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ผลงานประดษิฐ์คดิค้น 

เพ่ือขอรับรางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น 
ประจ าปี  2555 

วทิยาการด้านสังคมศาสตร์     สาขาสังคมวิทยา 
 

ช่ือส่ิงประดษิฐ์ 
หุ่นช่วยสอน “เดก็หญิงปัญญเนตร” 
(The Intellectual   Eye) 

 

 
โดย 

 
 

นายบรรเทิง    จันทร์นิเวศน์ 
 
 

โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ์” 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ผลงานประดษิฐ์คดิค้น 
เพ่ือขอรับรางวัลผลงานประดษิฐ์คดิค้น    ประจ าปี  2555 

 
หุ่นช่วยสอน “เด็กหญิงปัญญเนตร” 
(The  Intellectual   Eye) 

 
ผู้ประดิษฐ์ 

นายบรรเทิง    จนัทร์นิเวศน์ 
 
 

โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 



๓ 

แบบ วช. 1 ป 
 

ใบน าส่งเอกสารและส่ิงของในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
เพ่ือขอรับรางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

ประจ าปี  2555 
----------------------- 

 

ช่ือผลงานประดิษฐคิ์ดคน้   
หุ่นช่วยสอน “เด็กหญิงปัญญเนตร” 
(The  Intellectual   Eye) 

 
ไดจ้ดัส่งเอกสารจ านวนอยา่งละ 15 ชุด (ตวัจริง 1 ชุด ส าเนา 14 ชุด) และส่ิงของเพื่อขอรับรางวลัฯ ดงัน้ี 
               1. ใบน าส่งเอกสารในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดคน้ (แบบ วช.1 ป) 
               2. ใบเสนอผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ (แบบ วช. 2 ป) 
               3. รูปภาพผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ (ภาพสี 15 ภาพ)  โดยติดในเล่มใหเ้รียบร้อย 
               4.ส าเนาหนงัสือแสดงการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือส าเนาหลกัฐานการยืน่ขอสิทธิบตัร   
               5. หนงัสือหรือหลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ 
                   5.1 หนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาในระดบัผูอ้  านวยการ คณบดี หรือต าแหน่งที 

 เทียบเท่า(ถา้เป็นผลงานประดิษฐคิ์ดคน้จากงานในหนา้ท่ีราชการของขา้ราชการ 
 พลเรือนและพนกังาน รัฐวสิาหกิจ) 

                  6. วดีีทศัน์ซ่ึงแสดงถึงหลกัการ ขั้นตอน และกรรมวธีิท่ีใชใ้นการประดิษฐต์ลอดจนการใชป้ระโยชน์ของ
ผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ท่ีเสนอขอรับรางวลั จ  านวน 1ชุด             

             7. อ่ืน ๆ (ถา้มี)  
 
       ลายมือช่ือผูส่้งเอกสาร.......................………………………..                                     
                                               (นายบรรเทิง   จนัทร์นิเวศน์)   
                                                               วนัท่ี    29   เดือน  เมษายน พ.ศ.  2554   
  
                                        ลายมือช่ือผูรั้บเอกสาร........................………………………… 
                            (…………………..........................) 
                            วนัท่ี….....เดือน..…………..พ.ศ.........    

                                                   

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 
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แบบ วช.2 ป 

 
ใบเสนอผลงานประดษิฐ์คดิค้น 

เพ่ือขอรับรางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น 
ประจ าปี  2555 

---------------------------------- 
 
ข้อ 1  ช่ือผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

ภาษาไทย  หุ่นช่วยสอน “เด็กหญงิปัญญเนตร” 
ภาษาองักฤษ (ถา้มี)        The Intellectual   Eye 
 
ผลงานควรจดัอยูใ่นวทิยาการดา้นใด (โปรดระบุดา้นและสาขาวชิาการใด)                   
ก. ดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
                 สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์      

                             สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
ข.   ดา้นวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิยั 
                 สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิยั 
ค.  ดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
                 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา 
ง.   ดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์
                 สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
จ.  ดา้นวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
                สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
ฉ. ดา้นมนุษยศ์าสตร์ 
           สาขาปรัชญา 

ช. ด้านสังคมศาสตร์ 
       สาขานิติศาสตร์ 
                   สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

                                สาขาเศรษฐศาสตร์ 
                                สาขาสังคมวทิยา 
                                สาขาการศึกษา   √ 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 
 
ข้อ 2  ประวตัิของหัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น และ/หรือผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น 
         หัวหน้าผู้ประดิษฐ์คิดค้น 

         2.1 ช่ือ   นาย บรรเทิง  นามสกุล จนัทร์นิเวศน์ 
สัญชาติ........ไทย….…….คุณวฒิุ.……ครุศาสตร์มหาบณัฑิต………………อาย.ุ.…53……….ปี 
อาชีพ............รับราชการ………………………....ต าแหน่ง........ครู.........……………… 

         หน่วยงานทีสั่งกดัและรหัสไปรษณีย์....โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ”์   
เลขท่ี 12/6  ถนนพระราม 2 ซอยวดัสีสุก  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพ 10150      
หมายเลขโทรศพัท…์.02-468-8272 , 02-4683877....โทรสาร.....02-476-0629 
          ทีอ่ยู่ถาวรและรหัสไปรษณย์ี..เลขท่ี 1  ซอยเทียนทะเล 19  แยก 2   ถนนบางขนุเทียนชายทะเล    
แขวงท่าขา้ม  เขตขางขนุเทียน     กรุงเทพ 10150      หมายเลขโทรศพัท.์.089-768-1151 
         2.2 ช่ือ   นางกุลนรี  นามสกุล สีดาคุณ 
สัญชาติ........ไทย….…….คุณวฒิุ.……การศึกษาบณัฑิต……………อาย.ุ.…58……….ปี 
อาชีพ............รับราชการ………………………....ต าแหน่ง........ครู.........……………… 
         2.3  ช่ือ   นางวาสนา   นามสกุล ปิยะมาดา 
สัญชาติ........ไทย….…….คุณวฒิุ.……ครุศาสตร์มหาบณัฑิต……………….อาย.ุ.…41……...ปี 

อาชีพ............รับราชการ………………………....ต าแหน่ง........ครู.........……………… 
         หน่วยงานทีสั่งกดัและรหัสไปรษณีย์....โรงเรียนบางมดวทิยา “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ”์   
เลขท่ี 12/6  ถนนพระราม 2 ซอยวดัสีสุก  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพ 10150      
หมายเลขโทรศพัท…์.02-468-8272 , 02-4683877....โทรสาร.....02-476-0629 
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ข้อ 3  รายละเอียดเกีย่วกบัผลงานประดิษฐ์คิดค้นทีเ่สนอขอรับรางวลั (ให้ระบุรายละเอียดให้มากทีสุ่ด) 
(1) จุดเร่ิมต้นหรือทีม่าของการประดิษฐ์คิดค้น   

ในปัจจุบนัสังคมของประเทศกา้วเขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์ ขอ้มูลข่าวสารของโลกสมยัใหม่แพร่กระจายสู่สังคม
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกไดค้รอบง าวถีิชีวติของวยัรุ่นไทยจ านวนไม่นอ้ยทั้ง
ในดา้นการรับประทานอาหารฟาสทฟู์ด การแต่งกาย การคบเพื่อนต่างเพศ สังคมของวยัรุ่นไทยกลายเป็นสังคม
บริโภคท่ีแทบจะไม่มีประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ  

         

 เด็กและเยาวชนถือเป็นก าลงัส าคญัต่อการพฒันาประเทศในอนาคต  แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุบนัมีปัจจยั
หลายดา้นท่ีส่งผลกระทบท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กและเยาวชน
ไทย  พฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นในปัจจุบนัน้ี ออกนอกกรอบดั้งเดิมมากข้ึนทุกที เช่น การเลือกคู่ครอง จะถือเอา 
ความรัก เป็นส าคญั ไม่ชอบการคลุมถุงชน การคบเพื่อนต่างเพศ เป็นไปอยา่งอิสระเสรี เพราะเห็นวา่ ไม่ใช่เร่ือง 
น่าละอาย หญิงสาวใหค้วามส าคญัในการครองตวั เป็นหญิงพรหมจรรยถึ์งวนัแต่งงานนอ้ยลง ประกอบกบั ความ
เขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งในเรืองเพศ ท าใหว้ยัรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม เช่น 

การมี เพศสัมพนัธ์ ก่อนวยัอันควร การส าส่อนทางเพศ การเบี่ยงเบนทางเพศ เช่นการรักร่วมเพศ เป็นตน้ 
และเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงค ์และปัญหาการ
ท าแทง้        

 



๗ 

 

 

ปัญหาหลกัของการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอันควร 

ปัญหาวยัรุ่น  โดยเฉพาะในเร่ือง “ปัญหาพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมะสมของวยัรุ่น” ก าลงัจะกลายเป็น
ปัญหาสังคมท่ีรุนแรงเพิ่มข้ึนทุกวนั จากข่าวตามหนา้หนงัสือพิมพท่ี์เกิดข้ึนแทบไม่เวน้ในแต่ละวนั ทั้งเร่ือง
เด็กผูช้ายรุมโทรมและข่มขืนเด็กผูห้ญิง หรือการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรจนตั้งครรภ ์การท าแทง้รวมถึงการ
ติดโรคทางเพศสัมพนัธ์ อาทิ โรคเอดส์ ท่ีขณะน้ีตวัเลขวยัรุ่นไทยติด “โรคร้าย” น้ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งน่าใจหาย และท่ี
เป็นข่าวเกรียวกราวบนหนา้หนงัสือพิมพเ์ม่ือไม่นานมาน้ี คือเร่ืองการแสดงพฤติกรรมทางเพศทีไ่ม่เหมาะสมบน
รถเมล์ การไปเช่าบ้านหรือโรงแรมเพ่ือมีเพศสัมพนัธ์กันของวยัรุ่น และท่ีตอ้งตกตะลึงไม่นอ้ย ก็คือผลส ารวจท่ีวา่ 
คนไทยมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรกอายุน้อยลง  ถึงแมว้า่ขอ้มูลของผลส ารวจน้ีจะมีหลายฝ่ายออกมาคดัคา้นและยงัไม่
สามารถยนืยนัไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นจริงมากนอ้ยแค่ไหน  แต่ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ของวยัรุ่นไทยเพิม่ขึน้
กก็ าลงัเร่ิมจะเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมแล้ว 

    

พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมในกลุ่มวยัรุ่นของไทยนั้น เกดิจากในปัจจุบันเด็กวยัรุ่นไทยส่วนหน่ึง
มองว่าการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศถือเป็นเร่ืองปกติธรรมดา  เน่ืองจากเด็กเหล่าน้ีไดซึ้มซบัรับวฒันธรรม
ตะวนัตกเขา้มาจนลืมรักษาขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมไทยท่ีผูใ้หญ่จะสอนเด็กผูห้ญิงไวว้า่ต้องรักนวลสงวน
ตัว 



๘ 

 

ทั้งน้ีจากผลส ารวจของเอแบคโพล ถึงเร่ือง “ประสบการณ์และทรรศนะของวยัรุ่นต่อปัญหาพฤติกรรม
ทางเพศในปัจจุบนั” พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 61.7 % ยอมรับวา่มีประสบการดา้นการมีแฟนและคนรัก 
และจ านวน 37.5 % เคยมีแฟนหรือคนรักมากกวา่หน่ึงคนและจ านวน 11.2 % มีแฟนหรือคนรักมากกวา่ 4 คน 

        

              การมัว่สุมของวยัรุ่น   เหตุมาจากการเสพสุราและสารเสพติด 

 

                           

ส่วนผลส ารวจในประเด็นการยอมรับพฤติกรรมเชิงชูส้าวนั้นวยัรุ่นส่วนใหญ่ยอมรับพฤติกรรมการจบัมือ 
ควงแขน และการโอบไหล่หรือเอวกบัแฟน และจ านวนกวา่ 52.9 % ใหก้ารยอมรับการจบัมือ และอีก 40.2% 
ยอมรับการควงแขนกบัผูท่ี้เพิ่งรู้จกัตามสถานท่ีต่างๆ อาทิ ผบั เธค และหา้งสรรพสินคา้ 

                นอกจากน้ีมีวยัรุ่นจ านวน 46.9% ยอมรับการมีเพศสัมพนัธ์กบัแฟนหรือคนรัก และจ านวน 13.9 % 
ยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์กบัคนท่ีเพิ่งรู้จกัตามสถานท่ีต่างๆ 

 

 



๙ 

      

ส าหรับผลการส ารวจความเห็นเก่ียวกบัการมีเพศสัมพนัธ์นั้น วยัรุ่นจ านวน 42.4 % เคยมีประสบการณ์
ดา้นเพศสัมพนัธ์ และกลุ่มตวัอยา่งจ านวนถึง 60.8% เคยมีเพศสัมพนัธ์มากกวา่ 1 คน โดยฝ่ายชายมีแนวโนม้มี
เพศสัมพนัธ์กบัคนจ านวนมากกวา่ฝ่ายหญิง 

ส่วนปัจจยัท่ีมีส่วนส่งเสริมหรือกระตุน้ใหมี้พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมนั้น จ านวน 70.8 % เห็นวา่
คือวซีีดีหรือดีวดีีลามก ท่ีหาซ้ือไดง่้าย และจ านวน 62.3 % คือการลงรูปภาพท่ีไม่เหมาะสมหรือภาพโป๊ในส่ือ อาทิ 
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร และอีกจ านวน 59%  เห็นวา่คือเวบ็ไซตล์ามกในอินเทอร์เน็ต 

จากผลส ารวจดังกล่าวเป็นส่ิงทีจ่ะสะท้อนให้เห็นว่าวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน มีทรรศนะทีเ่ปิดกว้างเกีย่วกบั
เร่ืองเพศมากขึน้ ซ่ึงถือเป็นเร่ืองเส่ียงทีจ่ะส่งผลให้เด็กเหล่านีม้ีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรเพิม่ขึน้ 

ผลกระทบจากการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอันควรทีม่ีต่อตัวของวยัรุ่น(ทั้งทางร่างกายและจิตใจ) 

การตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงค ์ในช่วงวยัรุ่นการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ทางร่างกายท าใหเ้กิดความ
พร้อมทางภาวการณ์เจริญพนัธ์ุสูงมาก การตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงคข์องวยัรุ่น เกิดจากการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยั
อนัควร เป็นการตั้งครรภใ์นขณะท่ีทั้งสองฝ่ายยงัไม่มีความพร้อมในทุก ๆ ดา้น จึงก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาอยา่ง
มากทั้งทางดา้นครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม และปัญหาการตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงคน้ี์ส่งผลกระทบต่อ
อนาคตของวยัรุ่นอยา่งมากดว้ย 

                         



๑๐ 

                          

ลกัษณะของปัญหาจากการตั้งครรภ์ทีไ่ม่พงึประสงค์มีดังนี้ 

1.  ฝ่ายหญิงท่ีเป็นฝ่ายท่ีตั้งครรภส่์วนใหญ่ก าลงัศึกษาเล่าเรียนอยู ่ เม่ือตั้งครรภข้ึ์นมาก็ไม่อาจศึกษาเล่า
เรียนต่อไปได ้ท าให้ตอ้งออกจากการศึกษากลางคนั ซ่ึงก็หมายถึงอนาคตการเรียนก็หมดไปอยา่งส้ินเชิงบางราย
เม่ือตั้งครรภก์็ไม่กลา้บอกพอ่แม่ ผูป้กครองทราบแต่ก็ไม่สามารถปกปิดไดต้ลอดไป จึงตดัสินใจหนีออกจากบา้น
ไปเผชิญชีวิตดว้ยตนเอง เม่ือคลอดลูกก็จะเกิดปัญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหา
สังคม 

2.  ในบางกรณีตดัสินใจท าแทง้เพื่อยติุการตั้งครรภโ์ดยหวงัวา่เม่ือไม่ตั้งครรภแ์ลว้จะสามารถกลบัมาใช้
ชีวติและศึกษาเล่าเรียนไดต้ามปกติ ในความเป็นจริงแลว้การท าแทง้เป็นเร่ืองท่ีผิดทั้งทางดา้นศีลธรรม กฎหมาย 
และค่านิยมของสังคม และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อสุขภาพ ในบางรายท่ีท าแทง้โดยผูท้  าไม่ใช่
แพทยอ์าจเป็นอนัตรายรุ่นแรง เช่น ตกเลือด ติดเช้ืออยา่งรุ่นแรง ท าให้เสียชีวติได ้หรือบางรายอาจตอ้งผา่ตดั ตดั
มดลูกทิ้งท าใหไ้ม่สามารถตั้งครรภไ์ดอี้กเลยตลอดชีวิต 

     

3.  ในบางกรณี เม่ือตั้งครรภข้ึ์นมาจะท าใหเ้กิดภาวะจ ายอมท่ีตอ้งแต่งงานกนั โดยทั้งสองฝ่ายยงัไม่มีความ
พร้อมส าหรับการใชชี้วติคู่ท่ีตอ้งมีภาระเล้ียงดูบุตร ท าใหเ้กิดปัญหาครอบครัวซ่ึงน าไปสู่การหยา่ร้างในท่ีสุด 



๑๑ 

    

4.  ปัญหาทางดา้นจิตใจและอารมณ์ วยัรุ่นท่ีมีปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค ์มกัจะมีความรู้สึกวา่ตน
ท าผดิเกิดความละอายใจและวติกกงัวลวา่คนอ่ืนจะรู้คิดถึงฝ่ายชายจะรับผดิชอบหรือไม่ พอ่แม่จะคิดอยา่งไร ท า
ใหเ้ก็บตวัเกิดความเศร้าโศก รู้สึกเครียดแต่ส่ิงเหล่าน้ีจะลดนอ้ยลงไดถ้า้คนในครอบครัวยอมรับฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และใหอ้ภยั 

      

             ผลจากการตั้งครรภ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ ส่วนหน่ึงหาทางออกโดยการท าแท้ง 

ผูป้ระดิษฐแ์ละคณะฯ เป็นครูสอนสุขศึกษา-พลศึกษา ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจ านวน 2 โรงเรียน  
รวมนกัเรียนในการดูแลมากกวา่ 5,000  คน(นกัเรียนกลุ่มเส่ียง อาย ุ 12-15 ปี)  ต่อปี   มองเห็นปัญหาดงักล่าว
ตรงกนัวา่มีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนทุก ๆ ปี  ผูป้ระดิษฐแ์ละคณะฯ ต่างเห็นความส าคัญและความจ าเป็นทีจ่ะต้อง
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในช้ันเรียนและในโรงเรียน  ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ ควรจดัท าส่ือการสอนที่
เน้นการสร้างความตระหนักแก่นักเรียน โดยเนน้ใหมี้จุดเด่น/จุดดี ท่ีดึงดูดความสนใจ  ความอยากรู้อยากเห็นและ
จินตนาการของนกัเรียนไปพร้อม ๆ กบับทเรียนท่ีผูส้อนไดจ้ดัเตรียมไว ้  ผูป้ระดิษฐ์และคณะฯ ไดท้  าการศึกษา
ขอ้มูล วางแผนและด าเนินงานจนแลว้เสร็จใชเ้วลาประมาณ 6 เดือน  เป็นส่ือการสอนประเภทส่ือผสม  เม่ือ
ด าเนินการเสร็จ ไดต้ั้งช่ือเรียกทัว่ไปวา่ หุ่นช่วยสอน“เด็กหญงิ ปัญญเนตร” ซ่ึงมีความหมายวา่ “ดวงตาที่
ก่อให้เกดิปัญญา”  โดยมีวตัถุประสงคข์องการประดิษฐ ์ ดงัน้ี 

1. เพื่อสร้างนวตักรรม/ส่ือการสอน/ส่ือช่วยสอนตน้แบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสร้างความตระหนกัแก่นกัเรียนในการป้องกนัมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  การตั้งครรภท่ี์ไม่พึง

ประสงคแ์ละอนัตรายจากการท าแทง้ 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู นกัเรียนเก่ียวกบัส่ือช่วยสอน 
หุ่นช่วยสอน “เด็กหญิงปัญญเนตร” เป็นส่วนประกอบหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู 



๑๒ 

ในชั้นเรียน  ซ่ึงจดัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั ท่ีจะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียน เกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้  ความเขา้ใจ
และเกิดองคค์วามรู้ใหม่ ๆ จากการเขา้ร่วมกิจกรรม   อนัจะส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน  นอกจากน้ี ส่ือจะ
กระตุน้ใหน้กัเรียนไดเ้กิดกระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย  สามารถใชว้จิารณญาณในการตดัสินใจไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและเป็นไปในทางสร้างสรรค ์ ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถน าพาตนเอง ใหส้ามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุขและปลอดภยั  ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้(ผ่านการใช้หุ่นช่วยสอน “เด็กหญงิปัญญเนตร”) 
จึงประกอบดว้ย 

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีภูมิคุม้กนัตนเองและหลีกเล่ียงการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร   
2. เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัถึงผลเสียของการตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงค ์
3. เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ห็นผลกระทบและอนัตรายจากการท าแทง้   
การน า หุ่นช่วยสอน“เด็กหญงิ ปัญญเนตร” ไปใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้  ครูผูส้อนจะเป็นผูด้  าเนิน

เร่ืองต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ  โดยใชเ้ทคโนโลย ี เทคนิค  วิธีการอยา่งง่าย  ผสมผสานกบัแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูมืออาชีพ  ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีวางไวอ้ยา่ง
รวดเร็ว อน่ึงการประดิษฐ์หุ่นช่วยสอน“เด็กหญงิ ปัญญเนตร” ในคร้ังน้ี ผูป้ระดิษฐ์และคณะ ฯ ไดด้ าเนินการ
ประดิษฐ ์ ภายใตห้ลกัการ  3  ป. และนอ้มน าแนวเศรษฐพอเพียง  ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ มาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน  ดงัน้ี  

ประโยชน์  คือ  เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน  ส่งผลดีต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
ประหยดั  คือ  ใชว้สัดุเหลือใช ้หาง่ายในทอ้งถ่ิน  การน าเอาวสัดุ เคร่ืองใชก้ลบัมาใชใ้หม่(Re-used) 

ประยกุต ์   คือ  น าไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ ไดห้ลากหลาย หรือใชใ้นการเรียนการสอนทุกรายวชิา  
 
การน าเอาหุ่นช่วยสอน“เด็กหญงิ ปัญญเนตร”ไปใชน้ั้น ผูส้อนจะสามารถปรับเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายได้

อยา่งหลากหลายรูปแบบ  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับทเรียนหรือเน้ือหาสาระท่ีจะจดัการเรียนรู้   ดงัตวัอยา่ง   

                      
                                    ภาพท่ี 1        ภาพท่ี 2 

 



๑๓ 

ภาพท่ี 1 เป็นเด็กปกติ    ภาพท่ี 2  เป็นภาพเด็กคนเดิมตั้งครรภ(์อายคุรรภป์ระมาณ  8-9 เดือน)  ผูส้อน
สามารถปรับเปล่ียน  โดยใส่ท้องจ าลองไดภ้ายใน 10  วนิาที และเฉพาะส่วนท้องจ าลอง น้ี  สามารถน าไปจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ อ่ืน ๆ  ไดห้ลากหลายกิจกรรม   

องคป์ระกอบของการน า หุ่นช่วยสอน“เด็กหญงิ ปัญญเนตร”ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
ครูผูส้อนจะมีการเตรียมตวั/อุปกรณ์การสอน(ท่ีจ าเป็น/เก่ียวขอ้ง)ดงัน้ี 

1. หุ่นช่วยสอน“เด็กหญงิ ปัญญเนตร”และทอ้งจ าลอง   
2. แผนจดัการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้   
3. เคร่ืองแต่งกาย (ตามแผนการจดัการเรียนรู้) 
4. ใบความรู้/ใบงาน(เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง) 

           
     บทเรียนเร่ืองการตั้งครรภ ์                 ทอ้งจ าลอง(ส่ือ)   นกัเรียนคิดอยา่งไร ?..... 

(2) ระยะเวลาทีใ่ช้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
ตั้งแต่วนัท่ี  ....1...…   เดือน  …ตุลาคม……….พ.ศ.  2553 
ถึง  วนัท่ี  .…31……  เดือน  …มีนาคม………พ.ศ.  2554 

        (3) ลกัษณะของผลงานประดิษฐ์คิดค้น (โปรดระบุลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง) 
              หุ่นช่วยสอน“เด็กหญงิ ปัญญเนตร”  เป็นส่ิงประดิษฐ ์ประเภทส่ือผสม  เป็นการน าเอาหุ่นโชว(์Dummy) 
ท่ีมีอยูท่ ัว่ไป  มาปรับปรุง  ดดัแปลงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดมลัติมีเดีย สามารถน าเสนอขอ้มูลต่าง ๆ เป็น
ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว รูปแบบวดิิทศัน์  MP4 หรือน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ ผา่นคอมพิวเตอร์ทั้ง PC  
หรือ Note Book  หรือ โทรทศัน์ ประเภท LCD หรือ LED  ซ่ึงเป็นรูปแบบการน าเสนอทีแ่ปลกใหม่ เร้าใจและมี
ประสิทธิภาพ  เหมาะสมกบัยคุสมยัปัจจุบนั  ท่ีครูไม่จ  าเป็นตอ้งหอบหนงัสือหรือต ารา  มากมายมาใช้
ประกอบการสอน เพียงแต่ใช ้“handy  drive” ช้ินเล็ก ๆ เพียง   
ช้ินเดียว  ก็สามารถท าการสอนไดแ้ลว้  จึงกล่าวไดว้า่  หุ่นช่วยสอน“เด็กหญงิ ปัญญเนตร”  จะมีประโยชน์มาก
เพียงใดนั้น  ข้ึนอยูก่บัการเตรียมความพร้อมและวางแผนมาเป็นอยา่งดีของครูผูส้อน อนัจะท าใหบ้รรยากาศใน
การเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองรวดเร็ว เร้าใจและสนุกสนาน  ก็จะท าใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ต่อไป 
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ส าหรับองคป์ระกอบของ หุ่นช่วยสอน“เด็กหญงิ ปัญญเนตร”  ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนนั้น  
ครูผูส้อนจะเป็นผูพ้ิจารณาวา่  จะใชรู้ปแบบอยา่งไร มีลกัษณะเป็นอยา่งไร  ท่ีจะน ามาประกอบ/ใชก้บับทเรียน  ผู ้
ประดิษฐจึ์งไดแ้บ่ง  องคป์ระกอบของหุ่นช่วยสอน  ออกเป็น  3  ส่วนดงัน้ี 

1.  ภายนอกล าตัว  เป็นการด าเนินเร่ืองโดยทัว่ท่ีเนน้ร่างกาย  ล าตวั  สรีระท่าทาง ประกอบเคร่ือง 
แต่งกายในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสาระการเรียนรู้เช่น  เร่ือง การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  การ
ตั้งครรภท่ี์ไม่พึงประสงค ์  การสูบบุหร่ีของเด็ก  สตรีทัว่ไปและสตรีมีครรภ ์    บทเรียนท่ีเก่ียวกบัค่านิยมท่ีผดิของ
วยัรุ่น เช่น  การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ(เคล่ือนท่ี)  การแต่งกายท่ีไม่เหมาะสมกบัวยัและเส่ียงต่อการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ  สามารถน าไปใชป้ระกอบการเรียนรู้ไดทุ้กกลุ่มสาระการเรียนรู้   

2. ภายในช่องท้อง  เป็นการด าเนินเร่ืองโดยอาศยัจอภาพขนาด 7 น้ิว (Photo  Frame)ซ่ึงติดตั้งอยู ่
ภายในล าตวัของหุ่นช่วยสอน สามารถน าเสนอขอ้มูลเป็นภาพต่อเน่ืองในล าตวัของหุ่น (มีพื้นท่ีจ  ากดัและไม่มีแสง
สวา่ง) การน าเสนอขอ้มูลเป็นรูปแบบของภาพเล่ือน(Slide  Show)  นอกจากน้ี ยงัสามารถน าเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบของ  วีดีทศัน์   MP4  เป็นตน้  น าเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ เป็นทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ท่ีจะตอ้งมอง
จากภายนอก โดยผูป้ระดิษฐใ์ชเ้ทคนิคการมองภาพผา่นเลนส์พิเศษ ท่ีติดตั้งไวบ้ริเวณดา้นหลงัของหุ่นช่วยสอน  
การน าเสนอวธีิน้ี จะช่วยดึงดูดความสนใจและท าใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้มากข้ึน 

3. ดวงตา  เป็นการด าเนินเร่ืองโดยการน าเสนอเน้ือหาสาระฯ ผา่นดวงตาของหุ่นช่วยสอน โดยการ 
ติดตั้งเคร่ืองฉายภาพ(Projector) ขนาดเล็กไวภ้ายในช่องศีรษะ  ท าการเจาะช่องบริเวณดวงตา ติดตั้งฐานยดึ เคร่ือง
ฉายภาพ  ภาพท่ีเกิดข้ึนจะถูกส่งผา่นดวงตา  ไปปรากฏบนผนงั/ฉากท่ีเตรียมไว ส่งผลใหเ้กิดภาพและเสียงออกมา
พร้อม ๆกนั หุ่นช่วยสอนน้ี ผูส้อนยงัสามารถน าเสนอขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยตรงอีกดว้ย 
 
 
      (4) ภูมิหลงัของศิลปวทิยาการทีเ่กี่ยวข้องกบัการประดิษฐ์คิดค้น 
             4.1 ลกัษณะของผลงานอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ท่ีขอรับ-      
                  รางวลัฯ 
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4.1.1 หุ่นรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี(ในสตรี)                                            
เป็นหุ่นท่ีใชแ้สดง/จดันิทรรศการ เพื่อรณรงคก์ารไม่สูบบุหร่ี  จดัโดยมูลนิธิรณรงค ์

เพื่อการไม่สูบบุหร่ี  ลกัษณะของหุ่น  เป็นการน าเอาหุ่นโชวเ์ส้ือผา้(รูปแบบท่านัง่ไขวห่า้ง)   เน้ือหุ่นจะเป็นไฟ
เบอร์กลา้ส  มาดดัแปลงโดยเจาะและติดตั้งวสัดุ  อุปกรณ์เสมือนจริงภายในล าตวัหุ่น  จ  านวน 3  จุด คือ 
หนา้ออก  2  จุด (แสดงใหเ้ห็นถึงผลเสียท่ีปอด  ทั้ง 2 ขา้งและบริเวณทอ้งแสดงผลเสียท่ีมีต่อเด็กในครรภ ์ ส่งน
การแต่งการตามสมยั  มีการเจาะชุดเคร่ืองแต่งกายใหเ้ห็น อวยัวะภายในล าตวั ต้นทุนในการปรดิษฐ์ประมาณ 
8,000  บาท 

 

4.1.2 ครูหุ่นยนต์ ซายะ  
 

                                                 

ครูหุ่นยนต ์ญ่ีปุ่นไดค้รูใหม่เป็นหุ่นยนตม์าสอนวทิยาศาตร์   ซายะ หุ่นยนตเ์สมือนมนุษยส์าว มาสอนวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหแ้ก่นกัเรียนวยั 10 ปีในโรงเรียนคุดนั ในกรุงโตเกียว เมืองหลวงของญ่ีปุ่น หลงัจาก
ก่อนหนา้น้ีเคยมีอาชีพเป็นพนกังานตอ้นรับของบริษทั     ดว้ยผมสีน ้าตาล ลิปสติกสีชมพู สวมชุดสูท เธอเป็น
นวตักรรมท่ีนกัวทิยาศาตร์ในมหาวทิยาลยัโตเกียวยนิูเวอร์ซิต้ีออฟไซน์ เป็นคนประดิษฐข้ึ์น ดว้ยความพยายาม
อยากใหเ้หมือนมนุษยม์ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้    การสร้างโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนไหวนบัจากการขมวด
คิ้วไปถึงการยิม้ ในหนา้ของซายะสามารถแสดงความรู้สึกขั้นพื้นฐานได ้6 แบบ ไดแ้ก่ ประหลาดใจ กลวั 
ขยะแขยง โกรธ มีความสุข และเศร้า      ศาตราจารย ์ฮิโรชิ โคบายาชิ ผูคิ้ดคน้ซายะข้ึนมากล่าว วา่ จุดประสงค์
หลกัของหุ่นยนตส์าวซายะ คือ การสร้างความรู้สึกใหเ้ด็กๆ ไดช่ื้นชมเทคโนโลย ีแต่นอกจากน้ีแลว้ ยงัเป็น
ประโยชน์ใหแ้ก่โรงเรียนท่ีขาดแคลนครูดว้ย 
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ศาสตราจารย์ ฮิโรชิ โคบายาชิ แห่งมหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์ กรุงโตเกียว ผูพ้ฒันา หุ่นยนตต์วัน้ีมา
นาน 15  ปี บอกวา่ "เด็กๆ ไม่ไดรู้้สึกวุน่วายใจเพราะซายะเลย พวกนกัเรียนมองซายะ เป็นคนคนหน่ึง ไม่ใช่
หุ่นยนต ์เด็กๆดีใจและประหลาดใจท่ีเธอขานช่ือนกัเรียน ในชั้นต่างเห็นกนัวา่ซายะเป็นเหมือนครูจริงๆคนหน่ึง"    

“ในชนบทและโรงเรียน เล็กๆ บางแห่ง ยงัมีเด็กท่ีขาดโอกาสท่ีจะไดส้ัมผสักบัเทคโนโลยใีหม่ๆ และยงัมี
ครูนอ้ยมากท่ีสามารถสอนส่ิงเหล่านั้นได”้ “ดงันั้น เราหวงัวา่จะสามารถพฒันาหุ่นยนตน้ี์ไดเ้พื่อจะไดค้วบคุมผา่น
ระบบทางไกลให ้มนัสอนบทเรียนทางเทคโนโลยไีด”้ ศาตราจารยโ์คบายาชิ กล่าว 

เดิมทีหุ่นยนตส์าวซายะถูกประดิษฐข้ึ์นเพื่อท างานเป็นพนกังานตอ้นรับใน บริษทัของชาวญ่ีปุ่น เม่ือ 5 ปี
ก่อน แต่เม่ือไม่นานมาน้ี ถูกนกัวทิยาศาสตร์ลงโปรแกรมใหม่ใหแ้ปลงร่างเป็นคุณครู 

 

ซายะแสดงอารมณ์ได้ 6 อารมณ์ 

เด็กคนหน่ึงบอกวา่คุณครูซายาสวย อีกคนบอกดูน่ากลวัแต่ก็ตลก ส่วนอีกคนวา่ ไม่อยากเช่ือเลยวา่จะ 

มีครูเป็นหุ่นยนต ์  ท่ีโรงเรียนประถมศึกษากุดงั   ติดกบัมหาวทิยาลยัโตเกียว ครูสาวหุ่นยนตเ์ร่ิมชั้นเรียนดว้ยการ
ขานช่ือนกัเรียนแลว้สั่งใหท้  ากิจกรรม ตามต าราเรียน 

          กะโหลกโลหะของซายะถูกห่อหุม้ดว้ยยางลาเทก็ซ์ ซ่ึงหล่อมาจากใบ หนา้ของนกัศึกษาหญิงคนหน่ึงของ

มหาวทิยาลยั ขา้งใตใ้บหนา้นั้นมีมอเตอร์ 18  ตวัท าหนา้ท่ีเหมือนกลา้มเน้ือท่ีท าใหซ้ายาแสดงสี

หนา้ต่างๆ ได ้เช่น  ประหลาดใจ กลวั ขยะแขยง โกรธ ดีใจ และเสียใจ 
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         หุ่นยนตต์วัน้ีพูดได ้ซ่ึงสามารถท าใหพู้ดภาษาอะไรก็ได ้หนัศีรษะไปมา ได ้ตอบค าถามต่างๆ ได ้ตอนน้ี

เธอพูดไดร้าว  300 ประโยคและรู้จกัศพัท ์700 ค า โดยถูกตั้งโปรแกรมใหแ้สดงการโตต้อบต่อถอ้ย ค าและค าถาม

ต่างๆ 

  โครงการครูหุ่นยนตน้ี์มีแผนจะส่งหุ่นยนตไ์ปสอนในหลายๆ หอ้งเรียน โดยมีครู จริงเป็นผูค้วบคุมอยูใ่น

ศูนยค์วบคุมหุ่นยนตแ์ต่ละตวัมีมูลค่า ประมาณ 1.25 ลา้นบาท   ทางโครงการบอกวา่การใชหุ่้นยนตจ์ะคืนทุนได้

ในเวลาไม ่ก่ีปี. 

4.1.3  คุณครูหุ่นยนต์สอนอนุบาล 

                             

  เทคโนโลยหุ่ีน ยนตเ์พื่อใชใ้นสถาบนัการศึกษาไดมี้พฒันา การคืบหนา้ไปมากในประเทศเกาหลีใต้
ภายหลงัจากไดมี้การทดลองใชไ้ม่ก่ีเดือนท่ีผา่นมา ทางรัฐบาลเกาหลีไดว้างแผนน าครูหุ่นยนตไ์ปเป็นผูช่้วยครูใน
โรงเรียนเตรียมอนุบาลและโรงเรียนอนุบาลทัว่ประเทศภายในอีก 2 ปีขา้งหนา้ 

ตามแผนการดงักล่าว รัฐบาลเกาหลีไดต้ั้งช่ือวา่โครงการ R-Learning พร้อมกบัเตรียมงบประมาณลงทุน

จ านวน 1,000 ลา้นวอน หรือประมาณ 290 ลา้นบาท(ราคาประมาณ  ตัวละ 5.8  แสนบาท) น าครูหุ่นยนตไ์ปใชก้บั

โรงเรียนก่อนอนุบาลจ านวน 500 แห่ง ในปีหนา้หรือปี 2011 และเตรียมเพิ่มงบประมาณอีก 40,000 ลา้นวอนหรือ

ประมาณ 1,200 ลา้นบาท ในปีถดัไป และตั้งเป้าในปี 2013 จะมีครูหุ่นยนตไ์ปช่วยสอนในโรงเรียนเตรียมอนุบาล

และอนุบาลจ านวน 8,000 แห่งทัว่ประเทศ   อีกทั้งหากการน าหุ่นยนตค์รูไปเป็นครูผูช่้วยสอนไดผ้ลตอบรับดี

ภายในอีก 2 ปีจะขยบัน าไปใชช่้วยสอนในระดบัโรงเรียนประถมศึกษาต่อไปซ่ึงหลกัสูตรการน าครูหุ่นยนตม์าช่วย

สอนเด็กนั้นจะสามารถปรับเพื่อความเหมาะสมในห้องเรียน  โดยเด็กนกัเรียนยงัสามารถอ่านหนงัสือหรือท่อง

อาขยานตามหลกัสูตรการเรียนเดิมได ้ ขณะท่ีบรรดาผูป้กครองสามารถเช่ือมต่อกบัครูหุ่นยนตใ์นชั้นเรียน พร้อม

รับส่งขอ้ความและตรวจดูพฒันาการของเด็กได ้
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4.1.4  หุ่นยนต ์"แคสเปอร์" ช่วยครูสอน เดก็เลก็-ป่วยออทิสติก  

     "แคสเปอร์"   

   ในอนาคตอนัใกลโ้รงเรียนชั้นน าหลายแห่งทัว่โลกอาจจะไดต้อ้นรับหุ่นยนตม์าท าหนา้ท่ีครูช่วยสอนและ

ดูแลเด็กเล็กมากข้ึน หุ่นยนตท่ี์วา่น้ีไดรั้บการออกแบบมาใหเ้ขา้สังคมเป็น มนัสามารถสนองตอบการเคล่ือนไหว

ของมนุษย ์พูดคุยโตต้อบไดร้าวกบัเป็นคนคนหน่ึง 

           การทดลองใชหุ่้นยนตท์ าหนา้ท่ีผูช่้วยครูเกิดข้ึนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้โดย

ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกบัเด็กเล็กและเด็กพิการ ตวัอยา่งท่ีมหาวทิยาลยัเฮิร์ต ฟอร์ดไชร์ในประเทศองักฤษ 

นกัวจิยัสร้างหุ่นยนตข์นาดเท่าตวัเด็กจริงตั้งช่ือวา่ "แคสเปอร์" มาช่วยกระตุน้ทกัษะการส่ือสารของเด็กท่ีเป็น ออทิ

สติก ซ่ึงเป็นกลุ่มอาการดา้นสมอง เรียนรู้ชา้ ตอบสนองชา้กวา่เด็กปกติ 

          หุ่นยนตช่์วยเหลือเด็กออทิสติกไดดี้เพราะมีความอดทนสูงแบบไม่รู้จบ มนุษยอ์าจเคอะเขินหรือท า

ผดิพลาด เบ่ือหน่ายกบัเด็ก แต่หุ่นยนตไ์ม่รู้สึกอะไรเช่นนั้น เด็กชายแซมอาย ุ8 ขวบ ซ่ึงเป็นออทิสติก กล่าววา่ ผม

รักหุ่นยนต ์ผมรู้วา่มนัเป็นการบ าบดั แต่ผมไม่ไดส้นใจ ผมวา่มนัสนุกมากกวา่ 

          มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย ในเมืองซานดิเอโกและสถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชูเส็ตต ์มีการทดลองการ

สนองตอบของหุ่นยนต ์พบวา่ เด็กๆ รับขอ้มูลจากหุ่นยนตไ์ดดี้กวา่จากแบบเรียน เด็กๆ ต่ืนเตน้ สนุกสนานและ

สนใจท่ีจะเรียนรู้เม่ือมีครูหุ่นยนตย์นืสอนอยูห่นา้ห้อง  (ค่าใชจ่้ายในการประดิษฐป์ระมาณ 

150,000  บาทต่อตวั) 

ทีม่า:หนังสือพมิพ์ข่าวสดออนไลน์ วนัที ่22 กรกฎาคม 2553 

4.1.5  การพฒันาส่ือการเรียนรู้ หุ่นยนต์ช่วยสอน“หุ่นมหัศจรรย์” (ตอนที ่1-3)  

            จากการท่ีผมไดเ้คยประดิษฐส่ื์อการเรียนรู้  ประเภทเกมกระดานไฟฟ้ามาหลายปี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2525  เป็น
ตน้มา จนในท่ีสุดไดรั้บโล่รางวลัชนะเลิศการประกวดส่ือการเรียนรู้จากคุรุสภา ในปี  พ.ศ. 2540  จากส่ือการ

http://www.braille-cet.in.th/Braille-CET/index.php?option=com_content&view=article&id=759:qq--&catid=46:2009-09-02-06-48-20
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เรียนรู้ท่ีช่ือวา่  “เกมไฟฟ้าท่าแร่ระบบดิจิตอล”  และจากความภาคภูมิใจท่ีไดรั้บรางวลัดงักล่าว ช่วยเป็นแรง
บนัดาลใจใหผ้มคิดพฒันาส่ือการเรียนรู้ช้ินใหม่ข้ึนมาอีก โดยหวงัวา่จะช่วยอ านวยความสะดวกและช่วยพฒันา
ผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

                                   

          ดงันั้นในปี  พ.ศ. 2541  จึงไดป้ระดิษฐส่ื์อการเรียนรู้ช้ินใหม่ข้ึน  คือ  “หุ่นยนตช่์วยสอน”  ซ่ึงต่อมาหลายคน
นิยมเรียกวา่  “หุ่นมหศัจรรย”์  หุ่นมหศัจรรยเ์ป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะเป็นหุ่นยนตค์ลา้ยมนุษย ์ ไม่เนน้เร่ือง
การเคล่ือนไหวของตวัหุ่นแต่จะเนน้เร่ืองกิจกรรมท่ีเป็นเกมการเล่นและเกมการแข่งขนัท่ีหลากหลาย  ซ่ึงลกัษณะ
ของหุ่นยนตแ์ละเกมต่าง ๆ จะช่วยดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนและช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจอยากเรียนรู้และฝึก
ทกัษะทางคณิตศาสตร์รวมถึงพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2547  ส่ือการเรียนรู้
หุ่นยนตช่์วยสอนไดรั้บการพฒันาเพิ่มข้ึนมาอีก  2  รุ่น  จึงเรียกหุ่นยนตช่์วยสอนรุ่นแรกน้ีวา่  “หุ่นมหศัจรรย ์
1”  ส่วนอีก  2  รุ่นเรียกวา่  “หุ่นมหศัจรรย ์2”  และ “หุ่นมหศัจรรย ์3”  ตามล าดบั 

            หุ่นยนตช่์วยสอน “หุ่นมหศัจรรย ์1”  เป็นหุ่นยนตช่์วยสอนรุ่นแรก  เร่ิมพฒันาข้ึนในปี   

พ.ศ. 2541  ประกอบดว้ยเกมท่ีช่วยพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ  ของผูเ้รียน ดงัน้ี 

1.  เกมจบัคู่หุ่นมหศัจรรย ์ (ใชส้อนเน้ือหาสาระ  เนน้ความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน) 

2.  เกมปืนแสงอินฟราเรด  (ฝึกทกัษะทางสายตา  สมาธิ  ความแม่นย  า) 

3.  เกมบาสเกตบอล  (ฝึกทกัษะการคาดคะเน  และกะระยะทาง) 

 

4.  เกมทดสอบมือ  (ฝึกทกัษะการใชมื้อ  และสมาธิ) 
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5.  เกมสุ่มจ านวน (ตวัเลขดิจิตอล ขา้งละ 2 หลกั) (ฝึกการยอมรับในผลการสุ่ม) 

6.  เกมสุ่มตั้งโจทยเ์ลข (ตวัเลขดิจิตอล ขา้งละ 2 หลกั) (ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  +,  -,  ´,  ¸ ) 

7.  เกมโทรศพัท ์ (ฝึกทกัษะการพูด การใชโ้ทรศพัท)์  

                                  

หุ่นยนต์ช่วยสอน “หุ่นมหัศจรรย์ 1”  และ “หุ่นมหัศจรรย์ 2”   

การพฒันาส่ือการเรียนรู้ หุ่นยนต์ช่วยสอน“หุ่นมหัศจรรย์ 2” (ตอนที ่2)  

                     การเรียนการสอนจะตอ้งมีการผลิตส่ือใหม่ ๆ  ข้ึนมาเพื่อกระตุน้ความสนใจ ความอยากรู้อยาก

เห็นของผูเ้รียน  ดงันั้นหุ่นยนตช่์วยสอน รุ่นท่ี 2  ท่ีเรียกวา่  “หุ่นมหศัจรรย ์2”  จึงเร่ิมพฒันาข้ึนในปี  พ.ศ. 

2546  ไดป้รับปรุงเกมจบัคู่ใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึนกวา่เดิมโดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ  เพิ่มระบบควบคุมการท างาน

ดว้ยรีโมทวทิยบุงัคบั  จากนั้นไดน้ าไปเผยแพร่หลายแห่ง จนในปี  พ.ศ. 2548  ไดน้ าเขา้ประกวดนวตักรรมหน่ึง

โรงเรียนหน่ึงนวตักรรม ไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1  ประเภทส่ิงประดิษฐ ์ เป็น

ตวัแทนไปประกวดระดบัภูมิภาคท่ีจงัหวดัมุกดาหารและไดรั้บโล่รางวลัระดบัดีเยีย่ม ประเภทส่ิงประดิษฐ์ระดบั

ภูมิภาค  ซ่ึงหุ่นมหศัจรรย ์2  ประกอบดว้ยเกมท่ีช่วยพฒันาทกัษะต่าง ๆ  ของผูเ้รียน ดงัน้ี 

1.  เกมเลือกตอบมหาสนุก  (ใชส้อนเน้ือหาสาระ  เนน้ทกัษะทางสติปัญญา ความรู้ความเขา้ใจ ท่ีน าเสนอดว้ยวดีี

ทศัน)์ 

2.  เกมไฟจราจร  (ฝึกทกัษะการแสดงออก) 

3.  เกมสุ่มไฟจราจร  (ฝึกทกัษะความเร็วและการตดัสินใจ) 
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4.  เกมสอนหุ่นพูดตาม  (ฝึกทกัษะการพูดและการฟัง) 

5.  เกมใบค้  า  (ฝึกทกัษะทางความคิดและการแสดงท่าทาง) 

6.  เกมเขียนตามค าบอก  (ฝึกทกัษะการเขียน) 

7.  เพลงคาราโอเกะ  (ฝึกทกัษะการร้องเพลง) 

8.  เกมฝึกเล่นออร์แกน  (ฝึกทกัษะทางดนตรี) 

หุ่นยนต์ช่วยสอน “หุ่นมหัศจรรย์ 3” 

                                                             

            หุ่นยนตช่์วยสอน “หุ่นมหศัจรรย ์3”  เร่ิมพฒันาข้ึนในปี  พ.ศ. 2546  (พร้อม ๆ กนักบั “หุ่นมหศัจรรย ์

2”)  ซ่ึงประกอบดว้ยเกมท่ีช่วยพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ  ของผูเ้รียน ดงัน้ี 

1.  เกมเลือกตอบมหาสนุก  (ใชส้อนเน้ือหาสาระ  เนน้ทกัษะทางสติปัญญาความรู้ความเขา้ใจ ท่ีน าเสนอดว้ยวดีีทศัน์) 

2.  เกมสุ่มจ านวน (ตวัเลขดิจิตอล ขา้งละ 3 หลกั)  และเกม  180 ไอคิว  (ฝึกการยอมรับในผลการสุ่ม  และฝึก

ทกัษะการคิดวเิคราะห์) 

3.  เกมสุ่มตั้งโจทยเ์ลข (ตวัเลขดิจิตอล ขา้งละ 3 หลกั)  (ฝึกทกัษะการคิดค านวณ  +,  -,  ´,  ¸ ) 

4.  เกมลูกเต๋าอิเล็กทรอนิกส์  (ฝึกทกัษะการนบัจ านวน  และการคิดค านวณเบ้ืองตน้) 
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4.1.6  หุ่นต ารวจ , หุ่นจราจร, จ่าเฉย  

       

     หุ่นจราจร พร้อมป้ายโฆษณา มี 2 รูปแบบ คือ ท่าวนัทยาหตัถ ์และ แบบปล่อยมือ  คุณลกัษณะ:  

1.) ท าจากไฟเบอร์กลาส มีความสูง 180 เซนติเมตร ฐานปูนสูง 10 เซ็นติเมตร 

2.) มีน ้าหนกั 80-100 กิโลกรัม  

3.) ป้ายประชาสัมพนัธ์ หรือ ป้ายโซษณา ขนาด 30x60 เซ็นติเมตร ตามรูปดา้นบน 

ก.   หุ่นจราจร พร้อมป้ายโฆษณา ท่าวนัทยาหตัถ์ 

ป้ายประชาสัมพนัธ์ : 30x60 เซ็นติเมตร 

หุ่นจราจร : สูง 180 เซนติเมตร ฐานปูนสูง 10 เซ็นติเมตร 

          

                           (ก.)        (ข)    (ค.)  (ง.) 
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ข.  หุ่นจราจร พร้อมป้ายโฆษณา ท่าปล่อยมือ 

ป้ายประชาสัมพนัธ์ : 30x60 เซ็นติเมตร 

หุ่นจราจร : สูง 180 เซนติเมตร ฐานปูนสูง 10 เซนติเมตร 

ค.  หุ่นจราจร ท่าวนัทยาหตัถ ์ 

หุ่นจราจร : สูง 180 เซนติเมตร ฐานปูนสูง 10 เซ็นติเมตร 

หมายเหตุ : ไม่มีป้ายประชาสัมพนัธ์ 

ง.  หุ่นจราจร ท่าปล่อยมือ 

หุ่นจราจร : สูง 180 เซนติเมตร ฐานปูนสูง 10 เซ็นติเมตร 

หมายเหตุ : ไม่มีป้ายประชาสัมพนัธ์ 

4.1.7  การประดิษฐ์หุ่นช่วยสอนกีฬามวยไทย  

 

การประดิษฐ์หุ่นช่วยสอนกีฬามวยไทย  

        การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อการประดิษฐหุ่์นช่วยสอนกีฬามวยไทย ท่ีสามารถใชฝึ้กการใชห้มดั การ
ใชเ้ทา้ การใชเ้ข่า และการใชศ้อก  
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        ผูว้จิยัไดศึ้กษาหาความเท่ียงเฉพาะหนา้ของหุ่นช่วยสอนกีฬามวยไทยท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน จากผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน โดยวธีิของโรวเินลและแฮมบิลตนั และหาความเช่ือถือไดโ้ดยการทดสอบวดัความคงท่ี ต าแหน่ง
จุดกระทบและวถีิของอาวธุมวยไทยท่ีส่งออกจากตวัผูฝึ้ก1 และมีค่าความเช่ือถือไดใ้นต าแหน่งจุดกระทบ ในการ
ใชห้มดั การใชเ้ทา้ การใชเ้ข่า และการใชศ้อก เท่ากบัร้อยละ 94  90  84 และ 88 ตามล าดบั เม่ือน าไปเปรียบเทียบ
กบัเกณฑท่ี์ผูเ้ชียวชาญก าหนด ทุกรายการอยูใ่นเกณฑดี์  

      จากผลการศึกษาดงักล่าว แสดงวา่หุ่นช่วยสอนกีฬามวยไทย มีคุณสมบติัน าไปใชเ้ป็นอุปกรณ์สอนกีฬา
มวยไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

  4.1.8  หุ่นช่วยสอน “ไข่ยกัษ์” 

จากการน าหุ่นยนตค์รูไปเป็นครูผูช่้วยสอนไดผ้ลตอบรับดี  ในชั้นเรียนอนุบาลและภายใน 

อีก 2 ปี  จะขยบัน าไปใชช่้วยสอนในระดบัโรงเรียนประถมศึกษาต่อไป   ซ่ึงหลกัสูตรการน าครูหุ่นยนตม์าช่วย

สอนเด็กนั้น  จะสามารถปรับเพื่อความเหมาะสมในหอ้งเรียน  โดยเด็กนกัเรียนยงัสามารถอ่านหนงัสือหรือท่อง

อาขยานตามหลกัสูตรการเรียนเดิมได ้ ขณะท่ีบรรดาผูป้กครองสามารถเช่ือมต่อกบัครูหุ่นยนตใ์นชั้นเรียนของ

บรรดาลูกหลาน พร้อมรับส่งขอ้ความและตรวจสอบพฒันาการของเด็กๆได ้  

                                                         

                            หุ่น “ไข่ยกัษ”์ 

  ทางสถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองเกาหลีระบุวา่ มีแผนน าโครงการ R-Learning ส่งออกไปยงั

ต่างประเทศจะเร่ิมตน้การพฒันาชาติดว้ย     จากการทดลองท่ีผา่นมาไดน้ าครูหุ่นยนตม์าช่วยสอนในภาษาองักฤษ 

ซ่ึงเกาหลีขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณภาพดา้นน้ี หุ่นยนตบ์างตวัไดป้รับปรุงการสอนทางไกล แต่ก็มีปัญหาเกิดข้ึน
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ระหวา่งการโตต้อบระหวา่งเด็กๆ กบัหุ่นยนต ์โดยเฉพาะซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนท าเสียงพูดภาษาองักฤษเป็น

ธรรมชาติไม่ไดก้ารตั้งค่าอตัโนมติักบัซอฟตแ์วร์จดจ าเสียงพูดซ่ึงมีความยากวา่เด็กก าลงัพูดอะไรอยูข่ณะท่ีครู

ทัว่ไปอาจจะเขา้ใจไดง่้ายกวา่อยา่งไรก็ตาม  จากการทดลองอยา่งต่อเน่ืองกบัการสอนภาษาองักฤษดว้ยครูหุ่นยนต์

ซอฟตแ์วร์พูดอตัโนมติัไดรั้บการยอมรับบา้งแลว้ กลไกของซอฟตแ์วร์จะใหค้ะแนนระดบั 5 ดาว เพื่อกระตุน้ให้

นกัเรียนออกเสียงไดดี้ ขณะท่ีการสอนทางไกลยงัตอ้งใชบุ้คลากรอยู ่รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของครู

หุ่นยนตด์ว้ย  น่าสนุกสนานและชกัน าใหเ้ด็กๆใหค้วามสนใจกบัการเรียนไม่นอ้ย.               (อา้งอิงจาก: http://my.dek-

d.com/AngelTVXQ/blog/?blog_id=10054945#ixzz1A01GVy3i) 

4.1.9  หุ่นยนต์ครูสอนภาษาองักฤษ“แองกี”้ 
 

                                        
                                                          หุน่ “แองกี”้ 
 

หุ่นยนตท่ี์จะมาเป็นครูผูส้อนในชั้นเรียนท่ีคนเกาหลีใต ้ สามารถจะน าเขา้มาในห้องประชุม สมบูรณ์ครู
ยคุตใ์หม่ : หุ่นยนตค์รู "พวกเขา"จะสอนใหเ้ด็กเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีน่ี  ครูท่ีเช่ียวชาญในการสอนหุ่นยนตส์อน
ภาษาองักฤษช่ือ Engkey นกัวทิยาศาสตร์ท่ีสถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งเกาหลี (เกาหลีสถาบนั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยยอ่วา่ KIS)เป็นผูส้ร้าง 

 ครูมีรูปแบบเหมือนคนทัว่ไป  เกิดจากการปรับปรุง/พฒันารูปแบบ : ร่างกายมาจาก ไข่ยกัษ ์ ซ่ึงมีหนา้จอ
เพื่อใชน้ าเสนอการบรรยาย  การอ่าน การตอบค าถามและพูด คุยกบันกัเรียน ความสูงของครูประมาณ 1 เมตร, 
การเดินทางบนลอ้ หนา้จอมกัจะเป็นผูห้ญิงยโุรปหนา้ (สอนเป็นภาษาองักฤษ)  

เรียนภาษาองักฤษกบัครูหุ่นยนต์  

กลอ้งตั้งอยูท่ี่ศูนยค์วบคุมจะตรวจสอบใบหนา้ของนกัเรียน  จะทราบทศันคติท่ีเหมาะสม เม่ือมีการติดต่อ
เขา้มา (เช่นขอใหทุ้กอธิบายค าถาม ...). คนในระบบหุ่นยนตด์งักล่าวสามารถรู้สึก Engkey ครูจริงอาจเป็นใคร ก็
ได ้ ก็จะด าเนินการตอบค าถาม เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจหรือสั่งการใหท้ างาน  

http://my.dek-d.com/AngelTVXQ/blog/?blog_id=10054945#ixzz1A01GVy3i
http://my.dek-d.com/AngelTVXQ/blog/?blog_id=10054945#ixzz1A01GVy3i


๒๖ 

กล่าววา่ผูผ้ลิตหุ่นยนตท่ี์สามารถใชเ้ป็นทางออกใหก้บัปัญหาการขาดแคลนครูใน วนัน้ีภาษาองักฤษท่ี
จ าเป็นในการรวมโลกของเกาหลีใตโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานะ ของครูก็ไม่ชอบไปยงัพื้นท่ี จากระยะไกลสภาพ
ความเป็นอยูท่ี่ยากล าบากและค่าจา้งต ่า  

ขณะน้ีโครงการน้ียงัคงมีการทดลองและจะท างานเป็นเวลาส่ีเดือนในการวาด ประสบการณ์ ราคาของ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัหุ่นยนต ์  10,000,000 วอน(หรือ 280,000 บาท)  ตามท่ีผูผ้ลิตเพื่อน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่ง
กวา้งขวางจ าเป็นตอ้งลดมนัลงไป 5-8 ลา้นวอน 

    4.2 ข้อเสียหรือข้อบกพร่องของผลงานอ่ืนๆ ทีม่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 ผูป้ระดิษฐไ์ดน้ าขอ้มูลทั้งหมดน้ีไปปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นส่ือ/นวตักรรม  พิจารณาประเมินโดยมี
เกณฑใ์นการประเมิน(หลกัการ 3 ป.และเศรษฐกิจพอเพียง)  ดงัน้ี 
หมายเหตุ  ขอ้มูลการประเมิน  /เกณฑก์ารประเมินดงัน้ี  1 =  ต ่า/นอ้ย,  2=ปานกลาง, 3= สูง,ดี 
 
ท่ี รายการ 3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
1 ท่ีมาของวสัดุ  (ทัว่ไป/ในทอ้งถ่ิน) หาง่าย/ราคาถูก หาไดท้ัว่ไป หายาก/ราคาแพง 
2 เทคนิคในการประดิษฐ์ ไม่ยุง่ยาก เทคนิคปานกลาง ทกัษะชั้นสูง 
3 ขั้นตอนในการประดิษฐ์ ไม่ยุง่ยาก ไม่มาก/ไม่ยุง่ยาก หลายขั้นตน้ 
4 น ้าหนกั(การเคล่ือนยา้ย) เบา ปานกลาง หนกัใชล้อ้เล่ือน 
5 ขนาด(การเคล่ือนยา้ย) เล็ก/ใชส้ะดวก ตอ้งแบกหลายคร้ัง ตอ้งใชล้อ้เล่ือน 
6 ความสะดวก(ติดตั้ง/เคล่ือนยา้ย) จ านวนช้ินนอ้ย หลายช้ินส่วน ใชค้นช่วยขนยา้ย 
7 ความคงทนแขง็แรง(อายกุารใชง้าน) มากกวา่ 5 ปี ใชง้านนาน 2-5 ปี ใชง้านไม่เกิน 1 ปี 
8 ขั้นตอนในการใชง้าน สะดวก/รวดเร็ว มีขั้นตอนไม่ยุง่ยาก ยุง่ยากมาก 
9 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะน าไปใชง้าน ทุกกลุ่มคน เฉพาะนกัเรียนทัว่ไป เฉพาะกลุ่มพิเศษ 
10 ความหลากหลายรูปแบบท่ีน าเสนอ ภาพ แสง เสียง สมัผสั    ภาพและเสียง เสียงหรือภาพ 
11 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือกบัผูเ้รียน นกัเรียน/ครูไป-กลบั ครูไป-กลบั นกัเรียนทางเดียว 
12 ความเร้าใจ/การดึงดูดความสนใจ ดี จุดเด่นสะดุดตา  ดูดีสวยงาม พอใช,้ธรรมดา 
13 คุณค่า/ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการใชง้าน ส่งผลสู่สงัคม/ประเทศ สังคมทัว่ไป เฉพาะกลุ่ม 
14 ค่าใชจ่้ายในการดูแล/ซ่อมบ ารุง นอ้ย/ไม่ยุง่ยาก ปานกลาง/ไม่ยงุยาก สูง/ยุง่ยาก/จุกจิก 
15 ตน้ทุนในการประดิษฐ์ต่อหน่วย/ ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท เกิน 20,000  บาท 
16 ความปลอดภยัในการใชง้าน ไม่ใชร้ะบบไฟฟ้า มีระบบป้องกนั

ไฟฟ้าลดัวงจร 

ไม่มีระบบป้องกนั
ไฟฟ้าลดัวงจร 

 
 



๒๗ 

 

คะแนนจากการเปรียบเทียบ 
 
 
ท่ี 

 
รายการท่ีเปรียบเทียบ 

หุ่น
#1 

หุ่น
#2 

หุ่น
#3 

หุ่น
#4 

หุ่น
#5 

หุ่น
#6 

หุ่น
#7 

หุ่น
#8 

หุ่น
#9 

หุ่น
#10 

1 ท่ีมาของวสัดุ  (ทัว่ไป/ในทอ้งถ่ิน) 3 1 1 1 3 3 2 1 1 3 
2 เทคนิคในการประดิษฐ์ 3 1 1 1 2 2 2 1 1 3 
3 ขั้นตอนในการประดิษฐ์ 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
4 น ้าหนกั(การเคล่ือนยา้ย) 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 
5 ขนาด(การเคล่ือนยา้ย) 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
6 ความสะดวก(ติดตั้ง/เคล่ือนยา้ย) 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 
7 ความคงทนแขง็แรง(อายกุารใชง้าน) 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
8 ขั้นตอนในการใชง้าน 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 
9 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะน าไปใชง้าน 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 
10 ความหลากหลายรูปแบบท่ีน าเสนอ 1 3 3 2 2 1 1 3 3 3 
11 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือกบัผูเ้รียน 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 
12 ความเร้าใจ/การดึงดูดความสนใจ 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
13 คุณค่า/ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการใชง้าน 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 
14 ค่าใชจ่้ายในการดูแล/ซ่อมบ ารุง 3 1 1 1 3 3 3 1 1 2 
15 ตน้ทุนในการประดิษฐ์ต่อหน่วย 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
16 ความปลอดภยัขณะใชง้าน 3 1 1 1 3 3 3 1 1 2 
 รวม 35 28 27 25 33 36 32 30 31 37 
  2.19 1.75 1.69 1.56 2.06 2.25 2.00 1.87 1.94 2.31 

  
จากตารางสรุปไดว้า่  ในกลุ่มของส่ือท่ีมีคะแนนสูง  3  อนัดบัไดแ้ก่          หุ่นช่วยสอน “เด็กหญิงปัญญ

เนตร” ได ้ 37  คะแนน  หุ่นจราจรได ้ 36 คะแนนและหุ่นรณงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีได ้ 35 คะแนน จึงน าไป
เปรียบเทียบขอ้ดี  ขอ้ดอ้ยต่อไป 

 
 
 
 
 



๒๘ 

ตารางน าเสนอข้อด้อยของส่ือแต่ละชนิด 
ท่ี ช่ือ ภาพ ขอ้ดอ้ย/ไม่เหมาะสมจะ

น ามาใชใ้นโรงเรียน 
 
หุน่# 1.    

 
หุน่รณรงค์เพื่อการไมส่บูบหุร่ี(ในสตรี)   
 ราคาประมาณ  9,000  บาท  

ขอบขา่ยการเสนอเนือ้เร่ืองแคบ 
คือตอ่ต้านการสบูบหุร่ีและโรคที่
เกิดจากบหุร่ีเทา่นัน้ 

 
หุน่# 2.   

 
ครูหุน่ยนต์ ซายะ    
ราคาประมาณ  1.25 ล้านบาท     

      เป็นต้นแบบท่ีมีราคาสงูเกิน
กวา่ทีจ่ะน ามาใช้สอนในเมืองไทย 

 
หุน่# 3.   

 
คณุครูหุน่ยนต์สอนอนบุาล      
ราคาประมาณ  5.8  แสนบาท  

เป็นตน้แบบท่ีมีราคาสูงเกินกวา่ท่ี

จะน ามาใชส้อนในเมืองไทย 

 
หุน่# 4. 

หุ่นยนต ์"แคสเปอร์"     

 ราคาประมาณ  250,000  บาท 
 

เป็นต้นแบบท่ีมีราคาสงูเกินกวา่ที่
จะน ามาใช้สอนในเมืองไทย 

 

 
หุน่# 5.   

หุ่นยนตช่์วยสอน“หุ่นมหศัจรรย”์ (ชุดท่ี 1-3)      

ราคาประมาณ  8,000  บาท 

 

เป็นต้นแบบท่ีเฉพาะในชัน้เรียน 
เป็นการเลน่เกมคณิตศาสตร์ 
และเกมง่าย ๆ ขอบขา่ยแคบ  

 
หุน่# 6.   

หุ่นต ารวจ , หุ่นจราจร, จ่าเฉย    

ราคาประมาณ  8,000  บาท      

ใช้ในกิจการต ารวจจราจรเทา่นัน้ 
ใช้เพื่อปอ้งปรามการกระท าผิดกฏ
จราจรเทา่นัน้ 

 
หุน่# 7.   

หุ่นช่วยสอนกีฬามวยไทย       

ราคาประมาณ  8,000  บาท 
 

ใช้ในการเรียนการสอนพลศกึษา 
และวิชาการอื่น ๆ อีกเลก็น้อย 
ไมคุ่้มคา่ที่จะน ามาในห้องเรียน 

 
หุน่# 8.   

หุ่นช่วยสอน “ไข่ยกัษ ์”    

ราคาประมาณ  180,000  บาท 

 

เป็นต้นแบบท่ีมีราคาสงูเกินกวา่ที่
จะน ามาใช้สอนในเมืองไทย 

 

 
หุน่# 9.   

หุ่นยนตค์รูสอนภาษาองักฤษ “แองก้ี”        

ราคาประมาณ     280,000 บาท 

 

เป็นต้นแบบท่ีมีราคาสงูเกินกวา่ที่
จะน ามาใช้สอนในเมืองไทย 

 
หุน่# 10.   

หุ่นช่วยสอน “เด็กหญิงปัญญเนตร 

ราคาประมาณ  20,000  บาท 

 

มีการน าเสนอข้อมลูในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  ดงึดดูความสนใจแก่
ผู้ เรียน มีราคาไมส่งูมาก  สามสา
รถจดัท าขึน้ใช้ได้งา่ย  ไมยุ่ง่ยาก 

http://www.braille-cet.in.th/Braille-CET/index.php?option=com_content&view=article&id=759:qq--&catid=46:2009-09-02-06-48-20


๒๙ 

 
            4.3 ท่านคิดวา่ผลงานประดิษฐคิ์ดคน้ของท่านดีกวา่ผลงานของผูอ่ื้นอยา่งไร 
        จากการเปรียบเทียบขอ้มูล  ในขอ้ 4.2  สรุปไดด้งัน้ี 
 
 
ท่ี 

 
รายการท่ีเปรียบเทียบ 

หุ่น
#1 

หุ่น#
6 

หุ่น#
10 

สรุปการวเิคราะห์ 

1 ท่ีมาของวสัดุ  (ทัว่ไป/ในทอ้งถ่ิน) 3 3 3           หุ่นช่วยสอน “เด็กหญิงปัญญเนตร” กบั
หุ่นรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีและหุ่นจราจร
ใกล้เคียงกนั   ดา้นท่ีมาของวสัดุ  (ทัว่ไป/ใน
ทอ้งถ่ิน)เทคนิคและขั้นตอนในการประดิษฐ ์
อายกุารใชง้าน และขั้นตอนในการใชง้าน 
ส่วนน ้าหนกัและขนาด(การเคล่ือนยา้ย)นั้นจะ
ต ่ากวา่  อาจเป็นเพราะมีช้ินส่วนและระบบ
ภายในหุ่นท่ีตอ้งประกอบกนัมากกวา่ 

2 เทคนิคท่ีใชใ้นการประดิษฐ์ 3 2 3 
3 ขั้นตอนในการประดิษฐ์ 3 2 2 
4 น ้าหนกั(การเคล่ือนยา้ย) 2 2 1 
5 ขนาด(การเคล่ือนยา้ย) 2 2 1 
6 การติดตั้ง/เพื่อการใชง้าน 2 3 2 
7 อายกุารใชง้าน 2 3 2 
8 ขั้นตอนในการใชง้าน 2 3 2 
9 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะน าไปใชง้าน 1 2 3           หุ่นช่วยสอน “เด็กหญิงปัญญเนตร” กบั

หุ่นรณงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีและหุ่นจราจร จะ
สูงกว่า  ดา้นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะน าไปใชง้าน 
รูปแบบท่ีน าเสนอ คุณค่า/ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือกบัผูเ้รียน  

10 ความหลากหลายรูปแบบท่ีน าเสนอ 1 1 3 
11 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือกบัผูเ้รียน 1 1 3 
12 ความสวยงาม/การดึงดูดความสนใจ 3 2 3 
13 คุณค่า/ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้าน 1 1 3 
14 ค่าใชจ่้ายในการดูแล/ซ่อมบ ารุง 3 3 2           หุ่นช่วยสอน “เด็กหญิงปัญญเนตร” กบั

หุ่นรณงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ีและหุ่นจราจร จะ
ต ่ากว่า   ดา้นตน้ทุน  ค่าใชจ่้ายในการดูแล/ซ่อม
บ ารุงและระบบความปลอดภยัขณะใชง้าน 

15 ตน้ทุนในการประดิษฐ์ 3 3 2 
16 ระบบความปลอดภยัขณะใชง้าน 3 3 2 
 รวม 35 36 37 
 หมายเหตุ 

      หุ่นจากต่างประเทศ  ส่วนใหญ่มีราคาสูงมาก เกินกวา่ท่ีจะน ามาใชไ้ด(้ตามความเป็นจริง  ดว้ยขอ้จ ากดัทาง
งบประมาณ) อีกทั้งกระบวนการประดิษฐย์งัยุง่ยาก ซบัซอ้น  ใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูง ยงัไม่เหมาะท่ีจะมาใชใ้นชั้น
เรียน/โรงเรียน(ยงัไม่มีความพร้อม)  

 


