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สภาพเศรษฐกิจของสมาชิกในวนเกษตรชุมชนบ้านถ้้าเสือ อ้าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี 

Economy of the members in Ban Tham Suea Agro-forestry Community,  
Kaengkrachan District, Phetchaburi Province 

ศิริวรรณ แดงฉ ่ำ1 
1สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี อ่ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 

 
บทคัดย่อ 

กำรศึกษำสภำพเศรษฐกิจของสมำชิกในพื้นที วนเกษตรชุมชนบ้ำนถ่้ำเสือ อ่ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 
โดยกำรสอบถำมและสัมภำษณ์เชิงลึก จำกสมำชิกธนำคำรต้นไม้บ้ำนถ้่ำเสือที เป็นสมำชิกกลุ่มรำยได้อื น ได้แก่ กลุ่มโฮมสเตย์ 
กลุ่มผักอินทรีย์ และกลุ่มท่ำทองม้วนตำลโตนด พบว่ำ กำรจัดตั้งกลุ่มเหล่ำนี้เกิดขึ้นหลังจำกเป็นสมำชิกธนำคำรต้นไม้ 
ท่ำให้มีรำยได้เพิ มขึ้น และชุมชนเป็นที รู้จักมำกขึ้น กลุ่มโฮมสเตย์ได้รับรำงวัลและรับรองมำตรฐำนโฮมสเตย์ไทย มีกิจกรรม
รองรับนักท่องเที ยวส่ำหรับกำรพักค้ำง เป็นเวลำ 2 วัน 1 คืน มีผู้เข้ำมำศึกษำดูงำน เยี ยมชมกิจกรรมฐำนเรียนรู้และ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เช่น ผักอินทรีย์ ทุเรียน ผลไม้ตำมฤดูกำล ขนมทองม้วนตำลโตนด  นอกจำกนี้ชุมชนยังมีกำรน่ำ
สินค้ำไปจ่ำหน่ำยภำยนอกชุมชนผ่ำนเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีเพชรบุรี จ่ำกัด งำนแสดง
สินค้ำต่ำง ๆ เป็นต้น  
ค้าส้าคัญ : สภำพเศรษฐกิจ, วนเกษตร, โฮมสเตย์, ผักอินทรีย์, ทองม้วน, บ้ำนถ่้ำเสือ 

 
Abstract 

The economy of the member in the community of Ban Tham Suea area, Kaengkrachan 
District, Phetchaburi Province was studied using questionnaire and in-depth interview. The data 
were collected from the member of Ban Tham Suea tree bank who had other incomes such as 
Home stay, organic vegetables and crispy rolls production.  The results showed that these groups 
set up after being to the member of tree bank. The group got more incomes and community was 
better known. The home stay group has been awarded and got the home stay Thai standard. 
There are activities for tourists to stay for 2 days 1 night.  Visitors come to sightseeing the learning 
base and shopping some products such as organic vegetables, durian, seasoning fruits, and sugar 
palm crispy rolls.  In addition, the community also sells products outside pass the organic farm 
network,  Pracharatraksamakee Phetchaburi (Social Enterprize) Co., Ltd., Trade Fair, etc.  
Keywords : Economy, Agro-forestry, Home stay, Organic vegetables, Crispy rolls, Ban Tham Suea 
 
1. ความเป็นมาและความส้าคัญของงานวิจัย 

ระบบวนเกษตร (Agroforestry system) เป็นระบบกำรจัดกำรเพื อเพิ มผลผลิตรวมต่อพื้นที โดยมีไม้ยืนต้น
เป็นองค์ประกอบหลัก มีกำรค่ำนึงถึงควำมสัมพันธ์ทำงนิเวศวิทยำและสรีรวิทยำของพืชที ปลูกควบคู่กัน โดยมีกำรปลูก
ไม้ยืนต้น ร่วมกับพืชเกษตรและหรือปศุสัตว์ในพื้นที เดียวกัน ปรำโมทย์ แก้ววงศ์ศรี (2548) ให้ควำมหมำยว่ำ วนเกษตร 
เป็นระบบกำรใช้ที ดินร่วมกับเทคโนโลยีที มุ่งกำรจัดกำรไม้ยืนต้น พืชข้ำมปี พืชล้มลุก และหรือสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในหน่วย
เดียวกัน สำมำรถจ่ำแนกตำมองค์ประกอบและโครงสร้ำงได้ 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบที มีไม้ยืนต้นควบคู่กับพืชเกษตร 
ซึ งอำจเป็นกำรปลูกไม้ยืนต้นร่วมกับพืชเกษตร หรือกำรน่ำไม้ยืนต้นไปปลูกแทรกในพ้ืนที เกษตรกรรม 2) รูปแบบที มีไม้
ยืนต้นควบคู่กับพืชอำหำรสัตว์และสัตว์เลี้ยง เป็นกำรใช้ที ดินร่วมกันระหว่ำงกำรปลูกไม้ยืนต้นและกำรเลี้ยงสัตว์ 
ด้วยกำรปลูกหญ้ำหรือพืชอำหำรสัตว์ในสวนป่ำ หรือปลูกไม้ยืนต้นในแปลงปลูกพืชอำหำรสัตว์ และ 3) รูปแบบที มี
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ไม้ยืนต้นควบคู่กับพืชเกษตรและสัตว์เลี้ยง เป็นระบบกำรใช้ประโยชน์ที ดินร่วมกันของ 3 กิจกรรมหลัก คือ กำรปลูกไม้
ยืนต้น พืชเกษตร และปศุสัตว์ ในเวลำเดียวกันหรือต่ำงเวลำกันก็ได้  

หมู่บ้ำนถ้่ำเสือตั้งอยู่ที หมู่ 3 ต่ำบลแก่งกระจำน อ่ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี เป็นหมู่บ้ำนที มีกำรด่ำเนิน
กิจกรรมวนเกษตรในหลำกหลำยรูปแบบ มีกำรรวมกลุ่มเป็นสมำชิกธนำคำรต้นไม้ของธนำคำรเพื อกำรเกษตรและ
สหกรณ์เพื อกำรเกษตร (ธกส.) มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ งจำกกำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้นโดยกำรสัมภำษณ์ประธำนกลุ่ม
เครือข่ำยธนำคำรต้นไม้ (คุณสุเทพ พิมพ์ศิริ) ทีมผู้บริหำรของธนำคำรต้นไม้ ธกส. และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต่ำบล 
พบว่ำ มีสมำชิกเริ มต้นที ข้ึนทะเบียนสมำชิกและจ่ำนวนต้นไม้ 37 รำย สมำชิกในชุมชนมีกำรด่ำเนินกิจกรรมในลักษณะ
ที มีวิถีชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ งถือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจของชุมชนอย่ำงยั งยืน สำมำรถ
เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื นได้  

กำรส่ำรวจสภำพเศรษฐกิจของชุมชนบ้ำนถ้่ำเสือ อ่ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี จำกสมำชิกธนำคำร
ต้นไม้บ้ำนถ้่ำเสือ จ่ำนวน 33 รำย โดยศิริวรรณ แดงฉ ่ำ (2559) พบว่ำ สมำชิกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.01) 
มีอำยุอยู่ในช่วง 50- 59 ปี (ร้อยละ 33.33) มีกำรศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ (ร้อยละ 67.70) สมำชิกส่วนใหญ่เป็น
หัวหน้ำครอบครัว (ร้อยละ 57.58) และมีสมำชิกครอบครัวอยู่ในวัยท่ำงำน (15 -64 ปี) คิดเป็นร้อยละ 71.72 อำชีพ
หลักของสมำชิกธนำคำรต้นไม้บ้ำนถ้่ำเสือ คือ เกษตรกรรม ร้อยละ 81.82 โดยเน้นกำรปลูกพืช ส่วนอำชีพเสริมจะเป็น
กำรรับจ้ำงทั วไป ร้อยละ 39.39 เนื องจำกรำยได้นอกภำคกำรเกษตรจะมีต่อเนื องตลอดทั้งปี สมำชิกส่วนใหญ่ท่ำ
กำรเกษตรมำแล้วโดยเฉลี ย  32.79+7.61 ปี และเป็นสมำชิกธนำคำรต้นไม้ตั้งแต่เริ มต้น มีกำรขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ที มี
มูลค่ำ เช่น สัก มะฮอกกำนี มะค่ำ พะยูง แดง คูน ตะเคียน ยำงนำ มีสมำชิกที ปลูกสักในลักษณะสวนป่ำ จ่ำนวน 4 รำย 
แต่มีจ่ำนวนต้นไม่มำก และส่วนมำกจะเป็นกำรปลูกสักในลักษะเป็นเขตแดน ท้ังนี้สมำชิกธนำคำรต้นไม้บ้ำนถ้่ำเสือคิดว่ำ
รูปแบบกำรท่ำวนเกษตรที ด่ำเนินกำรอยู่มีควำมเหมำะสม และมีแนวคิดในกำรจะท่ำวนเกษตรเพิ มขึ้น  จำกกำรศึกษำ
สภำพเศรษฐกิจของชุมชนบ้ำนถ้่ำเสือในปีที ผ่ำนมำ พบว่ำสมำชิกธนำคำรต้นไม้บ้ำนถ้่ำเสือส่วนใหญ่มีกำรจัดท่ำวน
เกษตรแบบผสมผสำนท่ำให้มีรำยได้จำกพืชที ปลูกทั้งที เป็นไม้ผล ไม้ประดับ พืชผัก สมุนไพร ตลอดจนจำกกำร
ท่องเที ยวในรูปแบบโฮมสเตย์และรำยได้เสริมอื น ๆ ที เกิดขึ้นกับสมำชิกในชุมชน ผู้วิจัยจึงสนใจที จะรวบรวมข้อมูลและ
สัมภำษณ์เชิงลึกถึงสภำพเศรษฐกิจของสมำชิกธนำคำรต้นไม้บ้ำนถ้่ำเสือโดยเน้นควำมส่ำคัญที กิจกรรมที ก่อให้เกิด
รำยได้ที ชัดเจน 

 
2. ขอบเขตของการวิจัย 

ท่ำกำรรวบรวมข้อมูลและสัมภำษณ์เชิงลึกของสมำชิกธนำคำรต้นไม้บ้ำนถ้่ำเสือ อ่ำเภอแก่งกระจำน จังหวัด
เพชรบุรี ที เป็นสมำชิกและมีรำยได้จำกกำรท่ำโฮมสเตย์ กำรปลูกผักอินทรีย์ และกำรท่ำขนมทองม้วนตำลโตนด 

 
3. วิธีด้าเนินการวิจัย  

เป็นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์แบบไม่มี
โครงสร้ำง กำรพูดคุยสนทนำ และกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม จำกสมำชิกธนำคำรต้นไม้ที เป็น
เป้ำหมำย (เป็นสมำชิกและมีรำยได้จำกกำรท่ำโฮมสเตย์ ขนมทองม้วน และกำรปลูกผักอินทรีย์) 

 
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สืบเนื องจำกธนำคำรต้นไม้ชุมชนบ้ำนถ้่ำเสือ ได้เป็นโครงกำรต้นแบบให้กับหลำยๆที  ในกำรศึกษำดูงำน 
ประกอบกับธนำคำรเพื อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) ได้มีกำรส่งเสริมให้มีกำรศึกษำดูงำนแบบพักค้ำงในชุมชน 
ชุมชนจึงได้มีกำรจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์ขึ้น เพื ออ่ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ที มำศึกษำดูงำน และเป็นรำยได้เสริมให้กับ
สมำชิกธนำคำรต้นไม้ด้วย ดังน้ันในกำรด่ำเนินกิจกรรม กำรส่ำรวจสภำพเศรษฐกิจในพื้นที วนเกษตรชุมชนบ้ำนถ้่ำเสือ 
อ่ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ปีที  2 จึงได้มีกำรส่ำรวจและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของสมำชิกธนำคำรต้นไม้บ้ำนถ้่ำเสือ
ที มีรำยได้จำกกำรรวมกลุ่มกันท่ำโฮมสเตย์ กำรปลูกผักอินทรีย์ และท่ำขนมทองม้วนตำลโตนด มีรำยละเอียด ดังนี ้
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1. กลุ่มโฮมเสตย์ 
 โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้ำนถ้่ำเสือ (ภำพที  1) ตั้งอยู่หมู่ที  3 ต่ำบลถ้่ำเสือ อ่ำเภอแก่งกระจำน จังหวัด

เพชรบุรี “ถิ่นผลไม้ลือเลื่อง ทุเรียนรสเลิศล้้า ล่องแม่น้้าเพชรศักด์ิสิทธิ์ ร่วมสร้างเศรษฐกิจ...ธนาคารต้นไม้” โดยสมำชิก
ธนำคำรต้นไม้ได้มีร่วมกันจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์ ส่งเข้ำประกวด และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนโฮมสเตย์ไทยในปี พ.ศ. 2554 
และ 2557 มีบ้ำนพักที ผ่ำนมำตรฐำน 5 หลัง รำคำเริ มต้น 500 บำทต่อคน โดยมีกิจกรรมส่ำหรับนักท่องเที ยว 2 วัน 1 คืน 
ดังนี้  

 วันแรก กำรต้อนรับจำกศูนย์บริกำรของโฮมสเตย์ พักผ่อนตำมอัธยำศัย รับประทำนอำหำรกลำงวัน
ร่วมกัน ช่วงบ่ำย เลือกศึกษำดูงำนธนำคำรต้นไม้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ล่องเรือยำงชมสองฝั่งแม่น้่ำเพชร 
รับประทำนอำหำรเย็นที ศูนย์บริกำรของโฮมสเตย์ กิจกรรมเรียกขวัญโดยผู้ใหญ่ในชุมชน และเข้ำที พัก 

 วันที สอง รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ บ้ำนพัก ร่วมกิจกรรมกับเจ้ำของบ้ำน ชมสวนผลไม้ และเลือก
กิจกรรมท่องเที ยวตำมต้องกำร เช่น ชมทะเลหมอกที เขำพะเนินทุ่ง โครงกำรชั งหัวมันตำมพระรำชด่ำริ น่้ำตกป่ำละอู 

 นอกจำกน้ีอำจมีกิจกรรมเพิ มเติมนอกเหนือจำกโปรแกรมที จัดให้ เช่น กำรยิงหนังสติ๊กปลูกป่ำ กำรเล่น
รอบกองไฟ ล่องเรือเที ยวเขื อนแก่งกระจำน ชมต้นแม่น้่ำเพชรบุรี เป็นต้น ซึ งได้มีหน่วยงำนเอกชนเข้ำมำใช้พื้นที ในกำรจัด
กิจกรรม CSR เรียนรู้วิถีชีวิตและร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น กำรท่ำปุ๋ยเบญจคุณ กำรเพำะกล้ำไม้ กำรปั้นและยิงกระสุน
เมล็ดพันธ์ุ กำรปลูกป่ำ 

2. กลุ่มผักอินทรีย์  
 กลุ่มอำชีพน้ีเกิดขึ้นหลังจำกที สมำชิกส่วนหนึ งได้ผ่ำนกำรอบรมจำกธนำคำรเพื อกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วจึงน่ำมำขยำยผล ต่อยอดสิ งที ได้จำกกำรอบรมโดยน่ำสำรชีวภัณฑ์ที หำได้จำกในท้องถิ นมำ
ผลิตปุ๋ยน้่ำหมักชีวภำพ สำรไล่แมลง สำรป้องกันเช้ือรำ โดยไม่มีกำรใช้สำรเคมี ปัจจุบันมีสมำชิกในกลุ่มผลิตผักอินทรีย์ 
13 คน มีกำรปลูกผักชนิดต่ำง ๆ โดยใช้กำรเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ น ส่ำหรับช่องทำงกำรจ่ำหน่ำยผักอินทรีย์ จะมีสมำชิก
น่ำผลิตภัณฑ์มำจ่ำหน่ำยที ร้ำนค้ำสหกรณ์บริกำรสินค้ำเกษตรและอินทรีย์ เพชรบุรี จ่ำกัด หรือตลำดดงยำง ตลำดสินค้ำ
เกษตรปลอดภัยบริเวณด้ำนข้ำงจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรีในวันอังคำร ถนนคนเดินเพชรบุรีในทุกวันเสำร์ ตั้งแต่
เวลำ 10.00-20.00 น.เป็นต้น 

 นอกจำกนี้ในผักทั วไป เช่น แตงกวำ บวบ มะเขือเปรำะ ถั วฝักยำว พริก หัวปลี จะมีผู้มำรับซื้อในหมู่บ้ำน 
เพื อรวบรวมและบรรจุส่งไปยังตลำดในกรุงเทพฯ อีกต่อหนึ ง โดยที สมำชิกไม่ต้องน่ำไปส่งตลำดเอง (ภำพที  2)  

3. กลุ่มผลิตทองม้วนน้้าตาลโตนด 
 กลุ่มทองม้วนน้่ำตำลโตนดนี้ มีสมำชิก 7-8 รำย เริ มจำกนำงวรรณำ อินมี สมำชิกธนำคำรต้นไม้ ซึ งเดิม

ท่ำทองม้วนขำยเป็นรำยได้เสริมหลังว่ำงจำกงำนประจ่ำ เป็นสูตรดั้งเดิมของหมู่บ้ำนถ้่ำเสือที มีกำรสืบทอดมำนำนกว่ำ 
25 ปี โดยหลังจำกที ชุมชนได้มีกำรจัดตั้งกลุ่มธนำคำรต้นไม้ขึ้น ได้มีกำรน่ำสูตรทองม้วนดังกล่ำวมำสอนชำวบ้ำนและ
ผู้ที สนใจให้ท่ำขำยเป็นรำยได้เสริม ซึ งกำรท่ำทองม้วนจะมีต้นทุนเริ มต้นประมำณ 6,000 บำท  ส่วนใหญ่เป็นค่ำ
อุปกรณ์และค่ำวัตถุดิบส่ำหรับท่ำทองม้วนน้่ำตำลโตนด ประกอบด้วย 

 ทองม้วนรสหวำน ใช้ส่วนผสม ดังนี้แป้งมัน 3 กิโลกรัมน้่ำตำลโตนด 200 กรัม ไข่ไก่ 9 ฟองหัวกะทิ 1 กิโลกรัม 
และงำด่ำ  

 ทองม้วนรสเค็ม ใหใ้ช้ส่วนผสมเช่นเดียวกับรสหวำน แต่เพิ มเกลือ 1 ช้อนชำ พริกไทย 1 ขวด และผักชี 
 วิธีกำรท่ำ เริ มจำกให้น่ำแป้งมันใส่ในกะละมัง ใส่น้่ำตำลโตนด พร้อมตอกไข่ผสมลงไปในแป้ง จำกนั้น

คนไปเรื อย ๆ จนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน น่ำหัวกะทิที เตรียมไว้ ค่อย ๆ เทผสมลงไปในแป้งทีละน้อย จนหัวกะทิหมด 
ให้คนต่อจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ำเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้เวลำประมำณครึ งชั วโมง หรือสังเกตให้แป้งมีควำมหนืด และใส่งำ
ด่ำเป็นข้ันตอนสุดท้ำย ส่ำหรับรสเค็ม ให้ใส่เกลือ พริกไทย และผักชี เพิ มลงไป จำกนั้นให้เตรียมเตำพิมพ์ เปิดไฟอุ่นให้
เตำมีควำมร้อน ใช้ช้อนโต๊ะตักแป้งรำดลงบนพิมพ์ขนม ปิดพิมพ์ บีบให้แน่น ทิ้งไว้ให้แป้งสุกเหลือง เปิดพิมพ์ ใช้ปลำย
มีดแซะขนมออกมำ ม้วนด้วยตะเกียบไม้ขณะยังร้อน เมื อม้วนเสร็จแล้วให้รีบดึงตะเกียบออก แล้วใช้กรรไกรตัดเป็นช้ิน
เล็ก ๆ พอดีค่ำ บรรจุใส่ภำชนะส่ำหรับจ่ำหน่ำย โดยที ต้องตัดเป็นช้ินเล็ก ๆ เนื องจำกต้องกำรให้ง่ำยต่อกำรกิน ท่ำให้
กินได้เรื อย ๆ ซึ งสมำชิกมีกำรใช้เตำพิมพ์ทั้งในรูปแบบไฟฟ้ำและแก๊ส (ภำพที  3 ข) 
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 รูปแบบกำรจ่ำหน่ำยมีทั้งท่ำส่งร้ำนจ่ำหน่ำยขนมหวำนรำยใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี โดยไม่มีตรำสินค้ำ 
และจ่ำหน่ำยในแบรนด์ของชุมชนบ้ำนถ้่ำเสือ คือ “ข้ำวทิพย์” (ภำพที  3 ค-ง) โดยจัดจ่ำหน่ำยในรำคำกล่องเล็ก 80 
บำท และกล่องใหญ่ 120 บำท 

 
5. ข้อเสนอแนะและการน้าไปใช้ประโยชน์ 

ปัจจุบันชุมชนบ้ำนถ่้ำเสือเป็นที รู้จักมำกขึ้น จำกกำรเปิดตัวเป็นแหล่งผลิตผักอินทรีย์ และแหล่งผลไม้ที ส่ำคัญ 
ได้แก่ ทุเรียนบ้ำนถ้่ำเสือ ซึ งสำมำรถจ่ำหน่ำยได้ในรำคำสูง ประมำณกิโลกรัมละ 170 - 180 บำท โดยจะมีผู้ที สนใจ
แวะเวียนเข้ำไปซื้อเองในชุมชน อำจมีกำรโทรสั งจองไว้ล่วงหน้ำ เมื อมีผู้เข้ำมำในชุมชนมำกขึ้น สินค้ำอื น ๆ จึงได้รับ
ควำมสนใจด้วย ท่ำให้สมำชิกในชุมชนมีรำยได้เพิ มมำกขึ้น  

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

งำนวิจัยนี้ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส่ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื องมำจำกพระรำชด่ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย 
เรื อง กำรพัฒนำพ้ืนที ต้นแบบวนเกษตรในกำรปลูกสักอย่ำงยั งยืนชุมชนบ้ำนถ้่ำเสือ อ่ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 
ประจ่ำปีงบประมำณ 2560 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
ปรำโมทย์ แก้ววงศ์ศรี. 2548. หลักวนเกษตร. สงขลำ : ภำควิชำธรณีศำสตร์ คณะทรัพยำกรธรรมชำติ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์.  
ศิริวรรณ แดงฉ ่ำ. 2559. การส้ารวจสภาพเศรษฐกจิในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้้าเสืออ้าเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติรำชภัฏเพชรบรุีวิจัยเพื อแผ่นดินไทยที ยั งยืนครั้งที  6,  
9 กรกฎำคม 2559, มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรุี. 
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ภาพที่ 1 ป้ายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (ก) ป้ายแนะน้าธนาคารต้นไมแ้ละที่พัก (ข-ง) ตัวอย่างบ้านพักของ
สมาชกิกลุม่โฮมสเตย ์(จ-ช) และอุปกรณ์ส้าหรับกิจกรรมการล่องแม่น้้าเพชร (ซ) 

  

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 

ช ซ 
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ภาพที่ 2 แปลงผัก (ก-ง) และผลผลิตที่มีผู้มารับซ้ือจากชุมชนไปจา้หน่ายยังตลาดในกรุงเทพฯ (จ-ซ)  

และบรรจุภัณฑส์้าหรับจ้าหน่ายผักอินทรีย์บ้านถ้้าเสือ (ฌ) 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 

ช ฌ ซ 
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ภาพที่ 3 คุณป้าสัมฤทธิ์ สังข์พวง หนึ่งในสมาชกิกลุม่ท้าขนมทองม้วนน้้าตาลโตนด (ก) รูปแบบเตาไฟฟ้าส้าหรับ
ท้าทองม้วน (ข) กล่องบรรจุขนมทองม้วน (ค) และ การวางจ้าหนา่ยในห้างสรรพสินค้าในนามสินคา้ของบริษัท

ประชารัฐ รักสามัคคี จ้ากัด (ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 

ข ก 

ง 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารค าสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
Construction and evaluating the efficiency engineering designs and drawings with a computer 

program for students of electronic computer courses faculty of industrial technology 
kamphaengphet rajabhat university 

อนัน หยวกวัด1, ยุวธิดา พรมสายใจ2 และทวีศักดิ์ ทันจันทร์3 

1สาขาอิเล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อีเมล์ chalawan3@hotmail.com 
2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร อีเมล์ yu.prom464@gmail.com 

3สาขาอิเล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อีเมล์ Thaweesak@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการสร้างและหาประสิทธิภาพ

เอกสารค าสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักการสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารค าสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของของนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีต่อการเรียน
เอกสารค าสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เอกสารค าสอน จ านวน 7 บท แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  เอกสารค าสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีประสิทธิภาพ
ทุกบทโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ E1 เท่ากับ 82.80 และ E2 เท่ากับ 81.26   

2.  นักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารค าสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  นักศึกษามีความพึงพอใจที่ได้ใช้ที่เอกสารค าสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดย มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.82 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กับ 0.42 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ : การสร้างและหาประสิทธิภาพ, เอกสารค าสอนรายวิชา, ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม 

 
Abstract 

The objectives of this research 1) Construction and evaluating the efficiency engineering designs 
and drawings with a computer program for students of electronic computer courses. faculty of Industrial 
technology by benchmark 80/80. 2) To compare the achievement of students' electronic computer 
formulas faculty of Industrial technology between pretest and posttest with engineering designs and 
drawings with a computer program. 3) To satisfaction for students electronic computer formulas faculty 
of industrial technology towards learning teaching documentation of engineering designs and drawings 
with a computer program. population and sample this study students in second semester of academic 
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year 2016 number 8 people. tools applied in this study included document consists of  7 chapters of 
instruction. Test achievement and satisfaction of students a rating scale with 5 levels. Statistics used in 
data analysis included frequency, percentage, mean, Standard Deviation, and t-test. 

The findings ware as follows. 
1.  Doctrine of engineering designs and drawings with a computer program for students of 

electronic computer courses. faculty of industrial technology kamphaengphet rajabhat university have 
the efficiency of chapter with an average percentage  E1=82.80 and E2= 81.26 

2.  Doctrine of engineering designs and drawings with a computer program for students of 
electronic computer courses. faculty of industrial technology kamphaengphet rajabhat university have 
Achievement after high school Previous level of statistical significance .05 

3.  Student satisfaction was used Doctrine of engineering designs and drawings with a 
computer program for students of electronic computer courses. have at a high level The average (µ) = 
4.82 and standard deviation=0.42  
Keyword : Construction and Evaluating the Efficiency, Doctrine of course, Engineering Designs and 
Drawings 
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อเช่ือมโยงข้อมูล
ต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการ
ด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (learning skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก
ในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติ
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (วิจารณ์ พานิช, 2555, 
หน้า 16-21) หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้เห็น
ความส าคัญต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ หลังจากเรียนจบเนื้อหา นักศึกษาสามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
และน าไปประกอบอาชีพในอนาคตและมีการบูรณาการในการเรียนต่อวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี และสิ่งส าคัญอีก
ประเด็นหนึ่งก็คือ ผู้สอนวิชานีไ้ด้ให้ความส าคัญต่อการบริหารหลักสูตรนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้
ก าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นตามค าอธิบายวิชาเป็นหลักส าคัญ  แต่วิธีการสอนหรือการจัดกระบวนการสอนทุกแผน ทุกบท
ได้สอดแทรกเนื้อหาการสอนที่มุ่งเน้นการใช้ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ ของการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้
ให้ความส าคัญต่อการเรียนวิชานี้ได้เป็นอย่างดี สิ่งส าคัญอีกประเด็น คือ การจัดการเรียนการสอน ต้องน าแนวทาง 
การจดัการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร ตามที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามก าหนดโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชา ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ผู้วิจัยได้มีรับมอบหมายตามตารางสอนเพื่อให้สอนนักศึกษาโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จึงมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของรายวิชาออกแบบ
และเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงได้ท าการศึกษาหาวิธีการสร้างเครื่องมือ เพื่อต้องการท าให้
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นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้   มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลังจากเรียนจบเนื้อหา นักศึกษา
สามารถน าเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้และนอกจากนี้ยังเป็น
การแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า ไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน ส่งผลท าให้นักศึกษา
ทีเ่รียนที่มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

ผู้วิจัยในฐานะผู้สอน รายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงด าเนินการ
เขียนแผนการสอน และได้สร้างเอกสารค าสอน เพื่อน ามาใช้สอนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาออกแบบและ
เขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยกัน จ านวน 7 บท การเขียนเอกสารค าสอนนี้ได้ ศึกษาคู่มือการเขียน
ผลงานทางวิชาการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ตามรูปแบบการเขียน
เอกสารค าสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้
ดังต่อไปนี้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารค าสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักการสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารค าสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของของนักศึกษาหลักการสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่มีต่อการเรียนเอกสารค าสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

1.   ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยเป็นวิจัยเชิงทดลองใช้กับนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.   ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      2.1 ประชากร ที่ ใ ช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้ งนี้  เป็นนักศึกษาที่ เรียนอยู่ โปรแกรมวิชาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 8 คน  
      2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2/2559 โปรแกรมวิชา

อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 8 คน  
 3.   ตัวแปรที่ศึกษา 
      3.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารค าสอน รายวิชาออกแบบและเขียน

แบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
      3.2  ตัวแปรตาม ไก้แก่  
          3.2.1 ประสิทธิภาพของเอกสารค าสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ จ านวน 7 บท 
            3.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเอกสารค าสอน รายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
            3.2.3  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารค าสอน รายวิชาออกแบบและเขียน

แบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ประชากรที่ศึกษา ได้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 8 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1.  การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารค าสอน รายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แบบทดสอบก่อนเรียน-
หลังเรียนจ านวน 7 บท ๆ ละ 10  ข้อ รวม 70 ข้อ แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 9 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ 
วิธีการสร้างเอกสารค าสอน รายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการ
สร้างเอกสารโดยยึดแนวทางการเขียนของส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ  
หลังจากได้ศึกษาแล้ว น าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบข้อค าถาม ที่ได้สร้างขึ้นมา เช่น ด้านภาษา 
ให้ถูกต้อง จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้สมบูรณ์ ก่อนน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน 
เพื่อน าผลมาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่ได้สร้างขึ้นมา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น มากกว่า 0.80  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.  ผู้สอนได้ช้ีแจงแผนการสอนที่ได้น ามาใช้สอนให้กับนักศึกษาทราบทุกคนทราบแนวทางการเรียน 

จากนั้นท าการทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักศึกษาทุกคน 
2.  สอนด้วยเอกสารค าสอน 
3.  ให้นักศึกษาทุกคนท าแบบทดสอบระหว่างเรียน  
4.  นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากเรียนจบแล้ว เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5.  ผู้สอนท าการน าเอาคะแนนทั้งหมดทั้งระว่างเรียน หลังเรียนที่นักศึกษาทุกคนท าได้ น ามารายงานผล

การเรียน เช่น คะแนนผลลัพธ์ระหว่างเรียน ได้แก่ (คะแนนท้ายบทเรียน คะแนนผลงาน คะแนนพฤติกรรม) คะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และวัดความพึงพอใจ 
ที่นักศึกษาได้ใช้เอกสารค าสอนที่น ามาใช้สอนทุกบท 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  น าผลคะแนนมาท าการวิเคราะห์ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
2.  น าเอาผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน 

เพื่อวัดความก้าวหน้าโดยใช้ค่า t-test   
3.  น าแบบประเมินวัดความพึงพอใจ ที่ได้สร้างขึ้นมาโดยผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

จ านวน 9 ข้อ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ตามระดับการแปลผลความหมาย ซึ่งค่าเฉลี่ยที่
ก าหนดไว้ดังน้ี  

 ค่าเฉลี่ย   4.51 – 5.00    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.00    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.00    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย   1.51 – 2.50    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.50    หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ระดับน้อยที่สุด 
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5.  สรุปผลการวิจัย 
1.  ผลการวิเคราะห์การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารค าสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จ านวน 7 บทประกอบด้วย 

 1.1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์กับงานวิศวกรรม 
 1.2 บทที่ 2 พื้นฐานการใช้เครื่องมือในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ 
 1.3 บทที่ 3 การสร้างช้ินงานเบื้องต้น 
 1.4 บทที่ 4 การสร้างช้ินงานในระบบ 3 มิติ 
 1.5 บทที่ 5 การสร้างช้ินงานในรูปแบบต่าง ๆ 
 1.6 บทที่ 6 การประกอบช้ินงาน 
 1.7 บทที่ 7 การวิเคราะห์คุณสมบัติของช้ินงานและการน าเสนองาน 
 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนการหาประสิทธิภาพเอกสารค าสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ 80/80 

รายการ คะแนนเต็ม µ  ร้อยละ 
ผลรวมคะแนนประสิทธิภาพระหว่างเรียน (E1) 40 33.23 0.54 82.80 
คะแนนผลสัมฤทธ์ทดสอบหลังเรียน (E2) 30 24.38 0.74 81.26 
ประสิทธิภาพของเอกสารค าสอน  (E1/ E2) = 82.80 81.26 
 

จากตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ ได้ว่า เอกสารค าสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ (µ) E1 เท่ากับ 82.80 และค่าเฉลี่ยร้อยละ (µ) E2 เท่ากับ 81.26 แสดงว่านักศึกษาที่ได้
ใช้เอกสารที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาท่ีเรียนด้วยเอกสารค าสอนจ านวน 7 บท 
จบแล้วจะมีประสิทธิภาพ เป็นไป 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ  80/80 

2.  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง คะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วย เอกสารค าสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

จ านวน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน µ ร้อยละ  t-test Sig.(1-tailed) 
8 คะแนนทดสอบก่อนเรียน 14.13 47.08 2.75 11.13* 0.0000 
8 คะแนนทดสอบหลังเรียน 24.38 81.26 0.74 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า df=7 (1.895) 
 

จากตารางที ่2 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเอกสารค าสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.13 คะแนน 
ร้อยละเท่ากับ 47.08 และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.38 คะแนน ร้อยละเท่ากับ 81.26 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนนักศึกษา สูงกว่าก่อนเรียน ค่าที (t-test) เท่ากับ 
11.13 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทยท่ียั่งยืน คร้ังท่ี 7 
“สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0” 

วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

418 

3. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ที่มีต่อการเรียน
เอกสารค าสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เอกสารค าสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ข้อที ่ รายงานประเมิน µ  
ระดับความพึง

พอใจ 
1 ลักษณะรูปเล่ม 4.91 0.28 มากที่สุด 
2 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.96 0.20 มากที่สุด 
3 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม 4.96 0.20 มากที่สุด 
4 รูปภาพประกอบเนื้อหามีความสอดคล้อง 4.87 0.45 มากที่สุด 
5 ภาษาที่เขียนอ่านแล้วเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 4.74 0.61 มากที่สุด 
6 ระยะเวลาในการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 4.78 0.51 มากที่สุด 
7 แบบทดสอบสามารถวัดได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 4.61 0.71 มากที่สุด 
8 แบบทดสอบสามารถวัดได้เที่ยงตรง 4.87 0.34 มากที่สุด 
9 เอกสารสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 4.70 0.55 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.42 มากที่สุด 
           

จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ผลจากการใช้เอกสารค าสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 คน ได้แสดงความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ย(µ) เท่ากับ 4.82 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน () เท่ากับ 0.42 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ทุกประการ 
 
6.  การอภิปรายผลการวิจัย 

การจากการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารค าสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ก าหนดการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้อดังนี ้

1.  รายงานผลการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารค าสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่า เอกสารค าสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จ านวน 7 บท มีประสิทธิภาพซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ E1 เท่ากับ 82.80 และค่าเฉลี่ยร้อยละ E2 เท่ากับ 
81.26 แสดงว่านักศึกษาที่ได้ใช้เอกสารที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อที่ 1 ทุกประการ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับการท าวิจัยของ โยธิน ป้อมปราการ (2557, หน้าบทคัดย่อ) ที่ได้รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน
วิชาอุปกรณ์และการออกแบบ ส าหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า 
ชุดการสอนรายวิชา อุปกรณ์และการออกแบบ มีประสิทธิภาพทุกบท ซึ่งมีค่าเฉลี่ย E1 เท่ากับ 84.89 และค่าเฉลี่ย E2  

เท่ากับ 84.06 
2.  รายงานผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นักศึกษาหลักการสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
เอกสารค าสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  พบว่าเอกสารค าสอนวิชาออกแบบ
และเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 7 บท มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 47.08 และ
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หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 81.26 เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละความก้าวหน้า 
เทา่กับ 37.18 ค่าที (t-test) เท่ากับ 11.13 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ โยธิน  ป้อมปราการ (2557, หน้าบทคัดย่อ) นักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารชุดการสอนรายวิชา อุปกรณ์
และการออกแบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.55 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.66 
นักศึกษามีความก้าวทางเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.89 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 8.48  และการทดสอบ
ค่าที (t-test) เท่ากับ 28.36 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังมีความสอดคล้องกับ 
อุบล เพ็งสถิต (2553, หน้าบทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้
ต าราเรียนแบบศึกษาด้วยตนเองในวิชา PC 393 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา PC 393 ของ นักศึกษาสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในระดับดีมาก จ านวน 2 คน สอบผ่าน จ านวน 4 คน และสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 37 คน 
แสดงว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในวิชา PC 393 ไม่แตกต่างกัน 

3.  รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาหลักการสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารค าสอนวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร พบว่า นักศึกษาจ านวน 8 คน ที่ได้เรียนด้วยเอกสารค าสอนจ านวน 7 บทแล้ว มีความพึงพอใจ จ านวน 9 ข้อ 
ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่กับ 0.42 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบล เพ็งสถิต (2553, หน้าบทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีใช้ต าราเรียนแบบศึกษาด้วยตนเองในวิชา PC 393 พบว่านักศึกษา ที่ได้ใช้ต าราเรียนแบบ
ศึกษาด้วยตนเองในวิชา PC 393 มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ต าราเรียนแบบศึกษาตนเองมีคุณค่าอยู่ในระดับมาก  

 
7.  ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

1.  ควรท าการวิจัยทุกรายวิชาที่ได้จัดไว้ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อน าเอาจุดอ่อนมาพัฒนา 
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยต่อความต้องการประเทศต่อไป 

2.  เป็นแนวทางในการสร้างเอกสาร  ชุดการสอน ต ารา หนังสือ ที่มีคุณภาพต่อการน ามาใช้การสอน
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป 

3.  ควรมีการน าเอกสารค าสอน ไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เพื่อเป็น
การพัฒนาเอกสารค าสอนให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีได้ให้ค าแนะน าข้อเสนอต่าง ๆ ท าให้การวิจัยเรื่อง เรื่อง การสร้างและ
หาประสิทธิภาพเอกสารค าสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เล่มนี้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยขอมอบความดีทั้งหมด ให้แกคุ่ณพ่อ คุณแม่ คุณครู-อาจารย์ทุก ๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี ้
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