจัยไดศึกษา

บริบทของกลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพชางเชื่อมโลหะ 

โดยสํารวจและวิเคราะห ความตองการอุปกรณของกลุม

ตัวอยาง และจากการศึกษาบริบท จนไดอุปกรณที่มี

ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังไดศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่ เ ก่ียวของเก่ียวกับหลักการ วิธีการสราง

เคร่ืองมือที่ใชในอาชีพอีกทั้งยังไดรับความอนุเคราะห

จากผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบสื่อและเคร่ืองมือ จํานวน

หลายทาน แลวปรับปรุงแกไขจนไดเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพสามารถนําไปใชงานไดอยางเกิด

ประโยชนสงูสุด  

      6.1  การที่ประสิทธิภาพของเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟส

เดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลยมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ทั้งนี้เปนเพราะการสรางและหา

ประสิทธิภาพเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัด

พลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลยดังกลาว ผานการ

พัฒนาที่เปนระบบตามข้ันตอน กลาวคือผูวิจัยไดศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ กอนที่จะสรางและหา

ประสิทธิภาพอุปกรณใหมีประสิทธิภาพในการใชงานให

เกิดประโยชนสูงสุด 

      6.2  เคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงาน

ควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย มีประสิทธิภาพในการ

ประหยัดพลังงานไฟฟา เมื่อเทียบกับเคร่ืองเชื่อมไฟฟา

เฟสเดียวชนิดหมอแปลงแบบเลื่อนขดลวด มีความ

แตกตางกัน โดยมีอัตราการประหยัดพลังงานไฟฟาอยูที่ 

27.72 กิโลวัตต ตอเคร่ืองตอวัน 

      6.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจตอเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียว

ประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย ในระดับ

มากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะผูวิจัยไดออกแบบใหเคร่ืองมี

ขนาดพอเหมาะ และเลือกใชวัสดุที่คงทนสวยงาม       

ลดความเสี่ยงตออันตรายจากการใชงาน 

 

7.  การอภิปรายผล 

การทดลองอุปกรณประหยัดพลังงานเคร่ืองเชื่อม

ไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรี
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เลย พบวามีประสิทธิภาพตามที่กําหนด ทั้งนี้เพราะ

ผูวิจัยไดศึกษาบริบทของกลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพ

ชางเชื่อมโลหะ โดยสํารวจและวิเคราะห ความตองการ

อุปกรณของกลุมตัวอยาง และจากการศึกษาบริบท จน

ไดอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังไดศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเก่ียวกับหลักการ วิธีการ

สราง เค ร่ืองมือที่ ใช ในอาชีพอีกทั้ งยั ง ได รับความ

อนุ เคราะหจากผู เชี่ยวชาญชวยตรวจสอบสื่อและ

เคร่ืองมือ จํานวนหลายทาน แลวปรับปรุงแกไขจนได

เคร่ืองมือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสามารถนําไปใช

งานไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด  

7.1  การที่ประสิทธิภาพของเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟส

เดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลยมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ทั้งนี้เปนเพราะการสรางและหา

ประสิทธิภาพเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัด

พลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลยดังกลาว ผานการ

พัฒนาที่เปนระบบตามข้ันตอน กลาวคือผูวิจัยไดศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ กอนที่จะสรางและหา

ประสิทธิภาพอุปกรณใหมีประสิทธิภาพในการใชงานให

เกิดประโยชนสูงสุด 

7.2  เคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงาน

ควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย มีประสิทธิภาพในการ

ประหยัดพลังงานไฟฟา เมื่อเทียบกับเคร่ืองเชื่อมไฟฟา

เฟสเดียวชนิดหมอแปลงแบบเลื่อนขดลวด มีความ

แตกตางกัน โดยมีอัตราการประหยัดพลังงานไฟฟาอยูที่ 

27.72 กิโลวัตต ตอเคร่ืองตอวัน 

7.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง

มีความพึงพอใจตอเคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัด

พลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย ในระดับมากที่สุด 

ทั้งนี้ เปนเพราะผูวิจัยไดออกแบบใหเคร่ืองมีขนาด

พอเหมาะ และเลือกใชวัสดุที่คงทนสวยงาม ลดความ

เสี่ยงตออันตรายจากการใชงาน 

 

8.  ขอเสนอแนะ 

     8.1  จากผลการวิจัยพบวา เคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟส

เดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลยมี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด และเมื่อนําไปใชกับ

กลุมตัวอยาง พบวาสามารถพัฒนาอาชีพแกประชากร

กลุมตัวอยางในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี และ

สามารถนําไปใชกับผูประกอบการจากจังหวัดอ่ืนๆ เพื่อ

ประโยชนแกการประกอบอาชพีตอไป 

     8.2  เคร่ืองเชื่อมไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงาน

ควบคุมดวยโซลิตสเตตรีเลย เปนเคร่ืองมือที่ผานการ

ทดสอบ และมีความทันสมัย เหมาะสมกับการนําไปใช

กับอาชีพอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการทํางานใกลเคียงกันได  

     8.3  ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของเคร่ืองเชื่อม

ไฟฟาเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมดวยโซลิตสเตตรี

เลยระยะยาวประสิทธิภาพการใชงานอาจจะดอยลงตาม
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ผลของนโยบายลดภาษีนิติบุคคลตอ GDP ของประเทศไทย 

The Influence of the Corporate Income Tax Policy on GDP of Thailand 

 

เบญจวรรนรี  โชติชวงนิรันดร 

 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรการคลัง คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร 10241 

 

บทคัดยอ 

        บทความนี้เปนบทความที่ทําการศึกษาถึงผลของ

นโยบายการลดอัตราภาษีเงนิไดนิติบุคคลจาก 30% เปน 

20% ระหวางในป พ.ศ. 2555-2556 ตอผลผลิตของ

ชาติ หรือ GDP ของประเทศไทย ซึ่งทําการศึกษาตาม

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐมิติ ดวยการสรางแบบจําลอง

ผลิตภาพการผลิต และวิเคราะหตามหลักเศรษฐมิติ โดย

ใชขอมูลอนุกรมเวลา ไดแกตัวแปรรายไดประชาชาติ , 

มูลคาการเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล, มูลคาการจาง

แรงงาน และมูลคาการสะสมทุน ซึ่งผลการศึกษาพบวา 

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล มีผลในการกระตุน

เศรษฐกิจใหผลผลิตของชาติ หรือ GDP เติบโตเพิ่มข้ึน

รวม 2 ป คิดเปน 285,483.18 ลานบาท 

คําสําคัญ : ผลผลิตของชาติ, ภาษีเงินไดนิติบุคคล,  

              แบบจําลองผลิตภาพการผลิต 

 
Abstract 

       In this paper, the researcher analyzes the 

influence of the corporate income tax policy 

reduction from 30% to 20% on GDP growth. In 

carrying out this investigation, the researcher 

used time series data by means of constructing 

and applying a Production model. If these tax 

reduction measures were adopted and applied 

to Thailand’s economy, the results would 

show economic growth of 285,483.18 million 

baht. 

Keywords : GDP, corporate income tax,  

                 Production model 

 

1.  บทนํา 

        ภาษีอากรมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนา

ประเทศ เชนถนนหนทาง ระบบคมนาคมตางๆ ระบบ

สวัสดิการ การสรางโรงพยาบาล เปนตน หากไมมีภาษี

อากร  สิ่ ง เหลานี้ ก็จะไมมี  สุดทายประชาชนก็จะ

เดือดรอน และมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจอยู 3 

ประเด็นหลักๆ คือ 

 1.1  ภาษีมีความสําคัญในแงของการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ 

 1.2  ภาษีนัน้มีไวเพื่อการควบคุมพฤติกรรม

ของประชาชนที่ใชจายในทิศทางที่ไมเหมาะสม เชน การ

ดื่มสุรา สบูบุหร่ี เปนตน 

 1.3  ภาษีนัน้มีไวเพื่อใชในการกระจายรายได

หรือสรางความเปนธรรมในสังคม 

          นอกจากนี้ ยั ง แสดง ถึ ง ศักยภาพทางด าน

เศรษฐกิจภายในประเทศวาดีมากนอยเพียงใดไดดวย 

ภาษีที่รัฐไดรับแลวนําไปทําระบบขนสง อยางรถไฟรางคู 

รถไฟฟา การตัดถนน พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ลวน

สงผลตอ การตัดสินใจในการลงทุนของผูประกอบการทั้ง

ในและตา งๆ ประเทศ และความสะดวกในดาน

สาธารณูปโภคก็จะชวยใหเพิ่มการบริโภคของประชาชน
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ไดอีกทางหนึ่ง ผลของการจัดเก็บภาษีอากร จะมีผลตอ

การพัฒนาประเทศ ประเทศจะพัฒนาไดมากนอย

เพียงไรก็ข้ึนอยูกับการจัดเก็บภาษีวามีปริมาณมากนอย

เพียงใด ถารัฐเก็บภาษีไดเปนไปตามเปาหมายก็จะมี

งบประมาณเพียงพอตอการนําไปใชในกระทรวงตางๆ

สําหรับการพัฒนาในดานตางๆ ตอไป 

 
2.  กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

        โครงสรางภาษีโดยทั่วๆ ไปที่นิยมใชกันทั่วโลก จะ

มีฐานภาษี 2 ประเภทคือ ฐานรายได (Income Tax 

Base) และฐานการบริโภค (Consumption Tax Base) 

ซึ่งประเทศไทยก็ใชแบบเดียวกันนี้  แต ก็ตองมีการ

ปรับปรุงโครงสรางภาษีอากรอยูเสมอใหสอดคลองกับ

สภาวะเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู

เสมอ การปรับปรุงโครงสรางภาษีอากรของประเทศจึง

เปนสิ่งสําคัญ โดยแนวทางหนึ่งคือปฏิรูปภาษีทางตรง ซึ่ง

ในปจจุบันถือวายังไมเหมาะสมตอการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้นจึงควรมีการปรับลดอัตราภาษีที่มาจากฐานรายได

ทั้งภาษีบุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคล เพื่อใหภาค

ครัวเรือนมีกําลังซื้อที่มากข้ึน การบริโภคก็จะมากข้ึน

ตาม สวนภาคธุรกิจก็จะมีกําไรมากข้ึน ซึ่งจะเปน

แรงจูงใจในการลงทุนมากข้ึน และมีกําไรเหลือที่จะนําไป

พัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สินคา

และบริการตางๆก็จะมีคุณภาพที่ดีข้ึนดวย ซึ่งปจจุบัน

รัฐบาลก็ไดมีการปรับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 

30% เหลือ 20% ในปจจุบัน 

ปจจุบัน(กระทรวงพาณิชย, 2560) [2] ภาครัฐ

มีรายไดจากการเก็บภาษีรายไดนิติบุคคลในสัดสวน 

22.8% ของรายไดภาครัฐทั้งหมด โดยในป 2553 มูลคา

จากการเก็บภาษีรายไดนิติบุคคลเปนจํานวน 454,565 

ลานบาท จากจํานวนนิติบุคคลทั้งประเทศจํานวน 

535,538 ราย แบงเปนบริษัทจํากัด 340,838 ราย     

หางหุนสวนจํากัดจํานวน 192,528 ราย หางหุนสวน

สามัญจํานวน 1,273 ราย และบริษัทมหาชนจํานวน 

899 ราย 

          ทั้งนี้ สัดสวนของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ํา

กวา 1ลานบาทอยูที่รอยละ 17 บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน

ระหวาง 1 - 4.9 ลานบาท มีจํานวนรอยละ 73.79 

บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 5 - 9.9 ลานบาท มีจํานวน

รอยละ 4 บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 10 – 99.99 

ลานบาท  มีจํานวนรอยละ 2.4 สวนบริษัทที่มีทุนจด

ทะเบียน 100 ลานบาทข้ึนไปมีจํานวนรอยละ 0.5 

          ดังนั้น แนวนโยบายลดเพดานภาษีรายไดนิติ

บุคคล จากรอยละ 30 เปนรอยละ 20 ในระยะสั้นรัฐจะ

สูญเสียรายได แตในระยะยาวการลดภาษีนิติบุคคล จะ

ทําใหระดับรายไดของประเทศปรับตัวสูงข้ึน 

 

3.  วิธีการศึกษา 

        ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหผลของ

นโยบายการลดภาษีนิติบุคคลตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยดวยระเบียบวธิีทางเศรษฐมิติ ดวยการสราง

แบบจําลองผลิตภาพการผลิต และใชขอมูลรายได

ประชาชาติ , การสะสมทุน, มูลคาการจางแรงงาน และ

มูลคาเงินไดภาษีนิติบุคคล  

      3.1  แบบจาํลอง 
 

Y = β Kκ Lι TAXcoʈ 
 

 โดยที่  Y  = รายไดประชาชาติ 

  K  =  มูลคาการสะสมทุน 

  L  =  มูลคาการจางงานแรงงาน 

               TAXco  =  มูลคาภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

      3.2  ขอบเขตการศึกษา 

  การศึกษาคร้ังนี้ใชขอมูลอนุกรมเวลา(time 

series) รายป ตั้งแตป พ.ศ.2540-2553 ตามตัวแปรใน

แบบจําลอง จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ  (secondary 
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data) จากสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และกรมสรรพากร 

      3.3  การคํานวณ   

  3.3.1  ตรวจสอบความชี้ชัด  

          ตรวจสอบความชี้ชัด(Identification) 

เปนการตรวจสอบวาแบบ จําลองที่สรางข้ึนมานั้น         

มีความเปนเหตุเปนผลกันหรือไม คาพารามิเตอรของตัว

แปรสามารถหาคาไดหรือไม  

3.3.2  ตรวจสอบปญหาพหุสัมพันธ 

                    เนื่องจากระบบสมการที่ไดจะมีลักษณะ

เปนสมการเก่ียวเนื่อง (Simultaneous equation) ซึ่งมี

ลักษณะที่ตัวแปรอิสระในสมการหนึ่งไปเปนตัวแปรตาม

อีกสมการหนึ่ ง  จึงทํ า ใหตั วแปรในแตละสมการมี

ความสัมพันธกัน หากความสัมพันธดังกลาวมีคาที่สูงมาก 

จะมีผลตอการคํานวณทําใหเกิดความเบี่ยงเบนจากความ

เปนจริง จึงตองทําการทดสอบขนาดของความสัมพันธวา

เกิดปญหาพหุสมัพันธ(Multicollinearity) หรือไม 

3.3.3  คํานวณคาพารามิเตอร  

        โดยการคํานวณทีละสมการ (Single 

Equation) ดวยวิธี กําลังสองนอยที่สุดสองชั้น(Two 

Stage Least Squares) 

      3.4  การประเมินผลตัวแบบ  

 เปนการประเมินความถูกตองของแบบจําลอง

ที่ไดดวยมาตรการตางๆ ดังนี้ 

 3.4.1  มาตรการทางเศรษฐศาสตร  

         เปนการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของตัว

แปรที่ไดจากการคํานวณแบบจําลองที่สรางข้ึนวามี

เคร่ืองหมายถูกตองตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรหรือไม 

3.4.2  มาตรการทางสถิต ิ 

         เปนการคํานวณคาทางสถิติเพื่อทดสอบ

วาคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการคํานวณในแบบจําลองนั้น 

เปนผลที่นาพอใจหรือไม โดยตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตามสามารถอธิบายไดอยางมีความนาเชื่อถือหรือไม  

3.4.3  มาตรการทางเศรษฐมิติ  

         เปนการตรวจสอบแบบจําลองที่ไดวา

เปนแบบจําลองที่ไดมาจากการคํานวณโดยใชขอมูลที่

ถูกตอง สามารถนําไปใชไดจริง ปราศจากความเอนเอียง

และความคลาดเคลื่อนจากการใชขอมูล มาตรการทาง

เศรษฐมิติที่ตองตรวจสอบไดแก 

          1)  ตรวจสอบปญหาพหุสัมพันธ 

(Multicollinearity) เปนการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระ

ตางๆมีความสัมพันธกันอยางรุนแรงจนทําใหเกิดปญหา

พหุสัมพันธหรือไม 

          2)  ตรวจสอบปญหาสหสัมพันธของตัว

คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) เปนการตรวจสอบขอมูล

ที่นํามาใชวา ตัวคลาดเคลื่อน (residual) ในเทอมปจจุบนั

มีความสัมพันธกับตัวคลาดเคลือ่นในเทอมกอนหนา

หรือไม 

          3)  ตรวจสอบปญหาความแปรปรวน

ของตัวแปรคลาดเคลื่อนไมคงที่ (Heteroscedasticity) 

เปนการตรวจสอบวาความแปรปรวนของตัวคลาด 

เคลื่อนคงที่หรือไม 

            4)  การตรวจสอบความนิ่งของขอมูล 

หรือที่เรียกวา การทดสอบ Unit Root 

 

4.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

          ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บ

จากราษฎร เพื่อนําไปใชประโยชนตอสังคมโดยรวม 

ดังนั้นจึงกลาวไดวาแทจริงแลว ภาษี เปนเงินที่ประชาชน

รวมกันจายตามกฎหมายเพื่ อจ า ง รัฐ ถือเปน เงิน

สวนกลางของประเทศ ซึ่ ง รัฐบาลมีหนาที่นํ า เงิน

สวนกลางนี้ไปบริหารประเทศเพื่อความอยูดีกินดีของ

ประชาชน 

     4.1  โครงสรางภาษีอากรที่เหมาะสม 

เหตุผลสําคัญที่ตองมีการจัดทําโครงสรางภาษี 

ก็คือ เพื่อใหสามารถจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เปนธรรม และสามารถลดความเหลื่อมล้ําทางรายไดและ

ทางสังคมได ทั้งนี้โครงสรางภาษีที่เหมาะสม ควรมี

หลักการ 5 ประการ [1] เบญจวรรนรี โชติชวงนิรันดร, 

2559. คือ  

 1) โครงสรางภาษีที่เหมาะสม ควรเปนการ   

ดึงเงินจากภาคเอกชนที่ใชจายไปในทิศทางทีไ่ม

เหมาะสม และไมเกิดผลดีตอเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ เชน การบริโภคสินคาฟุมเฟอย การลงทุน      

ที่กอใหเกิดมลภาวะเปนพษิ การลงทุนทีท่ําใหศีลธรรม

และวัฒนธรรมของประเทศเสื่อมลง เปนตน 

 2) โครงสรางภาษีที่เหมาะสม ควรเปนการเก็บ

ภาษีจากการนาํเขาทั้งสินคาอุปโภคและบริโภคทีไ่มมี

ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เชน น้าํหอมนําเขา 

รถยนตนําเขา หรือสินคาที่สามารถผลิตไดเอง

ภายในประเทศ 

 3) โครงสรางภาษีที่เหมาะสม ควรเปนการ

สงเสริมใหเกิดการลงทุนในประเทศ หรือสงเสริมการ

ผลิตเพื่อการสงออก ในการที่จะทําใหเกิดการจางงานใน

ประเทศเพิ่มข้ึน 

4) โครงสรางภาษีที่เหมาะสม ควรมีความ

ยืดหยุนไดตามสภาวะทางเศรษฐกิจ 

 5) โครงสรางภาษีที่เหมาะสม ควรมีการบริหาร

จัดการที่ เปนที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่ง

หมายความถึง โครงสรางภาษีตองเปนธรรม และ

ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     4.2  ลักษณะภาษีอากรที่ดี 

            2 แนวคิดหลักๆ คือ ตามแนวคิดของ Adam 

Smith และ ตามแนวคิดของ Seligman [1] เบญจวรร

นรี โชติชวงนิรันดร, 2559. ดังนี้  

  4.2.1  ลักษณะโครงสรางภาษอีากรที่ดีตาม

แนวคิดของ Adam Smith  

           Adam Smith นักเศรษฐศาสตรผูมี

ชื่อเสียงชาวอังกฤษ ซึ่งถือเปนบิดาแหงการภาษีอากร

ไดกลาวไวในหนังสือ The Wealth of Nations เมื่อป 

ค.ศ.1776 วาหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีนั้น จะตอง

ประกอบดวยหลักเกณฑ 4 ประการ หรือที่เรียกวา 

Adam Smith’ Canons ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 

           1) หลักความเปนธรรม(Equity) 

หมายความวา ผูที่มีความสามารถในการหารายได

เทากัน ก็ควรเสียภาษีใหแกรัฐโดยเทาเทียมกัน ไมควรมี

การใหอภิสิทธิ์โดยการยกเวนภาษี หรือลดภาษีใหแก

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่งเปนกรณีพิเศษ 

และใชหลักแหงความสามารถในการเสียภาษี (Ability 

to Pay) กลาวคือผูใดมีความสามารถในการเสียภาษี

มาก ก็ควรเสียภาษีมากกวาผูทีม่ีความสามารถในการ

เสียภาษีนอยกวา 

           2) หลักความแนนอน(Certainty)           

           3) หลักความสะดวก(Convenience) 

ทั้งดานเวลา และวิธีการชําระเงนิเพื่อใหผูเสียภาษีอากร

มีความ สะดวกในการชําระภาษอีากร 

           4) หลักการประหยัด(Economy) 

ประหยัด และใชจายใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนี้ ภาษทีี่จัดเก็บตองไมกระทบตอประชาชนผูที่

ทํางาน ตองใชหลักเก็บนอยแตไดมาก 

  4.2.2  ลักษณะโครงสรางภาษีอากรที่ดีตาม

แนวคิดของ Seligman 

           โดย E.R.A Seligman เห็นวาลักษณะ

ภาษีอากรที่ดีตองมี 4 ดาน ดังนี้ 

           1) ดานการคลัง วาสามารถทํารายได

เขารัฐมากนอยเพียงใด ซึ่งตองพิจารณา 4 ประการ คือ  

                (1) ลักษณะอํานวยผล 

(Productivity) หมายถึง ภาษีทีจ่ัดเก็บตองสามารถทาํ

รายไดใหรัฐเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกันตองไมเสีย

คาใชจายในการจัดเก็บที่สงูเกินไป และจํานวนเงนิภาษี

อากรที่จัดเก็บได ก็ตองอยูในระดับที่เพียงพอตอความ

ตองการของรัฐ ทั้งนี้ภาษีทีท่ํารายไดสูงๆไมจาํเปนตอง
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หมายถึง การจัดเก็บภาษีอากรในอัตราสูงๆ และตองไม

ไปบัน่ทอนกําลังใจในการทํางานดวย 

                (2)  ลักษณะความยืดหยุน

(Elasticity) หมายถึง การเปลี่ยน แปลงในอัตราภาษทีี่

สามารถยืดหยุนไดตามภาวะเศรษฐกิจ 

                (3) ลักษณะทรงตวั(Stability) 

จํานวนภาษทีี่จัดเก็บตองไมข้ึนลงตามภาวะเศรษฐกิจ 

กลาวคือ แมวาเศรษฐกิจจะดีหรือตกต่ํา จํานวนเงินที่รัฐ

ไดจากภาษีอากรตองเพยีงพอตอความตองการของรัฐ 

                (4)  ลักษณะไพศาล(Diversity of 

Sources) หมายถึง การเก็บภาษีอากรตองจัดเก็บภาษี

หลายๆประเภท เพือ่ใหรัฐมีรายไดจากหลายๆแหลง    

ซึ่งจะทําใหรัฐสามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวน 

           2) ดานการปฏิบัติจัดเก็บ วาสามารถ

ดําเนินการจัดเก็บไดอยางมปีระสิทธิภาพ กลาวคือ ตอง

จัดเก็บไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมีร่ัวไหล และมีคาใช 

จายนอย ซึ่งแบบฟอรมในการจดัเก็บตองอาศัยลักษณะ

งายๆ (Simplicity) เพื่อใหเกิดความรวมมือทั้งฝายผู

จัดเก็บและผูถูกจัดเก็บ 

           3) ดานเศรษฐกิจ การจดัเก็บภาษี

อากรตองเปนเคร่ืองมือทางการคลังในการที่จะทําให

เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต ดังนัน้ การจัดเก็บ

ภาษีอากรแตละประเภทในอัตราตางๆกันตองคํานึงถึง

ความสามารถในการลงทนุ ความสามารถในการแขงขัน 

และอํานาจซื้อของผูบริโภค ดวย 

           4) ดานศีลธรรม ภาษีอากรที่จัดเก็บ

ตองมีความเปนธรรมตอทุกฝาย ทุกกลุมที่อยูในสังคม  

     4.3  ทฤษฏีพัฒนาการโครงสรางภาษีอากรของมัส

เกรฟ (Musgrave) 

            Musgrave อางอิงใน [3] สุรางค แปงการิยา, 

2558, หนา 19-21 ไดอธิบายพัฒนาการของโครงสราง

ภาษี โดยเห็นวา ปจจัยสําคัญที่กําหนดโครงสรางภาษี 

ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ และปจจัยทางดานการเมือง 

และสังคม โดยปจจัยทางดานเศรษฐกิจมีผลตอการ

พัฒนาการของโครงสรางภาษีได  2 ทาง คือ 

            1) เมื่อโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ

เปลี่ยนแปลงไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจลักษณะของฐาน

ภาษี(Tax base) ก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย และการ

จัดการเก่ียวกับระบบรายไดของรัฐบาลจะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน 

            2) วัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ (economic 

objective) ทางดานนโยบายภาษีก็จะเปลีย่นแปลงไป

ตามข้ันตอนของการพัฒนาเศรษฐกิจ ในการพิจารณา

อิทธิพลของปจจัยทางเศรษฐกิจ Musgrave ไดแบงการ

พัฒนาเศรษฐกิจเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก (early 

period) และระยะหลัง (later period) 

     4.4  ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

 

รูปที่ 1  การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจมหภาค [1] 

 

          ในระบบเศรษฐกิจจะประกอบดวยภาคผลผลิต 

(Real sector) ภาคการเงิน (Money sector)  และภาค

ตางประเทศ (Foreign sector) ซึ่งนั่นก็คือตลาดผลผลิต 

ตลาดการเงิน และตลาดระหวางประเทศ ในระบบ

เศรษฐกิจมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแตละ sector โดยมี

ความเชื่อมโยงจากปริมาณเงินที่จะหมุนเวียนเคลื่อนยาย

จาก sector หนึ่งไปสู sector หนึ่ง จากกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจหนึ่งไปสูกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนึ่ง ซึ่งการเก็บ
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ภาษีอากรก็เปนการที่ภาครัฐดึงเงินจากภาคเอกชนมาใช

จาย เปนการเคลื่อนยายเงินจากภาคเอกชนมายังภาครัฐ 

ดังนั้นหากภาครัฐจัดเก็บภาษีไมเหมาะสมก็จะสงผลตอ

อํานาจการใชจายของภาคเอกชนที่จะลดลง 

 

5.  ผลการศึกษา 

          จากการวิเคราะหแบบจําลองผลิตภาพการผลิต 

ไดผลการคํานวณดังนี ้ 

Y = 0.1063 K0.9 L0.29 TAXco-0.132 

จากแบบจําลองผลิตภาพขางตน พบวาเมื่อลด

การเก็บมูลคาภาษีเงินไดนิติบุคคลลง 1% จะทําให 

ระดับรายไดประชาชาติ เพิ่มข้ึน 0.132% และเมื่อทํา

การพยากรณผลของการเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดนิติ

บุคคล ไดผลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลของการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตอ 

               รายไดงบประมาณแผนดินและตอ GDP  

               Growth หนวย : ลานบาท 
          

อัตราภาษี ป 2553 

ป 2555 

รายไดจาก

การลดอัตรา

ภาษีนิติบุคคล

เหลือ 23% 

ป 2556 

รายไดจาก

การลดอัตรา

ภาษีนิติ

บุคคลเหลือ 

20% 

30% 167,711.77 128,579.02 111,807.85 

25% 213,168.32 196,114.85 170,534.65 

10-15% 77,276.05 77,276.05 77,276.05 

รวม 454,565 401,969.92 359,618.55 

รายได

เปล่ียนแปลง 

 -56,186.21 -42,351.37 

DP growth จากการล

ภาษีนิติบุคคล 
 114,923.79 

(0.93%) 

170,559.39 

(1.32%) 

ที่มา : จากการคํานวณ. 

        จากการคํานวณ แสดงใหเห็นวาการที่รัฐบาลใช

นโยบายการปรับลดภาษีนิติบุคคลลงเหลือ 23% ในป 

2555 จะมีผลใหรายไดของรัฐในสวนนี้ลดลง 

56,186.21115 ลานบาท  และในป 2556 ภาษีนิติ

บุคคลจะลดเหลือ 20% มีผลใหภาครัฐสูญรายไดจาก

ภาษีนิติบุคคลลดลงอีกจํานวน 42,351.3748 ลานบาท 

แตทั้งนี้ในอีกดานหนึ่งการลดภาษีนติิบุคคลลงจะมีผลให

เกิดการกระตุนเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งดวย โดยอํานาจซื้อ

ของคนเพิ่มข้ึน มีการจูงใจใหการลงทุนมากข้ึนเพราะ

กําไรมากข้ึน และถานํากําไรที่ไดไปเพิ่มคาแรง ก็จะ

สงผลใหประชาชนมีอํานาจซื้อเพิ่มข้ึนทั้งระบบ สุดทาย

เศรษฐกิจภาพรวมจึงเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในสวนปจจัย

ภาษีที่ลดลงจะกระตุนใหเศรษฐกิจเติบโตไดรอยละ 

0.924 หรือคิดเปน 114,923.79 ลานบาท ในป 2555  

และรอยละ 1.32 หรือคิดเปน 170,559.39 ลานบาท 

ในป 2556   

 

6.  อภิปรายผล 

          ตามทฤษฎีระบบเศรษฐกิจมหภาค ที่อธิบายถึง

ความเชื่อมโยงกันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยใน

ระบบเศรษฐกิจมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแตละ sector 

โดยมีความเชื่อมโยงจากปริมาณเงินที่จะหมุนเวียน

เคลื่อนยายจาก sector หนึ่งไปสู sector หนึ่ง จาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนึ่งไปสูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หนึ่ง ซึ่งการเก็บภาษีอากรก็เปนการที่ภาครัฐดึงเงินจาก

ภาคเอกชนมาใชจาย เปนการเคลื่อนยายเงินจาก

ภาคเอกชนมายังภาครัฐ เพื่อที่รัฐจะนําเงินดังกลาวไปใช

จายภาครัฐ ในทางตรงขามหากรัฐลดการจัดเก็บภาษีลง 

ภาคเอกชนก็จะมีเงินเหลือเพื่อนําไปใชจายมากข้ึน โดย

หากภาครัฐลดการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลลง จะทํา

ใหภาคการลงทุนมีกําไรมากข้ึน และเมื่อภาคเอกชนมี

กําไรมากข้ึนก็จะมีเงินเหลือเพื่อนําไปลงทุนมากข้ึน หรือ

นําไปพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมากข้ึน ซึ่งจะสงผลให

เกิดผลผลิตของชาติ หรือ GDP ของชาติเพิ่มข้ึนตามมา 

ซึ่งจากผลการศึกษาก็สอดคลองกับทฤษฎีดังกลาว โดย

ในการที่รัฐบาลใชนโยบายลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
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จาก 30% เปน 20% ในป พ.ศ. 2556 มีผลใหเศรษฐกิจ

ของประเทศมี GDP Growth เพิ่มข้ึน 1.32%  

          นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับหลักการในการเก็บ

ภาษีที่เหมาะสม ที่โครงสรางภาษีที่เหมาะสม ควรเปน

การสงเสริมใหเกิดการลงทุนในประเทศ หรือสงเสริมการ

ผลิตเพื่อการสงออก ในการที่จะทําใหเกิดการจางงานใน

ประเทศเพิ่มข้ึน และยังสอดคลองกับแนวคิดการจัดเก็บ

ภาษีที่ดีของ Adam Smith และ E.R.A Seligman เห็น

วา ลักษณะภาษีอากรที่ดีตองเปนเคร่ืองมือทางการคลัง

ในการที่จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต 

 

7.  สรุปผล 

          จากผลการศึกษาผลของนโยบายการลดอัตรา

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 30% เปน 20% สรุปผลไดดังนี้ 

          การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาว จะมี

ผลทําใหรายไดของรัฐลดลงรวม 2 ป คิดเปน 98,537.58 

ลานบาท ในขณะเดียวกันการลดอัตราภาษีเงินไดนิติ

บุคคลดังกลาวนี้ มีผลในการกระตุนเศรษฐกิจใหผลผลิต

ของชาติ หรือ GDP เติบโตเพิ่มข้ึนรวม 2 ป คิดเปน 

285,483.18 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาที่เพิ่มข้ึนมากกวามูล

คาที่ลดลงถึง 186,945.60 ลานบาท  

 

8.  ขอเสนอแนะ 

          ในการดําเนินนโยบายทางการคลัง โดยเฉพาะ

นโยบายดานภาษีอากร ควรมีการพิจารณาวิเคราะหตาม

หลักเศรษฐศาสตรที่ถูกตองเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองใน

การตัดสินใจดําเนินนโยบายตางๆ โดยหลักการของการ

ใชนโยบายทางการคลังที่สําคัญนั้น ก็เพื่อสงเสริมและทํา

ใหผลผลิตของชาติเติบโตเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการลงทุน

ภาคเอกชน เพราะเมื่อภาคเอกชนมีการลงทุนเพิ่มข้ึน    

ก็จะมีการใชปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึน กลาวคือ มีการใช

ที่ดิน จางแรงงาน และใชทุน มากข้ึน ซึ่งจะสงผลให

ประชาชนในชาติมีรายไดเพิ่มข้ึน มีความอยูดี กินดี

เพิ่มข้ึน ประเทศชาติก็จะพัฒนาข้ึน 

 

เอกสารอางอิง 

     [1]   เบญจวรรนรี โชติชวงนิรันดร.  2559. หลักการ 

           ภาษีอากร.  พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร :  

           สํานักพิมพมหาวิทยาลยัรามคําแหง. 

[2]   กรมสรรพากร. 2560. ผลการจัดเก็บภาษี.  

       คนเมื่อ 7 พฤษภาคม, 2560, จาก  

       http://www.rd.go.th /publish/.  

[3]   สุรางค แปงการิยา.  2556.  ประสิทธิภาพการ 

      จัดเก็บภาษีเงินไดนิตบิุคคลของประเทศไทย.   

      วิทยานพินธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.   

      มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 

 

 

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา

Vocational Education Innovation and Research Journal : VEIRJ   61



 

  

การพัฒนารูปแบบการเรียนรูรวมกันบนเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชโครงงานเปนฐานเพ่ือพัฒนาทักษะ 

การคิดวิเคราะหและการทํางานเปนทีมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

The Development of Analytical Thinking Skills and Teamwork Skills of Vocational Students 

with the Use of Web-based Collaborative Instructional Model based on Project Base 

Learning Technique 

 

อรนันท  เชาวพานิช 

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลยัเทคนิคกาฬสินธุ กาฬสินธุ 46000 

 

บทคัดยอ 

        การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช

รูปแบบการเรียนรูรวมกันบนเครือขายคอมพิวเตอร โดย

ใชโครงงานเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห

แ ล ะ ก า ร ทํ า ง า น เ ป น ที ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีข้ันตอนดําเนินการ

วิจัย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา 

และขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของสาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3  2) การวิเคราะหและสังเคราะห

รูปแบบ  3)การสรางรูปแบบ  4)การทดลองใชรูปแบบ 

และ 5) การประเมินและรับรองรูปแบบผลการวิจัย

พบวา รูปแบบที่พัฒนาข้ึนแบงออกเปน 3 ดานคือ 1) 

ด านองค ประกอบของ รูปแบบประกอบด ว ย  6 

องคประกอบ 2) ดานข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามรูปแบบประกอบดวย 7 ข้ันตอนและ 3) ดาน

โครงสรางและองคประกอบของบทเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร ประกอบดวย 6 โมดูลโดยบทเรียนบน

เครือขายคอมพิว เตอรที่ พัฒนา ข้ึนตาม รูปแบบฯ 

ผูเชี่ยวชาญไดประเมินความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

โดยบทเรียนฯ มีประสิทธิภาพ เทากับ 87.06/84.78 

ดัชนีประสิทธิผล เทากับ .6447 สวนผลการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะหหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05และพบวาผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิด

วิเคราะหและทักษะการทํางานเปนทีมสูงกวาผูเรียนที่

เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

นอกจากนี้ผูเรียนยังมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย

บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรตามรูปแบบที่

พัฒนาข้ึน โดยรวมอยูในระดับมาก  

คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การเรียนรูรวมกันบน 

               เครือขายคอมพิวเตอร, โครงงานเปนฐาน,  

               ทักษะการคิดวิเคราะห, การทํางานเปนทีม 

 

Abstract 

       This study is the development of 

collaborative project based learning model on 

computer network for developing critical 

thinking and team working of high vocational 

certificate students. There were 5 steps in 

research procedure: 1) studying the current 

situation, problems, and suggestions in 

teaching and learning management in Business 

computer major from the Institute of 

Vocational Education: Northeastern Region 3; 2) 
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analysis and synthesis; 3) model creation; 4) 

model experiment; and 5) certified evaluation 

of the model.  The results of this research 

were follows:There were 3 aspects of 

collaborative project based learning model on 

computer network for developing critical 

thinking and team working of high vocational 

certificate students: 1) there were 6 model 

configurations; 2) there were 7 steps in learning 

and teaching management; 3) there were 6 

modules in model construction and 

configuration on lessons according to 

computer network. The efficacy of 5 lessons in 

computer network was evaluated by the 

expert at 87.06/84.78 and the effectiveness 

index was 0.6447. The comparison result of the 

learning achievement and critical thinking skill 

before and after learning through lessons on 

computer network revealed that students’ 

learning achievement and critical thinking skill 

before and after learning through lessons on 

computer network were significantly different 

at .05It could be interpreted that students got 

higher knowledge and their critical thinking skill 

was improved. The comparison result of critical 

thinking skill, team working, and learning 

achievement  after the lessons on computer 

network was applied found that students who 

studied via the lessons was significantly 

different from the students who studied the 

traditional learning style at.05. The students 

who studied via the lessons on computer 

network performed much better that the 

students who studied with the traditional 

learning style. Students were satisfied with the 

developed lessons constructed in computer 

network at high level, and they were satisfied 

with the content and the learning outcomes at 

high level also. In the aspect of learning 

activities, educational medium and equipment 

were at the highest level. 
Keywords : Instructional Model Development,  

                  Web-based Collaborative, Project  

                  Base Learning, Analytical Thinking  

                  Skills, Teamwork Skills 

 

1.  บทนํา 

        สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีพันธ

กิจหลักคือ ผลิตและพัฒนาบุคลากรหรือกําลังคนสาย

อาชีพที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานดานวิชาชีพในการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของกําลังคนสายอาชีพ[1] 

ไดจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) เพื่อวัดความรูและความคิดของนักเรียนใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 (ปวช. 3) และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 (ปวส. 2) จาก 

ผลการทดสอบ V-NET ของนักศึกษาโดยเฉพาะการ

ทดสอบดานการคิด การวิเคราะห การแกปญหา ทาง

คณิตศาสตร ต่ําที่สุด จากสภาพปญหาที่กลาวมาขางตน

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและหาวิธีการแกไข

ปญหาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการทํางานเปน

ทีม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหทักษะการทํางานเปนทีม และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใหสูงข้ึน โดยการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนแบบรวมมือบนเครือขายคอมพิวเตอรรวมกับ

การเรียนรูแบบโครงงานโดยการบูรณาการ หลักการ
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เรียนการสอนแบบโครงงานหลักการจัดการเรียนการ

สอนแบบรวมมือและหลักการเรียนการสอนผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรเขาดวยกัน [2,3,4] 

 

2.  วัตถุประสงค 

     2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูรวมกันบน 

เครือขายคอมพิวเตอร โดยใชโครงงานเปนฐานเพื่อ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและการทํางานเปนทีมของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

     2.2 เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบฯที่พัฒนาข้ึน 

     2.3 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห และ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการเรียนดวย

รูปแบบฯที่พัฒนาข้ึน 

     2.4 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห การ 

ทํางานเปนทีมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวาง 

ผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบฯที่พัฒนาข้ึน กับการเรียน 

แบบปกต ิ

     2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการ 

เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรตามรูปแบบ 

ที่พัฒนาข้ึน 

 
3.  การดําเนินการวิจัย 

        ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ซึ่งแบงออกเปน 5

ข้ันตอน [5]  โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

    3.1  ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และขอเสนอแนะใน

การจัดการเรียนการสอนของสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

          3.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                    ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือครูผูสอน

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

จํานวน 1,168 คน ผูวิจัยใชสูตรของทาโร ยามาเน 

(Taro Yamane,1967) กําหนดกลุมตัวอยาง ไดจํานวน 

298 คน จากนั้นผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิอยาง

งาย (Stratified Simple Random Sampling)กับ

วิ ท ยา ลั ย ในสั ง กั ด สถ าบั นก า รอา ชี ว ศึ กษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ทั้ง 9 แหง 

          3.1.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบ รวมขอมูล

แบบสอบถามเพื่อการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และ

ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เปนแบบสอบ 

ถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเองโดยผสมผสานระหวางคําถาม

ปลายปด (Close Questions) และคําถามปลายเปด 

(Open Questions)ไดผานการตรวจสอบพิจารณาจาก

ผูเชี่ยวชาญมีทั้งหมด 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป

ของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอมูลที่เก่ียวของกับ

สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอน และตอนที่ 3 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการ

เรียนการสอน 

          3.1.3  วิธีดําเนินการ 

         1) ศึกษาวิเคราะห แนวคิดทฤษฎีเอกสาร

และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

         2) สรางแบบสอบถาม 

         3) แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม

ขอมูล 

         4) วิเคราะหและสรุปขอมูล 

    3.2  การวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบ 

      3.2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                    กลุมตัวอยางเปนผูเชี่ยวชาญ ที่คัดเลือก

โดยวิธีเจาะจงจํานวน 22 ทาน เพื่อระดมความคิดเห็น

จากผู เ ชี่ ย วช าญ และสั ง เ ค ราะห เป น รูปแบบฯ            

ที่เหมาะสมผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย

(Delphi) [6] เพื่อรวบรวมความคิดเห็น 

      3.2.2  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยดวยเทคนิคแบบเดลฟายมีเคร่ืองมือที่ใชแบง

ออกเปน 2 ฉบับคือ แบบสอบถาม แบบมีโครงสราง 
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และแบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale)  

      3.2.3 วิธีดําเนินการ 

          1) นําผลจากการศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา และขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนมา

ทําการวิเคราะหและสังเคราะหรวมกับเอกสาร ตํารา

งานวิจัยที่เก่ียวของจากนั้นจึงสรุปเปนกรอบแนวคิดใน

การวิจัยแลวสรางแบบสอบถามเพื่อใหผูเชี่ยวชาญได

แสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อสังเคราะหเปน

รูปแบบ โดยใชเทคนิคเดลฟาย ซึ่งจะดําเนินการสํารวจ

ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ 3 รอบ 

          2) สํารวจขอมูลรอบที่ 1 นําแบบ 

สอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจาก

ผูเชี่ยวชาญแตละคนเก่ียวกับรูปแบบ วิเคราะหขอมูล 

แลวสรางแบบสอบถามคร้ังที่ 2 

          3) สํารวจขอมูลรอบที่ 2 นําแบบสอบ 

ถามคร้ังที่  2 ไปใหผู เชี่ยวชาญได ไตรตรองและลง

ความเห็นตัดสินใจในแตละประเด็น ตอกรอบของ

รูปแบบที่ไดจากการสํารวจรอบที่ 1ทําการวิเคราะห

ขอมูล แลวสรางแบบสอบถามคร้ังที่ 3 

          4) สํารวจขอมูลรอบที่ 3 เพื่อให

ผู เ ชี่ ย ว ช าญ  เ พื่ อ ยื น ยั น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ ดิ มห รื อ

เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไดตามที่ตองการจากนั้นทํา

การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการสังเคราะหรูปแบบ 

          5) วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณคา 

สถิติพื้นฐานไดแกคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) วิธีการหาคา

ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบสอบถาม 

(IOC) และคาพิสัยระหวางควอไทลและคามัธยฐาน 

 

    3.3  การสรางรูปแบบ 

          ข้ันตอนนี้ เปนการนํา รูปแบบ  ที่ ไดจากการ

วิ เคราะหและสังเคราะห  ดวยเทคนิคเดลฟายมา

ดํา เนินการสราง  ตามแนวคิดเชิ งระบบ (System 

Approach) 

     3.3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 

                   ประชากรและกลุ มตั ว อย า ง ได แก

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ของสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3ทุกแหงโดยการ

สุมแบบงายดวยวิธีการจับสลากไดจํานวน 2 กลุมคือ 

กลุมที่ 1 (ER) เปนกลุมทดลองจัดการเรียนการสอนดวย

บทเรียนตามรูปแบบการเรียนรูรวมกันบนเครือขาย

คอมพิวเตอร โดยใชโครงงานเปนฐานที่พัฒนาข้ึนและ

กลุมที่ 2 (CR) เปนกลุมควบคุมจัดการเรียนการสอน

แบบปกติ 

     3.3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เค ร่ื องมื อที่ ใ ช ที่ ใ ช สํ าห รับกา รวิ จั ย ใน ข้ันตอนนี้ 

ประกอบดวย 

                   1) บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร 

ตามรูปแบบการเรียนรูรวมกันบนเครือขายคอมพิวเตอร 

โดยใชโครงงานเปนฐาน 

                   2) แบบประเมินบทเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร 

                   3) แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห 

                   4) แบบประเมินทักษะการทํางานเปน

ทีม 

                   5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

                   6) แบบประเมนิความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอบทเรียนที่พฒันาข้ีน 

     3.3.3  วิธีดําเนินการ 

                   1) นํารูปแบบฯ มาทําการวิเคราะห เพื่อ

สรางบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร โดยวิเคราะห

และออกแบบหลักสูตรวิชากลุมผูเรียนเคร่ืองมือ

วัตถุประสงคเนื้อหาลาํดับการเรียนการสอนและขอสอบ 

                   2) สรางและหาคุณภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร ตามรูปแบบฯ 
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                   3) สรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก 

แบบประเมนิทักษะการคิดวิเคราะหแบบประเมินทักษะ

การทํางานเปนทีมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

แบบทดสอบระหวางเรียนและแบบประเมินความพงึ

พอใจของผูเรียน 

     3.4  การทดลองใชรูปแบบ 

       ข้ันตอนนี้ผู วิ จัยนําบทเ รียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร ที่พัฒนาข้ึนตามรูปแบบฯ ไปทดลองใชกับ

กลุมตัวอยางที่เปนเปาหมาย เพื่อศึกษาผลที่เกิดข้ึนจาก

การนําบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรไปทดลองใช 

       3.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                     ป ร ะช า กร แล ะ กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษา

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ   

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ในภาคเรียนที่ 1/2559 จํานวน 2 หมูเรียน รวมทั้งหมด 

51 คน และ แบงออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 1 หมูเรียน   

ดังนี้ 

                    1) กลุมทดลอง (ER) เปนกลุมผูเรียนที่

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรตาม รูปแบบที่พฒันาข้ึน

จํานวน 36 คน 

                    2) กลุมควบคุม (CR) เปนผูเรียนที่เรียน

ดวยวิธกีารสอนปกติ จาํนวน 15 คน 

       3.4.2  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม 

ขอมูลเคร่ืองมือที่ใชที่ใชสําหรับการวิจัยในข้ันตอนนี้ 

ประกอบดวย 

                     1) บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร 

ตามรูปแบบการเรียนรูรวมกันบนเครือขายคอมพิวเตอร 

โดยใชโครงงานเปนฐาน [7] 

                     2) แบบประเมินทักษะการคิด

วิเคราะห 

                     3) แบบประเมินทักษะการทํางานเปน

ทีม 

                    4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

                     5) แบบประเมนิความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอบทเรียนที่พฒันาข้ีน 

      3.4.3  วิธีดําเนินการ 

                   ผูวิจัยไดแบงข้ันตอนดําเนินงานออกเปน 

3 ข้ัน ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1  ข้ันตอนดําเนินงาน 

 

                      1) ข้ันเตรียมการ เปนข้ันตอนสําหรับ

กําหนดกลุมตัวอยางและเตรียมเคร่ืองมือ 

                      2) ข้ันดําเนินการทดลองนําบทเรียน

บนเครือขายคอมพิวเตอร ที่พัฒนาข้ึนตามรูปแบบฯ ไป

ทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนเปาหมาย 
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                      3) ข้ันสรุปและประเมินผล 

    3.5  การประเมินและรับรองรูปแบบ 

     ข้ันตอนนี้เพื่อรับรองรูปแบบการเรียนรูรวมกัน

บนเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชโครงงานเปนฐาน เพื่อ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและการทํางานเปนทีมของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่พัฒนาข้ึน 

    3.5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                  ประชากรและกลุมตัวอยางในข้ันตอนนี้

คือผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5ทาน โดยการคัดเลือกแบบ

เจาะจง 

    3.5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชที่ใชสําหรับการวิจัยในข้ันตอนนี้คือแบบ

ประเมินและรับรองรูปแบบ 

    3.5.3  วิธีดําเนินการ 

                  1) นําแบบประเมินและรับรองรูปแบบไป

ทําการประเมินและรับรองระบบ โดยผูทรงคุณวุฒิ 

                  2) ผูวิจัยกําหนดเกณฑการยอมรับแบบ

ประเมินและรับรองรูปแบบฯ โดยการรับรองของ

ผูทรงคุณวุฒิ คือ ผลของการวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย 

( x ) ตองมีคามากกวาหรือเทากับ 3.51ข้ึนไป 

                  3) นําขอมูลมาวิเคราะห โดยใชคาเฉลี่ย 

 ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) และสรุปผล  

 

4.  ผลการวิจัย 

     4.1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรูรวมกันบน

เครือขายคอมพิวเตอร โดยใชโครงงานเปนฐานเพื่อ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและการทํางานเปนทีมของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู 

       ไดผลการการวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบ 

ออกมา 3 ดานคือ 

       1) ดานองคประกอบของรูปแบบม ี6 

องคประกอบดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2  องคประกอบหลักของรูปแบบฯ 
 

       2) ดานโครงสรางและองคประกอบของ

บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรประกอบดวย

ความสัมพันธของโมดูล 6 โมดูลโดยความสัมพันธของแต

ละโมดลูดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 4  โครงสรางและองคประกอบของบทเรียน 

               บนเครือขายคอมพิวเตอร 
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       3) ดานข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

รูปแบบประกอบดวยข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 7 

ข้ันตอนดังรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบฯ 
 

     4.2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ 

มีตอรูปแบบฯ 

       ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 22 คน โดยใชเทคนิคเดลฟายจํานวน 3 รอบ 

พบวา ความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญที่มีตอประเด็น

องคประกอบของรูปแบบข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามรูปแบบและโครงสรางและองคประกอบของ

บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรอยูในระดับเหมาะสม

มากที่สุดทุกดาน 

     4.3  ผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือขาย 

คอมพิวเตอร ตามรูปแบบฯ 

      ไดบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร ที่ผานการ

ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร โดยผูเชี่ยวชาญ แสดงตัวอยาง ดังรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5  บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร ตามรูปแบบ 

           ที่พัฒนาข้ึน 

 

     4.4  ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพบทเรียนบน  

เครือขายคอมพิวเตอร 

       ประสิทธิ ภาพของบทเ รียนบน เค รือข าย

คอมพิวเตอร ตามรูปแบบฯมีคาเทากับ 87.06/84.78  

     4.5  ผลการวิเคราะหคาดชันีประสทิธิผลของ 

บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอร 

       ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร ตามรูปแบบฯมีคาเทากับ.6447 

     4.6  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และทักษะการคิดวิเคราะหกอนและหลังการเรียนดวย

บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรตามรูปแบบฯ  

           พบวา หลังจากเรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร ตามรูปแบบฯแลวมีผลลัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและทักษะการคิดวิเคราะหหลังเรียนตางกับกอน
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การเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

ผูเรียนมีความรู และทักษะการคิดวิเคราะหเพิ่มมากข้ึน

กวากอนเรียน  

     4.7 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห

ทักษะการทํางานเปนทีมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระหวางผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบฯที่พัฒนาข้ึน กับการ

เรียนแบบปกต ิ

            พบวา นักศึกษาที่ เ รียนดวยบทเรียนบน

เครือขายคอมพิวเตอร ตามรูปแบบฯที่พัฒนาข้ึนและ

การเรียนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการ

ทํางานเปนทีมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05โดยผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิด

วิเคราะหและทักษะการทํางานเปนทีมสูงกวาผูเรียนที่

เรียนแบบปกต ิ

     4.8  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

การเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรตาม

รูปแบบฯทีพ่ัฒนาข้ึน 

           พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย

บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรตามรูปแบบที่

พัฒนาข้ึน โดยรวมอยูในระดับมาก ในดานเนื้อหาและ

ดานผลที่ไดรับจากการเรียนก็อยูในระดับมากเชนกัน 

สวนดานกิจกรรมการเรียนและดานสื่อและอุปกรณอยู

ในระดับมากที่สุด 

     4.9  ผลการประเมินและรับรองรูปแบบ 

            ผูทรงคุณวุฒิไดประเมินและรับรองรูปแบบที่

พัฒนาข้ึนพบวา ผูทรงคุณวุฒิไดประเมินทั้งโดยรวมและ

รายดานอยูในระดับมากที่สุด 

 

 

 

 

5.  บทสรุป 

     จากการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้  

      รูปแบบการเรียนรูรวมกันบนเครือขายคอมพิวเตอร

โดยใชโครงงานเปนฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหและการทํางานเปนทีมของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แบงออกเปน 3 ดานคือ 

1) ดานองคประกอบของรูปแบบประกอบดวย 6 

องคประกอบ 2) ดานข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามรูปแบบประกอบดวย 7 ข้ันตอนและ 3) ดาน

โครงสรางและองคประกอบของบทเรียนบนเครือขาย

คอมพิวเตอร ประกอบดวย 6 โมดูลซึ่งผูทรงคุณวุฒิได

ประเมินและรับรองรูปแบบฯที่สรางข้ึน โดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุดทุกดาน สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาที่เรียนดวย

บทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรที่พัฒนาข้ึนตาม

รูปแบบฯ  หลั ง เ รี ยนสู ง กว า ก อน เ รี ยนและ เมิ่ อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิด

วิเคราะหและทักษะการทํางานเปนทีมของนักศึกษาที่

เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรที่พัฒนาข้ึน

ตามรูปแบบฯ กับการเรียนแบบปกติ พบวา ผูเรียนที่

เรียนดวยบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรที่พัฒนาข้ึน

ตามรูปแบบฯมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิด

วิเคราะหและทักษะการทํางานเปนทีมสูงกวาผูเรียนที่

เรียนแบบปกติจะเห็นไดวารูปแบบการเรียนรูรวมกันบน

เครือขายคอมพิวเตอรโดยใชโครงงานเปนฐานเพื่อ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและการทํางานเปนทีมของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่สรางข้ึน

สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหทักษะการทํางาน

เป นที มและผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รียน ได อย า งมี

ประสิทธิภาพและผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปสู

การปฏิบัติไดจริง จึงควรสนับสนุนและสงเสริมใหนํา

รูปแบบนี้ไปใชตอไป 
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การประยุกตใชกระบวนการจัดการความรูในการถายโอนความรูของผูเรียน 

Implementing A Knowledge Transfer Process of Knowledge Management 

For Learner's Knowledge Transfer 

 

ศัชชญาส  ดวงจันทร   

 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 

บทคัดยอ 

        การศึกษาจําเปนตองมีการบูรณการเพื่อให

ผูเรียนมีการเรียนรูเชิงประจักษ สามารถผสมผสาน

ความรูเพื่อแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค  รูปแบบการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการผสมผสานเนื้อหา หลักการ

และกิจกรรมที่เชื่อมโยงความรูในเนื้อหารายวิชาเขา

ดวยกัน ดวยการรวมเปนเปาหมายหลัก เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูโดยองครวม มีหลักแนวคิดในการถายทอดความรู

และการเปลี่ยนรูปแบบของความรู เพื่อใหเกิดเปน

ความรูใหม กําหนดใหผูเรียนเรียนรูในกระบวนการถาย

โอนสรางความรูระหวางการจัดการเรียนการสอนมุงเนน

ใ ห ผู เ รี ย น เ กิ ด ก า ร ถ า ย โ อ น ค ว า ม รู  ( Transfer 

Knowledge) เปนการสรางสภาพแวดลอมใหมในการ

เรียนรู ใหผู เ รียนเกิดการเ รียนรู ร วมกัน ใชทักษะ

ผสมผสานกัน นําไปสูสถานการณจริง สงเสริมใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางยั่งยืนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

ไปสูพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมฐานความรู และเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

คําสําคัญ : กระบวนการเรียนรู, การถายโอนความรู,  

                การจัดการความรู 

 

Abstract 

       Education needs to be integrated so 

that learners have empirical learning and are 

able to combine knowledge to solve problems 

creatively. The Learning Model is a pattern of 

integrated learning which combines contents, 

principles and activities that link course 

contents together by integrating the knowledge 

into the main objective to generate integrated 

learning. The process of knowledge transfer is 

based on the concepts of knowledge transfer 

and change of knowledge pattern to create 

new knowledge. The knowledge management 

which happens during the Learning Model 

process is the creation of the new learning 

environment which allows learners to learn 

together and use mixed skills that can be 

applied in real situations. It encourages 

learners to have sustainable learning and the 

potential to develop themselves, resulting in 

the development of economy and knowledge-

based society as well as the enhancement of 

the country’s competitiveness.  

Keywords : learning process, knowledge  

                 transfer, knowledge management 

 

1.  บทนํา 

การศึกษาไทยในปจจุบันไดมีการประกาศมาตรฐาน

คุณวุฒิ  ระดับป ริญญาตรี  เพื่ อ กําหนดมาตรฐาน
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่จะผลิตออกมาสูตลาดแรงงาน 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

(Thai Qualifications Framework for Higher 

Education; TQF:HEd) เพื่อเปนเคร่ืองมือในการนํา

นโยบายการศึกษาแหงชาติเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ ในส วนของอุดมศึกษาไปสู การปฏิบัติ ใน

สถาบันการศึกษาอยางเปนรูปธรรม มุงเนนเปาหมายการ

จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ผ ล ลั พ ธ ก า ร เ รี ย น รู  ( Learning 

Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และเปนการสื่อสารใหสังคม 

ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

อาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู

ที่บัณฑิตได รับการพัฒนาใหมีมาตรฐานที่สามารถ

เทียบเคียงกันได กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและ

ตางประเทศ การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

มีเปาหมายที่สําคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให

ผูเรียนมีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห วิจารณ

และสามารถปรับตัวตอสภาพการณ สามารถเผชิญปญหา 

ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางรอบคอบ มีความรูที่จะ

วิเคราะหปญหาเพื่อพิจารณาแยกแยะและเลือกทําในสิ่ง

ที่เปนประโยชน ตลอดจนมีความเจริญเติบโตทางดาน

สติปญญา รูจักวิธีคิด สามารถเลือกใชวิธีแกปญหาได

อยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถประยุกตความรูที่ได

เรียนรูมาไปใชไดถูกตอง ทันสมัย และเหมาะสมตอ

สถานการณ [1] แตการจัดการศึกษาไทยสวนใหญนําเอา

วิชาเปนตัวตั้งและแยกชีวิตออกจากการศึกษาวิธีการ

เรียนการสอนเปนแบบทองจํา ทําใหคิดไมเปนซึ่งเปนการ

ทําลายฐานความรู [2] 

        จากผลสํารวจประเด็นปญหาของการพัฒนา

ประเทศไทย [3] พบวาผูเรียนในระดับอุดมศึกษามี

ประเด็นปญหาดานความรู คือ มีความรูไมตอเนื่องหรือ

ขาดการเชื่อมโยงความรูของทุกระดับการศึกษา ความไม

เขาใจอยางถองแท และไมรูลึกในความรูของสาขาวิชาที่

เรียน และ เนนทองจํา มากกวาการประยุกตใช สวน

ประเด็นปญหาดานทักษะทางปญญา คือ ขาดการแกไข

ปญหาอยางสรางสรรค  มีการบริโภคสื่อ/ขอมูล โดยขาด

การวิเคราะหหาขอเท็จจริงจากหลายแหลงขอมูล  ขาด

ทักษะวิชาชีพ ความไมพรอมแกไขปญหาจริงในสภาพ

การทํางานจริงและขาดการคิดวิเคราะห ดังนั้นบทบาท

ของครูผูสอนจึงตองปรับเปลี่ยนเปนผูออกแบบการสอน

(instructional designer) ที่ตองมีการพัฒนาทั้งดาน

เทคนิค การเตรียมทรัพยากรไปจนถึงผูเรียนระหวาง

กระบวนการจัดการเรียนรู [4] เพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษาที่เปนสวนสําคัญสําหรับพัฒนาบุคลากรของ

ชาติที่เปนทรัพยากรสําคัญในการผลักดันการพัฒนา

ประเทศใหกาวหนา  

        การประยุกตใชแนวคิดการถายโอนความรูในการ

จัดการเรียนการสอนเปนการสรางสภาพแวดลอมใหมใน

การเรียนรู ใหผู เ รียนเกิดการเรียนรูรวมกันดวยการ

ผสมผสานเนื้อหา หลักการและกิจกรรมที่ เชื่อมโยง

ความรูในเนื้อหารายวิชาเขาดวยกัน  ใชทักษะผสมผสาน

กัน นําไปสูสถานการณจริง เพื่อใหเกิดการเรียนรูโดยองค

รวม สามารถคิดวิ เคราะห เชื่ อมโยงความ รูนํ ามา

ประยุกตใช แกไขปญหาจริงในสภาพการทํางานจริงได

อยางสรางสรรค 

 

2.  กระบวนการจัดการความรู 

 ในปจจุบันองคกรตางๆ ตางใหความสําคัญกับการ

นําแนวคิดดานการจัดการความรู เขามาใชในการบริหาร

จัดการองคกรดานการจัดการกับความรูที่อยูในองคกร 

โดยความรูที่อยู ในองคกรตางๆนั้นแบงออกเปน 2 

ประเภทใหญๆ ไดแก  ความรูที่ อยูภายใน (Tacit 

Knowledge) เปนความรูที่อยูในตัวบุคคล เกิดจากการ

ประสบการณที่ผานมา การฝกฝน ทักษะที่เกิดจากการ

ปฏิบัติ ซึ่งความรูในสวนนี้นั้น มักแฝงอยูในตัวของบุคคล 
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โดยเฉพาะความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ การแกไขปญหาที่

เกิดข้ึนเฉพาะหนาในหนาที่การทํางาน ซึ่งไมมีสอนใน

เอกสาร หรือตํารา สวนความรูอีกประเภทเรียก ความรู

ที่ อ ยู ภ า ย น อ ก  ห รื อ ค ว า ม รู ที่ ชั ด แ จ ง  ( Explicit 

Knowledge) ในบางคร้ังเราอาจจะเรียกวาเปน ความรู

ที่จับตองได เปนความรูไดมีการถายทอดออกมาเปนลาย

ลักษณอักษรโดยอยูในรูปแบบของสื่อตางๆ เชน ใน

รูปแบบสื่อสิ่ งพิมพ ไดแก  เอกสาร ตํารา หนังสือ 

บทความวิชาการ เปนตน หรือความรูที่เผยแพรผานสื่อ

ออนไลน  

        กระบวนการจัดการความรู มีแนวคิดหลักของการ

ถายโอนความรูที่เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ไดแก 

แนวคิดแบบจําลองเซไก (SECI Model) ของโนนากะ 

(Nonaka) และเทกะยูชิ (Takeuchi) [10] ที่เปนผู

นําเสนอ ทฤษฎีกระบวนการสรางความรูโดยผานการ

ปฏิสัมพันธกันระหวางความรูที่อยูภายในกับความรูที่อยู

ภายนอก[4] รูปแบบการเปลี่ยนลักษณะความรู ตาม

ตัวอักษรของชื่อแนวคิดแบบจําลองเซไก (SECI Model) 

มีรายละเอียดดังนี้  

        1.  การแลกเปลี่ยนทางสังคม (Socialization : 

S) เปนการถายทอดความรูจากปฏิสัมพันธของกลุมคน

ในสังคมจากบุคคลไปยังอีกบุคคล เชน การสนทนาแลก 

เปลี่ยนความรูของคนในองคกรที่ทํางานรวมกัน การ

แลกเปลี่ยนประสบการณในการแกปญหาของงาน

รวมกัน เปนตน ทั้งนี้ความรูภายใน (Tacit Know 

ledge) นั้นเปนความรูที่ไมมีโครงสรางที่ชัดเจนตายตัว 

แตเกิดข้ึนบอยจากการปฏิบัติกิจกรรมในแตละวัน 

        2.  การนําออกสูภายนอก (Externalization : E) 

เปนการนําความรูภายใน(Tacit Knowledge) ที่ไดจาก

การถายทอดความรู หรือเปนการนําความรูภายใน

ถายทอดออกมาสูภายนอกในรูปแบบที่ชัดเจน (Explicit 

knowledge) เพื่อใหสามารถแบงปนไปยังผูอ่ืนไดงายข้ึน 

ไดแก  การ เ ขียนเปนบทความ เอกสารคู มื อการ

ปฏิบัติงาน หรือการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน

เคร่ืองมือในการเผยแพร เชน การเขียนไดอาร่ีออนไลน 

หรือการเขียนบลอก(Blog) เปนตน 

        3.  การผสมผสาน (Combination : C) จากการ

ถายทอดความรูของการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Socia 

lization : S)และ การนําออกสูภายนอก (Externa 

lization : E) ซึ่งไดความรูออกมาในรูปแบบของความรู

ภายนอก (Explicit knowledge) แลว เกิดการเรียนรู

จากบุคคลอ่ืน หรือนํามาใชในการฝกอบรม ในการ

กําหนดเปนแนวปฏิบัติของการทํางานในองคกร หรือคน

ในองคกรและผูที่สนใจเขามาเรียนรูความรูที่ถายทอด

ผานสื่อตางๆ เกิดเปนความรูที่สามารถนําไปใชในการ

แกปญหา หรือเกิดเปนความรูในเร่ืองที่ตนสนใจ 

          4.  การรับความรูเขามาสูตนเอง 

(Internalization:I) จากการผสมผสาน (Combination : 

C) ทําใหความรูภายนอก (Explicit knowledge)เกิดการ

ถูกเรียนรูและกลับไปเปนความรูภายใน(Tacit 

Knowledge) ของบุคคลนั้น และเมื่อแตละบุคคลไดนาํ

ความรูที่ไดรับไปลงมือปฏิบตัิหรือนําไปใชก็จะกลายเปน

ความรูที่ฝงลึกในในตัวบุคคลอีกคร้ัง 

 
รูปที่ 1  แนวคิดแบบจาํลองเซไก (SECI Model) [7] 

3.  ขั้นตอนการจัดการความรูตามแนวคิดของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีนโยบายองคกรที่ ให

ความสําคัญกับการจัดการความรูในองคกร ถือเปนพันธ
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กิจที่สําคัญของหนวยงาน ที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร โดยหนึ่งในประเด็น

ความรูที่มุงเนนคือ ประเด็นการจัดการความรูที่เก่ียวกับ

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

และไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการจัดโครงการ

การจัดการความรูดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน โดยมกีระบวนการ

จั ด ก า รค ว า ม รู ข อ งม หา วิ ท ย า ลั ย ส ว นดุ สิ ต  [6] 

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

   ข้ันตอนที่  1  การกําหนดประเด็นความรูและ

เปาหมายของการจัดการความรูทีสอดคลองกับแผนกล

ยุทธของสถาบัน 

   ข้ันตอนที่ 2  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรู 

   ข้ันตอนที่ 3  การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง เพื่อคนหาแนว

ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่ กําหนดในขอ1 และ

เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

  ข้ันตอนที่ 4  การรวบรวมความรูตามประเด็น

ความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอ่ืนๆที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

   ข้ันตอนที่ 5  การนําความรูที่ไดจากการจัดการ

ความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่

เปนลายลักษณอักษร และจากความรูทักษะของผูมี

ประสบการณตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

 

4.  รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการถายโอน

ความรูในการจัดการเรียนการสอน 

     จากแนวคิดของการถายโอนความรูตามแบบจําลอง

เซไก (SECI Model) ไดมีการนําแนวคิดดังกลาวมา

พัฒนาเปน รูปแบบการจัดการเ รียนรู เพื่ อพัฒนา

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร ผานการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงการ (Project-Based Learning) โดยมีการพัฒนา

เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนชื่อ แบบจําลอง B-

O-R-N (B-O-R-N Learning Model) มีหลักแนวคิดใน

การถายทอดความรูและการเปลี่ยนรูปแบบของความรู 

เพื่อใหเกิดเปนความรูใหม [8] ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2  การถายโอนความรูในการจัดการเรียน 

                การสอน [8] 

จากรูปที่ 2 ข้ันตอนการถายโอนความรูในการจัดการ

เรียนการสอนมีรายละเอียดดังนี้  

        1.  กําหนดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก

สถานการณจริง (B-Based on True Story) กิจกรรม

การเรียนรูกําหนดใหผูเรียนเรียนรูในกระบวนการ

ถายทอดความรูระหวางการจัดการเรียนการสอนที่

มุงเนนใหผูเรียน โดยใชรูปแบบโครงการ (Project-

Based Learning) เพื่อใหเกิดการเรียนรูจาก

สถานการณจริงและการเรียนรูจากประสบการณผาน

การสังเกต จดจํา และวพิากษแลวนํามาแลกเปลีย่น

เรียนรูระหวางกลุม (Socialization)  

        2.  การจัดการสารสนเทศ (O-Operation of 

Information) จากนัน้จึงเปนการนําความรูออกสู

ภายนอกตน(Externalization)  ผานการวิเคราะห

สาเหตุประเด็นปญหา ความตองการ และสมมุติฐาน

แนวทางในการแกปญหา ออกมาในรูปแบบของ แผนผัง

วิเคราะหรากเหงาของปญหาดวยเคร่ืองมือในการ
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วิเคราะหเชื่อมโยงเชน แผนภาพผังขอมูล แผนภูมิ

กางปลา หรือเคร่ืองมือสําหรับการจัดการโครงการ เปน

ตน เพื่อนําเคร่ืองมือในการวิเคราะหปญหามาใชสาํหรับ

การฝกใหผูเรียนมองทุกอยางในภาพรวม (Systematic 

thinking) เนื่องจากทักษะดานความรู (cognitive 

skills) ไดรับอิทธิพลจากความสามารถในการคิด

วิเคราะห  

        3.  เรียนรูจากการปฏิบัตจิริง (R-Relative to 

Action) ข้ันตอมาผูสอนทาํหนาที่นําเสนอปญหาหรือ

สถานการณที่มีความใกลเคียงเพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูวิธีการเขาถึงแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั่วโลกให

สามารถคนหาสารสนเทศไดมากข้ึน โดยผูเรียนสามารถ

ประเมินขอมูล สารสนเทศ ที่ตนเองคนความา 

(Combination) กอนที่จะนาํมาสังเคราะหเกิดเปน

ความรูของตนเอง สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูระดับ

บุคคลจากการแสวงหาความรู (Personal mastery) 

แลวนํามาตั้งสมมติฐานถึงการแกปญหานั้นๆ ถายทอด

ผานกระบวนการกลุมนําไปสูการตั้งโจทยเพื่อใหเกิดการ

เรียนรูดวยการทําโครงการ ผานกระบวนการคิดอยาง

เปนระบบสงเสริมใหผูเรียนมีการวางแผนที่ดีเพื่อนําไปสู

เปาหมายรวมกัน (Mental models) มีการคนควา และ

การใชขอมูลอยางมีวิจารณญาณเพื่อนํามาวางแผนการ

ปฏิบัติงานกอนลงมือปฏิบัตงิาน นําไปสูการพัฒนา หรือ

ประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง กับความรูในศาสตร

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของในแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหบรรลุผล

สําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งเปนผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานของผูเรียนดานความรู อีกทั้งยังเปนการ

สงเสริมใหผูเรียนมีการสื่อสารใหเกิดการรับรู  การ

ยอมรับรวมกัน และพรอมใจรวมมือมุงไปในทิศทาง

เดียวกัน (Building shared vision) โดยผูสอน

ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูคอยผลักดันให

เกิดการทํางานเปนทีม ผูสอนเปนเพียงผูคอยชี้แนะ

แนวทาง และอํานวยความสะดวกสงผลใหผูเรียน

สามารถคนพบความรูดวยตนเอง หรือมีการสรางความรู

ดวยตนเอง[9] การเรียนรูเปนทมี(Team Learning) ยัง

สงผลใหเกิดการเรียนรูที่เร็วยิ่งข้ึนกวาการเรียนรูโดย

ลําพัง[10] 

        4.  แลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรูและพัฒนา        

(N-Narrative of Knowledge) หลังจากลงมือ

ปฏิบัติงานแลวนาํมาสรุปผลเพื่อนําเสนอและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นตอผลงาน (Show and Share) เปนการ

วิเคราะหผลลัพธหลังกระบวนการ (After Action 

Review) เพื่อวิเคราะหและแลกเปลี่ยนเก่ียวกับอุปสรรค

และปญหาที่เกิดข้ึนระหวางลงมอืทํา เพื่อสังเคราะหสรุป

เปนความรูของตน (Internalization) และนาํไปปฏิบัติ

จนเชี่ยวชาญ เกิดเปนทักษะในการเรียนรูของผูเรียน ที่มี

ลักษณะเปนเกลียวการเรียนรู (Learning Spiral) โดยมี

ผูสอนเปนผูฝก (Coaching) ใหเกลียวความรูติดตัว

ผูเรียนสรางความรูใหมโดยเกลียวความรูที่ผานการฝก 

เพื่อใหสามารถอยูไดอยางยั่งยืนในการเปดเสรีทางการ

ศึกษาของอาเซียน 

 

5.  การประยุกตใชแนวคิดการถายโอนความรูในการ

จัดการเรียนการสอน 

การประยุกตใชแนวคิดการถายโอนความรูในการ

จัดการเรียนการสอนจากแนวคิดที่กลาวมาขางตน เปน

การนําข้ันตอนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบจําลอง B-O-R-N (B-O-R-N Learning Model) 

และข้ันตอนการความรูของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มา

เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ 

(Project-Based Learning) เพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทั้งในฐานะผูถายทอดความรู 

ผูจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูจัดเก็บความรู 

และเปนผูนําความรูไปสูการถายทอดความรูใหกับบุคคุล

ภายนอก โดยนํามาประยุกตเปนชั้นตอนการจัดโครงการ

ของผูเรียน ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา

Vocational Education Innovation and Research Journal : VEIRJ   75



 

  

        1.  กําหนดโจทยหัวขอโครงการการจัดการ

ความรูโดยใชแนวคิดกระบวนการจัดการความรูของ

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต มาประยกุตเปนชั้นตอนการจัด

โครงการของผูเรียน จากการนาํเสนอหัวขอโดยผูเรียน

เปนผูนาํเสนอหัวขอที่มีความสนใจรวมกัน 
        2.  ผูเรียนลงมือปฏิบัติโครงการการจัดการความรู

โดยใชแนวคิดเชงิคํานวณอยางเปนระบบตามที่วางแผน

ไว โดยกําหนดใหมีการวัดผลทางดานความรู และ

ประเมินผลการจัดโครงการ เชนแบบทดสอบกอนและ

หลังการเขารวมกิจกรรม เพื่อประเมินผลสาํเร็จของ

โครงการ แบบสอบถามพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

ในโครงการ เปนตน 
        3.  ผูเรียนวางแผนสําหรับการดําเนนิงาน

โครงการการจัดการความรูโดยใชแนวคิดกระบวนการ

จัดการความรูของมหาวิทยาลัยสวนดุสติ มาประยุกต

เปนชัน้ตอนการจัดโครงการตามหัวขอที่กําหนดข้ึน โดย

ผูสอนเปนผูควบคุม ดูแลและใหคําแนะนํากอน

ดําเนินการปฏิบัตติามกิจกรรม มีข้ันตอนการดําเนนิการ

ตามกระบวนการจัดการความรูดังนี้  
3.1  การบงชี้ความรู โดยกําหนดใหผูเรียนเปน

ผูตองระบุความรูทีต่องการ กําหนดกลุมเปาหมาย และ

ขอบเขตของความรู เพื่อกําหนดเปาหมายในการจัด

โครงการจัดการความรู รวมทั้งการสํารวจแหลงความรู 
3.2  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย ความ

ตองการ ผลที่คาดวาจะไดรับ แลวทําการคนหา  

รวบรวมความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ทั้งความรูที่

จับตองได และความรูที่จบัตองไมได เชนการสัมภาษณ

ประสบการณผูเชี่ยวชาญ นํามาจัดเรียง จัดหมวดหมู 

และดําเนนิการสรางความรู 

3.3  การแบงปนความรู กําหนดใหผูเรียนจัด

กิจกรรมเพื่อแบงปนความรูในรูปแบบตางๆ ที่สอดคลอง

กับธรรมชาติ และสภาพแวดลอมของผูเรียน สามารถ

ปฏิบัติไดหลายวิธี เชน การเปนพี่เลี้ยง การสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ การทาํงานรวมกัน 

3.4  การจัดเก็บความรู เปนการรวบรวมและ

จัดเก็บความรูจากในข้ันตอนที่ 3 ทั้ง โดยนําทักษะและ

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บ

อยางเปนระบบ มีเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

3.5  การนําความรูไปใช เปนการนําความรูไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตามเปาหมายที่ตั้งไว  

        4.  สรุปวิเคราะหผลของการการดําเนินโครงการ

การจัดการความรูแลวนาํเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนในชั้น

เรียน รวมทั้งรวมอภิปรายถึงผลสะทอนจาก

บุคคลภายนอกที่ไดรับสื่อที่เปนผลจากการจัดโครงการ

ในรูปแบบของสื่อเผยแพรความรู 

 

6.  บทสรุป 

        การประยุกตใชแนวคิดการถายโอนความรูในการ

จัดการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่มีกระบวนการถาย

โอนความรูระหวางความรูที่อยูในตนและความรูที่เกิด

จากการแสวงหาความรู ผูสอนปรับเปลี่ยนบทบาทจาก

ผูสอนมาเปนผูคอยใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาใหผูเรียน

เกิดการคิด วิเคราะห ออกแบบ และวางแผนรวมกันจน

ไปสูการนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่

วางไว ดังนั้นผูสอนควรจัดเตรียมและนําเคร่ืองมือตางๆ 

สําหรับการคิดวิเคราะห เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปใช

เปนเคร่ืองมือในการเรียนรู เนื่องจากทักษะทางปญญา

ไดรับอิทธิพลจากความสามารถในการคิดวิเคราะห [11] 

โดยเปนการจัดการเรียนรูแบบ Team Learning         

ที่สงผลใหเกิดการเรียนรูมากกวากวาการเรียนรูโดย

ลําพัง [10] ซึ่งการจัดกลุมผู เรียนแบงปนและขยาย

แนวคิดทั้งจากผู เชี่ยวชาญ ผูสอน และเพื่อน  การ

รวมมือกันในการแกปญหา และการรวมกันอภิปรายสรุป

บทเรียนชวยสนับสนุนและสงเสริมในการสรางความรู

ทักษะทางปญญา และการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
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ผูเรียน [1] สําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอรมีความเก่ียวของโดยตรงกับเทคโนโลยี

ใหมๆ โดยกิจกรรมในการจัดการเรียนรู ไดมีการนํา

เทคโนโลยีมาใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูจาก

แหลงการเรียนรูทั่วโลกทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ซึ่งการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อสงเสริมการเรียนรูของ

ผูเรียน ไมเพียงเปนแคเคร่ืองมือแตรวมถึงการออกแบบ 

ที่จะชวยสนับสนนุการคิด ทักษะความสามารถในการคิด

อยางมีวิจารณญาณ สงเสริมการคิดรวบยอด และ

กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย [12] 

แตยังรวมถึงสงเสริมใหผู เ รียนมีการประเมินความ

นาเชื่อถือของสารสนเทศจากแหลงตางๆ มาใชเปน

เคร่ืองมือ สามารถจําแนกจัดกลุมของสารสนเทศ และ

สามารถคัดเลือกสารสนเทศเพื่อนํามาใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพนําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวได 

การจัดการเรียนรูดวยวิธีการ สืบเสาะหาความรูมีผูเรียน

เปนศูนยกลาง ครูผูสอนเปนเพียงผูคอยชี้แนะแนวทาง 

และอํานวยความสะดวกสงผลใหผูเรียนสามารถคนพบ

ความรูดวยตนเอง หรือมีการสรางความรูดวยตนเอง [9] 

และการใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนเพิ่ม

มากข้ึน กระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น เกิด

ความกระตือรือรนในการเรียนรูเพิ่มสูงข้ึนสงเสริมให

ผูเรียนไดมีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวย

ตนเอง ซึ่งจะสามารถสงผลใหผู เ รียน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงข้ึน  พัฒนาทักษะกระบวนการคิด มี

ความกระตือรือรน กระฉับกระเฉง สนใจในการเรียน

มากข้ึน 
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การพัฒนาการบริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

The Development of Financial System Management of Colleges  

under Office of Vocational Education Commission 

 

สมฤทัย  ทรงสิทธิโชค   

 
สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

บทคัดยอ 

        การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพ

ปจจุบันการบริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา              

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) พัฒนา

และประเมินคูมือการบริหารจัดการระบบการเงินของ

สถานศึกษา สั ง กัดสํ านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยศึกษาสภาพ

ปจจุบันการบริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา 

เก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจสอบภายใน ตาม

แผนการตรวจสอบสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 21 แหง เพื่อนําขอมูลสภาพ

ปจจุบันการบริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา 

มาใชประกอบในการพัฒนาคูมือการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา จากนั้นจึงนําคูมือการบริหารจัดการ

ระบบการ เ งิ นของสถานศึกษา  สั ง กัดสํ านั ก งาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แลวนําคูมือการบริหาร

จัดการระบบการเงินของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปใชกับสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้ง

ติดตามประเมินผลการใชคูมือการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้  

        การพัฒนาคูมือการบริหารจัดการระบบการเงิน

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชี ว ศึ กษา  ก า รนํ า รู ป แ บ บ  ADDIE Model ซึ่ ง

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันการวิเคราะหขอมูล 

2) ข้ันกําหนดรายละเอียดของคูมือการพัฒนาระบบ

การเงินของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 3) ข้ันการออกแบบและพัฒนาคูมือการ

บริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4) ข้ันการ

ทดลองใชและปรับปรุง 5) ข้ันการประเมินผล ซึ่งคูมือ

การบริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดแบงเนื้อหา 

ออกเปน 5 หนวย ประกอบดวย หนวยที่ 1 บทนํา  หนวย

ที่ 2 การจายเงินของสวนราชการ  หนวยที่ 3 การเบิก

จายเงินยืม หนวยที่ 4 การรับเงินของสวนราชการ และ

หนวยที่ 5 การเก็บรักษาเงินของสวนราชการ ผูวิจัยได

ดําเนินการประเมินความเหมาะสมของคูมือการบริหาร

จัดการระบบการเงินของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาใชวิธีการสนทนากลุม โดย

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 11 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการ

บริหารสถานศึกษา ผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินบัญชี   

และผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบบัญชี ผลการประเมิน

ในภาพรวม พบวา รูปแบบและคูมือการพัฒนาระบบ
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การเงินของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษามีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 

        ผูวิจัยไดพัฒนาคูมือการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  ที่จัดแบงเนื้อหาออกเปน 5 หนวย 

ไดแก หนวยที่ 1 บทนํา หนวยที่ 2 การจายเงินของสวน

ราชการ หนวยที่ 3 การเบิกจายเงินยืม หนวยที่ 4 การ

รับเงินของสวนราชการ และหนวยที่ 5 การเก็บรักษา

เงินของสวนราชการ ซึ่งคูมือการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ที่มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 

แสดงวา คูมือการบริหารจัดการระบบการเงินของ

สถานศึกษาสั ง กัดสํ านั กงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา สามารถนําใชในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตอไป 

คําสําคัญ : การพัฒนา, การบริหารจัดการ, ระบบ 

              การเงิน 
 
Abstract 

        The purposes of this research were to 1) 

study the current state of financial system 

management of colleges under Office of 

Vocational Education Commission (OVEC), 2) 

develop and evaluate the process of financial 

system management of the colleges under 

OVEC. The research was carried out by 

investigating the current state of financial 

system management of colleges. The data 

were collected through the internal audits of 

21 colleges under OVEC, in Bangkok 

Metropolitan, according to their audit plans. 

The data of the current state were used to 

develop the format. The format was then used 

to develop a handbook or guide for financial 

system management of colleges under OVEC. 

After that, the handbook was implemented 

with the colleges under OVEC, and the 

monitoring and evaluation of the handbook 

were also conducted. The results of study 

were summarized as follows.  

        The results of the study of current state 

of the financial system management of 

colleges under OVEC were as follows. 1) Most 

colleges did not yet determine the duties, 

responsibilities and guidelines for the work 

control as the practice principles for accessing 

the GFMIS. 2) Most colleges inappropriately 

arranged payments for the allowances, the 

accommodations and transports.The payments 

were made higher than the amount 

determined. They were also made without 

signatures of those who have been authorized 

as evidence. Furthermore, there had no the 

audits of payments as well as the relevant 

evidence at the end of the day. 3) Most 

colleges allocated the loans without approvals, 

needs, or relevance to the matter, and to 

those who were not involved. Some requests 

were made with the amounts beyond the 

necessity. This case resulted a lot of cash were 

returned and the debtors held the loan longer 

than the date dues. New loans were allocated 

to the same debtors who did not return the 

old ones. When the loans were returned, the 

staff, who received the amounts, did not issue 

receipts to the debtors as evidence, and they 
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did not record the receipts at the back of the 

loan agreements. 4) Regarding the receipts of 

donations for educational scholarship, the 

colleges did not use the receipts determined 

by the Comptroller General’s Department. 

Also, for the receipts of canteen rents, the 

colleges did not issue receipts to the payers. 

Moreover, for the receipts of students’ 

payments through banks, the financial staff did 

not issue receipts as soon as possible. In the 

case of receipt loss, the responsible staff did 

not inform the administrators and did not take 

any actions with the case. 5) The colleges did 

not appoint the committee for keeping money, 

or appointed the impropriate committee. In 

some cases, the staff, who were in charge, kept 

the money instead of the committee who 

could not perform the duty, and the 

committee could not perform the duty 

according to the regulations. These cases 

caused the lacks of cash remaining check 

system of the colleges 2) The development of 

the handbook of financial system management 

of the colleges under OVEC comprised 5 steps 

: 1) Data analysis, 2) Establish the structure of 

the handbook, 3) Design and develop the 

handbook, 4) Implement and amend, and 5) 

Evaluate. The contents were divided into 5 

units: Unit 1 Introduction, Unit 2 Payments of 

government sectors, Unit 3 Payments of loan, 

Unit 4 Receipts of money of government 

sectors, and Unit 5 Keeping money of 

government sectors. The evaluation of the 

handbook of financial system management     

of the colleges under OVEC was carried out 

through a focus group of 11 experts in different 

areas; namely college administration, finance 

and accountancy, and auditing. For the    

overall evaluation, it was found that the 

appropriateness of the handbook was at the 

highest level.   

Keywords : Development, management,   

                 financial system 

 

1.  บทนํา 

        สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกร

หลักที่มีหนาที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอยางมีคุณภาพเพื่อ

ตอบสนองความตองการกําลังคนทั้งภาคเอกชนและประเทศ 

[1] และในการบริหารกํากับดูแลสถานศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการกระจายอํานาจ

เพื่อใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา

และใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน 

[2] โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ทั่วประเทศ จํานวน 428 แหง  เมื่อศึกษา

สภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผานมา

และจากการรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

และความคิดเห็นของหนวยรับตรวจตอการปฏิบัติงานของ

หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2560 [3] พบวา 

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ตองการใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา พิจารณาจัดสรรอัตราบุคลากรโดยเฉพาะ

บุคลากรดานการเงินและบัญชี เพื่อทําหนาที่ตรงตาม

ภาระงานในสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาไมมี

เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีเปน
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การเฉพาะ ซึ่งสถานศึกษาดําเนินการแกปญหาโดยการ

จางบุคลากรมาทําหนาที่ ดั งกลาว ผลที่ตามมาคือ 

สถานศึกษาบางแหงไดบุคลากร ที่มีวุฒิการศึกษาไมตรง

กับการปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชี  และ

บุคลากรดังกลาวไมมีประสบการณในการทํางาน

ทางดานการเงินและบัญชี นอกจากนี้สถานศึกษายังขาด

บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ในการทําหนาที่เปนพี่

เลี้ยงใหกับเจาหนาที่ดังกลาว รวมทั้งสถานศึกษายังไมมี

คูมือแนวปฏิบัติเพื่อใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานได 

และในขณะเดียวกันสถานศึกษาแกปญหาโดยแตงตั้ง

ขาราชการครูซ่ึงเปนครูผูสอน ใหทําหนาที่หัวหนางาน

การเงินหรือหัวหนางานบัญชีอีกหนาที่ รวมทั้งคําสั่ง

แตงตั้งใหเปนกรรมการตาง ๆ ที่ระเบียบกําหนด ทําให

ขาราชการครูดังกลาวที่มีภาระงานสอนมากอยูแลว 

สงผลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่หัวหนางานการเงินและ

บัญชีไดดีเทาที่ควรจะเปน รวมถึงการสอบทานงานของ

เจ าหนาที่ การเงินและบัญชี ไมตอเนื่องสม่ํ า เสมอ        

ซึ่งสอดคลองกับ [4] ที่ไดศึกษาความเสี่ยงเก่ียวกับการ

ปฏิบัติไมเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ทางดาน

การเงินและพัสดุ แนวทางแกปญหาความเสี่ยงดังกลาวที่

เกิดข้ึนกับผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุ รี  ที่พบวา เจาหนาที่การเงินและบัญชี        

ที่ปฏิบัติงานทางดานการเงินและพัสดุ หากเปนผูที่ขาด

ความรูความเขาใจในระเบียบที่ใชในการปฏิบัติงาน และ

ไมสามารถถายทอดความรูใหผูเก่ียวของเขาใจไดนั้น     

จะสงผลกระทบถึงข้ันรองเรียนและมีการสอนสวน  

        อีกทั้งจากขอสังเกตและขอทักทวงของสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินที่มีตอการตรวจสอบดานการเงิน

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา [5] ที่สรุปสภาพปญหาและขอบกพรอง       

จากกรณีที่มีเร่ืองรองเรียนและมีการสอบสวน กระทั่ง      

ถูกไลออกของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา พบวา สถานศึกษาใชเงินผิดประเภท 

สงผลกระทบ คือ เงินขาดบัญชี ไมสามารถสงมอบงาน

ได และบางสถานศึกษาละเลย ละเวน หรือปฏิบัติจน

เปนวัฒนธรรมองคกร และคิดวาสิ่งที่ปฏิบัตินั้นเปนเร่ือง

ปกติ ไมมีความสํา คัญ ไมตองทํา ก็ ได  จนเปนเหตุ

กอใหเกิดการทุจริต จากการที่ผูปฏิบัติเห็นชองทางที่

สามารถทุจริตได และเปนประเด็นใหญเมื่อสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินตรวจพบ กระทั่งถึงข้ันตองตั้ง

กรรมการสอบสวน โยงเขาทฤษฎีการทุจริตตามข้ันตอน 

และ  [6] ไ ด ดํ า เนิ นกา รตามแผนการตรวจสอบ

สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

โดยจําแนกตามประเภทการตรวจสอบออกเปนทั้งหมด 

6 ประเภท ไดแก 1) การตรวจสอบทางการเงิน 2) การ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด  3) การตรวจสอบ

การดําเนินงาน 4) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5) การตรวจสอบการบริหาร และ6) การตรวจสอบกรณี

พิเศษ ซึ่งพบวา ทุกประเภทการตรวจสอบ ยังพบความ

เสี่ยงในทุกสถานศึกษา ซ่ึงสงผลกระทบที่แตกตางกัน ตาม

ปจจัยเสี่ยงของสถานศึกษาแตละแหง อาทิ ความเสี่ยงดาน

บุคลากร ความเสี่ยงดานระบบงาน ความเสี่ยงดานการ

บริหารจัดการ เนื่องจากการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม ใน

สถานศึกษาจําเปนตองใชเงินในการดําเนินการ “เงิน” 

จึงเปนจุดเร่ิมตน เปนจุดเชื่อมโยงไปถึงการเบิกจายเงิน 

เอกสารหลักฐานการจายเงิน การยืมเงิน เอกสาร

หลักฐานประกอบการยืมเงิน การรับเงิน เอกสาร

หลักฐานการรับเงิน รวมถึงการเก็บรักษาเงิน ซึ่งตอง

ปฏิบัติให เปนไปตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่

เก่ียวของ แตในทางปฏิบัติ ยังพบวา มีการรับ-จายเงินโดย

ไมมีเอกสารหลักฐาน เอกสารหลักฐานไมครบ หรือเปน

หลักฐานเท็จการใชเงินผิดประเภท ไมมีการแบงแยก

หนาที่ การไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่

กําหนดไว สาเหตุลวนเกิดจากการทํางานที่ไมมีระบบ   

ไมมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไมมีระบบการควบคุมภายใน 
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ไมมีกระบวนการกํากับตดิตาม ตรวจสอบ หรือการ ละเวน 

ละเลยการไววางใจ จนทําใหเกิดชองทาง/โอกาสใหมี

การทําซ้ําอยางตอเนื่อง จากผลเสียหายที่ เล็กนอย 

กระทั่งสงผลจนรายแรงที่สุด คือเกิดการทุจริต ซึ่งหาก

ตรวจพบเจอก็สามารถที่จะปดชองทางไดทัน แตหาก   

ไมพบเจอ  จึงเปนเหตุสงผลใหราชการตองสูญเสีย

งบประมาณอีกมากมายกับการทุจริตที่เกิดข้ึน   

 อีกทั้ ง จากผลการประเมินการป ฏิบั ติ ง าน          

ด า น ก า ร เ งิ น ข อ งส ถา น ศึ ก ษ า สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 21 แหง ประจําปงบประมาณ 2559 โดยหนวย

ตรวจสอบภายใน ไดประเมินการปฏิบัติงานดานการเงิน

ของสถานศึกษาที่พบวา (1) การจัดทํารายงานเงิน

คงเหลือประจําวัน ของสถานศึกษา ที่ครบถวนเปน

ปจจุบัน และถูกตองมีจํานวน 12แหง คิดเปนรอยละ 

57.14 ที่จัดทําครบถวน เปนปจจุบันแตไมถูกตอง  จํานวน 

8 แหง คิดเปนรอยละ 38.10 และที่จัดทําไมครบถวน ไม

เปนปจจุบัน  และไมถูกตองจํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 

4.76 (2) การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการเก็บรักษาเงิน      

มีคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและผูปฏิบัติหนาที่

กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ซึ่งกรรมการเปนผูเก็บรักษา

กุญแจเอง จํานวน 15 แหง คิดเปนรอยละ 71.43 มีคําสั่ง

แตงตั้ งกรรมการเก็บรักษาเงินแตไมมี คําสั่ งแตงตั้ ง         

ผูปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ซึ่งกรรมการเปน

ผูเก็บรักษากุญแจเอง จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 9.52  

และมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินแตไมมีคําสั่ง

แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน และ

กรรมการไมเปนผูเก็บรักษากุญแจเอง จํานวน 4 แหง 

คิดเปนรอยละ 19.05  (3) การจัดทํางบเทียบยอดเงิน

ฝากธนาคาร พบวา ไมครบถวนทุกบัญชี (ไมเปนปจจุบัน) 

และไมถูกตองทั้ง 21 แหง คิดเปนรอยละ 100.00 (4) 

จํานวนเงินในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน เงินฝาก

ธนาคาร และลูกหนี้เงินยืมไมตรงกับงบทดลองในระบบ 

GFMIS พบวา เงินคงเหลือประจําวัน จํานวน 18 แหง 

คิดเปนรอยละ 85.71 เงินฝากธนาคาร จํานวน 21 แหง 

คิดเปนรอยละ 100.00 และลูกหนี้เงินยืมจํานวน 20 แหง 

คิดเปนรอยละ 95.24 [7] 

        นอกจากนี้การรายงานการศึกษาประเด็นปญหา

ดังกลาว ที่ยังคงตองดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะการลดความเสี่ยง โดยการสรางระบบ         

การควบคุมกํากับดูแล และติดตามประเมินผลใหมีความ

เขมแข็งไดนั้น จําเปนตองอาศัยผลการตรวจสอบ          

มาเปนฐานขอมูลในการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหเกิด

อ ง ค ค ว า ม รู สํ า ห รั บ ก า ร บ ริ ห า รจั ด ก า ร คว า ม รู 

(Knowledge Management : KM) ซึ่งเปนปจจัย

สําคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูวิจัยในฐานะเปน

ผูรับผิดชอบและกํากับดูแลดานระบบการเงินและบัญชี

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จึงไดตระหนักและใหความสําคัญในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ผู วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการ

พัฒนาการบริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อ

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานการเงิน สําหรับชวย

ผูบริหารสถานศึกษาในการตรวจสอบ ติดตามกํากับดูแล

การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยาง

ตอเนื่อง และเพื่อลดโอกาส ความรายแรงและความเสี่ยง

ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความสําเร็จในการ

ดํ า เนิน งานของสถานศึกษา  ในสั ง กัดสํ านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการสนับสนุนภารกิจ

และยุทธศาสตรของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหมีการบริหารการเงิน    

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส สามารถตรวจสอบได   

โดยมีการวางแผนการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
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และกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด ตอสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตอไป 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

    2.1  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารจัดการ

ระบบการเ งินของสถานศึกษา สั ง กัดสํ านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    2.2  เพื่อพัฒนาและประเมินคูมือการพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

3.  ขอบเขตการวิจัย 

     3.1  ดานเนื้อหา 

  3.1.1   การพัฒนาคูมือการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษาในคร้ังนี ้ผูวิจัยไดดาํเนนิการ

ศึกษาตามกรอบแนวคิดทฤษฎีรูปแบบ ADDIE Model 

[8] ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด 5 ข้ันตอน ดังนี ้1) ข้ัน

การวิเคราะห 2) ข้ันการออกแบบ 3) ข้ันการพัฒนา           

4) ข้ันการทดลองใช และ 5) ข้ันการติดตามประเมินผล 

  3.1.2  การพัฒนาคูมือการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา โดยจัดแบงเนื้อหาออกเปน 5 หนวย 

ประกอบดวย หนวยที่ 1 บทนาํ หนวยที่ 2 การจายเงิน

ของสวนราชการ หนวยที่ 3 การเบิกจายเงินยืม หนวยที่ 

4 การรับเงินของสวนราชการ และหนวยที่ 5 การเก็บ

รักษาเงินของสวนราชการ 

     3.2  ดานกลุมเปาหมาย 

  กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยได

กําหนดกลุมเปาหมายตามข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 

 3.2.1  กลุมเปาหมายที่ใชเพื่อศึกษาสภาพ

ปจจุบนัการบริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดแก

สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 21 แหง 

 3.2.2  กลุมเปาหมายในข้ันตอนการพิจารณา

รางคูมือการบริหารจัดการระบบเงินของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน

ข้ันตอนนี้ผูวจิัยใชการดาํเนินการสนทนากลุม เก่ียวกับ

คูมือการบริหารจัดการระบบเงินของสถานศึกษา สงักัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งประกอบดวย  

ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษา ผูเชี่ยวชาญ

ทางดานการเงินบัญชีและพสัดุ และผูเชี่ยวชาญดานการ

ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งสิน้จาํนวน  11 คน  

 3.2.3  กลุมเปาหมายที่ใชในข้ันตอนการ

ประเมินความเหมาะสมของคูมือการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา เปนกลุมเปาหมายที่ประเมนิความ

เหมาะสมของคูมือการบริหารจัดการระบบการเงินของ

สถานศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร

สถานศึกษา ผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินบัญชีและพัสดุ 

และผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบบัญชี รวมทัง้สิ้น

จํานวน 5 คน 

 3.2.4  กลุมเปาหมายในข้ันตอนการนําคูมือการ

บริหารจัดการการเงินของสถานศึกษา สังกัดสาํนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปทดลองใช ไดแก 

สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ              

การอาชีวศึกษา  คัดเลือกเปนกลุมเปาหมายโดยวิธีเลือก

แบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดแก 

ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ทรัพยากร และหัวหนางานการเงิน จํานวน 30 คน 

 3.2.5  กลุมเปาหมายในข้ันตอนติดตาม

ประเมินผลหลงัทดลองใชคูมือการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา คัดเลือกเปนกลุมเปาหมายโดยวิธีเลือก
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แบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดแก 

สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ประกอบดวย ผูอํานวยการรองผูอํานวยการ

ฝายบรหิารทรัพยากร  และหัวหนางานการเงิน จํานวน     

30 คน 

     3.3  ขอบเขตระยะเวลาที่ใชวิจัย 

 ระยะเวลาดาํเนินการวิจยัตั้งแตป พ.ศ.2560  ถึง 

ป พ.ศ.2561  

 

4.  วิธีดําเนินการวิจัย 

     4.1  ข้ั นตอนในดํ า เนิ นการวิ จั ย แบ งออกเป น            

6 ข้ันตอนดังนี้ 1) การศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) การศึกษา

สภาพปจจุบันการบริหารจัดการระบบการเงินของ

สถานศึกษาสั ง กัดสํานักงานคณะกรรมการ การ

อาชีวศึกษา 3) การพัฒนาคูมือการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 4) การประเมินความเหมาะสมคูมือการ

บริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5) ทดลองใช

คูมือการบริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6) การ

ติดตามประเมินผลการใชคูมือการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

     4.2  การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

   ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการ         

สงแบบสอบถามทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและ         

สงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังสถานศึกษาเพื่อเก็บ

ขอมูลติดตามประเมินผลการใชคูมือการบริหารจัดการ

ระบบการเงิ นของสถานศึกษา  สั ง กัดสํ านัก งาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิเคราะหขอมูลใชคา

ดัชนีความสอดคลอง ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบและ

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ช วิ ธี ข อ ง  Cronbach's  Alpha 

Coefficience (α) และการประเมินความเหมาะสมของ

คูมือการบริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา 

 

5.  สรุปผลการวิจัย 

     5.1  การศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารจัดการ

ระบบการเ งินของสถานศึกษา สั ง กัดสํ านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูใหขอมูลประกอบดวย 

ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

และหัวหนางานการเงิน ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 21 แหง  ผลการวิ เคราะหขอมูลเ ก่ียวกับ

สถานภาพโดยทั่วไปและความคิดเห็นของกลุมผูใหขอมูล 

การศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารจัดการระบบการเงิน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา พบวา สถานศึกษาไมมีการกําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบและแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน

เพื่อเปนหลักปฏิบัติการเขาใชงานในระบบ สถานศึกษา

เบิกเงินอุดหนุนมาพักไวในบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยยัง

ไมถึงกําหนดจาย สถานศึกษามีการจายเงินโดยที่ผูมี

อํานาจอนุมัติไมไดลงลายมือชื่อในหลักฐานการจาย 

สถานศึกษามีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการเบิก

จายเงินกรณีจายตรงโดยไมมีใบเสร็จรับเงินของเจาหนี้ ผู

มีสิทธิรับเงินมาแนบประกอบ สถานศึกษาเขียนเช็คสั่ง

จายเงินใหเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินแตไมไดขีดฆาคําวา 

“หรือผูถือ” การเขียนเช็คสั่งจายเงินเพื่อขอรับเงินสดมา

จาย สถานศึกษาเขียนสัญญาการยืมเงินไมเปนไปตาม

แบบที่กระทรวงการคลังกําหนด สถานศึกษาไมไดใช

ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ต า ม ที่ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง กํ า ห น ด        

สถานศึกษาไม ไดจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

สถานศึกษารับเงินบริจาคทนุการศึกษา รับเงินคาเชาโรง

อาหารโดยไมออกใบเสร็จรับเงิน การรับเงินที่นักเรียน/
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นักศึกษาลงทะเบียนผานธนาคารเจาหนาที่การเงิน              

ไมดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินใหโดยเร็ว สถานศึกษาไม

มีการแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินหรือแตงตั้งผูเปน

กรรมการเก็บรักษาเงินไมเหมาะสม  

     5.2  การพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ

คูมือการบริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา ได

ดําเนินการกําหนดองคประกอบของคูมือการบริหาร

จัดการระบบการเงินของสถานศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 5 

องคประกอบหลัก ดังนี้ 1) ข้ันการวิเคราะหขอมูล 2) ข้ัน

กําหนดรายละเอียดคูมือการบริหารจัดการระบบการเงิน

ของสถานศึกษา 3) ข้ันการออกแบบและพัฒนาคูมือการ

บริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา4) ข้ันการ

ทดลองใชและปรับปรุง 5) ข้ันการติดตามประเมินผล [8] 

และแบงเนื้อหาออกเปน 5 หนวย ประกอบดวย หนวยที่ 

1 บทนํา หนวยที่ 2 การจายเงินของสวนราชการ หนวย

ที่ 3 การเบิกจายเงินยืม หนวยที่ 4 การรับเงินของสวน

ราชการ และหนวยที่  5 การเก็บรักษาเงินของสวน

ราชการ แสดงดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1  การพัฒนาคูมือการบริหารจัดการระบบการเงนิ 

          ของสถานศึกษา 

 

        การประเมินความเหมาะสมของคูมือการบริหาร

จัดการระบบการเงินของสถานศึกษา ใชวิธีการสนทนา

กลุมโดยผูเชี่ยวชาญรวมจํานวน 11 คน เปนผูเชี่ยวชาญที่

มีความรูและความเขาใจ เ ก่ียวกับดานการบริหาร

สถานศึกษา ผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินบัญชีและพัสดุ 

และผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบบัญชี พบวา ประเมิน

ความเหมาะสมคูมือการบริหารจัดการระบบการเงินของ

สถานศึกษาในภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาคูมือ

การบริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา 

ประกอบดวยเนื้อหา บทนํา การจายเงินของสวน

ราชการ การเบิกจายเงินยืม การรับเงินของสวนราชการ 

และการเก็บรักษาเงินของสวนราชการ มีเหมาะสมอยูใน

ระดับมากที่สุด มี่คาเฉลี่ย 4.89 ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือการ 

              บริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ความ

เหมาะสม 

1. บทนํา 4.78 0.44 มากที่สุด 

2. การจายเงินของสวนราชการ 4.93 0.34 มากที่สุด 

3. การเบิกจายเงินยืม 4.91 0.33 มากที่สุด 

4. การรับเงินของสวนราชการ 4.91 0.33 มากที่สุด 

5. การเก็บรักษาเงินของสวน

ราชการ 4.92 0.34 

 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.89 0.33 มากที่สุด 

 

        จากตารางที่  1 พบวา ผลการประเมินความ

เหมาะสมของคูมือการบริหารจัดการระบบการเงินของ

สถานศึกษา จากการสนทนากลุมและประเมินเชิงยืนยัน

ของผูทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

 

     5.3 คูมือการบริหารจัดการระบบการเงินของ

สถานศึกษา ซึ ่งแบงออกเปน 5 หนวย ประกอบดวย    

หนวยที่  1 บทนํา หนวยที่  2 การจายเงินของสวน

ราชการ หนวยที่ 3 การเบิกจายเงินยืม หนวยที่ 4 การ

รับเงินของสวนราชการ และหนวยที่ 5 การเก็บรักษา

เงินของสวนราชการ ผลการประเมินอยูในระดับมาก

ที่สุด  

     5.4  การติดตามประเมินผลการใชคูมือการบริหาร

จัดการระบบการเงินของสถานศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการ
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ติดตามผลและประเมินผล ภายหลังจากที่สถานศึกษา

ทดลองใชคูมือการบริหารจัดการระบบการเงินของ

สถานศึกษา โดยเก็บขอมูลการติดผลการประเมิน         

จากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จํานวน 10 แหง ซึ่งครอบคลุมทุกภูมิภาค     

ประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ทรัพยากร และหัวหนางานการเงิน รวมจํานวน 30 คน     

มีความคิดเห็นตอการใชคูมือการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 

6.  อภิปรายผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยไดขอคนพบประเด็นสําคัญที่ควรนํามา

อภิปรายผล ดังนี้ 

      6.1  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพปจจุบันการ

บริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา สังกัด

สํ า นั ก ง านคณะกรรมกา รก า รอา ชี ว ศึ กษา จ า ก

ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

และหัวหนางานการเงิน ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้ง 21 แหง สวนใหญยังไมมีการกําหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบและไมมีคําสั่งมอบหมายงานเปนลายลักษณ

อักษรในการแตงตั้งผูรับผิดชอบหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัตใิน

การเขาใชงานในระบบ GFMIS ของสถานศึกษา การ

ตรวจสอบหลักเกณฑการเบิกเงิน สถานศึกษาเบิกเงิน

อุดหนุนมาพักไวในบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยยังไมถึง

กําหนดจาย สถานศึกษาไมจายตรงเขาบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของเจาหนี้ สถานศึกษาไมไดตรวจสอบการ

จายเงินกับหลักฐานการจายทุกสิ้นวัน สถานศึกษามีการ

จัดเก็บเอกสารหลักฐานในการเบิกจายเงินกรณีจายตรง 

ไมมีใบเสร็จรับเงินของเจาหนี้/ ผูมีสิทธิรับเงินมาแนบไว 

ส ถ า น ศึ ก ษ า ไ ม ไ ด ใ ช ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ต า ม แ บ บ                

ที่กรมบัญชีกลาง กําหนด ไม ไดจั ดทําทะเบียนคุม

ใบเสร็จรับเงิน ไม ได รายงานการใช ใบเสร็จรับเงิน                    

นําใบเสร็จรับเงินที่ใชไมหมดเมื่อสิ้นปงบประมาณไปใชรับ

เงิ นต อในป งบประมาณถัดไป  สิ้ นป งบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน ที่ใชไมหมดไมทําการปรุ เจาะรูหรือ

ประทับตราเลิกใช ใบเสร็จรับเงินสูญหาย เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบไมแจงใหผูบริหารทราบและไมไดดําเนินการ

ใด ๆ การตรวจสอบ  การรับเงิน สถานศึกษารับเงิน

บริจาคทุนการศึกษา รับเงินคาเชาโรงอาหารไมออก

ใบเสร็จรับเงิน การรับเงินที่นักเรียน/นักศึกษาลงทะเบียน

ผานธนาคาร เจ าหน าที่ การเงินไมดํ าเนินการออก

ใบเสร็จรับเงินใหโดยเร็ว สถานศึกษาไมมีการแตงตั้ง

กรรมการเก็บรักษาเงิน หรือแตงตั้งผูเปนกรรมการเก็บ

รักษาเงินไมเหมาะสม หรือผูปฏิบัติหนาที่กรรมการ   

เก็บรักษาเงินแทนในกรณีที่กรรมการเก็บรักษาเงิน             

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได กรรมการเก็บรักษา           

สอบทานเงินไมไดปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ สงผลใหไม

มีระบบสอบทานเงินสดคงเหลือของสถานศึกษา               

ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ [9] ที่พบวา การวิเคราะห

สภาพปญหาและสภาพปจจุบันของสถานศึกษาจะสงผล

ใหผูบริหารไดรับขอมูลตอการบริหารความเสี่ยงในการ

ทํางานนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก

ดาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ [10] ไดสรุป

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรของโรงเรียนสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษที่มีความรูเก่ียวกับสภาพ             

การบริหารงานการเงินและพัสดุของโรงเรียนสังกัด     

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมแตกตาง

กัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ [11] ที่พบวา การ

วิ เคราะหขอมูลการบริหารงบประมาณ ส งผลให

ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการการเมืองและผูนํา

หมูบานทราบถึงปญหาในการบริหารงบประมาณ โดย

จําแนกตามปจจัย สวนบุคคลที่มีความรูเก่ียวกับปญหา

ในการบริหารงบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 
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      6.2  การพัฒนาคูมือการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ   

การอาชีวศึกษา ที่จําแนกการพัฒนาเปน 5 ข้ันตอน 

ไดแก ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการวิเคราะหขอมูล ข้ันตอนที่ 2          

ข้ันกําหนดรูปแบบพัฒนาคูมือการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษา ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการออกแบบ

พัฒนา ข้ันตอนที่ 4 ข้ันการทดลองใชและปรับปรุง และ

ข้ันตอนที่  5 ข้ันการติดตามประเมินผล ที่ผานการ

ประเมิน  โดยผูเชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมในระดับมาก

ที่สุด ทั้งนี้เพราะรูปแบบและคูมือการบริหารจัดการ

ระบบการ เ งินของสถานศึกษา สั ง กัดสํ านั ก งาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาข้ึน เปนการ

ประยุกตมาจากการพัฒนารูปแบบที่ถูกหลักวิชาการ    

ซึ่งสอดคลองกับ [12] ที่พบวา การพัฒนารูปแบบการ

บริหารงบประมาณและสินทรัพยในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีที่ประกอบไปดวย

ข้ันตอน การวิเคราะหขอมูล การออกแบบและพัฒนา

รูปแบบ การประเมินรูปแบบการทดลองใชและปรับปรุง 

การใชจริงและประเมินผล สามารถสงผลเปนอยางดีตอ

การพัฒนาสถานศึกษา และสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ [13] ที่พบวา การพัฒนารูปแบบการบริหารองคกร

ไปสูการปฏิบัติของหนวยบริการปฐมภูมิอําเภอเกษตร

วิสัย จังหวัดรอยเอ็ดที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 1) 

ข้ันตอนการวิเคราะหและวางแผน 2) ข้ันตอนออกแบบ

แผน 3) ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัติ 4) ข้ันตอนการ

ติดตามประเมินผลกกําหนดใหมีคณะทํางานเพื่อติดตาม

ผลการดําเนินงาน สามารถสงผลใหองคกรปฏิบัติงาน

บรรลุไดตามเปาหมาย 

      6.3  การติดตามประเมินผลการใชคูมือการบริหาร

จัดการระบบการเงินของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเก็บขอมูล   การ

ติดตามผลจาก ผูอํานวยการ รองผู อํานวยการฝาย

บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร  แ ล ะ หั ว ห น า ง า น ก า ร เ งิ น                

ที่ประกอบดวยรายละเอียดหัวขอการจายเงินของสวน

ราชการ การเบิกจายเงินยืม การรับเงินของสวนราชการ 

และการเก็บรักษาเงินของสวนราชการ สวนใหญมีความ

คิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ [14] ที่ ไดดํา เนินการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเพื่อ

รับทราบขอมูลผลการดําเนินงานและนําขอมูลไปใช 

ประกอบการพิจารณากําหนดแนวทาง แกไขปญหา

ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของ

โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากร

หรือสภาพแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค ตามที่กําหนดไวตอไปและยังสอดคลองกับ

งานวิจัย [15] ที่รายงานผลติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ 

เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินพฤติกรรมในการทํางาน    

ที่สําคัญ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เพื่อ

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน และเปน

การรวบรวมผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลาของ

กิจกรรม งานโครงการตางๆ ที่สอดคลองกับผลสําเร็จ

ของการดําเนินงานที่ไดกําหนดไวอีกทั้งยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ [16] ที่ไดพัฒนาคูมือการเบิกจายคาใชจาย

ในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย          

ราชภัฎนครปฐม พบวา ผูจัดโครงการบริการวิชาการ 

และ  ผูเบิกเงินโครงการบริการวิชาการสามารถเบิกจาย

คาใชจายในการจัดโครงการบริการวิชาการไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยมีคาเฉลี่ยการสงคืนฎีกาแกไขรวม

ลดลงรอยละ 18.05 โดยประเด็นที่สามารถแกไขปญหา

ได คือ คูมือการเบิกจายที่ประกอบไปดวยอัตรา

คาใชจายในการจัดโครงการบริการวิชาการ เอกสาร

ประกอบการเบิกคาใชจายในการจัดโครงการบริการ

วิชาการ และตัวอยางประกอบการเบิกคาใชจายในการ

จัดโครงการบริการวิชาการซึ่งสามารถชวยใหการ

เบิกจายฎีกาเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
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และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมผูใชงานคูมือ

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ [17] แนวทางในการสรางคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู

ในรูปของเอกสารหรือหนังสือสามารถสงผลใหผูที่

นําไปใชสามารถจะปฏิบัติตามใหสําเร็จลุลวงตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งเปาไวในเอกสารหรือหนังสือนั้นไดดวย

ตนเอง 

 

7.  ขอเสนอแนะ 

      7.1  ขอเสนอแนะในการนาํไปปฏิบัติในสถานศึกษา 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       7.1.1  สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาควรนาํคูมือการบริหารจัดการระบบการเงิน

ของสถานศึกษา ไปพิจารณาใชกับสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อที่จะสงผล

และพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการระบบการเงนิของ

สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 7.1.2  คูมือการบริหารจัดการระบบการเงิน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาทีผู่วิจัยพฒันาข้ึน ควรนําไปขยายผลสูการ

ปฏิบัติในแตละสถานศึกษาใหเปนรูปธรรมและ

ดําเนินการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานอยางจริงจัง 

เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบ

การเงินของสถานศึกษา มีความสําคัญตอการพัฒนา

สถานศึกษา 

 7.1.3  คูมือการบริหารจัดการระบบการเงิน   

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากผูบริหาร

สถานศึกษา ใหนาํไปใชในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

บุคลากรของสถานศึกษาทีป่ฏิบตัิงานเก่ียวกับการบริหาร

จัดการระบบการเงินของสถานศึกษา 

 

      7.2  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

   7.2.1  การพัฒนาคูมือควรสรางในลักษณะ     

Infographic ซึ่งจะนาํไปสูการดําเนินงานที่รวดเร็วและ          

มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

  7.2.2  ควรมีการประเมินคูมือในระบบเพื่อ

พัฒนาเปนกระบวนการ PDCA 

      7.3  ขอเสนอแนะในการวจิัยคร้ังตอไป  

  7.3.1  ศึกษาพัฒนาเปนระบบบริหารการเงิน

โดยนาํเทคโนโยลีมาใชในการวางระบบ เพื่อแจงสถานะ 

(status) ใหผูรับผิดชอบไดทราบวาขณะนี้อยูในข้ันตอน

ใดและข้ันตอนตอไปจะทาํอะไร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

บริหารจัดการระบบการเงนิ และเปนแนวทางแกไข

ปญหาไดทันทวงทีของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  7.3.2 ศึกษาพัฒนาสูแนวปฏิบตัิที่ดี (Best 

Practice) 
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