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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาไทยในปัจจุบันนอกจากจะมุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้ว สิ่งที่มุ่งเน้นอีกด้านน้ันคือการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่สถาบันการศึกษาก าหนดจัดขึ้น ซ่ึงตอบสนองนโยบายการศึกษาที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนรู้
และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน จนผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง
ปกติสุข การจัดกิจกรรมโครงการน้ันย่อมมีการปรับปรุงพัฒนาข้อบกพร่องของโครงการอย่างสม่ าเสมอ และการพัฒนาน้ี
เกิดขึ้นจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดที่ผู้จัดท าโครงการก าหนด การประเมินผลแบบ
ดิจิทัลจึงเป็นแนวทางการจัดเก็บผลการประเมินทัศนคติหรือความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นระบบที่ประมวลผลได้
ในทันที สามารถเข้าถึงง่ายตอบโจทย์ความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามและผู้จัดท าโครงการได้ดี เน่ืองจากการใช้งาน
เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะในโทรศัพท์มือถือที่มีการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้สนองความต้องการของมนุษย์
ในทุกด้านรวมไปถึงการประเมิลผลออนไลน์ ขั้นตอนการประเมินคือ 1) ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าถึงเครื่องมือการประเมิน
แบบสอบถามด้วยการสแกนหรือเข้าเว็ปไซต์ที่ผู้จัดท าโครงการก าหนดหรือจัดสร้างแหล่งข้อมูลไว้ 2) ตอบแบบสอบถามตาม
ทัศนคติหลังจากร่วมโครงการ และ 3) ส่งค าตอบ การประเมินออนไลน์สามารถจัดท าได้จากหลายระบบซ่ึงมีผู้สร้างเพื่อการใช้
งานที่สะดวก เช่น Google Form , Kahoot , Serveycan และ Datafield เป็นต้น ซ่ึงเห็นได้ว่าระบบประเมินผลจะท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลแบบออนไลน์ ท าให้สะดวกต่อการสืบค้นเพื่อน ามาใช้งานในการประมวลผลต่อไป 
 
ค าส าคัญ : การประเมินผล ; การประเมินผลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ; เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, Master's Degree Student, Information and Communication Technology for Education, King Mongkut’s 
University of Technology North Bangkok 
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ABSTRACT 
 

 In addition to focusing on the learning process, the other focus is on activities. As determined 
by the institution. Which satisfies the educational policy. It covers the learning process and develops the 
learning activities of learners. The students develop their skills and quality of life. Can live with society 
normally. The project activities will always improve the defects of the project. This development is based 
on the opinions of participants in various fields.  The concept of the project.  Digital assessment is a 
guideline for storing results.  The attitude or satisfaction is very good.  Because technology is easily 
accessible, especially in mobile phones, it has been developed to meet the needs of people in all areas, 
including online malls.  The evaluation process is 1)  Ask for a scan or visit a site that the developer 
defined or created. 2) Answer the attitude questionnaire after the project. And 3) send an answer. Online 
assessments can be made from multiple systems, with creators for convenient use, such as Google Form, 
Kahoot, Serveycan, and Datafield. It is evident that the evaluation system will collect data in an online 
database. It is easy to search for applications in the processing. 
 
Keywords: Evaluation  ;  Technology evaluation  ;   Information technology is environmentally companion 

 
บทน า 

 
 สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีนโยบายการจัดท า

โครงการขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน 
หรือ ตอบสนองแผนกลยุทธขององค์กร (Corporate 
Strategy) ให้เป็นผลส าเร็จ โครงการแต่ละโครงการจะมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) และจะมีก าหนดเวลา
เริ่มต้น และสิ้นสุดอย่างชัดเจน โครงการจะไม่ด าเนิน
ตลอด ไป เห มือน งาน ที่ ด า เนิ นการอยู่ เป็ น ป ระ จ า 
(Operation) (สุดสาย ศรีศักดา, 2555) แต่โครงการมี
เป้าหมายเพื่อการผลิตหรือการให้บริการเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถภาพของแผนงาน ดังน้ันโครงการ จึงเป็นส่วน
ส าคัญส่วนหน่ึง ของการวางแผนที่จะท าให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 
 การจัดท าโครงการทุกโครงการจะต้องมีการ
ประเมินผลเพื่อเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการน้ันๆ  
การประเมินผลจะถูกประเมินโดยผู้ เข้ าร่วมโครงการ
โดยตรง เพื่อแสดงถึงทัศนคติที่มีต่อการจัดท าโครงการ 
เช่น ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม หรือแม้กระทั่งประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

เป็นต้น  ซ่ึงการประเมินผลในแต่ละโครงการจะต้องใช้
ทรัพยากรกระดาษเป็นจ านวนมากเพื่อให้ผู้ประเมินท าการ
ประเมิน และยังต้องมีการประมวลผลซ้ าอีกครั้งเพื่อหา
ผลลัพธ์ของความพึ งพอใจในแต่ละด้านมาสรุป เป็น
แนวทางในการจัดท าโครงการครั้งต่อไป 
 การประเมินผลโครงการจะเกิดขึ้นหลังจากมี
การจัดท าโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยในทุกองค์กรหรือทุก
โครงการ เม่ือมีการจัดตั้งโครงการขึ้นมาจะต้องมีการ
วางแผนเป็นขั้นตอนแล้วด าเนินการให้ เสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ก าหนด การประเมินผลจะ
เกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการจัดกิจกรรมที่ได้ก าหนด และขาด
การตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของโครงการ  ผู้ที่จะท าการ
ประเมินผลโครงการประกอบไปด้วย ผู้จัดท าโครงการและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงเป็นการเสนอแนวคิด ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ที่มีต่อการจัดท าโครงการ 
 การประเมินผลที่ มีประสิท ธิภาพคือการ
ประเมินผลที่ปราศจากเจตคติในด้านลบของผู้ เข้าร่วม
โครงการ เป็นการประเมินจากความเป็นจริงที่เกิดและ
ประสบพบเจอเม่ือได้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้จัดโครงการ
พึงน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิด



วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | 
 

 
3 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการด าเนินการใน
ครั้งต่อไป 
 รัฐบาลและสังคมมีความตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมและใช้วิธีปฏิบัติที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
องค์กรทุกองค์กรจึงมีความต้องการด าเนินการในด้านกรีน
ไอซีที เพื่อตอบสนองการใช้คอมพิวเตอร์ ความต้องการ
และการใช้งาน ความรับผิดชอบต่อสั งคม (จารุมน       
ห นูค ง, 2557) สอดคล้ อง กับ กระทรวงเท ค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการก าหนดกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 
2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ยุทธศาสตร์ “การ
พัฒนาและประยุกต์  ICT เพื่ อส นับสนุนการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ก าหนด
เป้าหมายดังน้ี 1. ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึง
ความส าคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ICT for Green) และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ 2. สร้างสภาพแวดล้อมใน
การพัฒนาและใช้ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
ICT) เพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก
การใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2554) 
 การน าแบบประ เมินผลด้ วย เท คโน โลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการประมวลผลโครงการ 
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจในการจัด
โครงการบนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ สามารถบันทึก
ข้อมูลได้โดยอัติโนมัติ รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ในรูปแบบการพิมพ์หรือการเลือกตัวเลือกแสดง
ระดับความพึงพอใจที่ได้ถูกจัดตั้งไว้ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม  ส่งผลให้การใช้
ทรัพ ยากรกระดาษลดลง  รวมไปถึ งแ ก้ปัญหาการ
ประเมินผลโครงการจากการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ จากการเขียนที่อาจไม่ชัดเจนของผู้ตอบ
แบ บ สอบ ถาม ท า ให้ ก ารป ระ เมิ นผลอาจเ กิ ด การ
คลาดเคลื่อนได้ และยังส่งผลต่อการประมวลผลที่ ไม่
ซ้ าซ้อน น้ันหมายถึงเมื่อผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ได้แสดงทัศนคติลงในกระดาษแล้ว ผู้ประเมินโครงการต้อง
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลซ้ าจากการประเมิน ซ่ึงหากมีการ
คลาดเคลื่อนจากการตอบของผู้ประเมิน ผลลัพธ์ที่ได้จาก

การประเมินย่อมเป็นไปในทางที่ ไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อ
โครงการที่จัดขึ้นได้   
 ซ่ึงการประเมินผลโครงการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศน้ีเป็นการลดภาระหน้าที่และเวลาในการจัดท า
แบบประเมิน รวมไปถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน ตรง
ตามที่ผู้ประเมินได้ท าการประเมินอย่างถูกต้องแม่นย า และ
ยังส่งผลไปถึงการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในการ
ประเมินผลที่ท าให้เกิดการสิ้นเปลือง เป็นการสร้างสรรค์แนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 
 
การประเมินผล 
    ก า ร ป ร ะ เ มิ น  (Assessment)  ห ม า ย ถึ ง 
กระบวนการเก็บข้อมูล ตีความ บันทึก เก่ียวกับการจัดท า
โครงการด้านต่ างๆ  ที่ เ กิดขึ้ น แล้วน าข้อ มูลที่ ได้ ไป
ประเมินผลในการจัดท าโครงการครั้งต่อไป (ธนชพร      
ตั้งธรรมกุล, 2556) 
 การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง การ
เก็บรวบรวม การ วิเคราะห์  และการแปลความของ
สารสนเทศที่เก่ียวกับโปรแกรมการศึกษาหรือฝึกอบรม ที่
ได้จากการวัดหลายๆ อย่าง มาเป็นข้อมูลในการตัดสินผล
การด าเนินงาน โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (Criteria) 
ที่สถานศึกษาก าหนด การประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการตัดสินว่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ผลลัพธ์เป็นอย่างไร  (ธนชพร ตั้งธรรมกุล, 2556) 
 
การประเมินผลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การประเมินผลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทใน
การประเมินผล โดยการสร้างเครื่องมือประเมินลงในสื่อ
ออนไลน์ แล้วท าการประเมินด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ มี ให้บริการในหลาย
รูปแบบ เพื่อความรวดเร็ว แม่นย า มีประสิทธิภาพ และ
เป็นการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ   ซ่ึงการประเมินผล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ น้ีมีผู้สร้างระบบเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการสร้างแบบประ เมินแ ก่ผู้ ใช้ งาน          
ซ่ึงยกตัวอย่างระบบที่สามารถสร้างแบบประเมินออนไลน์
ได้ดังต่อไปน้ี  
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Google Form 
 Google Form เป็นส่วนหน่ึงในบริการของ
กลุ่ม Google Docs ที่ช่วยในการสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ หรือใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดย
ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้
สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ 
เช่น การท าแบบฟอร์มส ารวจความคิด เห็น  การท า
แบบฟอร์มส ารวจความพึ งพอใจ การท าแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น  
 ทั้งน้ีการใช้งานกูเก้ิลฟอร์มน้ัน ผู้ใช้งานหรือผู้ที่
จะสร้ างแบบฟอร์ม จะต้อง มีบัญชี ของ Gmail หรือ 
Account ของ Google  โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน
สร้างแบบฟอร์มผ่าน Web Browser ได้  โดยที่ ไม่ต้อง
ติดตั้งโปรแกรมใดๆ  (ธีรยุทธ  บาลชน, 2558) 
 

วิธี สร้ างฟอร์มลงท ะเบี ยน ออน ไลน์ ด้ วย 
Google Form 

วิธีการสร้างฟอร์มน้ันผู้ใช้งานจะต้องมีบัญชีของ 
Google เม่ือสร้างบันชีเรียบร้อยแล้ว สามารถด าเนินการ
สร้างแบบประเมินได้ตามขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังน้ี 

1. สร้างฟอร์มเก็บข้อมูล เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ เป็นต้น 

2. ท าการก าหนดแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจตามแนวทางที่โครงการก าหนด 

3. แชร์ฟอร์มเพื่อเผยแพร่ 
4. ดูผลการตอบกลับ   

ตัวอย่าง การสร้างฟอร์มเก็บข้อมูล เข้าไปที่เว็บไซต์ 
https://goo.gl/hTn9FK (หรือพิมพ์ค้นหาใน Google ว่า 
“Google Form”) คลิกที่  ไปที่ Google Form 
 

 
 

รูปที่ 1 การเข้าใช้งาน Google Form 
 

การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจสามารถสร้างเงื่อนไข
ตามที่ได้ก าหนดในโครงการได้ตามความเหมาะสม 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงการสร้างแบบฟอร์มแบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
 เม่ือท างานสร้างแบบฟอร์มเสร็จแล้ว สามารถ
แชร์ให้ผู้ประเมินประเมินผลในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลการ
ตอบแบบประเมินจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจน 
สามารถน าข้อมูลไปสรุปในโครงการ 

 
 

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างการตอบกลับการประเมินโครงการ 
ซ่ึง Google Form เป็นระบบการสร้างแบบประเมิน

ออนไลน์ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างสูง เน่ืองจากการสร้างข้อมูล
ที่ง่าย และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ การใช้งานสะดวกต่อผู้ตอบ

แบบประเมิน และยังประมวลผลข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
KAHOOT 
 Kahoot  (คาฮูท) เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ผ่านเกมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้เป็นเทคโนโลยีการศึกษา 
ด้วยความที่ถูกออกแบบให้เข้าถึงได้ในห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ ทั่ วโลก ผู้ ใช้
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สามารถสร้างเกมทางการเรียนรู้ของ Kahoot ได้เอง โดย
ปราศจากข้อจ ากัดทางอายุ หรือหัวข้อ คาฮูท สามารถเล่น
ได้ผ่านอุปกรณ์หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ
แบบพกพา รวมไปถึ งโท รศัพท์ มือถื อผ่ านทางเว็บ
เบราว์เซอร์ และ Kahoot ยังสามารถน ามาสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจหลังจากการเรียนรู้ หรือการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นอีกหน่ึงช่องทาง (ปกรณ์ สุปินา
นนท์,2557) 
 เม่ือผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้หรือ
ร่วมกิจกรรมผ่านเกมใน Kahoot แล้ว ผู้ร่วมกิจกรรม
สามารถประเมินความพึงพอใจได้ทันที หรือประเมินได้
ตลอดเวลาที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการประเมินที่
ไม่จ าเป็ นต้ องใช้ กระดาษ ในการประ เมิน ท าให้ ไ ม่
จ าเป็นต้องมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ค่อนข้างยากและ
ซับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามใน Kahoot 

เบื้องต้น (https://create.kahoot.it/) 
 
SERVEYCAN 
 SERVEYCAN เป็นแอพพลิเคชั่นอีกรูปแบบ
หน่ึงที่สามารถสร้างแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
ออนไลน์ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซ่ึงมีคุณสมบัติดังน้ี 
  1. ไม่จ ากัดจ านวนแบบสอบถามที่สร้างได้ 

2. ไม่จ ากัดจ านวนผู้ตอบค าตอบที่รับได้ 
3. ไม่จ ากัดจ านวนค าถามในชุดแบบสอบถาม 
4. ไม่มีก าหนดวันหมดอายุการใช้งาน 

5. มีเครื่องมือพร้อมส าหรับจัดแต่งรูปแบบ และ
การน าเสนอตามที่ต้องการด้วย HTML editor CSS 
editor และ Theme editor 

6. ท าการส ารวจได้โดย iPhone iPad และ 
เครื่อง Android 

7. รายงานผลแบบทันที (Real-Time) 
8. มีรายงานผลแบบสรุปรวม 

 ServeyCan   ถือเป็นระบบปฏิบัติการรูปแบบ
หน่ึงที่ช่วยในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ให้แก่ผู้จัดท า
แบบประเมินที่สามารถสร้างได้สะดวกต่อการใช้งาน
เช่นกัน 
 
Datafield  
 Datafield คือ ระบบการสร้างแบบประเมิน
ออนไลน์ อีกรูปแบบห น่ึงที่  สามารถเปลี่ ยนจากท า
แบบฟอร์มบนกระดาษมาเป็นในรูปแบบระบบดิจิตอล 
(ผ่านมือถือ) ซ่ึงสามารถสร้างแบบฟอร์มและแบบส ารวจได้
ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และผู้ตอบแบบส ารวจสามารถ
ตอบแบบสอบถามได้ในสมาร์ทโฟนได้ทันทีโดยไม่ต้องมี
การลงชื่อเข้าใช้งาน ซ่ึงถือเป็นการส ารวจข้อมูลที่สะดวก
และรวดเร็ว สามารถสร้างและเพิ่มเติมแบบสอบถามได้
อย่างง่ายดาย ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
หน่วยงานหรือองค์กรพึงได้รับ 
คุณสมบัติที่ส าคัญ ได้แก่  
 1. สร้างเงื่อนไขการจ าแนกขั้นสูง  สร้างตรรกะ
ในรูปแบบฟอร์มของผู้จัดท าแบบสอบถาม ( เช่นไปที่
ค าถามเฉพาะ หรือข้ามบางค าถาม ขึ้นอยู่กับของผลตอบ
แบบสอบถาม)  

2. เพิ่มค าแนะน าส าหรับแต่ละค าถาม ภาระกิจ
ที่จะต้องด าเนินการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
แนะน าค าถามหรือเสนอแนะข้อค าถามอ่ืนๆ ให้ผู้สอบถาม
ได้แก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส ารวจได้ 

3. สามารถท าการตอบแบบสอบถามได้ในกรณีที่
ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และข้อมูลจะถูกส่งเข้าระบบ
เม่ือเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจท าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในเวลาต่อมา 

4. สามารถก าหนดภาษาได้โดยอัตโนมัติ เม่ือผู้
สอบถามต้องการส ารวจในพื้นที่ต่างประเทศ  
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 ขั้นตอนในการใช้ระบบ DataField  
  1. สร้างรูปแบบฟอร์มและการส ารวจ โดยใช้
ชนิดของค าถามแบบใดก็ได้ รวมไปถึงการให้ค าตอบแบบ
ข้อความหรือหลายตัวเลือก รวมทั้งยังประกอบไปด้วยสื่อ
ค าถามอิเล็กโทรนิกส์มากมายเช่น ต าแหน่ง GPS, รูปภาพ
และอ่ืนๆ  

2.  เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล   ผู้ตอบแบบสอบถาม
หรือกลุ่มเป้าหมาย  สามารถที่จะเข้าถึงและประเมิน
แบบฟอร์มการส ารวจได้ทันที  

3.  ผู้ส ารวจจะได้รับการตอบสนองในเวลาจริง 
และด้วย ระบบ  Web-based แผงควบคุม อัจฉริยะ 
สามารถท าให้คัดกรองข้อมูลได้ตาม สถานที่ รายละเอียด
ผู้ใช้ รูปภาพหรืออ่ืน ๆ รวมทั้งยังสามารถใช้การน าเข้าใน
รูปแบบไฟล์ CSV ได้ (Datafield, Mobile and offline 
Forms and Surveys) 

 
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างการสร้างแบบส ารวจผ่านแอพลิเคชั่น 
Datafield (https://play.google.com/store 

/apps/details?id=datafield.src&hl=th) 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(Green ICT) 

ความหมายของ Green ICT 
Green ICT หมายถึง เทคโนโลยีที่ ใช้ จัดการ

สารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่ เก่ียวข้องตั้งแต่
การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ 
การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ ซ่ึงรวมไปถึงการ
ให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล   Green ICT คือ
แนวความคิดในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน

เพื่ อการลด ใช้พ ลั งงาน การน ากลับมาใช้  การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท างาน ลดการสร้างขยะ และท าให้เกิด
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น (ประทีป เลิศชัยประเสริฐ,2556) 

 
แน วทางใน การปฏิบั ติ ระบบ เทค โน โล ยี

สารสนเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 พฤติกรรมด้านสารสนเทศของมนุษย์เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 
ซ่ึงพฤติกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมถูกมองว่าเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Jekin,T.A.,Webster,J., and 
McShane,L., 2011) เช่น พฤติกรรมด้านการใช้พลังงาน 
ความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการลด
กิจกรรมจัดพิมพ์หรือท าส าเนาเอกสาร ที่โดยปกติแล้ว
ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในปริมาณที่ น้อยลง การเข้าถึง
ข้อมูลโดยผ่านคลาวด์ (cloud) สามารถก่อให้เกิดการ
พัฒนาด้านพฤติกรรมผู้ใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ปัจจัยหน่ึงของกรีนไอซีที การท าส าเนาหรือการจัดพิมพ์
เอกสารจะลดลงไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
สะดวกต่อการใช้งาน 

การลดการใช้กระดาษเป็นสิ่งที่พึงตระหนักและ
ควรปฏิบัติในยุคของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด 
เพื่ อ ส ร้ า งสิ่ งแ วด ล้ อ ม ที่ ดี แ ล ะ ยั ง เป็ น ก ารพั ฒ น า
กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

Green ICT กับการประเมินผล  
           กรีน ไอ ซีที กั บ การป ระ เมิ นผล คื อการน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างานด้านการประเมินผล 
โดยการจัดท าแบบประเมินผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน การสร้างแบบประเมินที่ไม่
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่น ส่งผลต่อมลพิษทาง
อากาศ หรือ มลพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงแบบ
ประเมินที่สร้างขึ้นผู้ประเมินต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและครอบคลุมเน้ือหาการประเมิน  

ผู้ประเมินสามารถท าการประเมินได้ทุกที่ทุก
เวลา ไม่ว่าจะเป็นหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในทันทีหรือ
หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านไปแล้วในระยะเวลานาน
พอสมควร โดยไม่มีปัญหาใดๆ ในการท าแบบประเมิน เช่น 
เม่ือประเมินเสร็จแล้วท าข้อมูลการประเมินหาย เป็นต้น  
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การประเมินแบบดิจิทัลเป็นการประเมินที่เก็บ
ข้อมูลทันทีหลังจากผู้ประเมินได้ท าการประเมินเสร็จสิ้นมี
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงตามทัศนคติของผู้ประเมิน โดยที่
ผู้ จัดท าโครงการไม่ต้องคอยแก้ไขหรือคอยวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน  

 

บทสรุป 
 

 การประเมินผลแบบดิจิทัล ถือเป็นแนวคิดและ
แนวทางในการปฏิบัติที่หลายองค์กรควรให้ความส าคัญใน
การด าเนินการ เน่ืองจากในทุกองค์กรย่อมมีการจัดท า
โครงการตามนโยบายต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นภายในองค์กร 
รวมไปถึงการประเมินผลที่ต้องด าเนินการหลังเสร็จสิ้น
โครงการ โดยเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่า การด าเนินการ

ต่างๆ ในองค์กรย่อมต้องมีการส ารวจความพึงพอใจ
หลังจากการได้รับบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร
อย่างสม่ าเสมอ เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ หรือ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความเชื่อม่ันในการรับบริการ ต่อ
ยอดไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
  ประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากการลดภาวะการใช้
กระดาษโดยสิ้นเปลืองแล้วหันมาใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากจะลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังลด
ภาระค่าใช้จ่ายจากการซ้ือกระดาษเพื่อท าแบบประเมินใน
ทุกโครงการ เป็นการสร้างสรรค์การจัดการท างานจาก
เทคโนโลยีที่ มีอยู่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็น
การลดกระบวนการท างาน ที่ ไ ม่จ าเป็ น  ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามที่ทุกองค์กรพึง
ปรารถนา 
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รัฐชาติ : การศึกษาและการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี 
Nation: Education and How to Build the Citizenship 

 

ธงชัย สมบูรณ์1 
Thongchai Somboon1 

 

บทคัดย่อ 

 
รัฐชาติเป็นผลรวมของผู้คนในชาติที่มีความกลมเกลียวซ่ึงกันและกัน ตลอดจนมีอุดมการณ์ในการรักษาเอกราชของ

ตนไว้ให้ได้อย่างม่ันคง รัฐชาติหน่ึงย่อมประกอบด้วยพื้นที่ ประชาชน อ านาจอธิปไตย และรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม รัฐชาติแต่
ละแห่งย่อมมีความแตกต่างกันทางด้านโครงสร้างทางด้านสังคม รูปแบบและแบบแผน รวมทั้งประชาชนของตนเองด้วย ทั้งน้ี
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการขัดเกลาทางด้านการเมืองและการปกครอง รวมทั้งสภาพทางด้านสังคมของรัฐน้ันๆด้วย ฉะน้ัน การ
สร้างความเป็นพลเมืองที่ดีจึงเป็นหน้าที่ของระบบการศึกษาและระบบต่างๆของสังคมที่จะปั้นแต่งคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
ต่อไป การสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีของรัฐชาติสามารถท าได้ ดังน้ี 1) สร้างให้ผู้เรียนรักถิ่น มิใช่ทิ้งถิ่น 2) สอนให้ทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจในฐานะที่เป็น “ผลิตภัณฑ์ล้ าค่าของรัฐ” กล่าวคือทุกคนมีค่าเท่ากันในการท าความดีเพื่อชาติ 3) สอนให้มีความ
รับผิดชอบต่อบ้านเมือง โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4) สอนให้ผู้เรียนสนใจในความร่วมสมัยของรัฐชาติและสังคมโลก
5) สอนให้ผู้เรียนสนใจและตระหนักในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 6) สร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างที่มีอยู่
ในชาติ 7) ส่งเสริมการเคารพต่อกติกาของสังคม 8) สร้างความรัดตราตรึงของคนในชาติโดยให้เข้าใจขอบเขตแห่งสิทธิที่พึง
ได้รับ 9) สอนให้รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงและเรียบง่าย 10) สอนและสร้างความกระจ่างในปริบทของรัฐประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
และชัดเจน 

 
ค าส าคัญ: การศึกษา ; รัฐชาติ ; การสร้างความเป็นพลเมือง  
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ABSTRACT 

 
A nation is a community of people, settled and formed on the basis of a common ideology, 

territory, socio-cultural life, ethnicity or pluralism build- up manifested in a common cultural sphere. 
Evidently, a nation is distinct from a structure, format, pattern and habitants and is more socialized and 
cultivated by educational system and the other social systems. Building the civic people can be done on 
the fruitful processes as the followings; 1) nation-state or education system must emphasize on patriotism 
and community-ism. 2) Teaching to each with having the proud as “the valuable national productivity”. 3) 
Vaccinating or socialize on the civic responsibility. 4) Providing the learners in the contemporary on 
national and global issues concerns. 5) Realizing the learners into the active participation/involvement in 
community firstly.6) builds up and gains the understanding of the differentiated cultural enrichment. 7) 
Promoting to obedience to social regulations/norms and laws. 8) Promoting on the basic rights within the 
national engagement and coherence. 9) Teaching how to live with self sufficiency and simple life. 10) 
Promoting and make the learners to be clear/ to have the right view of democracy. 

 
Keywords:  Nation ; Education ; Citizenship building 

 
บทน า 

 
รัฐชาติหรือชาติ คือผลรวมของกลุ่มผู้คนที่มีการ

สร้างความเจริญงอกงามให้ ชาติภายใต้มณฑลความ
หลากหลายที่มีอยู่ ทุกรัฐชาติต่างพยายามเสาะแสวงหาการ
สร้างความเป็นพลเมือง (Citizensh ip) เพื่อความเป็น
ปึกแผ่น และภราดรภาพของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะท า
ได้ การสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี น้ันอาจกล่าวได้ว่าเป็น
รางวัลแห่งศักดิ์ศรีและชัยชนะที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลกับ
ผู้คนในรัฐชาติ หรือกล่าวอีกนัยะหน่ึงคือ ผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทน ในฐานะ “ผู้ ให้  (Contributor)”และ “ผู้ รั บ 
(Receiver)” ซ่ึงกันและกัน การสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
ของรัฐชาติจะถูกมองในมิติที่แตกต่างกันหลายประการ เช่น 
การสร้างความเป็นเอกภาพ (Oneness/Unity) การสร้าง
ความชอบธรรม (Legitimacy) รวมทั้งการสร้างความเป็น
หน่ึงเดียว (Homogeneity) ให้กับผู้คนและรัฐชาติด้วย แต่
ความเป็นปึกแผ่นโดยรวมของรัฐชาติน้ันย่อมคือ มรดกของ
ชาติที่ดีงามต่อมา 

รัฐชาติหน่ึงๆย่อมประกอบด้วยพิ้นที่ (Areas) 
ประชาชน(Habitants) อธิปไตย(Sovereignty) และรัฐบาล
(Government) ห า ก พิ จ า ร ณ า อ ย่ า ง ถี่ ถ้ ว น แ ล้ ว            
วาทกรรมการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมีมานานพร้อมกับ
การเกิดรัฐชาติในสมัยโบราณของกรีก ซ่ึงนครรัฐที่มีความ
ยิ่ ง ใหญ่ คื อ นครรัฐลาโค เนีย  (Laconia) ซ่ึ งมี เอ เธนส์ 
(Athens) เป็นเมืองหลวง การสร้างพลเมืองให้เป็นคนดีจะ
อยู่ภายในกรอบและปริมณฑลข้อความรู้ที่ “เป็นพลเมืองที่
อ่อนโยน” ในทางตรงข้ามกับนครรัฐลาโคเนีย (Laconia) 
ซ่ึงมีเมืองหลวงคือ สปาร์ต้า (Sparta) การสร้างพลเมืองที่ดี
ถูกส่งผ่านการเรียนรู้และขัดเกลาให้คนในรัฐเป็น “นักรบที่
กล้าแกร่ง” ถึงแม้ว่า รัฐชาติที่มีอุดมการณ์แห่งรัฐที่แตกต่าง
กันในแต่ละยุคในแต่ละสมัย แต่สิ่งส าคัญที่รัฐน ามาสร้าง
กระบวนการผลิตในความเป็นที่ม่ันคง คือ การคงอยู่และไม่
ล่มสลายของชาติ 
 
รัฐ : มรดกทางสังคม 

รัฐ คือตัวแบบหน่ึงของการผลรวมทางด้าน
สังคมที่แตกต่างกันไป หากพิจารณาจะเห็นได้ว่า การสร้าง

https://en.wikipedia.org/wiki/Community
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ความเป็นพลเมืองที่ดีขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายทางการเมือง
การปกครอง สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เป็นหลัก ซ่ึง
สามารถอรรถาธิบายได้ดังน้ี 

1.  ความมุ่งหมายทางการเมืองการปกครอง 
ตัวแบบในการสร้างพลเมืองที่ดีของรัฐชาติ คือ ระบบ
ประชาธิปไตย ระบบสังคมนิยม หรือระบบสาธารณรัฐ ซ่ึง
ตัวแบบดั่งกล่าวจะช่วยพัฒนาและสร้างความเข้าใจของ
ผู้คนในระบบการปกครองของรัฐมากขึ้น 

2.  ความมุ่งหมายทางด้านเศรษฐกิจ ตัวแบบที่
น ามาพัฒนาจะเป็นลักษณะทุนนิยม (Capitalism) บริโภค
นิยม  (Consumerism) วัต ถุ นิ ย ม  (Materialism) แ ละ
ความพอเพียงนิยม (Sufficiency Economy-ism) 

3.  ความมุ่งหมายทางด้านสังคม ตัวแบบที่
น ามาพัฒนาผู้คนให้เป็นพลเมืองที่ดี ส่วนมากจะเป็นไปใน
ทิศทางสังคมอุดมปัญญา สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทร เป็นต้น 

Marshall,T.H. (1950) นั กสั งคม วิท ย าช าว
อังกฤษได้เสนอฐานคติเก่ียวกับ การสร้างความเป็นพลเมือง
ที่ดีในหนังสือ Citizenship and Social Class ว่า1) การ
ดับสูญของช่องว่างทางเศรษฐกิจ 2) การขยายตัวใน
ขอบเขตของวัฒนธรรมทั่วไปและประสบการณ์ทั่วไป 3) 
การขยายตัวของความเป็นพลเมืองที่ดีและสิทธิแห่งการเป็น
พลเมืองที่ ดีแต่อย่างไรก็ตาม ความจงรักภักดี  ความ
สมานฉันท์จากผู้คนในรัฐชาติจ าเป็นต้องมีนโยบายจากรัฐ
ชาติเพื่อที่จะท าให้เกิดสภาพที่เรียกว่า “ปึกแผ่น” โดยมี
ก า ร ผ น วก ร วม แ ล ะ ห ล อ ม ร ว ม  (assimilation and 
integration) ความแตกต่างให้เป็นเน้ือเดียวกัน ซ่ึงการ
กระท าของรัฐชาติ (state action) สามารถให้สิทธิแก่ผู้คน
ได้ในลักษณะดังน้ี 

1.  การประสานรวมในด้านฐานะความเป็น
ประชาสังคม (Civic integration) การให้สิทธิความเป็น
พลเมืองซ่ึงได้แก่ เสรีภาพในชีวิต การพูดการคิด การนับถือ
ศาสนา ตลอดจนสิทธิพื้นฐานด้านต่าง ๆ ด้วย การที่รัฐให้
ความส าคัญต่อศักดิ์ศรีของประชาชน จะเป็นสิทธิชุดแรกที่
ทุกคนต้องได้รับ 

2.  การประสานรวมด้านการเมือง (Politic 
integration) กล่าวคือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้าน

การเมืองต่างๆ เช่น การเลือกตั้งต่างๆ การแสดงฐานคิด
และความคิดทางการเมือง เป็นต้น 

3.  การป ร ะ ส าน ร วม ท างสั ง ค ม  (Social 
integration) รับชาติจะต้องลดทอนและแก้ไขปัญหาความ
ไม่เป็นธรรมทางด้านสังคม ปัญหาโอกาสทางการศึกษา
ตลอดจนปัญหาสาธารณูปโภคต่าง ๆ การประสานรวมทาง
สังคมน้ีจะท าให้เกิดความจงรักภักดี และความสมานฉันท์
ของผู้คนในรัฐชาติได้อย่างดียิ่ง ด้วยเหตุผลน้ี เป้าหมายที่
ส า คั ญ ข อ ง รั ฐ ช า ติ  คื อ  ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม สุ ข แ ล ะ
อรรถประโยชน์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน
ให้กับพลเมือง 
 
การสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีในลักษณะ Thainess 
และ Thai –isfication 

กล่าวตามความเป็นจริงแล้ว การสร้างความ
เป็นปึกแผ่นของรัฐชาติไทยโดยผ่านกระบวนการศึกษาน้ันมี
มาตั้งแต่ความเป็นรัฐชาติในสมัยสุโขทัยแล้ว โดยอาศัย
รูปแบบของการสร้างและขัดเกลาที่ ไม่ได้อยู่ ใน“ระบบ
โรงเรียน”ที่ชัดเจน  บ้าน วัง วัด และศาสนาสถานเป็น
แหล่งบ่มเพาะความรู้ต่างๆที่จะสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
ให้กับรัฐชาติ จนกระทั่งมีการปฏิรูปบ้านเมืองครั้งที่ส าคัญ
ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 5) มีระบบโรงเรียนเกิดขึ้น มีโครงการศึกษาชาติ
เกิดขึ้น เพื่อท าให้การจัดการศึกษาที่ถูกต้องและตามอารยะ
ประเทศ ด้วยเหตุน้ี การศึกษาที่มีครูจึงกลายเป็น “สรณะ” 
ที่ส าคัญในการสร้างภาพและสร้างความเป็นพลเมืองของ
ชาติในทิศทางและลักษณะของชาติที่ต้องการ การศึกษาถูก
จัดวางให้ด ารงอยู่ภายในขอบเขตของการสร้างความเหมือน 
และการผนวกรวม (Assimilation) ความต่างของคนในชาติ
ให้เป็นเน้ือเดียวกัน 

การศึกษาที่ เด่นชั ดในการสร้างความเป็ น
พลเมืองที่ดีของรัฐชาติที่เด่นชัดมากที่สุด คือ ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุผลทาง
การเมือง กล่าวคือ การเกิดสงครามโลกครั้งที่1 (ค.ศ.1914- 
1918) ความต้องการของพระองค์ คือ ปลูกฝังความรักชาติ 
(Nationalism) เช่ น  มีก ารลู ก เสื อ เกิด ขึ้ น  มี การออก
กฎหมายการศึกษาภาคบังคับฉบับบแรกของประ เทศ 
(โครงการศึกษา พ.ศ. 2464) จวบจนในรัชสมัยของล้นเกล้า
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รัชกาลที่  7 พระบาทสมเด็ จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว 
การศึกษาที่ถูกสร้างความเป็นพลเมืองดีจึงปรากฏขึ้นอย่าง
เด่นชัด ภายใต้กรอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึง
ฐานคติการสร้างชาติสร้างแผ่นดินในยุคน้ีคือ ความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม เน้น “ชาติ
เดียว วัฒนธรรมเดียว (One nation, One culture)” 

การสร้างความเป็ นพลเมืองภ ายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของรัฐชาติ ที่ชัดเจนอีกประการ
หน่ึงคือ การสร้างรอยต่อและการเข้าถึงซ่ึงกันและกันของ
แผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ “เน้ือความและตัวบท(Contextualization and 
Text)” ถูกสรรค์สร้างให้กลายเป็นกระแสของการปลูกฝัง 
และเป็นธารธาราที่น าพาความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและ
มีค วาม สุ ข ภ าย ใต้ ฐ าน คติ ข อ ง เศ รษ ฐ กิ จพ อ เพี ย ง 
(Sufficiency Economy Theory) ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) การสร้าง
ความเป็นพลเมืองดีของรัฐชาติ จึงถูกส่งผ่านในกระบวนการ
ศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับชุมชน  

จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กล่าวไว้ในมาตราที่  23, 24 และ 26 เก่ียวกับการจัด
การศึกษา สรุปได้ว่า ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้และ
คุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้
ด้ านต่าง  ๆ  เช่น  ความรู้ เ ก่ีย วกับตนเอง ทั กษะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ภู มิปัญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยต้องผสมผสานสาระความรู้
เหล่าน้ันให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา และให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดย
พิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต 
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ 
ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม
ในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

ด้วยเหตุน้ี กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ มุ่งม่ันขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียน

อย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา นอกจากน้ียังได้ส่งเสริมและสร้างความตระหนัก
ให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสมานฉันท์ สันติ วิธี และวิถีประชาธิปไตย  ฉะนั้น 
การศึกษาต้องเปลี่ยนกรอบการสร้าง“ผลิตภัณฑ์ทางการ
ศึกษา”(ธงชัย สมบูรณ์ , 2562) ซ่ึงหมายถึงครูผู้สอนและ
ผู้เรียน/นักศึกษาให้มีคุณภาพเพื่ออนาคตของชาติที่ยั่งยืน 
ต่อไป 

 
รัฐชาติ : ความคาดหวังจากผู้เรียนในฐานะพลเมืองดี 

 ผู้เรียนที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะ
เป็นผู้ที่สามารถแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
ความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ที่ มีความ ซ่ือสัตย์สุจริต  จะต้องเป็นผู้ ที่
ประพฤติตรงตามความเป็นจริง ทั้งทางกาย วาจา ใจ และ
ยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความ
ละอาย และเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

 ผู้เรียนที่ มี วินัย จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์  ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน     
(ธงชัย สมบูรณ์, 2561) 

 ผู้เรียนที่เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ จะเป็นผู้ที่มีความ
ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้  วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 ผู้ เรียนที่ มีความเป็ นอยู่ อย่างพอเพี ย ง 
ด าเนิ นชี วิต อย่ างป ระมาณ ตน มี เหตุ ผล  รอบคอบ 
ระมัดระวัง รวมทั้ งใช้ชี วิตอยู่ ร่ วมกับผู้ อ่ืนด้ วยความ
รับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น 
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 ผู้เรียนที่มุ่งม่ันในการท างานพร้อมที่จะเป็น
พลเมืองที่ดี  จะมีต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย 
ก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความ
ภาคภูมิใจในผลงาน 

 ผู้เรียนที่รักความเป็นไทย จะต้องมีความ
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบ
ทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและ วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญู กตเวที  ใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ผู้เรียนที่ มีจิตสาธารณะ จะเป็นผู้ให้และ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน แบ่งปันความสุขส่วนตน เพื่อท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่ มีความเดือดร้อน อาสา
ช่ วย เหลือสั งคม อนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้อม ด้ วย แร งกาย 
สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์
สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
 
การศึกษา: กลไกในการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี 

การศึกษาเป็นกระบวนการผลิตความเป็น
ปึกแผ่นของรัฐชาติในทุกๆมิติ ทั้งยังเป็นต้นแบบที่ดีในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในรัฐชาติด้วย ด้วยเหตุน้ี 
รัฐจ าเป็นต้องมีกลไกและกระบวนการที่เหมาะสม ตลอดจน
มีวิธีการจัดการศึกษาในทุกๆระดับ ในทุกๆ รูปแบบที่เกิด
ความเหมาะสมและเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อไปในวาทกรรมที่ยั่งยืนได้ แนวทางและกระบวนการที่
การศึกษาจะปลูกฝัง บ่มเพาะ และขัดเกลา ผู้คนในรัฐชาติ 
สามารถท าได้โดยผ่านการจัดการเรียนรู้ที่มีสถานศึกษาทั้ง
ในโรงเรียน นอกโรงเรียน และตามอัตวิสัยเป็น “แหล่ง
ผลิต” น้ัน สามารถกระตุ้นและสร้างได้ ดังน้ี 

1 สอนในผู้เรียนเกิดความรักถิ่น (Patriotism) 
ภาคภูมิใจใน “ก าพืด” และชุมชนของตนเอง พยายามอย่า
ให้ผู้เรียน เรียนแล้วเกิดสภาวะ “ทิ้งถิ่น” 

2 สอนให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิในฐานะเป็น 
"ผลิตภัณฑ์ล ้าค่าของรัฐ (Good Products)" กล่าวคือทุก
คนมีค่าเท่าในการท าความดีเพื่อชาติ 

3 สอน ให้ ผู้ เรี ย น มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ ต่ อ
บ้านเมือง (Edward, S. R, Usher,R., 1994) ในโดยเฉพาะ

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองเป็นปฐมบท (Civic 
responsibility)  

4 สอนให้ผู้เรียนสนใจในความร่วมสมัยของรัฐ
ชาติและสังคมโลก (National and Global issues) 

5 สอนให้ผู้เรียนสนใจและตระหนักในการมี 
สร้างการส่วนร่วมของชุมชน (Active participation in 
community) 

6 สร้างความรู้ สึกและความภาคภู มิ ใจใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง (Differentiated cultural enrichment) 

7 ส่งเสริมการเคารพต่อกฎกติกาของสังคม 
(Respect/Obedience to social norms and laws) 

8 สร้างความผูกรัดตราตรึงของชาติ โดยให้
เข้ า ใ ข ใน ข อ บ เข ต แ ห่ ง สิ ท ธิ พึ ง ได้ รั บ  (National 
engagement and coherence) 

9 สอนให้รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงและเรียบ
ง่าย (Self sufficiency and Simple life) 

10 สอนให้ผู้ เรียนและสร้างความกระจ่างใน
ป ริ บ ท ข องรั ฐ ป ร ะช า ธิป ไต ย ที่ ถู กต้ อ งแล ะชั ด จ น 
(Clear/right views on democracy) 
 

บทสรุป 
การศึกษา คือ ระบบเทคนิควิทยาที่จะประสาน

ความเป็นเน้ือเดียวกันของผู้คนรัฐชาติ  ยิ่ งไปกว่าน้ัน 
การศึกษาเป็นพลังอ านาจ พลังของการพัฒนาในทุกๆมิติ 
การสร้างผู้คนให้เป็นพลเมืองดีจึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด      
(Ultimate Goals) ฉะน้ัน การที่จะสร้างได้ดีหรือไม่น้ัน
การศึกษาต้องมีทิศทางการด าเนินการที่ถูกต้อง มีความ
เหมาะสม และไม่ความสอดคล้องกับปริบทพื้นฐานของชาติ
ด้วย หากผู้เรียนได้เรียนรู้และซาบซ้ึงในจริตของการศึกษาที่
มอบให้กับผู้คนในรัฐชาติโดยปราศจาก“อ านาจแฝง”ใดๆ 
เม่ือน้ันผู้คนก็จะมีความสุข มีความเป็นภราดรภาพ และ
สุดท้าย รัฐชาติจะมีเอกภาพได้อย่างยั่งยืน ไม่หว่ันต่อการ 
“เบียดเบียน” ของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์อย่างแน่นอน 
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การจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคดิเรือ่งปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับความจริงของชีวิต 
ส าหรับนักศกึษา คณะวิทยาการจดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Using Mind Mapping to Teach Thai Philosophy in Philosophy and Meaning  
of Life for Students in  the Faculty of Management Science and 

Information Technology 
 

อธิราชย์  นันขันตี1 

Athirach Nankhantee1 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับ
ความจริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับความจริง
ของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับความจริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับ
ความจริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ87.28/86.19 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้2. ค่าดัชนีมีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับความ
จริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเท่ากับ 0.8066 แสดงว่านักศึกษามี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80.663. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด
เรื่องปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับความจริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 โดย ข้อ นักศึกษาได้แก้ปัญหาและแนวทางไปสู่ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม 
มีระดับคะแนนสูงสุด เท่ากับ 4.75 และข้อ กิจกรรมจัดการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ มีค่าคะแนนต่ าสุด เท่ากับ 3.63 
 
ค าส าคัญ: แผนผังความคิด ; ปรัชญาไทย 

 
 
 
 
 
1อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม  
Lecturer of Education Program in Social Studies, Faculty of Education Nakhon Phanom University 
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ABSTRAC 
 

This research aims to: 1) study the conceptual mapping of Thai philosophy. Philosophy course 
with the truth of life For students Faculty of Management Science and Information Technology 2) to find 
the effectiveness index of the conceptual mapping of Thai philosophy. Philosophy course with the truth 
of life For students Faculty of Management Science and Information Technology and 3) To study the 
students' satisfaction with the Thai conceptual model of Thai philosophy. Philosophy course with the 
truth of life For students Faculty of Management Science and Information Technology 

The study indicated that1. Efficiency of learning management in conceptual diagram of Thai 
philosophy. Philosophy course with the truth of life For students Faculty of Management Science and 
Information Technology Has an efficiency of 87.28 / 86.19 which is above the 80/80 threshold set. 2. The 
index value is the effectiveness of knowledge management in the conceptual diagram of Thai philosophy. 
Philosophy course with the truth of life For students The Faculty of Management Science and Information 
Technology is 0.8066, indicating that the student's academic progress has increased by 80.66 percent.     
3. Students are satisfied with the concept of Thai Philosophy. Philosophy course with the truth of life For 
students The Faculty of Management Science and Information Technology is at an average level of 4.31. 
The students solve the problems and the way to success in group activities. The highest score was 4.75 
and the teaching and learning activities were not boring. The lowest score was 3.63 
 
Keyword : Mind Mapping ; Thai Philosophy 
 

บทน า 
 

การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างคนเพื่อ
อนาคต ไปสู่การพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนา
ประเทศชาติชาติ ความส าคัญของการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็น
และมีคุณค่าที่ทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความส าคัญ  
รวมทั้งยอมรับในระบบการจัดการศึกษาตลอดมาว่าจะ
น าไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและ
สังคมโดยรวมได้ในที่สุดการศึกษาเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะ
สร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยและพัฒนา
คนไทยให้เป็นก าลังส าคัญได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสังคมให ม่ น้ันจะต้องมีการวางเป้ าหมายการจัด
การศึกษาให้บรรลุผล บังเกิดศักยภาพสูงสุดแก่ประชาชน 
“การศึกษา”เป็นปัจจัยและเป็นพลังอ านาจที่ส าคัญในการ
สร้างชาติให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดศักยภาพในการแข่งขัน
กับนานาประเทศได้ และพลังอ านาจของชาติยุคปัจจุบัน

จะขึ้นอยู่กับศักยภาพและคุณภาพของ “คน” เป็นส าคัญ 
การศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ  การเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือแนวการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่
โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา(กระบวนการคิด ) 
กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องจัดให้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความสามารถและความถนัดเน้นการบูร
ณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ใช้หลากหลายวิธีการ
สอนหลากหลายแหล่งความรู้สามารถพัฒนาปัญญาอย่าง
หลากหลายคือ พหุปัญญา รวมทั้งเน้นการวัดผลอย่าง
หลากหลายวิธี (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2550) 
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กลุ่ม วิชาศึกษาทั่ วไป  เป็นกลุ่ มรายวิชาที่ มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นกลุ่มวิชาที่ มุ่ง
พัฒนาสมรรถนะของผู้ เรียนให้ สามารถเรียนรู้การ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่าง
มีความสุข ตลอดจนสามารถนาเอาความรู้ความเข้าใจน้ัน
ไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนได้อย่าง
เหมาะสม สมดุล ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมี
วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดอย่าง
เป็นระบบ และเข้าใจบทเรียน 

ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปรัชญา
กับความจริงของชีวิต เล็งเห็นว่า การสอนเน้ือหาใน
รายวิชาที่เน้นการเข้าใจโลก และสรรพสิ่งของชีวิต ต้องมี
ความเข้าใจในภาพรวมทั้งระบบ เพื่อเชื่อมโยงไปยังทุก
ระบบความคิด จึงใช้วิธีการสอนโดยใช้แผนผังความคิด 
เป็นเทคนิคในการสอน เพราะ การเรียนรู้โดยการสร้างผัง
ความคิด (Mind mapping) เป็นการท างานร่วมกันของ
สมองซีกซ้ายและขวาได้อย่างสมดุลกัน สมองซีกซ้ายท า
หน้าที่ในการคิดวิเคราะห์ สัญลักษณ์ ตรรกวิทยา สมองซีก
ขวา จะท าหน้าที่ ในการสังเคราะห์รูปแบบสี รูปร่าง 
(สมศักดิ์   สินธุรเวชญ์ , 2541) ในกระบวนเรียนรู้ตาม
แนวคิดน้ีน าไปสู่การปฏิบัติการเรียนรู้ผู้สอนจะต้องเปลี่ยน
บทบทจากผู้สอนเป็นผู้จัดการเพื่อเป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ขึ้นจากตัวเอง ดังน้ันการน าแผนผังความคิด 
(Mind mapping) มาใช้ในการเรียนการสอน เป็นการน า
ทฤษฎีทางสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยการ
ท างานของสมองทั้งสองซีกจะมีความแตกต่างกัน แต่สมอง
ทั้งสองซีกจะท างานส่งเสริมซ่ึงกันและกัน โดยกล้ามเน้ือ
เชื่ อมตรงกลางเรี ยก ว่า  Corpus Collosum ซ่ึ ง เป็ น
เหมือนจราจรท าให้ความถนัด หรือความเชี่ยวชาญด้านใด
ด้านหน่ึงซ่ึงเป็นผังในสมองซีกใดซีกหน่ึง ข้ามไปสู่การรับรู้
ของสมองซีกตรงข้ามได้หาก Corpus Collosum มีความ
แข็งแรงช่วยบริหารสมอง ถ้าน าเทคนิควิธีการน้ีมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้จะท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่อง
ของการวิเคราะห์ ภาษา สัญลักษณ์ สามารถพัฒนาทักษะ
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถช่วยคิด 
จ า บันทึก การน าเสนอข้อมูล และสามารถแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ สนุกสนามมี
รูปธรรมยิ่ งขึ้นด้วยเหตุ น้ี ผู้ วิจัย จึงได้ศึกษาวิชาเรื่อง
รายวิชาปรัชญากับความจริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการเรียน
การสอนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับความจริง
ของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 

2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้
แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับ
ความจริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด เรื่องปรัชญาไทย 
รายวิชาปรัชญากับความจริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คื อ นักศึ กษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปรัชญากับ
ความจริงของชีวิต ประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 87 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครนพนม ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาปรัชญากับความจริงของชี วิต  ประจ าภาค
การศึกษา 2/2559 จ านวน 28 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบผังความคิด 

(Mind mapping) เรื่องปรัชญาไทย ของนักศึกษาสาขา
การจัดการ คณ ะวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครนพนม ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาปรัชญากับความจริงของชี วิต  ประจ าภาค
การศึกษา 2/2559 จ านวน 3 แผน  คือ  1. แผนการ
จัดการเรียนรู้ในที่ 1 เรื่อง อภิปรัชญา จ านวน 1 ชั่วโมง2. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง ญาณวิทยา จ านวน 1 
ชั่วโมง และ 3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง จริยศาสตร์ 
จ านวน 1 ชั่วโมง รวม 3 ชั่วโมง 
  2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 
1 ฉบับเป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
  3.แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบผังความคิด (Mind 
mapping) 1 ฉบับจ านวน 20 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 3 
แผน ดังน้ีครั้งที่  1 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เริ่มจาก
การสอบก่อนเรียน ชี้แจงการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด
สอนเน้ือหาปรัชญา เรื่องอภิปรัชญาไทย แบ่งกลุ่มศึกษา
ค้นคว้า มอบหมายงานกลุ่ม น าเสนอผลงานกลุ่มผัง
ความคิด เรื่องอภิปรัชญา และให้นักเรียนท าใบงาน แล้ว
สรุปร่วมกัน ครั้งที่ 2 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง 
ญาณวิทยา ผู้สอนอธิบายเน้ือหาของญาณวิทยาให้ผู้เรียน
ทราบ พร้อมทั้งบอกแนวความคิดในปรัชญา ชี้แนวทางให้
ผู้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มอบหมายภาระ
งานกลุ่มผังความคิด แล้วน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
ผู้เรียนมีการซักถามและอภิปรายกันในชั้นเรียนครั้งที่ 3 ใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง จริยศาสตร์ ผู้สอนอธิบาย
เน้ือหาของจริยศาสตร์ให้ผู้เรียนทราบ ชี้แนวทางให้ผู้เรียน
ศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การปฏิบัติตนเป็นคนดี
และการติดสินความดีของแต่ละบุคคล มอบหมายภาระ
งานกลุ่มผังความคิด แล้วน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
ผู้เรียนมีการซักถามและอภิปรายกันในชั้นเรียน ผู้เรียนท า
ใบงานเพื่ อสรุปความเข้ าใจในบท เรี ยน  ผู้ เรียนท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้เรียนและผู้สอน
สรุปร่วมกัน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ได้จากการประเมิน
การปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนการน าเสนอผลงานของ
กลุ่ม คะแนนการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน การหาประสิทธิภาพและ
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผัง
ความคิด วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ใช้ผังความคิด หา
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

1.ผลของประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้
แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับ
ความจริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่า 87.28 / 86.19 สูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชา
ปรัชญากับความจริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ราย 
การ 

จ านวน
นักศึก
ษา 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

เฉลี่ย ร้อย
ละ 

ประสิทธิ
ภาพของ
กระบวน 
การ E1 

28 100 1,222 87.2
8 

87.2
8 

ประสิทธิ
ภาพของ
ผลลัพธ์ 
E2 

28 15 181 11.8
6 

86.1
9 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้    (E1/E2)  เท่ากับ 
87.28/86.19 
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2. ผลของค่าดัชนีมีประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชา
ปรัชญากับความจริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเท่ากับ 
0.8066 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80.66 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่   2 แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชา
ปรัชญากับความจริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คะแนน จ านวน 
นักศึก
ษา 

คะ 
แนน
เต็ม 

คะ 
แนน 
รวม 

เฉลี่ย S.D E.I. 

ทดสอบ
ก่อน
เรียน 

28 20 60 4.29 1.7
73 

0.80
66 

ทดสอบ
หลัง
เรียน 

28 20 181 12. 
93 

2.7
30 

 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชา
ปรัชญากับความจริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ ดี 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 โดย ข้อ นักศึกษาได้แก้ปัญหาและ
แนวทางไปสู่ความส าเร็จในการจัดกิจกรรมร่วมกันเป็น
กลุ่ม มีระดับคะแนนสูงสุด เท่ากับ 4.75 และข้อ กิจกรรม
จัดการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ มีค่าคะแนนต่ าสุด เท่ากับ 
3.63 ดังตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความพึงพอใจ 

ข้อที ่
 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
เฉลี่ย S.D. แปล

ความ 
1 กิจกรรมจัดการเรียนการ

สอนไม่น่าเบ่ือ 
3.63 0.92 มาก 

2 มีกิจกรรมใหม่ๆที่ท้าทาย
มาสอดแทรกในการเรียน
การสอนให้เกิดการเรียนรู้ 

3.75 0.89 มาก 

3 นักศึกษาเป็นผู้ค้นพบ
ค าตอบหรือกิจกรรม
ส าเร็จในการจัดการ
เรียนรู ้

4.50 0.76 มาก 

4 นักศึกษาได้แก้ปัญหาและ
แนวทางไปสู่ความส าเร็จ
ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
เป็นกลุ่ม 

4.75 0.46 มาก
ที่สุด 

5 อาจารย์สอนเน้ือหาก่อน
ท ากิจกรรมท าให้นักเรียน
เข้าใจยิ่งขึ้น 

4.63 0.74 มาก
ที่สุด 

6 หากครูใช้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แผนผัง
ความคดิต่อไปท าให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ ์

4.50 0.76 มาก 

7 การเรียนโดยใช้แผนผัง
ความคดิท าให้นักศึกษา
ได้รับความรู้มากขึ้นและ
ครอบคลุมเนื้อหา 

4.63 0.52 มาก
ที่สุด 

8 ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดง
ความคดิเห็น 

4.50 0.76 มาก 

9 นักศึกษาภูมิใจที่คะแนน
เป็นผลจากความพยายาม 

3.88 0.99 มาก 

10 ระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวม 

4.38 0.74 มาก 

รวม 4.31 0.75 มาก 
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อภิปรายผลของการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับความจริง
ของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและ
เท คโน โลยี สารสนเท ศ  เป็ นการ วิจั ย ในชั้ น เรีย น มี
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด
เรื่องปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับความจริงของชีวิต 
ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีประสิทธิภาพ  87.28/86.19 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการใช้แผนผัง
ความคิด เป็นสื่อการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ความต้องการ และความ
สะดวกของตนเอง สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ จัดกลุ่ม 
ระดับความสัมพันธ์กันในภาพรวมทั้ งหมด ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สมทรง  เหมวัล 
(2549) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยกลุ่มที่ ใช้
แผนผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า กลุ่มที่ใช้
แผนผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.66/81.75 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
การวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้
แผนผังความคิดว่า สามารถช่วยเสริมการเรียนรู้ ท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นได้  

ค่าดัชนีมีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้แบบ
แผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับความ
จริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่ าเท่ากับ  0.8066 แสดงว่า
นักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 
80.66 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการใช้แผนผังความคิดช่วยให้
การออกแบบบทเรียน ตอบสนองต่อแนวคิด และทฤษฎี
การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบแผนผังความคิดเรื่องปรัชญาไทย รายวิชาปรัชญากับ
ความจริงของชีวิต ส าหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

และ เทคโนโลยี สารสนเทศในระดับดี  โดย รายข้ อ 
นักศึกษาได้แก้ปัญหาและแนวทางไปสู่ความส าเร็จในการ
จัดกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม มีระดับคะแนนสูงสุด เท่ากับ 
4.75 มีค่าระดับดีมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเรียนโดยใช้
แผนผังความคิดเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ช่วยดึงดูดหรือ
กระตุ้นความสนใจ  ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่
จะเรียน ต้องแสวงหาความรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง เช่นเดียวกับการศึกษาของ จุรีนารถ  วังคะฮาด 
(2558) และ ทนงคิด ธุลารัตน์ (2553) ที่พบว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเองและมีความคิดรวบยอด เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆได้เป็น
อย่างดี 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 
 ควรมีการวิจัยในชั้นเรียนในเน้ือหารายวิชาอ่ืนๆ 
หรือ เปรียบเทียบกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ  เช่น 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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วิชาคอมพิวเตอรพ์ืน้ฐาน ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 

Effects of Learning achievement by Project-based Learning Based on 
Cloud learning in Basic Computer for Grade 6 Students 

 
ปภัสรา  ใจซ่ือ1 และ ปรัชญนันท์ นิลสุข2 

Papassara Jaisue1 and Prachyanun Nilsook2 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ประเมินการท างาน
กลุ่มจากการเรียนด้วยการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผ่านคลาวน์เลิร์นน่ิง วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 23 คน โดยใช้วิ ธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการวิจัยก่ึงทดลองโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เน้ือหา แบบประเมินกระบวนการท างาน
กลุ่ม และแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบที  

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่านคลาวน์เลิร์นน่ิง วิชาคอมพิว 

เตอร์พื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=9.09, S.D.=3.30) แต่หลังจากได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐานผ่านคลาวน์เลิร์นน่ิง  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดี (x̅=12.70, S.D.=2.24) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  ผลการประเมินการท างานกลุ่มจากการเรียนด้วยการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผ่านคลาวน์เลิร์นน่ิง 

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.27, S.D.= 0.05) 
 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ; คลาวน์เลิร์นน่ิง ; คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
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ABSTRACT 
 

This research aims to 1) to study the learning achievement of project-based learning through 
cloud learning. 2) To compare learning achievement before and after learning with project-based 
teaching through cloud learning. 3) To study student satisfaction through project-based teaching 
through cloud learning. The sample was a student at WatThungkhok School. The study was 
conducted in 23 primary school students by using the method of selecting the sample. Semi-
experimental research using content analysis tools. Evaluation form of creative thinking before and 
after teaching and learning. Project Management Plan to develop creativity. Data were analyzed by 
using mean, standard deviation, t-test, and content analysis. 

The research found that the level of creative qualities of the elementary school students. 6, 
before being taught as a project-based project through Cloud Learning. Overall, the level of 
education was low (X=9.09, S.D=3.30) Use lesson plans that promote creative thinking. Grade 6 
students had creative thinking in moderate level (X=12.70, S.D. =2.24) Prathomsuksa 6 students were 
developed creative thinking by using project-based learning. As a base Use lesson plans that promote 
creative thinking. At the .05 level, the creativity score was higher than before the evaluation. 
Evaluation of group work from project-based learning through Cloud Learning. The overall level of 

teamwork was at a high level (x̅= 3.27, S.D. = 0.05). 
 

Keywords: Learning outcomes ; Project base ; Cloud Learning ; Basic Computer Courses 

 
บทน า 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะการ
ท างานโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่มากมายบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น พื้นที่เก็บข้อมูล แพลตฟอร์มทางธุรกิจ 
แอพพลิเคชัน พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์
ผู้ ใช้ งานคอมพิ วเตอร์สามารถเลือกใช้ งานได้ ผ่ านผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต  (Internet Service Provider : 
ISP) ที่ให้บริการใดบริการหน่ึงกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะ
แบ่งปันทรัพยากร ให้กับผู้ต้องการใช้งานน้ัน และจ่าย
ค่าบริการตามการใช้งานจริง หรือให้เข้าใจง่ายๆ คือระบบ
โปรแกรม  คอมพิ วเตอร์ที่ ป ระมวลผลบ นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และรับข้อมูลแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซ่ึง
เดิมการ ประมวลผลจะท าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ต้อง
ติดตั้งโปรแกรมและเปิดใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น 
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint ฯลฯ) แต่ Cloud Computing จะเรียกใช้
งานโปรแกรมต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตามแต่ผู้

ให้บริการจะเตรียมไว้ให้ เช่น Google Docs, Office 365 
โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   
 ในปัจจุบันกระบวนการจัดการศึกษา เด็ก และ 
ครู ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญมากที่สุด เพราะ
เด็กเป็นผลผลิตของระบบการศึกษาในขณะที่ครู คือ
บุคลากรซ่ึงประกอบอาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอน 
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นบุคลากรที่ มี
บทบาทส าคัญในกระบวนการจัดการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่
อยู่ใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุดการศึกษาไทยได้มีการพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคใน
การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาหลายประการ 
ซ่ึงนอกจากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ประเทศไทยใน
ปัจจุบันยังประสบวิกฤตการศึกษาหลายประการ การ
แก้ปัญหาวิกฤตดังกล่าวจ าต้องอาศัยปัจจัยแห่งความ 
ส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา การออก พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นก้าวย่างที่ส าคัญในการวางกรอบ
การปฏิรูปการศึกษาเพื่ อขจัดปัญหาและวิกฤตต่างๆ 
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นับเป็น พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับแรกที่มีฐานะเป็น
กฎหมาย และมีกระบวนการพัฒนาสอดคล้องกับการออก
กฎหมาย ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่การปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวทางและสาระส าคัญใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 จะประสบความส าเร็จ ย่อมที่จะต้องอาศัย
องค์กรและบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะองค์กรปฏิบัติ 
ได้แก่ สถานศึกษาระดับต่างๆ ซ่ึงย่อมต้องอาศัยบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี องค์ประกอบ
หลักเบื้องต้นที่ส าคัญอย่างหน่ึงของบุคลากรทางการศึกษา
ก็คือ เจตคติที่ดีการให้ความ ส าคัญและการยอมรับใน
สาระส าคัญที่ก าหนดไว้ ซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้ 
จริง (กมล รอดคล้าย, 2561) 
 ผลการ จัด ก าร เรี ย น รู้  ก า ร เป ลี่ ย น แป ล ง
พฤติกรรมซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์  ที่คนเรามี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือจากการฝึกหัด  รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้ เรียน (สุรางค์  โค้วตระกุล , 
2550) การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน คือการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา การ
คิดสร้าง สรรค์ในการท างาน รู้จักการวางแผนการท างาน 
ด้วยวิธี การทางวิทยาศาสตร์ สื่อสารและท างานร่วมกันกับ
ผู้อ่ืนตลอดจนประเมินผลงานและการท างานของตนเองได้ 
(ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2560) 
 เท ค โน โล ยี  Cloud Computing ก็ เป็ น อี ก
นวัตกรรมหน่ึงแห่งโลกสารสนเทศ ซ่ึงก าลังได้รับความ
สนใจ  และอยู่ในช่วงเริ่มต้น พร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นธุรกิจ
มูลค่ามหาศาลภายในชั่วระยะเวลาอันสั้น ที่ส าคัญเรื่อง
ของCloud Computing น้ีก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวผู้ประกอบ
ธุรกิจทั่ วไปประกอบกับปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของ
โครงข่ายสื่อสารข้อมูล ที่ปัจจุบันทั่วโลกก าลังมีการพัฒนา 
เพื่อสร้างวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงส าหรับรองรับข้อมูล
มัลติมีเดียและสื่อดิจิตอลต่างๆ การท าความเข้าใจถึง
เทคโนโลยี  Cloud Computing และรูปแบบ ธุรกิจที่
เก่ีย วข้องจึ งกลาย  เป็ น เรื่องที่ มากกว่าค าว่าจ าเป็ น
(https://ictelearning. wordpress.com)  
 วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะ
งานใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรือ
งานที่ท าในชีวิตประจ าวัน ตามหลักการท าโครงงานอย่างมี

จิตส านึกและความรับผิดชอบ ใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การ
แก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประ 
สิทธิผล มีคุณธรรม 

จากความส าคัญและสภาพปัญหาข้างต้น ผู้วิจัย
เห็นความส าคัญและคิดจะแก้ปัญหาดังกล่าวจึงท าวิจัยเพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและ
เพื่อประเมินการท างานกลุ่มจากการเรียนและพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผ่าน
คลาวน์เลิร์น น่ิง วิชาคอมพิวเตอร์พื้ นฐาน  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

2. เพื่อประเมินการท างานกลุ่มจากการเรียน
ด้วยการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผ่านคลาวน์เลิร์นน่ิง 
วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนด้วยการ
สอนแบบโครงงานเป็นฐานผ่านคลาวน์เลิ ร์น น่ิง วิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า
ก่อนเรียน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แสดงการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผ่าน 

คลาวน์เลิร์นน่ิง วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

การเรยีนรู้แบบโครงงาน

เป็นฐาน 
Cloud Learning วิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่าน Cloud Learning 
วิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

เพ่ือประเมินการท างาน

กลุ่ม 

https://ictelearning/
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก 

(สุวรรณสาธุกิจ ) ชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน 1 
ห้องเรียน 

   2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่ง
คอก (สุวรรณสาธุกิจ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 จ านวน 23 
คน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster sampling) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. โปรแกรมน าเสนอ โดยให้นักเรียนสร้าง
ชิ้นงานจากโปรแกรม 

2. โปรแกรมน าเสนองานแบบออนไลน์ (Google 
Slide) ให้นักเรียน 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

4. แบบประเมินกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม
โดยมีเกณฑ์การประเมินแบบประเมินการท างานเป็นทีมใน
การท าโครงงานจ านวน 5 ข้อ โดยมีเกณฑ์ประเมินความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การปฏิบัติตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย การประเมินและปรับปรุงงาน และการ
แก้ปัญหาภายในกลุ่ม ซ่ึงแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) โดยให้เกณฑ์ระดับ 4 คะแนน คือ 
 4.1 การมีส่วนร่วมของสมาชิก 

  4 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน 

  3 คะแนน = สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายการท างาน 

  2 คะแนน = สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมายการท างาน 

  1 คะแนน = สมาชิกท าเพียงคนเดียว  
 

 4.2 การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
  4 คะแนน = การกระจายงานได้ทั่วถึง และตรง
ตามความสามารถของสมาชิก 
  3คะแนน = การกระจายงานได้ทั่วถึง และไม่ตรง
ตามความสามารถ 
  2 คะแนน = การกระจายงานไม่ทั่วถึง  
  1 คะแนน = การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบไม่ชัดเจน 
 4.3 การปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  4 คะแนน = ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายตรง
เวลาที่ก าหนด 
  3 คะแนน = ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่ล้า
ช้าเพราะมีเหตุขัดข้อง 
  2 คะแนน = ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ช้า
กว่าเวลาที่ก าหนด 
  1 คะแนน = ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย แต่
ต้องติดตามเป็นเวลานาน 
 4.4 การประเมินและปรับปรุงงาน 
  4 คะแนน = สมาชิกทุกคนร่วมมือปรึกษาหารือ 
ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
  3  ค ะ แ น น  =  ส ม า ชิ ก ส่ ว น ให ญ่ ร่ ว ม มื อ
ปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเป็น
ระยะ 
  2  ค ะ แ น น  =  ส ม า ชิ ก ส่ ว น น้ อ ย ร่ ว ม มื อ
ปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเป็น
ระยะ 
  1 คะแนน = สมาชิกท าเพียงคนเดียว 
 4.5 การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม 
  4 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภายในกลุ่มให้ส าเร็จได้ 
  3 คะแนน = สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม 
  2 คะแนน = สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม 

 1 คะแนน = สมาชิกแก้ไขปัญหาเพียงคนเดียว 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

(1) แผนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้โครงการ
เป็นฐาน วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา
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ปีที่ 6  จ านวน 10 แผนการสอน รวม 12 ชั่วโมง โดยมี
การสร้างเครื่องมือดังน้ี 

     1) ศึกษาหลักสูตรแบบเรียน คู่มือครูในราย 
วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

     2) ศึกษาแผนการสอน รวมทั้งเอกสารที่
เก่ียวข้องกับการปรับแผนการสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ทั้งน้ีเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแผนการสอน  

     3) ก า ห น ด จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร เรี ย น รู้
สาระส าคัญ หัวข้อเน้ือหา ตลอดจนคาบเวลาที่ใช้สอน  

     4) ก าหนด กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่เสริมเน้ือหาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โครงการเป็น
ฐาน สื่อ รวมทั้งการวัดประเมินผล ซ่ึงกิจกรรมการเรียน
การสอน ได้ปรับจากกิจกรรมในแผนการสอนปกติมาเป็น
แผนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ ที่
ใช้วงจรการเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 
(ปรัชญนันท์ นิลสุข , 2560) โดยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ 
(4.1) การเตรียมความพร้อม (4.2) การก าหนดและเลือก
หัวข้อ (4.3) การเขียนเค้าโครงของโครงงาน (4.4) การ
ปฏิบัติโครงงาน (4.5) การน าเสนอผลงานและ (4.6) การ
ประเมินผล 

     5) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ สร้ างขึ้ น 
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าเพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง  

     6) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ผ่ านการ
ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง และ  

     7) น าแผนการเรียนรู้น าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้าน
เน้ือหาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ผ่านคลาวน์เลิร์นน่ิง วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 ข้อ 

1.  แบบสอบถามน้ีจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ใน
การรับ ข้อคิด เห็ นจากผู้ เชี่ ย วชาญ  และหาค่ าความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 

2. แบบสอบถามน้ีเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
3 ระดับ (Rating Scale) 

ระดับ +1 หมายถึง   ท่านมีความคิดเห็นว่าค าถามมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ระดับ 0   หมายถึง ท่านไม่มีความคิดเห็นหรือไม่แน่ใจว่า
ค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ระดับ -1  หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นว่าค าถามไม่มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

3. ในกรณีทีท่านมีความคิดเห็นอ่ืนนอกเหนือจากน้ี 
กรุณาเขียนลงในช่องหมายเหตุ 
 
ขั้นตอนการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยแบ่งขั้นตอนการ
ทดลองเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

 
ขั้นเตรียมการ 

1. ศึกษาหลักสูตรแบบเรียน คู่มือครูในราย วิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานผ่านคลาวน์เลิร์นน่ิง 
  3. ออกแบบการเรยีนการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐานโดยผ่านคลาวน์เลิร์นน่ิง 

4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

5. สร้างแบบประเมินกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
 

ขั้นด าเนนิการ 
1. การเตรียมความพร้อม 
ผู้สอนได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

แบบโครงงาน แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยให้นักเรียนเลือก
กันเองตามความสมัครใจโดยมีจ านวนสมาชิกกลุ่มละ 3 
คนจ านวน 5 กลุ่ม และกลุ่มละ 4 คน จ านวน 2 กลุ่ม โดย
ผู้สอนจะสอนเก่ียวการสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมเบื้องต้น
ก่อนเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกับโปรแกรมมากขึ้น โดยมีการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนผ่าน Google Form โดยจะแนบ
ลิงค์ไว้ในเฟสบุ๊ค ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชั่นที่นักเรียนส่วนใหญ่
ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันมากที่สุด  

2. การก าหนดและเลือกหัวข้อ 
หลังจากที่ผู้สอนบอกขอบเขต เงื่อนไข และ

เกณฑ์การประเมินผล กับผู้เรียนและผู้เรียนรับทราบหมด
ทุกกลุ่มแล้ว จากน้ันจึงเริ่มด าเนินการก าหนดหัวข้อให้กับ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียน ทราบถึงการ
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เตรียมความพร้อมและรู้จักหาวิธีการหาความรู้ด้วยตนเอง 
เช่น  เอกสาร ต ารา อินเตอร์เน็ต ศูนย์การเรียนรู้ ใน
โรงเรียน เป็นต้น โดยผู้สอนได้ก าหนดพื้นที่ในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลโดยให้เลือกจากฐานการเรียนรู้ที่มีอยู่ภายใน
โรงเรียน โดยจะแบ่งออกเป็น 1. ฐานผนึกพลังต้านทาน
โรค 2. ฐานผู้ชายไม้ประดับ 3. ฐานธนาคารขยะ 4. ฐาน
ฉันอยู่น่ีนะจ๊ะ 5. ฐานร้านค้าศูนย์บาท 6. ฐานรวมมิตร
แห้งสด 7. ฐานพลังใสใสยิ่งใส่ยิ่งพอง 8. ฐานมัน มัน ฉัน
ชอบ 9. ฐานเติบโตเร็วไว ยิ่งใส่ยิ่งดี 10. ขาดฉันแล้วเธอจะ
รู้สึก 11. ฐานร่วงโรยสู่รุ่งเรือง 12. ฐานดุกดุ๋ยรักษ์โลก  
13. ฐานจ๊ีดจ๊าดพลังจ๋ิว และ 14. ฐานลูกหมุนเพิ่มพลัง 
หลังจากน้ันได้มีการสอนการสร้างชิ้นงานจากโปรแกรม 
Power Point ต่อ  

3. การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
หลังจากที่ สอนให้ผู้เรียนรู้จักการหาข้อมูลแล้ว 

ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ออกแบบและวางแผนการด าเนิน
โครงการเอง ขั้ นตอนน้ี  จะช่ วยให้ ผู้ เรียน รู้ จั กการ
แลกเปลี่ยนความรู้กันเองภายในกลุ่มหรือจะนอกกลุ่ม 
จากน้ันจึงน ามาออกแบบ และด าเนินการจัดท าต่อไป 
ผู้เรียนศึกษาขอบเขตของโครงงาน แหล่งข้อมูล ตลอดจน
ค้นหาแหล่งข้อมูลแล้วร่วมวางแผนการจัดท าโครงงาน โดย
ระบุกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ ภาระ
งานของสมาชิกในกลุ่ม  ตลอดจนระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

4. การปฏิบัติโครงงาน 
สมาชิกในกลุ่มร่วมด าเนินงานตามแผนงาน และ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้วยการบูรณาการความรู้ ทักษะ 
แลกเปลี่ยน ประสบการณ์และค้นหาความรู้ใหม่ โดยมี
ผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา หรือร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับ
ผู้เรียน สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานและภาระความรับผิดชอบ
ของแต่ละคนเพื่อสร้างชิ้นงาน โดยใช้ความรู้ในการจัดท า
โครงการจากที่ ได้เรียนมาแล้ว จากน้ันจึงแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ใหม่กับสมาชิกในกลุ่มซ่ึงสามารถ
ท าได้ทั้งแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลาตามความ
สะดวกของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา
หรือร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมกับผู้เรียน 

5. การน าเสนอผลงาน 
หลังจากที่ผู้เรียนได้ด าเนินการจัดท าโครงงาน

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือการน าเสนอผลงาน โดย
ผู้ เรียนจะต้องฝึกการน าเสนอหน้าชั้นเรียน ซ่ึงผู้ เรียน

จะต้องสามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจและขณะเดียวกัน ก็
จะต้องรับฟังข้อคิดเห็นจากเพื่อนๆร่วมชั้น ซ่ึงถือว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นในการท างานหลังจากจบการศึกษาแล้วการ
น าเสนอจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียบเรียงความ
คิดรวบยอด (Concept) อย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเน่ืองกัน เกิดมีความม่ันใจ สามารถตอบค าถามเพื่อนใน
ชั้นเรียนที่ยังสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ได้ 

6. การประเมินผล 
ในการประเมินผลสามารถประเมินได้หลายส่วน 

ในส่วนแรกผู้สอนจะประเมินกระบวนการท างานของกลุ่ม 
โดยจะเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วม การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ การปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนที่
สองจะประเมินในเรื่องของการน าเสนอผลงาน โดยจะเน้น
ในเรื่องการเตรียมความพร้อม เน้ือหาสาระ การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก และการรักษาเวลาในการน าเสนอ และในส่วน
สุดท้ายจะประเมินในเรื่องของผลงาน โดยจะเน้นในเรื่อง
ของความสมบูรณ์ของเน้ือหา การใช้ภาษา ความคิด
สร้างสรรค์ ประโยชน์ของการน าชิ้นงานไปใช้ โดยผู้สอน
ประเมินผลโครงการอย่างต่อเน่ือง ด้ วย วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง ทั้ง
ความรู้ กระบวนการ ผลงานและพฤติกรรมลักษณะนิสัย
ของผู้เรียน ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 แสดงผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน

ผ่าน Cloud Learning วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงการ

วิจัย  ครั้ ง น้ี เป็ นการ วิ จัยเชิ งทดลอง (Experimental 
research) ใช้ แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวมีการสอบ
ก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest – Posttest 
Design) (มาเรียม นิลพนัธ์, 2554) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

การ
ทดสอบ

ก่อนเรียน 

การ
ทดลอง 

การ
ทดสอบ
หลังเรียน 

ER O1 X O2 
 (เฉลิมชัย อ้างถึงใน วัญญา, 2540) 
เม่ือ ER คือ กลุ่มตัวอย่าง 
X คือ การทดลองด้วยการเรียนแบบโครงงาน

เป็นฐานผ่าน Cloud Learning วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
O1  คือ  การทดสอบก่อนเรียน 
O2  คือ  การทดสอบหลังเรียน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่    

- ค่าเฉลี่ย (x̅)  
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
- ทดสอบค่าที (t - test Dependent) (จ านวน

คะแนนก่อน-หลัง) 
- ค่าความยากง่าย (p) หาค่าอ านาจจ าแนก (r) 

โดย วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ    
- ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR 

- 20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
 2. การวิเคราะห์การท างานเป็นทีมของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณ
สาธุกิจ) ที่ เรียนแบบโครงงานเป็นฐานผ่ าน Cloud 
Learning วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน จ าแนกตามตัวแปร 
วิเคราะห์ด้วยค่ าสถิติพื้ นฐาน ค่ าเฉลี่ ยค่ าเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ซ่ึงได้แบ่งระดับการปฏิบัติงานไว้ 4 ระดับ ดังน้ี 
(บุญชม ศรสีะอาด, 2535) 
 3.51 - 4.00 หมายถึง มีการท างานเป็นทีมอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด 
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการท างานเป็นทีมอยู่ ใน
ระดับมาก 

 1.51 - 2.50 คะแนน หมายถึง มีการท างานเป็นทีม
อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.00 - 1.50 คะแนน หมายถึง มีการท างานเป็นทีม
ที่มีอยู่ในระดับน้อย 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่าน 
Cloud Learning วิชาคอมพิ วเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่าน 
Cloud Learning วิชาคอมพิ วเตอร์พื้ นฐานหลั งการ
ประเมินสูงกว่าก่อนการประเมินแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่  1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ
ทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียน 
 

การ
ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม  (x̅) S.D. t Sig 

ก่อน
เรียน 

20 9.09 3.30 
-

7.90* 
.01 

หลงั
เรียน 

20 12.70 2.24 

จากตารางที่ 1 พบว่า  การทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.09 คะแนน และ 12.70 คะแนน
ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและ
หลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ผลการประเมินการท างานเป็นทีมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานผ่าน Cloud Learning วิชาคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่  2 ผลประเมินการท างานเป็นทีมการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่าน Cloud Learning วิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายการประเมิน x̅  S.D. แปลผล 

การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก 

3.77 0.42 
มาก
ที่สุด 

การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 3.52 0.37 มาก 

การปฏิบัติตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

3.41 0.30 มาก 

รายการประเมิน x̅  S.D. แปลผล 

การประเมินและปรับปรุง
งาน 

2.85 0.26 มาก 

การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม 2.81 0.33 มาก 

รวม 3.27 0.05 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินการท างาน
เป็นทีมจากการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานผ่าน Cloud Learning วิชาคอมพิ วเตอร์พื้ นฐาน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนทั้งหมด 23 คน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการท างานเป็นทีมใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.27, S.D.= 0.05)  มีการมี

ส่วนร่วมของสมาชิกอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=3.77, S.D.= 

0.42 ) การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (x̅=3.52 , 
S.D.= 0.37 ) การปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอยู่ใน

ระดับมาก (x̅=3.41 , S.D.= 0.30 ) การประเมินและปรับปรุง

งานอยู่ในระดับมาก (x̅=2.85, S.D.= 0.26 ) การแก้ปัญหา

ภายในกลุ่มอยู่ในระดับมาก (x̅=2.81, S.D.= 0.33)   

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.09 คะแนน และ 12.70 
คะแนนตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
ก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ระดับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่าน 

คลาวนด์ เลิร์นน่ิง วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานผ่านคลาวน์เลิร์นน่ิง วิชาคอมพิวเตอร์

พื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง (x̅=9.09 , 
S.D.=3.30) แต่หลังจากได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แ บบ โค รงงาน เป็ น ฐาน ผ่ าน  Cloud Learning วิช า
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยใช้แผนการสอนจัดการเรียนรู้
แ บบ โค รงงาน เป็ น ฐาน ผ่ าน  Cloud Learning วิช า
คอมพิวเตอร์พื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี (x̅=12.70, 
S.D.=2.24) ซ่ึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
พัฒนาการเรียนด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
อรัญญา โชคสวัสดิ์ (2550); มะลิวรรณ ทองค า (2551); 
สุธินี รัตนศรี (2551); วิไลพร พรมศรี (2551); สมชัย เงาะ
ปก (2551); พิริยา พันธ์สมบัติ (2551) และพรทิพา ศรี
วงษ์ (2552) ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการและส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2. ผลการประเมินการท างานกลุ่มจากการเรียน
ด้วยการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผ่าน Cloud Learning 
วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี

การท างานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.27, 
S.D.= 0.05)  โดยผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านความคิด 
สร้างสรรค์ จากการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน ที่เป็น
เช่นน้ี เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ ช่วย
กระตุ้น ความคิดสร้างสรรค์  สร้างจินตนาการ แสดง
ความคิดได้ หลากหลาย รู้ จักสังเกตและซักถาม ซ่ึง
สอดคล้อ งกับ วัฒ นา มั คคสมัน  (2551) ได้ ใช้ ค า ว่ า 
“โครงการ” และสรุปความ หมายของรูปแบบการสอน
แบบโครงการว่าเป็นการจัดประสบการณ์ที่ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงอย่างลุ่มลึกโดย เรื่องที่
เรียนและประเด็นปัญหาที่ศึกษามาจากความสนใจของ 
ตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมี 
ประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษาน้ัน โดยการเปิดโอกาส
ให้ สังเกตอย่างใกล้ชิด จากแหล่งความรู้เบื้องต้น อาจใช้
ระยะเวลา ที่ยาวนานอย่างเพียงพอตามความสนใจของ
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ผู้เรียน เพื่อที่จะได้ ค้นพบค าตอบและคลี่คลายความสงสัย
ใคร่รู้ ในการจัดกิจกรรม น้ันอาจประสบกับทั้งความส าเร็จ 
และความล้มเหลวในวิธีการ แสวงหาความรู้ตามวิธีการ
ของผู้เรียนเอง และเม่ือเขาพบค าตอบก็ จะน าความรู้ใหม่ 
ที่ได้น้ันมาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ ต้องการของ
ผู้เรียนเอง โดยจะน าเสนอต่อเพื่อน ครู ผู้ปกครอง และคน
อ่ืน ๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จน้ัน 
วิธีการสอนแบบโครงการเป็นฐาน ช่วยพัฒนาผู้เรียน ทั้ง
ด้านความรู้และคุณลักษณะผ่านการท างานที่มีการค้นคว้า
มี การแก้ปัญหาและการใช้ความรู้ ในชีวิตจริงโดยมีตัว
ผลงาน และการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ ท า
ให้เกิดเป็น ความคิดสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นไปทุก ๆ สัปดาห์ ซ่ึง Guilford (1967) ได้กล่าวไว้
ว่าความ สามารถใน การแก้ปัญหาของบุคคล เป็นการคิด
ที่ก่อให้ เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้
เป็นประโยชน์ ได้ความคิด สร้างสรรค์เป็นความคิดหลาย
แง่หลายมุม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
ครูและผู้ที่สนใจด้านงานวิจัยสามารถน าวิธีและ

กระบวนการวิจัยน้ีไปใช้ในการวางแผนและออกแบบระบบ
การเรียนการสอนได้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. ควรมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น การสนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์
เชิงลึก เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. 2556 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม การวิจัยเชิงส ารวจโดยน าแบบสอบถามมาประยุกต์ใช้ในการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การวิจัยประเมินหลักสูตรน้ีประเมินตามรูปแบบ CIPP 
model ของ Daniel L. Stufflebeam ซ่ึงท าการประเมินหลักสูตรใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต ผลที่ได้จากการวิจัยจะน ามาเป็นข้อมูลประกอบแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของบัณฑิต  
 ผลการศึกษาพบว่า ด้านบริบท กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ ของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 
ด้านปัจจัยน าเข้า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ด้าน
ผลผลิต กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเน้ือหารายวิชาในหลักสูตร ในการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ:   หลักสูตร ; การประเมินหลักสูตร ; CIPP model ; ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
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Lecturer at Division of Science Education, Faculty of Education, Nakhon Phanom University.  
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ABSTRACT 
 

 This research study determines to evaluate curriculum on Bachelor Degree of Education Program 
in Science, Faculty of Education, Nakhon Phanom University. The research employed survey methodology 
using questionnaire to explore opinions of stakeholder such as Professional in Science Education, 
Curriculum instructor, Students and Graduated. This research evaluated curriculum using CIPP model 
evaluation method of Daniel L. Stufflebeam. Following that method, the curriculum was evaluated in 4 
dimensions; Context evaluation; Input evaluation; Process evaluation and Product evaluation. The 
consequence of the research will be employed to guideline in amending and enhancing the curriculum 
program. These process is worthwhile to improve the effectiveness of Graduated students. 
 The result of this study indicated in each dimension as follow: Context evaluation as a whole, the 
participation revealed satisfactions on 4 curriculum objectives in high level. Input evaluation, the 
participation indicated satisfaction on quality of curriculum as a whole in high level. Process evaluation 
the participation showed satisfactions on classroom instruction, classroom evaluation and curriculum 
management in high level. Product evaluation, the participation presented satisfactions on contents and 
subjects in curriculum on applying knowledge in working task in high level 
 

Keyword:  Curriculum ; Curriculum Evaluation ; CIPP model and on Bachelor Degree of Education Program 
in Science 

 

บทน า 
 

 การศึกษาเป็นกระบวนการที่มีบทบาทส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สังคมปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรให้พ ร้อมรับมือต่ อการ
เปลี่ยนแปลง และเป็นบุคลากรที่ มีความสมบูรณ์ทั้ ง
ทางด้านความรู้และจริยธรรม จึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง 
 สภาพการณ์ที่ เก่ียวเน่ืองกับการจัดการศึกษา
ของประเทศไทยที่ประสบกับปัญหา เช่น การที่คะแนน
เฉลี่ยในการสอบของเด็กไทยเป็นอันดับที่  9 ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน หรือคะแนนการสอบวัดผลระดับ
นาน าช าติ ข อ ง  PISA ที่ ค่ อ นข้ างต่ า  (Gurria, 2016) 
สถานการณ์ที่นักเรียนไทยมีความสนใจศึกษาต่อทางด้าน
วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาลดลง (Martin et all, 
2012) กอปรกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเน้ือหาท า
ให้ นักเรียนไม่มีความคิดในเชิงพิ จารณ์  สถานการณ์
ดังกล่าวท าให้รัฐบาลตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนา

การศึกษาในประเทศไทย การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนไทยยุคใหม่ ปรับกระบวนทัศน์
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ อีกทั้งการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยการสร้างครูยุค
ใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีใจรักในวิชาชีพครูเข้ามาเป็นครูที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึก และความภูมิใจใน
ความเป็นไทย สามารถก้าวทันโลกและปรับระบบบริหาร
จัดการให้ มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญให้เป็นก าลังคนที่ มีคุณภาพแก่
สังคม โลกแห่งสังคมความรู้และข้อมูลสารสนเทศ โลกไร้
พรหมแดน ท าให้มีความตระหนักในกระบวนการพัฒนาครู
วิทยาศาสตร์ที่ มีทั กษะในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ มี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมเพื่อหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีทักษะ
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ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21 ได้แก่ ทักษะ
การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์และการใฝ่รู้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะการใช้ข้อมูล
สารสนเทศและสื่อ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
การท างานร่วมกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 
 ทั้งน้ี ปัจจัยหน่ึงที่ช่วยให้การจัดการเรียนการ
สอนด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายได้น้ัน คือ หลักสูตร ซ่ึงเป็น
เสมือนแม่บทของการบริหารจัดการ รวมถึงการจัด
การศึกษาว่าควรเป็นไปในทิศทางใด จากความหมายของ
หลักสูตร ในแนวคิดของ Taba กล่าวว่าหลักสูตรเป็นการ
รวบรวมประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนและคุณครูได้
ตั้ ง เป็ น วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ขึ้ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Taba & Taba, 
1962) ในขณะที่ Beaucham (Beauchamp, 1982) ได้
อธิบายถึงค าว่าหลักสูตรว่าเป็นแผนงานหรือโปรแกรมทาง
การศึกษาที่สถาบันจัดเตรียมขึ้น โดยแผนงานดังกล่าวอาจ
ประกอบด้วย ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของสถาบัน
โดยมีโครงสร้าง เน้ือหาสาระและกระบวนการที่เก่ียวข้อง 
การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรรวมถึงระบบ
หลักสูตรเพื่อเป็น แนวทางส าหรับการวางแผนการสอน 
ในขณะที่รุจิร์ (รุจิร์ ภู่สาระ, 2551) ได้กล่าวถึงหลักสูตร
ทางการศึกษาว่า เป็นรายการกระบวนวิชา แผนการเรียน
ที่ประกอบไปด้วย จุดประสงค์แบบแผนการจัดการเรียน
การสอนและการวัดการประเมินผลของการจัดการเรียน
การสอน  ซ่ึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ใจทิพ ย์  (ใจ
ทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ , 2539) ที่อธิบายว่า หลักสูตรมี 5 
องค์ประกอบ คือ เน้ือหาวิชาที่เรียน จุดมุ่งหมาย แผนการ
เรียน ประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะได้รับ และกิจกรรมทางการ
ศึกษาที่จัดให้ผู้เรียน นอกจากน้ี ชฎาวัลย์  (ชฎาวัลย์ รุณ
เลิศ, 2552) ได้วางแนวทางของหลักสูตร คือ แผนการ
ศึกษา ที่ประกอบไปด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง
กิจกรรม การวัดและการประเมินผล วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพื่อเป็นองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร สรุปความหมายของหลักสูตร คือ แผนการ
ด าเนินการในการจัดการเรียนรู้  ที่ ป ระกอบไปด้ วย
วัตถุประสงค์ เน้ือหารายวิชา การวัดการประเมินผล และ
กิจกรรมทางการศึ กษา เพื่ อเป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถ 
รวมถึงมีคุณลักษณะสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 ดังน้ันหลักสูตร ที่ มีประสิทธิภาพควรมีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการของสังคม 
ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเกิดประโยชน์
ในการพัฒนาตนเองและสังคม (วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2554 ; 
สุ นีย์  คล้ายนิล, 2545) โดยส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาได้ให้นโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
อุดมศึกษา พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปี (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2543) เพื่อให้
หลักสูตรสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อตอบสนองความสนใจของ
ผู้เรียน และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเพื่อหาทาง
ปรับปรุงแก้ไขส่ิงที่บกพร่อง (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554; ใจทิพย์ 
เชื้อรัตนพงษ์, 2539)  
 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเป็นกระบวนการที่
เกิดหลังจากมีการประเมินหลักสูตร ผลจากการประเมิน
หลักสูตรจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(วิชัย  วงษ์ใหญ่ , 2554; ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ , 2539) 
ตามที่ผลการวิจัยของ ทิศนา (ทิศนา แขมมณี, 2535) ได้
กล่าวถึงการประเมินหลักสูตร ว่าเป็นการหาคุณค่าของ
หลักสูตรเพื่อตัดสินความถูกต้องในการวางเค้าโครงและ
รูปแบบของหลักสูตร การบริหารงานด้านวิชาการด้าน
หลักสูตรและเพื่อตัดสินผลผลิตได้ ในขณะที่ โชติ (โชติ 
เพชรชื่น, 2536) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร คือ การ
พิจารณาคุณค่าความเหมาะสมของสิ่งที่ปรากฏในเอกสาร
ที่เขียนขึ้นมา การพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่าง
องค์ประกอบในระบบของการท า งานด้านการศึกษา และ
การพิจารณาถึงความเหมาะสมของศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่
น ามาจัดหรือบรรจุไว้เป็นข้อก าหนด ส าหรับการจัด
การศึกษา พร้อมกันน้ัน มารุต (มารุต พัฒผล, 2556) ได้
อธิบายความหมายของการประเมินหลักสูตรว่า เป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ของ
หลักสูตรน้ัน ๆ ว่า มีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตร
ก าหนดไว้เพียงใด โดยเชื่อถือข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
สามารถน าผลของการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาให้
หลักสูตรมีคุณภาพเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีในการศึกษาของ    
ศิริชัย กาญจนวาสี (2545) ยังได้ให้ความหมายของการ
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ประเมินหลักสูตรว่า เป็นกระบวนการศึกษา เก็บรวบรวม
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ และน ามาวิเคราะห์ เพื่อหาจุดเด่น จุด
ด้อย ของเน้ือหาสาระในหลักสูตร รวมถึงการบริหาร
หลักสูตร โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และเพื่อประเมินคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตร
ว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด และยัง
เป็นแนวทางในการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป จึงพอสรุปได้ว่า การประเมิน
หลักสูตร เป็นกระบวนการที่ด าเนินการเพื่อตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้หลักสูตร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช า
วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ที่ใช้ถึงปีการศึกษา 2559 
ด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงวิทยาการต่าง 
ๆ ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้การจัดการเรียน
การสอนตามหลักสู ต รเดิมอาจจะไม่สอดคล้อ งกับ
สภาพการณ์หรือความต้องการในปัจจุบัน และอาจจะไม่
ต อ บ ส น อ งค วาม ต้ อ ง ก าร ข อ งผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต  ห รื อ
ตลาดแรงงานได้ (มารุต พัฒผล, 2556) การตระหนักถึง
ความส าคัญ และความจ าเป็นของการประเมินหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ จึงด าเนินการการประเมินหลักสูตร เพื่อเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรใน
การตอบสนองต่อความต้องการของสังคมตามสภาพ
ปัจจุบัน นอกจากน้ันแล้วยังสามารถเป็นข้อมูลในการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ความต้องการของผู้เรียน รวมถึงตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอีกด้วย ซ่ึงแนวทางในการ
ประเมินหลักสูตรมีหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่าง เช่น 1) 
การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบของไทเลอร์ (Tyler,  
1942) ที่ เน้นการประเมิน 3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายของ
การศึกษา ประสบการณ์การเรี ยนรู้  และผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียน 2) การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบของส
เตค  (The stake Congruence Contingency Model) 
โดยสเตค (Stake, 1967) ได้เสนอแนวคิดในการประเมิน
หลักสูตรที่เน้นเก่ียวกับชนิดของข้อมูลและประเภทของ

กิจกรรม ซ่ึงจ าแนกเป็น ข้อมูลเชิงบรรยาย (Descriptive) 
และข้อมูลเชิงตัดสิน (Judge Mental) 3) การประเมิน
หลักสูตรตามรูปแบบของโพรวัส (Provus’ Discovery 
Evaluation Model) (Provus, 1971) เป็นการประเมิน
หลักสูตร 5 ขั้นตอน คือ ตั้งเกณฑ์มาตรฐาน รวบรวมผล
การปฏิบัติ เปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับเกณฑ์ที่ตังไว้ 
จ าแนกความแตกต่าง และท าการตัดสินใจ 4) การประเมิน
หลักสู ต รตามรูป แบบของแคบปา (The Phi Delta 
Cappa) (Kappa, 1968)  ซ่ึงเป็นการพัฒนาแนวคิดในการ
ประเมินโครงการของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971) 
การประเมินรูปแบบน้ีนิยมเรียกว่า CIPP Model โดยเน้น
การประเมิน 4 ส่วนของหลักสูตร คือ สภาพแวดล้อม 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ (สมหวัง พิธิยานุ
วัต น์ , 2544) ซ่ึ งโครงสร้างของรูปแบบ CIPP Model 
ป ระก อบ ด้ วย การป ร ะ เ มิ น ด้ าน บ ริบ ท  (Context 
Evaluation) เป็ นการป ระ เมิ นที่ ให้ รู้ ข้ อ มู ล เก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมในการจัดการศึ กษา เช่น  วิสัยทั ศ น์ 
จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร ; การประเมินปัจจัย
เบื้องต้นหรือตัวป้อนเข้า (Input Evaluation) ประเด็น
การป ระ เมิน เก่ีย วกับ งบประมาณ  อาคารสถานที่ 
คุณลักษณะ คุณวุฒิ  คุณสมบัติของผู้บริหาร ผู้สอน 
คุณภาพผู้ เรียน สื่อวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ต ารา การ
สนับสนุนส่งเสริมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร; การ
ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพื่อหาจุดที่ควรพัฒนาของการด าเนินงานใน
หลักสูตร เช่น การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผลและการประเมิน
คุณ ภ าพการศึ กษา และการประ เมินด้ านผลผลิ ต 
(Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบผลที่
เกิดกับผู้เรียนโดยประเด็นการประเมินเก่ียวกับคุณลักษณะ
อันพึ่งประสงค์ ผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทักษะความสามารถในการปฏิบัติ (มาเรียม นิลพันธ์ , 
2553) โดยรูปแบบการประเมินน้ีเป็นการประเมินภายในที่
ด าเนินการโดยผู้ประเมินขององค์กรน้ัน โดยมีผู้ด าเนินการ
เป็นบุคลากรหรือผู้บริหารขององค์กรน้ัน โดยรูปแบบถูก
น ามาใช้ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกทั้งการประเมิน
ระยะสั้นและระยะยาว และทั้งในองค์กรที่มีขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก โดยมีการประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางใน
หลากหลายแขนง เช่น ทางด้านการศึกษา การพัฒนา
ชุมชน ความปลอดภัยของระบบขนส่งและระบบตรวจสอบ
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ทางทหาร เป็นต้น (Stufflebeam, 2003) ดังน้ันสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์จึงด าเนินการการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบ 
CIPP Model เน่ืองจากเป็นกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมส าหรับ
ข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินผลสรุปของทั้งเน้ือหารายวิชา 
โครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม
ในการด าเนินการตามหลักสูตร ผู้เก่ียวข้องกับหลักสูตร และ
บัณฑิต และน าผลที่ ได้จากการวิจัยครั้งน้ีมาเป็นข้อมูล
ประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสม ทันต่อสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
บัณฑิตในการน าความรู้ไปใช้ และให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นต่อไป  
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พ .ศ . 2556 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
        ตัวแปรอิสระ          ตัวแปร
ตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ บัณฑิตที่

จบจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2558 เป็นจ านวนทั้งหมด 167 คน นักศึกษา
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2559 จ านวนทั้งหมด 513 คน และอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา จ านวน 7 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แ ก่ บัณฑิตในหลักสูต ร  
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558 จ านวน 94 คน 
และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้นปีที่ 1-5 ที่ลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษา 2559 จ านวน 165 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ 
รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 คน 
 
รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการ
ด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (5 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  คณะ
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม และ เพื่อศึกษาปัญหา
และแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม รูปแบบการวิจัยเป็นแบบการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยด าเนินการประเมิน
หลักสูตร 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต ตามรูปแบบ CIPP Model  
ซ่ึงประกอบด้วย ด้านย่อย ๆ ดังน้ี 1) ด้านบริบท ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา 
โครงสร้างของหลักสูตรและเน้ือหาของหลักสูตร 2) ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติ
ข อ งอ าจ าร ย์  แ ล ะด้ าน วั ส ดุ  - อุป ก ร ณ์  เอก ส าร
ประกอบการศึกษา เอกสารวิชาการ ต าราเรียน อาคาร 
และสถ าน ที่ ในการ จั ด การ เรี ย นการสอน  3) ด้ าน

1. บัณฑิตที่จบจาก
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2558 

2. นักศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

3. อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 

 

การประเมินหลักสูตร 4 

ด้าน คือ  ด้านบริบท 

ด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน

กระบวนการ และด้าน

ผลผลิต 

ปัญหาและแนวทางการ

พัฒนา ปรับปรุง

หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556 
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กระบวนการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการบริหารหลักสูตร และ 4) ด้านผลผลิต 
ได้แก่ คุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา แบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้ าน ค วาม รู้  ด้ าน ทั ก ษ ะ ท างปั ญ ญ า  ด้ าน ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดจน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใช้ ใน ก าร วิ จั ย ป ร ะก อ บ ด้ วย  
แบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดการสร้ างและพัฒนา 
แบบสอบถามการวิจัยด าเนินการ ดังน้ี 
  1. ศึ กษ าเอกสาร และ งาน วิ จั ย ที่
เก่ียวข้องกับการประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม 
  2. ก าหนดกรอบแนวความคิดเห็นใน
ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินหลักสูตร 
  3. จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นใน
หลักสูตรโดยให้ครอบคลุมในด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เรียนการสอน ในเรื่องหลักสูตรและเน้ือหาวิชา ผู้สอน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ
น าไปใช้ในการท างาน การน าไปใช้กับการพัฒนาตนเอง 
และการบริหารและจัดการ 
  4. น า แ บ บ ส อ บ ถ า ม เส น อ ต่ อ
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ  เพื่ อต รวจสอบความตรงเชิ ง เ น้ื อห า 
(Content Validity) 
  5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์
เพื่อใช้ในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังบัณฑิต และนิสิต
ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ซ่ึงได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนจากบัณฑิต  จ านวน  94 คน จาก
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 167 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.29 
และจากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร  จ านวน 
165 คน จากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ 513 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.16 ของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่  อาจารย์
ผู้สอนรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 
7 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 266 คน และน า
แบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ผล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนของข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ 
ผู้วิจัยได้นับความถี่ และแสดงผลอยู่ในรูปร้อยละ 
 2. ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นข้อค าถามแบบ
มาตรประมาณค่า ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และท าการ
แปลผล ดังน้ี  

ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย การแปลผล 
1.00 – 1.50 คะแนน น้อยที่สุด 
1.51 – 2.50 คะแนน น้อย 
2.51 – 3.50 คะแนน ปานกลาง 
3.51 – 4.50 คะแนน มาก 
4.51 – 5.00 คะแนน มากที่สุด 

 
 3. ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบปลายเปิดที่เป็น
ข้อค าถาม ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา โดยท า
การจัดกลุ่มของข้อมูล นับความถี่หาค่าเฉลี่ยและรายงาน
ผลในลักษณะที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ .ศ . 2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
นครพนม โดยด าเนินการประเมินหลักสูตรทั้งหมด 4 ด้าน 
ซ่ึงประกอบไปด้วย บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ด้านผลผลิต จากกลุ่มตัวอย่าง บัณฑิต นักศึกษา และ
อาจารย์ โดยด าเนินการประเมินหลักสูตร  4 ด้าน คือ 
ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต ผ่านแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ จากการเก็บข้อมูลการวิ จัย
จากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงประกอบด้วย บัณฑิต นักศึกษา
ปัจจุบัน และอาจารย์ผู้สอน ผลจากการส ารวจทั้งหมด 266 
คน พบว่าเป็น บัณฑิต จ านวน  94 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 
นักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 และ
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อาจารย์ผู้สอนจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60  โดยสรุป
ผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พ .ศ . 2556 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า 1) ด้านบริบท กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ ยอยู่ ที่   4.28 2) ด้ านปั จจัยน าเข้ า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษามาก 
ในส่วนของโครงสร้างของหลักสูตร เน้ือหาของหลักสูตร 
คุณ สม บั ติ ข อ งอาจารย์  วัส ดุ  - อุป กรณ์  เอกสาร
ประกอบการศึกษา เอกสารวิชาการ ต าราเรียน อาคาร
และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนน้ัน กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีผลค่าเฉลี่ยการประเมิน
อยู่ที่ 4.16 3) ด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
และการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 และ 4) ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ซ่ึงได้
แบ่งออกเป็น 6 ด้านอยู่ในระดับมาก  มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.17 ทั้งน้ีจากการวิจัยครั้งน้ีพบว่า 
ผลการประเมินความพึงพอใจในเรื่องของ วัสดุ - อุปกรณ์ 
เอกสารประกอบการศึกษา เอกสารวิชาการ ต าราเรียน 
อาคาร และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าด้านอ่ืนๆ  
 2. จากผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการ
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีแผนการปรับปรุงและ
พัฒนาในเรื่องของวัสดุ - อุปกรณ์ เอกสารประกอบการ
ศึกษา เอกสารวิชาการ ต าราเรียน อาคาร และสถานที่ใน
การจัดการเรียนการสอน ให้พอเพียงต่อความต้องการของ
นักศึกษาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พ .ศ . 2556 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า 1) ด้านบริบท กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในระดับ

มาก 2) ด้านปัจจัยน าเข้า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษามาก ในส่วนของโครงสร้างของ
หลักสูตร เน้ือหาของหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ วัสดุ 
- อุปกรณ์ เอกสารประกอบการศึกษา เอกสารวิชาการ 
ต าราเรียน อาคารและสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
น้ัน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3) ด้าน
กระบวนการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหาร
หลักสูตรอยู่ ในระดับมาก และ 4) ด้านผลผลิต กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ซ่ึงได้แบ่งออกเป็น 6 ด้านอยู่ในระดับมาก  ทั้งน้ี
จากการวิจัยครั้งน้ีพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจใน
เรื่องของ วัสดุ - อุปกรณ์ เอกสารประกอบการศึกษา 
เอกสารวิชาการ ต าราเรียน อาคาร และสถานที่ในการ
จัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ที่เป็น
เช่นน้ีอาจะเน่ืองมาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จึงดาเนิน
การการประเมินหลักสูตร โดยเล็งเห็นความสาคัญของการ
ประเมินหลักสูตรเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความ
มีประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
ประสิทธิภาพของหลักสูตรในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมตามสภาพปัจจุบัน นอกจากน้ันแล้วยัง
สามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ ความต้องการของ
ผู้เรียน รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรภัสสร อินทรบ ารุง (2558) ที่
ท าการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบว่า เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพหรือมีผลผลิต
ตามวัตถุประสงค์ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน สมควรที่จะ
ด าเนินการต่อไป เพียงแต่ต้องปรับปรุงองค์ประกอบย่อย
บางประเด็นเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น  
 2. การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ . 2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีแผนการปรับปรุงและพัฒนาใน
เรื่องของวัสดุ  - อุปกรณ์ เอกสารประกอบการศึกษา 
เอกสารวิชาการ ต าราเรียน อาคาร และสถานที่ในการ
จัดการเรียนการสอน ให้พอเพียงต่อความต้องการของ
นักศึกษาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งน้ีอาจะเน่ืองมาจากสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์มีแผนการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของ
วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการศึกษา เอกสารวิชาการ 
ต าราเรียน อาคาร และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 
ให้พอเพียงต่อความต้องการของนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้
มีประสิทธิภาพตรงตามลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภัทร มีนา  และคณะ 
(2561) ที่ท าการการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
พบว่า มีมิติสิ่งสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้  ผ่านการ
ประเมินในตัวบ่งชี้การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมในชั้นเรียนแต่
ไม่ผ่านการประเมินตัวบ่งชี้ความเหมาะสมของโครงสร้าง
และหน่วยกิตของหลักสูตร 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

น าผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2556 เป็นข้อมูล
ที่ น าไป ใช้ ในการพัฒ นาหลักสูต รครุศาสตรบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ปรับปรุง 2561 ในด้านบริบท 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร ให้
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของสังคม 
และความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ลที่ ใช้ ในการ วิจัยการประเมิ น
หลักสูตรที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ให้มากขึ้น และปรับปรุงแบบสอบถามให้มีเน้ือหา มีความ
ทันสมัยและเป็นปัจจุบันต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
มากขึ้น  
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ค าแนะน าในการเตรียมและการส่งต้นฉบับ 

 
กองบรรณาธิการ วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซ่ึงซ่ึงเป็นวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้รับผลงานเก่ียวกับบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือ บทความ
ปริทัศน์ที่เก่ียวกับครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยบทความต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน เพื่อ
ความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะน าแนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ ดังน้ี 
 
ประเภทของบทความ 

1. บทความวิชาการ (Academic article) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอ
แนวคิดใหม่ ๆ จากพื้นฐานวิชาการที่ได้เรียบเรียงมาจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อ่ืน หรือเป็นบทความทาง
วิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ส าหรับผู้สนใจทั่วไป กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล สรุป เช่น หนังสือ วารสารวิชาการ อินเตอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์
วิจารณ์ เสนอแนวทางการแก้ไข 

2. บทความวิจัย (Research article) หมายถึง เป็นการน าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมา
และความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัย 

บทความวิจัยประกอบด้วย หน้าที่เป็นชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และเน้ือหาของบทความ ในส่วนหน้าที่เป็นชื่อเรื่องควรมี
ข้อมูลตามล าดับดังน้ี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษา ควรมีรายละเอียด 
เช่น หลักสูตร สาขา มหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และวุฒิการศึกษาของคณะกรรมการ 

บทคัดย่อต้องระบุถึงความส าคัญของเรื่อง  วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย (ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่ม 
เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิจัย) ผลการวิจัย และบทสรุป  ความยาวไม่เกิน 250 ค า 

ในกรณีที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ให้ผู้นิพนธ์เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุค าส าคัญของเรื่อง 
(keywords) จ านวนไม่เกิน 5 ค า 

เน้ือหาของบทความ ให้เริ่มต้นจากบทน าโดยมีความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ และสมมุติฐาน
ของงานวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย และกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เทคนิคและวิธีการทั่วไปให้
อธิบายไว้ในส่วนวัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย ผลการทดลองต่างๆ ให้อธิบายไว้ในส่วนผลการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การทดลองกับงานของผู้อ่ืนให้เขียนไว้ในส่วนอภิปรายผลการวิจัย และการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ให้เขียนไว้ในส่วน
สรุปผลการวิจัย 

3. บทความปริทัศน์ (Review article) หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มี
การศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลึกอย่างทันสมัย  โดยให้ข้อวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็น
แนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 

บทความปริทัศน์เป็นการน าเสนอภาพรวมของเรื่องที่ น่าสนใจโดยในหน้าแรกของบทความปริทัศน์จะต้อง
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ที่อยู่ผู้นิพนธ์ และบทสรุป เพื่อเป็นการสรุปเรื่องโดยย่อให้เข้าใจว่าเรื่องที่ได้น าเสนอมีความ
น่าสนใจและความเป็นมาอย่างไรพร้อมระบุค าส าคัญของเรื่อง (keywords) จ านวนไม่เกิน 5 ค า 

เน้ือหาของบทความ ต้องมีบทน า เพื่อกล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องที่น าเสนอก่อนเข้าสู่เน้ือหาในแต่ละประเด็น 
และต้องมีบทสรุป เพื่อขมวดปมเรื่องที่น าเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวส าหรับให้ผู้อ่านได้
พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป 
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ผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับบทความที่น าเสนออย่างละเอียด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้ือหาที่ใหม่ที่สุด 
บทความปริทัศน์ต้องน าเสนอพัฒนาการของเรื่องที่น่าสนใจ ข้อมูลที่น าเสนอจะต้องไม่จ าเพาะเจาะจงเฉพาะผู้อ่านที่อยู่ในสาขา
ของบทความเท่าน้ัน แต่ต้องน าเสนอข้อมูลที่ผู้อ่านในสาขาอ่ืนๆ หรือนิสิตนักศึกษาในระดับสูงสามารถเข้าใจได้ 
 
การเตรียมต้นฉบับ 

1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทย องค์ประกอบต่างๆ ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้จัดท าตามค าแนะน าการ
เตรียมต้นฉบับน้ี การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้ค าศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการ
เขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จ าเป็น กรณีจ าเป็นให้เขียนค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยค าแรก
ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนอักษรและค าที่เหลือทั้งหมดให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุกค าให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์
ใหญ่ การปรากฏอยู่หลายที่ในบทความของศัพท์ค าเดียวกันที่เป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้ค าศัพท์ภาษาไทยตาม
ด้วยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะค าศัพท์ภาษาไทยเท่าน้ัน  

2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word ระยะบรรทัดเดี่ยว โดยจัดหน้ากระดาษ ขนาด A 4 
(8.5 x 11 น้ิว) ตั้งค่าหน้ากระดาษส าหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน  ด้านละ 1 น้ิว (2.5 เซนติเมตร) จัดสอง
คอลัมน์ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า 

3. รูปแบบตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบ  TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใช้ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน ดังน้ี ชื่อเรื่องขนาด 18 pt. ชื่อผู้เขียนบทความและหัวข้อหลักใช้ตัวอักษรขนาด 
16 pt. หัวข้อรองใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนาเน้ือความทุกส่วนใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็น
ชื่อต าแหน่งทางวิชาการของผู้เขียนบทความและที่อยู่ใช้ตัวอักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ 

4. จ านวนหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 9 หน้า (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง) 
5. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเส้น แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Pictures, Figures, Diagrams and Graphs) ให้

แทรกไว้ในเน้ือเรื่องอาจจัดท าเป็นขาวด าหรือสีใดก็ได้ โดยให้ผู้เขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่จ าเป็นเท่าน้ัน  เรียงล าดับให้
สอดคล้องกับเน้ือเรื่อง ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนของตาราง ส่วนชื่อรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟให้อยู่ด้านล่างพร้อมทั้งค าอธิบาย
สั้นๆ ที่สื่อความหมายได้สาระครบถ้วน ส่วนไฟล์รูปภาพให้แยกไฟล์ต่างหากจากต้นฉบับโดยให้แนบเป็นไฟล์สกุล .jpg หรือgif 
เป็นต้น 

6. เอกสารอ้างอิ มีรายละเอียดตามที่ก าหนด ดังน้ี 
ให้น าปีที่พิมพ์ลงไว้หลังช่ือผู้แต่งและใส่ไว้ในวงเล็บ ดังตัวอย่าง 
    6.1 ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//พิมพ์ครั้งที่.//สถานที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์. 
    6.2 ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์, เดือน).//“ชื่อบทความ,”//ชื่อวารสาร.//ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที่)/;/เลขหน้า. 
    6.3 ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ระดับวิทยานิพนธ์.//ชื่อเมือง : ชื่อมหาวิทยาลัย. 
    6.4 ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้นเม่ือ,//จาก//ระบุเว็บไซต์. 
    6.5 การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้ 2 ภาษาคู่กัน คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
7. ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณากับวารสารฉบับอ่ืน 
8. การส่งต้นฉบับ ให้ผู้เขียนบทความน าส่งต้นฉบับที่ edunpujournal@gmail.com โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารจตุรวิทย์ ช้ัน 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 167/1 
หมู่ 8 ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร. 082-2292829 , 042-587181 โทรสาร. 042-587182 

 
 
 
 

mailto:npujournal@gmail.com
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แบบฟอร์มน าส่งบทความเพื่อพิจารณาลงวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

1.  ชื่อ – สกุลเจ้าของบทความ  (ภาษาไทย)..................................................................................................................................................... 
     ชื่อ – สกุลเจ้าของบทความ  (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................ 
 ต าแหน่ง (   )  อาจารย์มหาวทิยาลัยนครพนม (   )  อาจารย์/บุคคลทั่วไป 
  (   )  นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  (   )  มหาวิทยาลัยนครพนม     (   )  มหาวิทยาลยั...................................... 
2.  ประเภทบทความ      (   )  บทความวจิัย     (   )  บทความวิชาการ     (   )  บทความปริทัศน ์
3.  ชื่อเร่ือง 
 ภาษาไทย........................................................................................................................ .................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..………. 
 ภาษาอังกฤษ............................................................................................................................. ........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.  สถานทีต่ดิตอ่เจ้าของบทความ 
 ที่อยู่ที่ตดิต่อสะดวก........................................................................................................................... ................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 โทรศัพท…์………………………………………โทรสาร………………………………………………E – mail…………………………………..…………………… 
5.  การรับรองบทความ 
 ข้าพเจ้าของรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณากับวารสารฉบับอ่ืน โดยยินยอมว่า
บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมโดยชอบธรรม 
6.  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ) ไดต้รวจสอบบทความนี้แล้วขอรับรองว่า องคป์ระกอบและเนื้อหาของบทความนี้มคีวาม
สมบูรณ์และถกูต้องตามหลกัวิชาการ โดยบทความนี้เป็นเน้ือหาบางส่วนของวิทยานิพนธ์ /การศึกษาค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาจัดท า  และ 
เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ)์         ลงชื่อ ........................................................................ 

       (........................................................................)  
          วันที่...........เดือน.......................พ.ศ........... 

7.  ในกรณีที่มีการประเมินมากกว่า 1 คร้ัง ผู้ลงบทความจะต้องช าระเงินเพิ่ม 800 บาท/คร้ัง (ตามจ านวนที่ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมิน) 
8.  กรณีไม่แกไ้ขการประเมินและยกเลิกการลงบทความวารสารมหาวิทยาลัยนครพนมจะไมค่ืนเงนิ 
9.  ข้าพเจ้าขอปฏิบตัติามกระบวนการและวิธกีารด าเนนิการจดัท าวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
                  ยอมรับ   
                  ไม่ยอมรับ   

 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวขา้งต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

                 ลงชื่อ                                                    เจ้าของบทความหรือผู้แทนส่งบทความ 
          (.....................................................................) 
           วันที่...........เดือน.......................พ.ศ...........    
 
หมายเหต ุ - กรุณาส่งแบบฟอร์มมาที่ วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  อาคารจตุรวิทย์ ชั้น 4 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 167/1 หมู่ 4 ต าบลนาราชความ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000 
  โทรสาร  042-587182 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ดร.ปรมะ แขวงเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 082-2292829 , 042-587181 
    E-mail. : edunpujournal@gmail.com 
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แบบฟอร์มน าส่งบทความเพื่อพิจารณาลงวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
กรณีมีผู้ร่วมวิจัย 

 

1.  ประเภทบทความ      (   )  บทความวจิัย     (   )  บทความวชิาการ     (   )  บทความปริทัศน์ 
2.  ชื่อเร่ือง 
 ภาษาไทย............................................................................................................................................................ .............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ภาษาอังกฤษ................................................................................................................................................. .................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
3.  ชื่อ – สกุล ผู้วิจัยหลกั...................................................................................สัดสว่น…………………………………………………………………………… 

     ชื่อ – สกุล ผู้ร่วมวิจัย...................................................................................สัดสว่น…………………………………………………………………………… 

     ชื่อ – สกุล ผู้ร่วมวิจัย...................................................................................สัดสว่น…………………………………………………………………………… 

     ชื่อ – สกุล ผู้ร่วมวิจัย...................................................................................สัดสว่น…………………………………………………………………………… 

4.  สถานทีต่ดิตอ่ผู้วจิัยหลัก 
 ที่อยู่ที่ตดิต่อสะดวก..................................................................................................................................................... ....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 โทรศัพท…์………………………………….……โทรสาร…………………….…………………………E – mail………………………….……..…………………… 
5.  การรับรองบทความ 
 ข้าพเจ้าของรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณากับวารสารฉบับอ่ืน โดยยินยอมว่า
บทความที่ตีพิมพ์ลงในครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม และไฟล์ดิจิตอลถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมโดยชอบ
ธรรม 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

                 ผู้วจิัยหลัก 
ลงชื่อ                                                                 

                      (.........................................................................) 
            วันที่...........เดือน.......................พ.ศ...........               . 
                 ผู้ร่วมวิจัย 

ลงชื่อ                                                                 
                      (........................................................................) 
            วันที่...........เดือน.......................พ.ศ...........               . 
                 ผู้ร่วมวิจัย 

ลงชื่อ                                                                 
                      (........................................................................) 
            วันที่...........เดือน.......................พ.ศ...........               . 
                 ผู้ร่วมวิจัย 

ลงชื่อ                                                                 
                      (........................................................................) 
            วันที่...........เดือน.......................พ.ศ...........                
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