
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
การผลิตวารสารวิชาการ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 
 
 
 
 
 

 
 

บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ค าน า 
 คู่มือปฏิบัติงานการผลิตวารสารวิชาการเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางด าเนินการเก่ียวกับการผลิต
วารสารวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ และสามารถน ากระบวนการไปปฏิบัติการจัดท าวารสารในรูปแบบเดียวกัน คู่มือ
ฉบับนี้ประกอบด้วย 1) ความส าคัญและความจ าเป็น 2)วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 3)ประโยชน์ของคู่มือ
การปฏิบัติงาน  4)ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงาน  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตวารสารวิชาการต่อไป 
  
 
 

นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 
สิงหาคม  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
ค าน า 
บทที่ 1  บทน า 
 ความส าคัญและความจ าเป็น        1 
 วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน       2 
 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน        2 
 ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงาน        2 
 นิยามศัพท์เฉพาะ          2 
บทที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ     4 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ         4 
 โครงสร้างบริหารจัดการ         6 
 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)        6 
 โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart)      7 
 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart)        8 
บทที่ 3  หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และข้อควรระวัง ข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน   9 
 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน         9 
 วิธีการปฏิบัติงาน          10 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)       13 
 ข้อควรระวัง และข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน      14 
บทที่ 4  เทคนิคการปฏิบัติงาน         15 
 วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน        15 
 เทคนิคการท างานเชิงรุก         15 
 เทคนิคแต่ละข้ันตอนในการท างาน        15 
 เทคนิคให้ผู้รับบริการชมเชย        15 
 ความยุ่งยากของงาน         16 
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน      16 
 



 
 
 
บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การพัฒนา และข้อเสนอแนะ     17 
 ปัญหา อุปสรรค          17 
 แนวทางแก้ไขและพัฒนา         17 

ข้อเสนอแนะ          17 
บรรณานุกรม           18 
ประวัติผู้เขียน           19 
ภาคผนวก           20 
 แบบฟอร์มวารสาร         21 
 แบบฟอร์มแบบประเมินบทความ        24 
 ตัวอย่างบทความวารสาร         25 

 



1 
 

บทที่ 1   
บทน า 

ความส าคัญและความจ าเป็น 
  วารสารวิชาการมีความส าคัญยิ่งในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดและ
พัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่าง ๆ ของวิทยาการอันหลากหลาย 
การอ่านวารสารวิชาการ จึงเป็นสิ่งส าคัญในการติดตามความรู้ใหม่เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า วิ จัย 
เผยแพร่ไปยังประชาคมวิชาการ ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์  
(http://rtnakm.com/2017/06/27/4204/) 
  วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่คล้ายกับนิตยสาร วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นรายประจ า มีลักษณะและ
รูปเล่มคล้ายนิตยสาร แต่แตกต่างจากนิตยสารตรงที่เนื้อหาภายในเป็นด้านวิชาการมากกว่าด้านบันเทิง ใช้จ านวนสี
และภาพประกอบน้อยกว่า การจัดท าวารสารมีขึ้นเพ่ือสนองนโยบายและความต้องการของหน่วยงาน สมาคม 
องค์กร หรือสถาบันต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ บทความทาง วิชาการ ผลงานการวิจัย 
ความรู้ทางวิชาการ และความก้าวหน้าทางวิทยาการมากกว่าจัดท าเพ่ือธุรกิจการค้าแบบนิตยสารและใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ ส าหรับรูปเล่มของวารสาร ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับความหนาที่แน่นอน แต่ไม่ควรหนา
หรือบางเกินไป หากเป็นวารสารขนาดมาตรฐานไม่ควรหนาต่ ากว่า 4  หน้า และไม่ควรหนาเกิน 1   หน้า ถ้าหาก
ขนาด 16 ยก ก็ไม่ควรต่ ากว่า 5  หน้า และไม่ควรเกิน 2   หน้า เพราะหากจ านวนหน้าน้อยหรือมากเกินไป ความ
สนใจของผู้อ่านจะลดน้อยลง ( วิษณุ สุวรรณเพิ่ม, 2531 : 12) 
  วารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือ
ส่งเสริมให้วารสารวิชาการได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
(http://ssruplan.ssru.ac.th/index.php?option=ActionPlan) 
  จากการสัมภาษณ์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ การจัดท าวารสารมีความจ าเป็น และ
สามารถเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์  
  ผู้เขียนจึงเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิต
วารสารวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้
เพ่ือนผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานร่วมกันได ้
 
 
 
 

http://rtnakm.com/2017/06/27/4204/
http://ssruplan.ssru.ac.th/index.php?option=ActionPlan
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วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิตงานวารสารคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
2. เพ่ือให้เพ่ือนผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

 
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

1. ได้คู่มือในการปฏิบัติงาน 
2. ได้คู่มือให้เพ่ือนผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

 
ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงาน 
  การผลิตงานวารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ตั้งแต่การ 
ประชาสัมพันธ์ การรับ การส่งบทความ การประสานงานระหว่างผู้เขียนบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน
บทความ จนถึงข้ันตอนการส่งตีพิมพ์บทความ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และส่งให้ผู้เขียนบทความ 
  
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 วารสาร  หมายถึง สิ่งพิมพ์เป็นเล่มก าหนดออกเป็นประจ าในระยะสัปดาห์ ปักษ์ เดือน หรือรายปี มักจะ
มุ่งให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ผู้อ่านเป็นส่วนรวม หรือเฉพาะกลุ่ม 
 บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
อย่างชัดเจน ตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้อาจเป็นการน าความรู้จาก แหล่ง
ต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ องค์ประกอบของบทความทางวิชาการ 

บทความวิจัย หมายถึง บทความท่ีเป็นผลงานต่อเนื่องจากงานวิจัย หรือสกัดมาจากงานวิจัย ซึ่งบทความ
ประเภทนี้ เป็นบทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยให้มีความกระชับและสั้นเพ่ือส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ และในที่ประชุมสัมมนา โดยการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยคือบทความที่ต้องผ่าน
การกลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหาสาระความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการนั้น ๆ นอกจากนี้แล้วจะต้องมี
รูปแบบการจัดพิมพ์ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือตามที่คณะกรรมการประเมินด้วย 

ผู้เขียนบทความ หมายถึง ผู้เขียนบทความมีเนื้อเรื่องที่มีข้อมูลมาจากความเป็นจริง ประกอบด้วย
ข้อคิดเห็นของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่าน ทราบแนวความคิดของผู้เขียนบทความนั้นว่าเป็น
อย่างไร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินผล เช่น 
นักวิจัย นักวิชาการด้านวัดผลและประเมินผล คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ด้านวิจัยและประเมินผลของสถาน
ประกอบการ หรือองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น 

จัดส่ง หมายถึง การเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 

การเผยแพร่ หมายถึง  กระบวนการที่ท าให้นวัตกรรมได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้โดยสมาชิกของ

ชุมชนเป้าหมาย  ฉะนั้น  การเผยแพร่จึงเป็นกระบวนการซึ่งนวัตกรรม (Innovation)  จะถูกน าไปถ่ายทอดผ่าน

ช่องทางของการสื่อสาร  (Communication)  ในช่วงเวลาหนึ่ง  (Time)  กับสมาชิกท่ีอยู่ในระบบสังคมหนึ่ง  

(Social System)  ให้เกิดการยอมรับ  (Adoption)  จากการวิเคราะห์ลักษณะของการเผยแพร่ 
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บทที่ 2 
หน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่าง ๆ เช่น 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งาน
สัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 

(3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการ
ประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การด าเนินการประชุมและการ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

(4) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ืออ านวยความ
สะดวก และเกิดความร่วมมือ 

(5) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้ง

ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป เพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
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 โครงสร้างบริหารจัดการ 
  โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

คณบดี 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหน้าส านักงาน 

หัวหน้าฝ่าย 
พัฒนางานวิจัยและบริการวชิาการ 

หัวหน้าฝ่าย 
แผนงานและประกันคุณภาพ 

หัวหน้าฝ่าย 
คลังและพัสด ุ

หัวหน้าฝ่าย 
บริหารงานทั่วไป 

หัวหน้าฝ่าย 
กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าฝ่าย 
บริการการศึกษา 

หัวหน้าสาขาวชิา 
ภาษาไทย 

หัวหน้าสาขาวชิา 
ภาษาอังกฤษ 

หัวหน้าสาขาวชิา 
คณิตศาสตร ์

หัวหน้าสาขาวชิา 
เทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้าสาขาวชิา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หัวหน้าสาขาวชิา 
การศึกษาปฐมวัย 

หัวหน้าสาขาวชิา 
สังคมศึกษา 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
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 โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 
 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

คณบดี  

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 1.1 งานธุรการ / สารบรรณ 
 1.2 งานประชาสัมพันธ์ 
 1.3 งานIT/โสตฯ 
 1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 
 1.5 งานบุคลากร            
 1.6 งานมาตรฐานระบบ
บริหารงานคณุภาพ            
2.ฝ่ายคลังและพัสดุ 
 2.1 งานการเงิน งานบัญชี
งบประมาณ 
 2.2 งานพัสดุ 

1.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
 1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/  
      งบประมาณ 
 1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล 
      ปฏิบัติราชการ 
 1.3 งานประกันคุณภาพ 

1.ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
  1.1 งานผลิตผลงานวิจยั 
  1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจยั 
  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
  1.4 งานบริการวิชาการแก่
สังคม 
  1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
  1.6 งานจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

1.ฝ่ายบริการการศึกษา 

 1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
 1.2 งานหลักสูตรและการสอน 
 1.3 งานทะเบียนแลประมวลผลขอ้มูล 
 1.4 งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
 1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1.ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

   และ ศิลปวัฒนธรรม 
 1.1 งานกิจการนักศึกษา 
 1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ 
 1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา
 1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าส านักงาน 

หลักสูตร 
 1.1 สาขาวิชาภาษาไทย 
 1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 1.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
 1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 1.5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 1.6 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์          
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณบดี  

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

หัวหน้าส านักงาน 

งานผลิตผลงานวิจยั 
นางสาวมณีเนตร  รวมภกัดี 

งานเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
นางสาวมณีเนตร  รวมภกัดี 

งานผลิตวารสารวิชาการ 
นางสาวมณีเนตร  รวมภกัดี 

งานจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
นางสาวมณีเนตร  รวมภกัดี 

งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
นางสาวมณีเนตร  รวมภกัดี 
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บทที่ 3   
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และข้อควรระวัง  

ข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน 
 

การปฏิบัติงานผลิตวารสาร มีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และข้อควรระวัง ดังต่อไปนี้ 
 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการผลิตวารสาร  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ได้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการ ดังนี้ 

1) กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศ ต้องมีศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสารวิชาการ 

2) ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ท างานวิจัยและมีผลงานการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง 

3) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ผู้เขียนควรมาจากสถาบันอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันที่
จัดท าวารสารวิชาการนั้น บทความดังกล่าวควรมีจ านวนไม่น้อยกว่า  1 % ของจ านวนบทความ
ทั้งหมด ในอนาคตควรมีการเพ่ิมจ านวนบทความประเภทดังกล่าวให้ถึง  25% ของบทความ
ทั้งหมด เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพวิชาการของประเทศ 

4) บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดท าวารสารวิชาการนั้นต้องให้ผู้ประเมิน
จากสถาบันภายนอกเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น 

5) ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการทุก ๆ  2 ปี ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
6) บทความแต่ละบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีติพิมพ์เป็นภาษา 

ต่างประเทศต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย 
7) วารสารวิชาการต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง 
8) วารสารวิชาการต้องมีบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
9) วารสารวิชาการควรมีการตีพิมพ์บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นครั้งคราว 
 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Index Citation Center) ได้ก าหนด

เกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้ 
เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสาร 

เกณฑ์หลัก 
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          1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) โดย
มีข้อมูลประกอบ ดังนี้ 
                    1.1 ส าเนาผลประเมินของผู้ทรงวุฒิที่เชิญพิจารณาบทความ 
                    1.2 รายชื่อผูท้รงคุณวุฒิของข้อ 1.1 (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์) โดยทาง TCI 
จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ 
          2. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่ก าหนด  
          3. วารสารต้องมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ตีพิมพ์อย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (เกณฑ์หลักส าหรับวารสารใหม่ที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ
เป็นเกณฑ์รองส าหรับวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI)  
เกณฑ์รอง 
          1. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI 
          2. วารสารต้องมีการก าหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน 
          3. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
          4. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 
          5. วารสารต้องมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน 
ได้แก่ 
                    -  ชื่อ และที่อยู่ผู้นิพนธ์ 
                    -  บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
                    -  เอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน 
          6. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ และมีการปรับปรุงเนื้อหา
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
          7. วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ หรือระบบ Online Journal 
System (OJS) ที่ไม่ใช่การส่งบทความโดยใช้อีเมล์ 
 
  วิธีการปฏิบัติงานการผลิตวารสาร 

1.  การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่นับเป็นส่วนส าคัญอันหนึ่งของการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมจ านวนเครือข่าย และจ านวนบทความ 
ตลอดจนการถูกน าบทความไปใช้ประโยชน์ โดยการประชาสัมพันธ์จะเป็นการประชาสัมพันธ์
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ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และหนังสือ
ราชการ 

–   การประชาสัมพันธ์เชิญชวนภายในมหาวิทยาลัยด้วยระบบ e-office พร้อมแนบใบ
สมัครเป็นสมาชิก  

–   การประชาสัมพันธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย หนังสือประชาสัมพันธ์ 
พร้อมแนบใบสมัครเป็นสมาชิก 

2. กองบรรณาธิการ เป็นผู้พิจารณาอ่านและคัดเลือกบทความเบื้องต้นส าหรับตีพิมพ์ลง
ในวารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิใน
การพิจารณาบทความด้านวิชาการ  เขียนบทบรรณาธิการ  ตรวจสอบบรรณานุกรม บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดต่อประสานงานกับโรงพิมพ์ ตรวจปรู๊ฟ และจัดส่งวารสารให้กับ
หน่วยงานที่เป็นเครือข่าย 

3. การปฏิบัติงานด้านบทความ ประกอบด้วย 
–   รวบรวมบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
–   ประสานงาน หรือทาบทามในการเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
–   จัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ หนังสือเชิญผู้ทรง และค าสั่งตั้งกอง
บรรณาธิการ 
–   จัดส่งแบบประเมินและข้อเสนอแนะถึงผู้เขียนบทความแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
–   ตรวจสอบบทความที่ผู้เขียนปรับปรุงแก้ไข 
–   รวบรวมบทความท้ังหมดให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรณารักษศาสตร์ตรวจสอบบรรณานุกรม และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาต่างประเทศ ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
–   จัดส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์ด าเนินการ 
–   ตรวจปรู๊ฟต้นฉบับ 

4. การปฏิบัติงานด้านการเงิน ประกอบด้วย 
–   รวบรวมเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือใบส่งของค่าพิมพ์วารสารวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 
–   เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. การขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร ISSN 
ในการจัดท าวารสารวิชาการ ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร ISSN ซึ่งสามารถ

ขอได้ที่หอสมุดแห่งชาติในวันและเวลาราชการ ทาง Website : https://e-service.nlt.go.th 
เพ่ือตีพิมพ์ที่หน้าปกวารสารวิชาการมุมบนหรือล่างด้านขวามือของวารสาร  และเมื่อตีพิมพ์
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วารสารเป็นรูปเล่มเสร็จแล้ว ต้องส่งวารสารให้หอสมุดแห่งชาติ อย่างน้อย 2 ฉบับ โดยจัดส่งไปที่
ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย กลุ่มงานคลังข้อมูลสารสนเทศศูนย์สารนิเทศ
ห้องสมุด ส านักหอสมุดแห่งชาติ   การขอเลข ISSN ผู้ขอเลข ISSN ต้องส่งหลักฐานเพ่ือ
ประกอบการขอเลข ดังนี้ 

-  ส าเนาแบบฟอร์มการขอเลข ISSN พร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวารสารอย่าง
ครบถ้วน แบบฟอร์มดูได้จาก website ของส านักหอสมุดแห่งชาติ 

-  ส าเนาหน้าปกวารสารและสารบัญ 
- ส าเนาใบอนุญาตตีพิมพ์ จากกองบัญชาการต ารวจสันติบาล (เฉพาะที่จัดพิมพ์ โดย

หน่วยงานเอกชน) 
- ติดต่อขอเลข ISSN โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเลคทรอนิกส์และ

ติดต่อด้วยตนเอง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนส่งบทความ 

ผู้ประสานงานรับบทความ 

ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เขียนบทความ 

ส่งบทความตีพิมพ์ 

ประเมิน

บทความ 

ไม่ผ่าน 

แก้ไข 

ผ่าน 

สิ้นสุด 

เริ่มต้น 

ประชาสัมพันธ์ 

 

ส่งวารสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

 

ส่งวารสารให้ผู้เขียน 
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ข้อควรระวัง และข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน 
1. ต้องคัดกรองบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพื่อสร้างคุณภาพดีที่สุด เพ่ือให้

วารสารเข้าฐาน TCI ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย  
2. ต้องตรวจสอบว่าบทความที่น ามาตีพิมพ์มีความซ้ าซ้อนหรือไม่ เพราะจะส่งผลต่อ

วารสาร หรืออาจส่งผลกระทบต่อผู้เป็นบรรณาธิการวารสารด้วย 
3. ไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัด

มหาวิทยาลัย ในทางท่ีท า ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 
4. ไม่เปิดเผยความลับของผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ 
5. ละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียน

ผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ 
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บทที่ 4   
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
1. เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
2. เพ่ือผลิตวารสารให้ได้มาตรฐานตามท่ี สกอ. และ TCI ก าหนด 
3. เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย มาพัฒนาและปรังปรุงแก้ไข 

 
เทคนิคการท างานเชิงรุก 

1. ประชาสัมพันธ์วารสารหลากหลายช่องทาง เช่น เฟจ Facebook  เว็บไซต์คณะ/
มหาวิทยาลัย บันทึกข้อความ และหนังสือราชการภายนอก เพ่ือให้ได้รับบทความจ านวน
มากซึ่งจะได้คัดกรองบทความที่มีคุณภาพลงตีพิมพ์ในวารสาร 

2. ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานด้านวารสาร ให้ได้มาตรฐานตามอย่างน้อยให้ตรงตามที่ 
สกอ. และ TCI ก าหนด และด าเนินการตามเกณฑ์พ้ืนฐานวารสารระดับชาติ 

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้การควบคุม ดูแลของบรรณาธิการ
วารสาร เพ่ือให้มีข้อมูลส่งให้ TCI ประเมินวารสารทุกรอบประเมิน 

4. น าข้อเสนอแนะจากการประเมินปีที่ผ่านมา น ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
 

เทคนิคแต่ละขั้นตอนในการท างาน 
1. ผู้เขียนบทความต้องน าบทความเข้า template ที่วารสารวิชาการก าหนด 
2. ผู้เขียนบทความต้องแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งกลับ

มายังกองบรรณาธิการภายในเวลาที่ก าหนด 
 

เทคนิคให้ผู้รับบริการชมเชย 
1. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2. มีเจตคติท่ีดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถทักษะในการท างาน 
3. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ 
4. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 

ถูกต้อง และสมเหตุสมผล 



 
 

16 
 

5. ประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการอย่างเต็มที่ 

6. ดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
 
ความยุ่งยากของงาน 

1. ต้องตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผู้อ่ืน (Plagiarism) และการน าบทความที่
เคยตีพิมพ์ที่อ่ืนแล้วมาเสนอเพ่ือขอรับการตีพิมพ์ซ้ า  

2. ต้องท าตามเกณฑว์ารสารวิชาการเพ่ือพัฒนาให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  
3. บทความมีจ านวนน้อย เนื่องจากวารสารยังไม่เข้าฐานข้อมูล TCI 

 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

1. ด าเนินงานวารสารให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร ปรับปรุง และพัฒนาวารสาร
ให้ได้มาตรฐานสากลอย่างสม่ าเสมอ 

2. ด าเนินการงานวารสารโดยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. พิจารณาคัดเลือกบทความเพ่ือเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารโดยพิจารณาจากความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส าคัญ 

4. ระหว่างการประเมินบทความ กองบรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และ
ผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวข้อง 

5. บรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผู้อ่ืน (Plagiarism) และ
การน าบทความที่เคยตีพิมพ์ที่อ่ืนแล้วมาเสนอเพ่ือขอรับการตีพิมพ์ซ้ า เพ่ือให้บทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่นและไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อ่ืนมาแล้ว 

6. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อ่ืนหรือการน าบทความที่เคยตีพิมพ์ที่อ่ืนแล้ว 
มาน าเสนอเพ่ือขอรับการตีพิมพ์ซ้ า บรรณาธิการจะหยุดกระบวนการประเมินบทความและหาก
บทความได้รับการเผยแพร่ไปแล้ว บรรณาธิการจะใช้สิทธิในการถอดถอนบทความ 

7. บรรณาธิการไม่ตีพิมพ์บทความในวารสารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 



 
 

17 
 

บทที่ 5 
 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรค  

ด้านบทความ  ผู้เขียนบทความไม่เขียนตามรูปแบบที่วารสารก าหนดไว้ จึงท าให้
เสียเวลาแก้ไขรูปแบบให้ถูกต้อง 

ด้านเอกสารการเบิกจ่าย  ผู้ทรงคุณวุฒิส่งเอกสารส าคัญที่ใช้แนบประกอบการเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนไม่ครบ รวมถึงไม่ส่งกลับมาพร้อมกับแบบพิจารณาบทความ ท าให้ส่งเอกสารเบิกจ่าย
ล่าช้า 
 
แนวทางแก้ไขและการพัฒนา 

1. ก าหนดรูปแบบวารสารให้ชัดเจน เพ่ือจะให้บทความมีรูปแบบเดียวกัน 
2. ควรส่งเอกสารเบิกจ่ายพร้อมบทความที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เพ่ือลดปัญหา

เอกสารเบิกจ่ายล่าช้า 
3. เพ่ิมแรงจูงใจให้อาจารย์ภายในคณะครุศาสตร์เขียนบทความและตีพิมพ์ในวารสาร

เพ่ิมมากข้ึน  
4. พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจวารสาร ผ่านทางระบบเครือข่ายออนไลน์ 

เพ่ือความสะดวกและจะช่วยประหยัดกระดาษ ค่าส่ง และอ่ืน ๆ  
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  จัดโครงการศึกษาดู งานแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ร ะบบการบริหารจัดการ

วารสารวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน ามาพัฒนา และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมยอดให้มีการอ้างอิงวารสาร ( Impact factor) ให้มาก
ขึ้น และส่งเสริม 

ให้มีการอ้างอิงวารสารในการเรียนการสอน การท างานวิจัย การเขียนต ารา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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ชื่อเร่ือง ใช้ฟอนต์ไทยสารบรรณ ตัวหนา ขนาดอักษร 18 (ภาษาไทย) 
Title Use TH SarabunPSK Bold Font, Font Size 18 (ภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อผู้แต่งใช้ฟอนต์ไทยสารบรรณ ตัวหนา ขนาดอักษร 161 
 
 

บทคัดย่อ 
ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดท าบทความนี้คือ “TH SarabunPSK” ส าหรับช่ือเรื่องบทความ ให้ใช้ตัวอักษร

แบบหนาขนาด 18 จุด (points) ช่ือผู้เขียนบทความ ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 16 จุด 
หัวข้อ และเนื้อหาของบทความ ใช้ font TH SarabunPSK ขนาดอักษร 14 ความยาวของบทคัดย่อ

ภาษาไทย ไม่เกินครึ่งหน้า A4 หรือไม่เกิน 3   ค า โดยให้เขียนเป็นร้อยแก้ว เน้นเฉพาะเนื้อหาที่ส าคัญ ให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะอย่างย่อ 

 
ค าส าคัญ : ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า เป็นภาษาไทย ซึ่งตรงกับค าส าคัญใน
ภาษาอังกฤษ เช่น รูปแบบบทความ, ขนาดตัวอักษร, รูปแบบตัวอักษร 
 
 

ABSTRACT 
ใช้ font TH SarabunPSK ขนาดอักษร 14 ความยาวของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เกินครึ่งหน้า A4 

และต้องสอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย 
 
 
Keywords : ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับค า
ส าคัญในภาษาไทย 
 
 
 
\ 
      ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้แต่ง ได้แก่ ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ - สกุล หนว่ยงานที่สงักัด  
เบอร์โทรศัพท์  e-mail ใช้ font TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาดอักษร 12 
      รองศาสตราจารย ์ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ บรรณาธกิารวารสารครุศาสตร์  
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, โทรศัพท์  -216 -1060,  
e-mail : journal_edu@ssru.ac.th Website : http:// www.journal_edu.ssru.ac.th

mailto:journal_edu@ssru.ac.th
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บทน า 
อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย เป็นการเขียนสาระที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องที่ท าวิจัยมีภูมิหลังหรือที่มา

ของปัญหาอย่างไร ซึ่งอาจอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ผ่านมาประกอบ และน าเข้าสู่ประเด็นปัญหาที่ต้องการจะศึกษาวิจัย 
พร้อมทั้งช้ีให้เห็นว่าประเด็นปัญหาที่ต้องการจะค้นคว้าหาค าตอบนั้นมีความส าคัญอย่างไร ท าไมจึงต้องท าวิจัย ถ้าไม่ท าจะเกิด
ผลเสียอย่างไร  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เป็นการบอกจุดมุ่งหมายที่นักวิจัยต้องการค้นคว้าหาค าตอบตามปัญหาวิจัย ซึ่งเขียนอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า โดยใช้

ภาษาสื่อสารที่ชัดเจนตรงประเด็นถึงสิ่งที่นักวิจัยต้องการจะท า เช่น เพื่อศึกษา เพื่อส ารวจ เพื่อเปรียบเทียบ เพื่อวิเคราะห์ เพื่อ
สังเคราะห์ เพื่อพัฒนา เพือ่ประเมิน อาจเขียนแยกเป็นข้อ ๆ ตามล าดับความส าคัญ 

 
สมมติฐานการวิจัย (ถ้าม)ี 

เป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาการวิจัย ซึ่งได้จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือจากการส ารวจเบื้องต้น  
  

วิธดี าเนินการวิจัย 
อธิบายขั้นตอนการวิจัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงวิธีด าเนินการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการอธิบายถึงประชากรที่ท าการศึกษา การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม

ตัวอย่าง โดยระบุจ านวนที่ชัดเจน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดในส่วนนี้ผู้วิจัยควรแสดงขั้นตอนโดยละเอียดว่าผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ

และตรวจสอบคุณภาพอย่างไร พร้อมระบุค่าคุณภาพให้ชัดเจน พร้อมท้ังอธิบายการน าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ เป็นการบอกแนวทางกว้าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าด าเนินการอย่างไร ตลอดจน
เทคนิคทางสถิติที่เลือกใช้ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

อธิบายถึงสิ่งที่ได้จากการศึกษาหรือวิจัย ผลที่ไดจากการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งการ
รายงานผลการวิจัยนั้น ควรยึดวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัยเป็นหลัก เพื่อช้ีให้เห็นว่าผลการวิจัยไดบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างไรบ้างและสอดคลองกับสมมติฐานที่วางไวหรือไมอย่างไร โดยเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย เช่น 
ตาราง แผนภูมิ 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 

เป็นการสรุปเนื้อหาในงานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่ควรซ้ าซ้อนกับผลการวิจัยแต่เป็นการสรุปประเด็น และสาระส าคัญ
ของการวิจัย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ และการอธิบายขยายความผลการวิจัยที่ได้ว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยหรือไม่อย่างไร การที่ได้ข้อค้นพบออกมาเป็นเช่นนั้นสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแนวคิด ทฤษฎี 
รวมทั้งผลการวิจัยที่ผ่านมาของใครบ้าง และท าไมจึงเป็นเช่นนั้น 
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ข้อเสนอแนะ 
เป็นการเขียนข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ประกอบด้วยข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติหรือ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป ซึ่งการเขียนข้อเสนอแนะดังกล่าวต้องเขียน ภายใต้ข้อค้นพบจากการ
วิจัย 
 

 
เอกสารอ้างอิง 

ให้เขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบ ระบบ APA (American Psychological Association) กรณีที่มีการอ้างอิงในส่วนเนื้อ
เรื่อง (citations in text) เพื่อระบุแหล่งที่มาของข้อมูล ก าหนดให้ผู้เขียนบทความเขียนการอ้างอิงแบบนาม-ปี (name-year or 
author-date style) เป็นการอ้างอิงโดยระบุช่ือผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อ
บอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และมีการรวบรวมรายการเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ตอนท้ายเอกสาร เรียกว่า เอกสารอ้างอิง 
(references) ยกตัวอย่างเช่น 

 
 
ผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง. สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
ผู้แต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี),  เลขหน้า. 
ผู้แต่ง.  (ป,ี เดือน). ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี), เลขหน้า. สืบค้นเมื่อ เดือน วัน,ปี, จากฐานข้อมูล  ช่ือฐานข้อมูล. 
ผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเร่ือง.  สืบค้นเมื่อวัน เดือน, ปี, จาก ช่ือเว็บไซต์:  URL 

 
 
หมายเหตุ : บทความทีจ านวนไม่เกิน 8-1  หน้า 
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แบบประเมินบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ครุศาสตร์สวนสุนันทา 

ช่ือบทความ (ภาษาไทย) : ……………………………………………………………………………………………………………….................................. 

   (ภาษาอังกฤษ) : …………………………………………………………………………………………………………….................................

หัวข้อการพิจารณา 

หัวข้อ 
คะแนนประเมนิ 

ข้อแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

1. บทคัดย่อ       
2. Abstract       

3. บทน า       

4. วัตถุประสงค์การวิจัย       

5. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)       

6. วิธีด าเนินการวิจัย       

7. ผลการวิจยั       

8. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ       

9. เอกสารอ้างอิง       

1 . คุณค่าทางวิชาการ       

(อาจมีเอกสารแนบหรือข้อเสนอแนะเพิม่เติม-ถ้ามี) 

ผลการประเมิน (คะแนนรวมทั้งหมด÷จ านวนหัวข้อพิจารณา) = ................................... คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 

         คะแนน 4.   ขึ้นไป รับรองบทความโดยไม่ต้องแก้ไข 

         คะแนน 3.   – 3.99 รับรองบทความโดยต้องแก้ไขเล็กน้อย ไม่ต้องผ่านการพิจารณาอีกครั้ง (ให้แก้ไขตามเอกสารแนบ) 

         คะแนน 2.   – 2.99 รับรองบทความโดยแก้ไขส่วนใหญ ่ต้องผ่านการพิจารณาอกีครั้ง (ให้แก้ไขตามเอกสารแนบ) 

         ไม่รับรองบทความ เนื่องจาก ............................................................................................................................................................................... 

ชื่อผู้พิจารณาบทความ (ภาษาไทย) : …………………………………………………………...........................................……… (โปรดระบุคุณวุฒิ,ต าแหน่งทางวิชาการ) 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ..................................................................... สถานที่ติดต่อ:  ............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์:........................................................โทรสาร: ............................................................. E-mail: …………………………...……………………………............ 

Facebook: ………………………………………………………........…….............……… ID-line: …………………………………..............................……………………………… 

                ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ประเมิน 

(..........................................................................) 
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ผลการเรียนรู้บทเรียนบนเครือข่าย เร่ือง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
 

Learning outcome on the network lessons in Computer 
and Information Technology for Teachers 

 

นันธวัช  นุนารถ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาความเหมาะสมของบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับครู 2) ศึกษาผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู และ
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 28 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบจ านวน 4  ข้อ 2) แบบประเมินความเหมะสมของบทเรียนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับครูมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ จ านวน 6 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน
บนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู มีลักษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 6 
ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความ
เหมาะสมของบทเรียนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ผู้เรียน
ร้อยละ 85.71 มีผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ : บทเรียนเครือข่าย, ความเหมาะสม, ความพึงพอใจ, ผลการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to study the suitability of network lessons in Computer and Information 
Technology for Teachers, learning outcome in Computer and Information Technology for Teachers and student 
and satisfaction with network lessons in Computer and Information Technology for Teachers. The samples were 
28 students in Computer Science, Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University. 
The instruments used for data collection were 1) the achievement test there are 40 responses. 2) The evaluation 
model of the network lessons on computer and information technology for teachers was a    5-level rating 
scale 6 items. 3) Satisfaction Questionnaire on Computer and Information Technology 
was a 5-level rating scale 6 items. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation.  
 The following are the finding of the study : 
  1. The suitability of network lessons in computer and information technology for teachers was 
at the highest level. 
  2. Learning outcomes from e-learning in computer and information technology for teachers 
was 85.71% of the students passed the criterion. 
  3. Students were satisfied with the network lesson in computer and information technology 
for teachers as a whole at the highest level. 
 
Keywords : network lessons, suitability, satisfaction, learning outcome. 

 
 

บทน า 
การศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่ง

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองโดยผู้สอนจะเปน็
เพียงผู้ช้ีแนะ ดังนั้นจึงควรหารูปแบบวิธีการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น (วลัดดา ฤาชา, 2552)  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาขั้นสูงที่มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
นอกเหนือจากการฟังบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียน ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสืบค้นข้อมูล และ
น ามาใช้ในด้านการเรียนการสอนมากขึ้น โดยมีการออกแบบพัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งมีการโต้ตอบ
ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง ไม่มีเง่ือนไขในเรื่ องของเวลาในการ
เรียนรู้รวมทั้งสามารถประเมินความก้าวหน้าได้ด้วยตนเอง และในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสามารถ
พัฒนาให้มีรูปแบบการน าเสนอได้ทั้งแบบ Off-line และ Online ที่เป็นท่ีรู้จักในช่ือของ Web-based Instruction (WBI) หรือ e-
Learning (วัชรินทร์  ศรีรักษา, 2554: 2) 
 การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นการเรียนที่อาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อในการติดต่อระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน สามารถดึงดูดและกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้และความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ในโอกาสต่อไปและจากบทเรียนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับครูที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ซึ่งจากเดิมผู้วิจัยใช้วิธีการสอนประกอบค าบรรยาย ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและผลการ
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เรียนรู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนและวิธีการสอนโดยค านึงถึงสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนบริบทด้านการเรียน
การสอน ประสิทธิภาพของการใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนท่ีจะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนเพิ่มขึ้น สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้ต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อหาความเหมาะสมของบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
 2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ครู 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องที่ 1 และ 2 จ านวน 58 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ห้อง 1 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 28 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก 
 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู  โดย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 4  ข้อ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
  1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากเอกสารและคู่มือ  การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  2) วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
  3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู จ านวน 4  
ข้อ 
  4) การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ 
 ผู้วิจัยหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้ 
   4.1) น าแบบทดสอบไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน    เป็นการหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาของแบบทดสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Item-Objective Congruence : IOC) พบว่า 
แบบทดสอบแต่ละข้อมีค่า IOC ตั้งแต่  .8  -1.    
   4.2) น าแบบทดสอบที่ผ่านการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว ไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
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จ านวน 3  คน เพื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) พบว่า ได้ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 
0.43-0.73 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.73 
   4.3) น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ ไปทดสอบนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3  คนและน าผลคะแนนมา
หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร KR-2  ของคูเดอร์–ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .97 
  2.2  บทเรียนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
  ขั้นตอนการสร้างบทเรียนเครือข่าย มีดังนี ้
  1) วิเคราะห์เนื้อหาในรายวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
  2) ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนเครือข่าย วางแผนการสร้างบทเรียนเครือข่าย เพื่อให้มีคุณลักษณะของบทเรียนที่
น่าสนใจและศึกษาโครงสร้างระบบการใช้งานในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เนื้อหาและกิจกรรมที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับ
การท างานของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ด าเนินการสร้างบทเรียนเครือข่าย    
  4) ตรวจสอบข้อมูลผลการน าเสนอบทเรียนเครือข่าย แล้วส่งข้อมูลขึ้นไว้ที่เครื่องแม่ข่าย  (Server) ส่งขึ้นโดยตรง
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
  5) น าบทเรียนเครือข่ายให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ  
  6) น าบทเรียนเครือข่ายที่ผ่านการปรับปรุงไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนบทเรียนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับครู  
  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
  1) ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
วิธีการของลิเคิร์ท (Likert)   
  2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ              3 )  น า
แบบสอบถามเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค าถามที่ใช้ในการประเมิน ( IOC) และคัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ไว้ ส่วนประเด็นข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดได้น ามาวิเคราะห์ เพื่อน าไปปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  4) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
 .96  
  5) น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจัดพิมพ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 3.1 ข้อมูลความเหมาะสมของบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู  วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)            
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 3.2 ข้อมูลผลการเรยีนรู้จากบทเรยีนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัครูวิเคราะห์โดย
การหาค่าร้อยละ (Percentage)                                
 3.3 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู 
วิเคราะหโ์ดยการหาคา่เฉลีย่ ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

ผลการวิจัย 
 1. ความเหมาะสมของบทเรียนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาความเหมาะสมของบทเรียนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู จากการ

สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
 

รายการ  S.D. แปลผล 
1. ความสอดคล้อง ของจุดประสงค์ กับเนื้อหาวิชา 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ความชัดเจนของเนื้อหาและแบบฝึกปฏิบัติ 4.80 0.45 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละหน้า 4.40 0.55 มาก 
4. ความสัมพันธ์สอดคล้องกับเนื้อหา  ในแต่ละหน้า 4.60 0.55 มากที่สุด 
5. ความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสาร (Link)  4.40 0.55 มาก 
6.ความเหมาะสมของกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวท่ีใช้ประกอบ 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.53 0.51 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความเหมาะสมของบทเรียนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู  
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
 2. ผลการเรียนรู้ผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน (คะแนนเต็ม 4  คะแนน) 
 

คนท่ี คะแนน คนท่ี คะแนน 
1 26 15 38 
2 32 16 32 
3 28 17 34 
4 34 18 27 
5 36 19 33 
6 33 2  35 
7 35 21 29 
8 29 22 25 
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9 3  23 3  
1  31 24 32 
11 27 25 33 
12 33 26 34 
13 34 27 35 
14 36 28 32 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  28 (คน) 
จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 7   
(ตั้งแต่ 28 คะแนน ขึ้นไป)   

24 (คน) 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 7   85.71 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าจากการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน จ านวน 28 คน มีผู้เรียนจ านวน 24 คนที่มีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 7  คิดเป็นร้อยละ 85.71  
 
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 

รายการ  S.D. แปลผล 
1. เนื้อหาเรียงจากง่ายไปหายากเรียนแล้วเข้าใจง่าย 4.54 0.51 มากที่สุด 
2. เนื้อหาให้ความรู้ ความเข้าใจชัดเจนน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 4.43 0.50 มาก 
3. การเรียนรู้รายบุคคลช่วยให้ทราบข้อบกพร่องของตนเอง 4.39 0.50 มาก 
4. การเรียนสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียน  4.61 0.50 มากที่สุด 
5. มคีวามสนใจและตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้น 4.64 0.49 มากที่สุด 
6. มีกิจกรรมหลายรูปแบบ ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 4.46 0.51 มาก 

รวม 4.51 0.50 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 1. ความเหมาะสมของบทเรียนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู  จากการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการสร้างบทเรียนเครือข่าย 
ผู้วิจัยได้มีการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และตลอดจนโครงสร้างของเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของผู้เรียน 
จนส่งผลให้บทเรียนเครือข่ายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความถูกต้อง เหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
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พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยยุทธ จันทร์แปลง (2551) ที่ได้พัฒนาบทเรียน
เครือข่ายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อบทเรียนเครือข่ายอยู่ในระดับมาก งานวิจัยของ พจนีย์ สุขชาวนา (2553) ที่ได้
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อ
บทเรียนในระดับดี และบทเรียนที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 
 2. ผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู พบว่าจากการ
ทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน จ านวน 28 คน มีผู้เรียนจ านวน 24 คนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 7  คิดเป็นร้อยละ 85.71 ทั้งนี้
เนื่องมาจากวิธีการเรียนด้วยบทเรียนเครือข่าย ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ สนใจกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ในบทเรียน ส่งผล
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยยุทธ จันทร์แปลง (2551) ที่ได้พัฒนาบทเรียนเครือข่ ายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่พบว่าหลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
บทเรียนเครือข่ายแล้วส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 5 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วลัดดา ฤาชา (2552) ที่ได้ศึกษาผลการเรียนรู้บทเรียนเครือข่าย เรื่อง การออกแบบหน้าเว็บส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนเครือข่ายช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความสนใจ กระตือรือร้นแสวงหาความรู้ในบทเรียนเพิ่มขึ้น และผู้เรียนที่เรียนจากบทเรียนเครือข่าย มีค่าคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบหลังเรียนสูงขึ้น 
 3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากบทเรียนเครือข่ายที่ผู้วิจัยสร้ างขึ้นมีความน่าสนใจ มีรูปแบบกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก เนื้อหาให้ความรู้ ความเข้าใจชัดเจน น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลให้หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียน
ด้วยบทเรียนเครือข่ายแล้วมีความพึงพอใจต่อบทเรียนเครือข่ายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี ชัยเจริญ (2552) 
ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่า หลังจากท่ีนักศึกษาได้เรียนจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบ การเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างโอกาสและทางเลือกอย่างหลากหลายในการเรียนรู้ เป็นการปูพ้ืนฐานและต่อ
ยอดความรู้ ตลอดจนขยายความคิดให้แก่ผู้เรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยบทเรียนเครือข่าย สิ่งส าคัญคือการเช่ือมต่อบทเรียนเครือข่ายกับแม่ข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.2 รูปแบบและการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายและแปลกใหม่จะสามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดทักษะ
ด้านการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ดี 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการสร้างบทเรียนเครือข่ายในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและส่งเสริม
วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 
 



 
 

32 
 

เอกสารอ้างอิง 
ชัยยุทธ  จันทร์แปลง. (2551). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตหลักสูตร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

พจนีย์  สุขชาวนา. (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้.  กาญจนบุรี : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 

วลัดดา  ฤาชา. (2552). ผลการเรียนรู้บทเรียนเครือข่าย เร่ือง การออกแบบหน้าเว็บ ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

วัชรินทร์  ศรีรักษา (2554). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นวัตกรรมเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : วี.เจ. ปริ้นติ้ง. 
สุมาลี ชัยเจริญ. (2552). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการเรียนจากสื่อบน

เครือข่าย. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 


