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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชเกณฑการประกวดและแขงขัน
ทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65 มีวัตถุประสงค เพื่อ  
(1)  ศึกษาสภาพปญหาการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ครั้งที่ 65  
(2) ศึกษาความตองการ การใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ครั้งที่ 65 
และ (3) พัฒนาเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่ องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งตอไป ประชากรที่ ใชในการวิจัย  ประกอบดวยครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูฝกสอนนักเรียนเพื่อเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะ
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กรรมการตัดสิน นักเรียนผูเขาแขงขัน และผูที่เกี่ยวของกับการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในระดับภูมิภาค 
ทั่วประเทศ จํานวน 5,117 คน  กลุมตัวอยาง คือ ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่เปนผูฝกสอนนักเรียนเพื่อเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
กรรมการตัดสิน นักเรียนผูเขาแขงขัน และผูที่เกี่ยวของกับการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในระดับภูมิภาค  ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Cluster Sampling) เปนรายภูมิภาค ประกอบดวย ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต  ภาคกลางและภาคตะวันออก  แตละภูมิภาคใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling)  จากรายชื่อที่อยูในบัญชีรายชื่อผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประกวดและแขงขัน
ทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน พ.ศ. 2558  จํานวน 1,924  คน  
คิดเปนรอยละ  37.60  ของกลุมประชากร  การวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการศึกษาแบบผสม (Mixed Method 
Research) การศึกษาเชิงปริมาณเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพื่อสอบถามสภาพปญหาและ
ความตองการ  สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาปญหา ความตองการ
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ครั้งที่ 65 
ระดับภูมิภาค ผลการวิจัยพบวา 
 
 สภาพปญหา 
  สภาพปญหาการจัดกิจกรรม การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 
โดยรวมมีสภาพปญหาระดับปานกลาง ปญหาที่พบระดับมาก คือ ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ  ปญหาที่
พบระดับปานกลาง คือ ดานกรรมการ และปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานโปรแกรม  และดานเนื้อหาของ
เกณฑ  
  สภาพปญหาการจัดกิจกรรม การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
โดยรวมมีสภาพปญหาระดับปานกลาง ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานกรรมการ ดานคอมพิวเตอร
และอุปกรณ ดานโปรแกรม  และปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานเนื้อหาของเกณฑ  
  สภาพปญหาการจัดกิจกรรม การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร โดยรวมมีระดับปญหาปานกลาง ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ  ดานกรรมการ ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานโปรแกรม และ ดานเนื้อหาของเกณฑ 
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สภาพปญหาการจัดกิจกรรม การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร 
โดยรวมมีระดับปญหาปานกลาง ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานกรรมการ ดาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานโปรแกรม และดานเนื้อหาของเกณฑ 

  สภาพปญหาการจัดกิจกรรม การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
โดยรวมมีระดับปญหาปานกลาง ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ   
ดานกรรมการ ดานโปรแกรม ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานเนื้อหาของเกณฑ 
  สภาพปญหาการจัดกิจกรรม การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) 
โดยรวมมีระดับปญหานอย ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานกรรมการ ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ   
ดานโปรแกรม และดานเนื้อหาของเกณฑ 
    สภาพปญหาการจัดกิจกรรม การแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS โดยรวมมี
ระดับปญหาปานกลาง ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ   ดานกรรมการ 
ดานโปรแกรม ปญหาทีพ่บระดับนอย คือ ดานเนื้อหาของเกณฑ  
    สภาพปญหาการจัดกิจกรรม การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor 
โดยรวมมีระดับปญหาปานกลาง ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานกรรมการ ดานคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานโปรแกรม และ ดานเนื้อหาของเกณฑ    
    สภาพปญหาการจัดกิจกรรม การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor 
โดยรวมมีระดับปญหานอย ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานกรรมการ ปญหาที่พบระดับนอย คือ  
ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ  ดานเนื้อหาของเกณฑ และ ดานโปรแกรม  
  สภาพปญหาการจัดกิจกรรม การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร 
โดยรวมมีระดับปญหานอย ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานกรรมการ ดานโปรแกรม ดานคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ  และดานเนื้อหาของเกณฑ  
  สภาพปญหาการจัดกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร 
โดยรวมมีระดับปญหานอย ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานกรรมการ ดานเนื้อหาของเกณฑ และดาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ  
  สภาพปญหาการจัดกิจกรรม การแขงขันการตัดตอภาพยนตร โดยรวมมีระดับปญหา 
ปานกลาง ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานกรรมการ ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ ดานโปรแกรม  
ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานเนื้อหาของเกณฑ  
  สภาพปญหาจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ดานกรรมการ มีปญหา ขาดองคความรู  
ขาดความนาเชื่อถือ มีประสบการณนอย ขาดความรับผิดชอบ จํานวนกรรมการไมเพียงพอ กรรมการควร
เปนบุคคลที่ไมมีสวนไดเสียในรายการแขงขันและกรรมการตองมีการประชุมรวมกัน เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการตัดสินอยางเปนเอกภาพ ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ โดยเฉพาะคุณสมบัติของคอมพิวเตอร 
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรตองเปนเครื่องที่ทันสมัย 
คอมพิวเตอรตองมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเดียวกัน การจัดเตรียมเครื่องสํารองไฟฟา การจัดวางโตะ
คอมพิวเตอรในการแขงขัน ตองจัดวางใหหางกันพอสมควร ตามสภาพหอง การวางสายไฟฟาจัดเก็บให
เรียบรอย ดานโปรแกรม ควรเตรียมโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมและสามารถรองรับโปรแกรมที่
จัดการแขงขันได ควรมีผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคคอยชวยเหลือ โปรแกรมควรกําหนดใหชัดเจน ดานเนื้อหา 
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ของเกณฑพบวาโจทยปญหาคลุมเครือ ควรแจงใหผูเขาแขงขันทราบลวงหนาในเรื่องเกณฑการใหคะแนน 
และควรปรับรายการแขงขันใหทันตอสภาพปจจุบัน 
 

 สภาพความตองการ 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูล สามารถกําหนดความตองการไดดังนี ้
 ดานกรรมการ กรรมการตองเปนผูมีความรู มีประสบการณ  ตองไมมีสวนไดสวนเสียในรายการ
แขงขัน เปนกลุมบุคลากรจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เชน  อาจารยมหาวิทยาลัย ครู อาจารย  
จากตางจังหวัด ตองมีการประชุมตกลงเรื่องการกําหนดโจทย เกณฑการใหคะแนน และตองเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ คอมพิวเตอรตองกําหนดคุณสมบัติขั้นต่ําและประกาศใหผูเขา
แขงขันทราบ ตองตรวจสอบอุปกรณการอานการเขียน เชน DVD CD ใหมีสภาพพรอมใชงาน ตองจัด
คอมพิวเตอรใหเทากับผูเขาแขงขันทุกคน 
 ดานโปรแกรม ควรอนุญาตใหลงโปรแกรมดวยอุปกรณอื่นๆ ได นอกเหนือจาก DVD หรือ CD  
ควรเจาะจงโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน เวอรชั่นที่เทากัน ควรมีขอแนะนําใหกรรมการ หรือเจาหนาที่
เทคนิค เขาชวยเหลือในการลงโปรแกรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรควรเปดใหใชอินเทอรเน็ต 
เพราะโครงงานของผูเขาแขงขันบางโครงงานเชื่อมบนอินเทอรเน็ต 
 ดานเนื้อหาของเกณฑ การตั้งโจทยตองชัดเจน ตองระบุเกณฑการใหคะแนน (Rubric) และแจง
ใหผูเขาแขงขันทราบ สวนกลางควรออกโจทยใหใชรวมกันทั่วประเทศ ควรเผยแพรคะแนนที่ไดใหทราบ 
ทั่วกัน กิจกรรมการแขงขันควรปรับเพิ่มลดในแตละระดับชั้นใหสอดคลองกับสภาพเทคโนโลยีปจจุบัน  
เชน เขียน Application บนโทรศัพทมือถือ การแขงขันดาน Database  
 ดานอื่นๆ ควรจัดพิธีการมอบรางวัลอยางเปนทางการ ใหกับผูเขาแขงขันและเผยแพรผลงาน 
ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ เพื่อเปดโอกาสใหทีมอื่นๆ ไดศึกษา โดยจัดทําใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  
ควรสนับสนุนใหสิทธิในการศึกษาตอทั้งในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 มาตรา 64 ไดกลาวถึงความสําคัญของ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวารัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบตํารา หนังสือ 
ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตเพื่อใหเกิดแรงจูงใจแกผูผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา  
และเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมและกลาวไวในมาตรา 66 วา ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอ    
ที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

 

 สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใหความสําคัญของ 
การใชเทคโนโลยี โดยกําหนดไวในสถานะสําคัญของผูเรียนวา ผูเรียนตองมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยี สามารถเลือกใชและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อ 
การพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรคถูกตอง
เหมาะสมมีคุณธรรม และผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7) และยังสอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  ที่มุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย 
มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  มีทักษะดานเทคโนโลยี  สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และอยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2)     

 การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรูความสามารถทั้งดานวิชาการและทักษะ นอกจากจะใหมีการ
เรียนรูโดยผานประสบการณตางๆ ที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ทั้งผาน
การเรียนรูโดยตรงจากครูผูสอน จากการฝกปฏิบัติในรูปแบบตางๆ หรือจากการศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเองผานสื่อตางๆ ทั้งที่เปนสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีหรือจากอินเทอรเน็ต  ทําใหเด็กและเยาวชนไดรับ
ความรูและประสบการณตามศักยภาพของแตละคน ซึ่งไมเทากัน ขึ้นอยูกับความสามารถ ความเอาใจใสและ
ความพากเพียรตลอดจนครูผูสอนหรือผูใหความรูในแตละสาขาที่มีวิธีการหรือประสบการณในการถายทอด
องคความรูตางๆ ใหกับนักเรียน การวัดหรือทดสอบความรูความสามารถของนักเรียน จะทําใหไดรูวานักเรียน 
มีความรูความสามารถเพียงใด  หากมีการประกวดหรือการจัดการแขงขันดวยแลว ก็จะยิ่งทําใหไดรูและแนใจ
ยิ่งขึ้นไปอีกวา นักเรียนสามารถนําเอาความรูที่มีอยูในตัวเองนั้นออกมาใชไดมากนอยเพียงใด  มีสวนใด 
ที่ยังไมเพียงพอหรือไมชํานาญพอที่จะเปนผูชนะผูอื่นได  เพราะนอกจากตองใชความรูความสามารถที่มีทั้งหมด
แลว ยังตองอาศัยไหวพริบ ปฏิภาณ การสังเคราะห วิเคราะห ตลอดจนการตัดสินใจที่ถูกตอง รวดเร็ว และ
ผิดพลาดนอยที่สุดจึงจะเปนผูที่ชนะได ในขณะเดียวกันผูที่พายแพก็ไมใชเปนผูที่ไมมีความรู ความสามารถ 
เพียงแตอาจจะมีนอยกวาผูชนะอยูบาง ก็จะเปนแนวทางใหนําไปแกไข ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหมีความรูและ
ทักษะเพิ่มขึ้นไดในเวลาตอไป และเพิ่มความมั่นใจในการเขาสูอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพตอไปได  ดังนั้นการจัดการ 
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แขงขันจึงเปดโอกาสใหกับนักเรียนไดมีโอกาสทดสอบความรู ความสามารถ ทักษะ ของตนเองในสาขาตางๆ   
ที่ตนเองมีความชํานาญ มีความรอบรู กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความสําคัญและความจําเปนในเรื่องนี้ จึงได
พยายามจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะเชนนี้เสมอมา ตามโอกาสตางๆ แตก็อาจยังไมครอบคลุมและท่ัวถึงใน 
ทุกสาระการเรียนรูเนื่องจากความจํากัดในดานเวลา งบประมาณ สถานที่และความพรอมในการจัดการแขงขัน  
กิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนใหมีมาอยางยาวนานและตอเนื่องคือ “การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”  เพื่อให
นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความรู ความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณของตนเอง ผานการแขงขันกับผูอื่นจาก
สถานศึกษาอื่นทั้งในพื้นที่เดียวกันและตางพื้นที่ จนมาถึงระดับชาติ ซึ่งผูที่ไดรับรางวัลนอกจากจะเปนเกียรติ
กับตนเอง วงศตระกูล สถานศึกษาของตนเองแลว ยังเปนใบเบิกทางที่จะพาเขาสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
ตรงกับความชอบและความชํานาญของตนเอง หรือเขาสูอาชีพที่มั่นคง ดํารงตนและครอบครัวใหมีชีวิตอยูอยาง
มีความสุขและเปนพลเมืองที่ดีของประเทศตอไปได 
 

งานศิลปหัตถกรรมไดเริ่มจัดใหมีมาตั้งแต พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 6  โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อจะแนะนําและชักจูงใหเด็กชายหญิงในสมัยนั้น  ไดเอาใจใส
ฝกหัดศิลปหัตถกรรม ใหเกิดความชํานาญ มีความคิดสรางสรรค และเพิ่มพูนรายได ในการเลี้ยงชีพและ
เพื่อกันเด็กและเยาวชนจํานวนมากที่เขามาเปนเสมียนหรือเขาทํางานราชการใหนอยลง การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจึงมีตอเนื่องกันตลอดมา  มีการหยุดเวนชวงบาง เมื่อสถานการณบานเมืองไมปกติ  
และมีการเปลี่ยนชื่องานหลายครั้ง กิจกรรมที่มีในงานกแ็ตกตางกันไปบางแตหลักๆ ก็คลายๆ กัน นับไดวา
เปนกิจกรรมที่จัดใหมีติดตอกันมาตั้งแตในอดีต จนถึงปจจุบัน  ถานับเวลาก็เปนเวลา 103 ปเขาไปแลว  
ซึ่งพอจะสรุปความเปนมาของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ใหเห็นถึงความตอเนื่องพอสังเขป ดังนี้ 
การจัดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2455 ที่โรงเรียน 
สวนกุหลาบวิทยาลัย  โดยเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวง 
ธรรมการเปนผูริเริ่ม (ขณะท่ียังเปนพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปดงาน จากนั้นก็ไดจัดเรื่อยมาเปนประจําทุกป จนถึงครั้งที่ 12 ในป พ.ศ. 2466  
หลังจากนั้นไดวางเวนการจัดงานไปเปนเวลาถึง 25 ป  เนื่องจากในชวงนั้นบานเมืองอยูในสภาวะไมปกติ 
คือ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต (พ.ศ.2468)  และเกิดเหตุการณการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร ตอมาในป พ.ศ. 2491 ไดมีการจัดงาน “ศิลปหัตถกรรมสหพันธ
โรงเรียนราษฎร” ครั้งที่ 13 โดยการนําของนายเพี้ยน สุวรรณมาลิก เจาของโรงเรียนนันทนศึกษา  
ไดรวมกลุมโรงเรียนราษฎร จัดขึ้นที่สวนอัมพร เพื่อฟนฟูงานศิลปหัตถกรรมที่วางเวนขึ้นมาใหม (ระหวาง
วันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ. 2491) และไดจัดติดตอกันเรื่อยมา  มีการเปลี่ยนชื่อการจัดงานเปน 
“การจัดงานกรีฑาศิลปหัตถกรรมนักเรียน”  เมื่อ พ.ศ. 2512 โดยการเอา“การแขงขันกรีฑานักเรียน” 
ไปจัดพรอมกับ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” และเรียกชื่อรวมกันวา “งานกรีฑาศิลปหัตถกรรมของ
นักเรียน”  จนมาถึงครั้งที่ 36 ในป พ.ศ. 2516 ไดมีการจัดเตรียมงานกรีฑาศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เหมือนเชนเคย แต เนื่องจากภาวะของประเทศอยู ในภาวะที่ ไม เหมาะสมกับการจัดงาน ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการจึงงดการจัดงานในปนั้นในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2525 ที่เกิดเหตุการณ
ความวุนวายภายในประเทศ คือ เหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 การเดินขบวนประทวง และมีการ
เปลี่ยนรัฐบาลกันหลายคณะ รวมทั้งภัยคุกคามจากสงครามอินโดจีน จึงไดหยุดการจัดงานแสดง
ศิลปหัตถกรรมไประยะหนึ่งรวม 10 ป ในป พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2527 ไดมีการรื้อฟนการจัดงานแสดง
ศิลปหัตถกรรมขึ้นมา โดยจัดรวมกับงานวันเด็กแหงชาติ จึงไมนับวาเปนการจัดงานแสดงศิลปหัตถกรรม 
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จนมาถึงปการศึกษา 2534  จึงมีการจัดงานครั้งพิเศษ เนื่องในปเฉลิมฉลองครบ 100 ป กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งนับเปนการจัดงานครั้งที่ 44  และมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ คือ เริ่มจัดใหมีการกระจายไปทุกภาค
ทั่วประเทศเพื่อเปนการกระจายโอกาสใหเยาวชนในสวนภูมิภาค ไดมีโอกาสเขาชมงานและแสดงผลงาน 
อยางกวางขวาง ใชชื่องานวา “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฉลอง 100 ปกระทรวง ศึกษาธิการ” โดยให
ทุกกรมในกระทรวงศึกษาธิการเขารวมกันจัดงาน โดยจัดงานใน 5 ภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ จัดที่จังหวัด
เชียงใหม เขตการศึกษา 7 ระหวางวันที่ 11–13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ภาคกลาง  จัดที่กรีฑาสถาน
แหงชาติ กรุงเทพมหานคร  ระหวางวันที่ 31  มีนาคม – 2  เมษายน  พ.ศ. 2535 ภาคตะวันออก จัดที่
จังหวัดจันทบุรี เขตการศึกษา 12  ระหวางวันที่  10–12  มกราคม พ.ศ. 2535  ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดนครราชสีมา เขตการศึกษา 11 ระหวางวันที่ 28–30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 
และภาคใต จัดที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เขตการศึกษา 3 ระหวางวันที่ 13–15 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2535 

นับตั้งแตปการศึกษา 2535 เปนตนมา ไดแบงการจัดงานเปน 4 ภูมิภาค ใชชื่อ“งานศิลปะ- 
หัตถกรรมนักเรียน”  เชนเดิม หลังการจัดงานครั้งที่ 56 ปการศึกษา 2547  งานศิลปหัตถกรรมก็ได
หยุดชะงักไป หลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษาและมีการยุบรวมหลายหนวยงานเขาดวยกันเปนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญ
ศึกษา และกรมวิชาการ  ในป พ.ศ. 2548 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดสงมอบการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนใหแกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูรับผิดชอบการจัดงาน  
ปการศึกษา 2550 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 57 ไดกลับมาฟนฟูอีกครั้งหนึ่ง และจัดใหมีตอเนื่อง
มาจนถึงปจจุบัน ในป พ.ศ.2558 ถือเปนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ซึ่งถานับเวลาที่มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานตั้งแตป พ.ศ. 2534 ก็เปนเวลา 24 ปแลว 
 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ผานมาไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ในการ
สนับสนุนการจัดงานเปนอยางดีเสมอมา และสถานศึกษาไดสงนักเรียนเขาแขงขันตามกิจกรรมที่กําหนด
ขึ้น มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการแขงขันใหมากขึ้น มีความเปนธรรมและครอบคลุม และสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพของสังคม ความกาวหนาทางวิทยาการและการศึกษา อยางไรก็ตามในการ
จัดการแขงขันแตละครั้งก็จะมีการรองเรียนเกี่ยวกับเกณฑการแขงขันคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในการ
แขงขันรวมทั้งกรรมการจัดการแขงขันและกรรมการตัดสินการแขงขัน ความไมเทาเทียมกันในเรื่องเครื่อง
คอมพิวเตอร ความไมเสถียรของระบบเครือขาย  ความไมสะดวกในเรื่องสถานที่การจัดการแขงขัน ระบบ
ไฟฟามีความขัดของ ขาดการประชุมชี้แจงกอนการแขงขันทําใหเกิดความสับสนหรือความไมเขาใจตรงกัน
ของกรรมการตัดสิน เปนตน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  จากสภาพปญหาและผล
การดําเนินงานของการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนที่ผานมา และสํานักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยกลุมเผยแพรและพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยี ซึ่งเปนผูรับผิดชอบการประกวดและแขงขันทักษะดังกลาว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ
ปญหาและความตองการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ขึ้น โดยคาดหวังวาจะไดทราบถึงสภาพปญหา ขอสังเกต ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และขอสรุปในดานตางๆ ที่ผานมา เพื่อนําไปใชในการกําหนดหัวขอกิจกรรมและพัฒนา
เกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 66 ใหมีความสมบูรณ เปนธรรมและทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 
 2. เพื่อศึกษาความตองการการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 
 3. เพื่อพัฒนาเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการดําเนินงานการจัดประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในเรื่องสภาพปญหาของการจัดงาน เกณฑที่
ใชในการประกวดและแขงขันทักษะในดานตาง ๆ ซึ่งจะไดขอสรุปและขอเสนอแนะ รวมทั้งสภาพความ
ตองการ  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งตอๆ ไป  โดยมุงเนนในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมการประกวดและแขงขัน จํานวน 12 กิจกรรม ไดแก  
 

กิจกรรม 

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา 
จํานวน 
นร./
ทีม 

เวลาที่
ใช

แขงขัน/
ชม. 

สพป. สพม. 

ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 

1.การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก      2 2 
2.การแขงขันการสรางการตูนแอนเิมชัน(2D Animation)      2 5 
3.การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร      2 3 
4.การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร      2 5 
5.การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)      2 3 
6.การใชโปรแกรมนาํเสนอ (Presentation)      2 3 
7.การสราง Webpage ประเภท CMS      2 3 
8.การสราง Webpage ประเภท Web Editor      2 3 
9.การสราง Webpage ประเภท Text Editor      2 3 
10.การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร      2 3 
11.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร      3  
12.การตัดตอภาพยนตร      2 5 

รวม 
1 4 7 7 7   

12 14 
12 กิจกรรม 26 รายการ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

  ประชากร คือ ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูฝกสอนนักเรียน  
เพื่อเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กรรมการตัดสิน นักเรียนผูเขา
แขงขัน การประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 65 ในระดับภูมิภาค ทั่วประเทศ จํานวน 5,117 คน 
  กลุมตัวอยาง คือ ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนผูฝกสอนนักเรียน
เพื่อเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กรรมการตัดสิน นักเรียนผูเขา
แขงขันการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 65 ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ  ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi stage- 
Cluster Sampling) เปนรายภูมิภาค ประกอบดวย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต   
ภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับชาติ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive-  Sampling)   
จากรายชื่อที่อยูในบัญชีรายชื่อผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน พ.ศ. 2558  จํานวน 1,924  คน คิดเปนรอยละ  37.60  
ของกลุมประชากร  
  
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการวิจัย 
 

 ธันวาคม 2558 – พฤษภาคม 2559  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1.  การประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หมายถึง การดําเนินงานที่ม ี
การจัดใหมีการประกวดหรือแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 65 ปการศึกษา 2558  โดยมีการประกวดหรือแขงขันใน 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค 
และระดับชาติ จํานวน 12 กิจกรรม ผูชนะลําดับที่ 1 ในระดับจังหวัด จะไดเปนตัวแทนมาประกวดหรือ
แขงขันในระดับภูมิภาค และผูชนะลําดับที่ 1, 2 และ 3 ในระดับภูมิภาค จะไดเปนตัวแทนมาประกวดหรือ
แขงขันในระดับชาต ิ  

                                                       

   2.  ครูผูฝกสอนนักเรียน หมายถึง ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่เปนผูฝกสอนนักเรียนเพื่อ 
เขารวมกิจกรรมการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

3.  กรรมการตัดสิน หมายถึง ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูตัดสิน 
ในการประกวดหรือแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

4.  ระดับจังหวัด หมายถึง การประกวดหรือแขงขันของนักเรียนในระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือก 
ผูชนะลําดับที่ 1 ไปเปนตัวแทนเขาประกวดหรือแขงขันในระดับภูมิภาค  

5.  ระดับภูมิภาค หมายถึง  การประกวดหรือแขงขันของนักเรียนในระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือก 
ผูชนะลําดับที่ 1, 2 และ 3 ไปเปนตัวแทนเขาประกวดหรือแขงขันในระดับชาติ  โดยจัดการประกวดหรือ
แขงขันใน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต และภาคกลางและภาคตะวันออก 
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6.  ระดับชาติ หมายถึง การประกวดหรือแขงขันของนักเรียนที่เปนตัวแทนมาจากระดับภูมิภาค  
ซึ่งจัดการประกวดหรือแขงขันในกรุงเทพมหานคร และปริมนฑล 

  7.  เกณฑการประกวดและแขงขันทักษะทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หมายถึง ขอกําหนด
และกติกาที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการประกวดหรือแขงขัน ตามกิจกรรมตางๆ ทั้ง 12 กิจกรรม เพื่อให 
เกิดแนวปฏิบัติหรือแนวดําเนินการอยางทัดเทียมกันและมีความยุติธรรมในการตัดสิน 

8.  การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก หมายถึง การแขงขันวาดภาพในเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยกําหนดใหใชโปรแกรม Paint ซึ่งมาพรอมกับระบบปฏิบัติการ Windows เทานั้น  

9.  การสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) หมายถึง  การแขงขันสรางการตูนแอนิเมชั่น  
ในระบบ 2D ซึ่งผูเขาแขงขันจะใชโปรแกรมอะไรก็ไดตามความถนัดและตองเตรียมมาเอง โดยผูเขาแขงขัน
จะตองใชเอกสาร ขอมูล วัสดุอุปกรณ ตามที่คณะกรรมการฯ จัดไวใหเทานั้น 

10.  การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร หมายถึง การแขงขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งผูเขาแขงขันจะใชโปรแกรมอะไรก็ไดตามความถนัดและตอง
เตรียมมาเอง โดยผูเขาแขงขันจะตองใชเอกสาร ขอมูล วัสดุอุปกรณ ตามที่คณะกรรมการฯ จัดไวให
เทานั้น 

11.  การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร หมายถึง  การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอรซึ่งผูเขาแขงขันจะใชโปรแกรมอะไรก็ไดตามความถนัดและตองเตรียมมาเอง โดยผูเขาแขงขัน
จะตองใชเอกสาร ขอมูล วัสดุอุปกรณ ตามที่คณะกรรมการฯ จัดไวใหเทานั้น 

12.  การสรางหนังสืออิ เล็กทรอนิกส  (E-book) หมายถึง  การแขงขันการสรางหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) ซึ่งผูเขาแขงขันจะใชโปรแกรมอะไรก็ไดตามความถนัดและตองเตรียมมาเอง  
โดยผูเขาแขงขันจะตองใชเอกสาร ขอมูล วัสดุอุปกรณ ตามที่คณะกรรมการฯ จัดไวใหเทานั้น 

13.  การใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation)  หมายถึง  การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ 
(Presentation) ซึ่งผูเขาแขงขันจะใชโปรแกรมอะไรก็ไดตามความถนัดและตองเตรียมมาเอง โดยผูเขา
แขงขันจะตองใชเอกสาร ขอมูล วัสดุอุปกรณ ตามที่คณะกรรมการฯ จัดไวใหเทานั้น  

14.  การสราง Webpage ประเภท CMS หมายถึง  การแขงขันการสราง Webpage ประเภท 
CMS ซึ่งผูเขาแขงขันจะใชโปรแกรมอะไรก็ไดตามความถนัดและตองเตรียมมาเองทั้งโปรแกรม  Module 
และ Components โดยผูเขาแขงขันจะตองใชเอกสาร ขอมูล วัสดุอุปกรณ ตามที่คณะกรรมการฯ จัดไว
ใหเทานั้น 

15.  การสราง Webpage ประเภท Web Editor หมายถึง  การแขงขันการสราง Webpage 
ประเภท Web Editor ซึ่งผูเขาแขงขันจะใชโปรแกรมอะไรก็ไดตามความถนัดและตองเตรียมมาเอง 
ตรวจสอบการทํางานโดยใชระบบอินทราเน็ตภายใน Web Server และ FTP Server ที่กําหนดใหเทานั้น 

16.  การสราง Webpage ประเภท Text Editor หมายถึง  การแขงขันการสราง Webpage 
ประเภท Text Editor ซึ่งผูเขาแขงขันจะตองใชโปรแกรม Notepad และใชเอกสาร ขอมูล วัสดุอุปกรณ 
เรื่องราว  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหวตามที่คณะกรรมการฯ จัดไวให ตรวจสอบการทํางานโดยใชระบบ
อินทราเน็ตภายใน Web Server และ FTP Server ที่กําหนดใหเทานั้น 
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17.  การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร  หมายถึง การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวย
ภาษาคอมพิวเตอร  ซึ่งผูเขาแขงขันจะใชภาษาหรือโปรแกรมแปล อะไรก็ไดตามความถนัดและตองเตรียม
มาเอง โดยผูเขาแขงขันจะตองใชเอกสาร ขอมูล วัสดุอุปกรณ ตามที่คณะกรรมการฯ จัดไวใหเทานั้น และ
การเขียนโปรแกรมจะตองเปนไปในแนวทางเดียวกับการออกแบบโปรแกรม 

18.  โครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร หมายถึง  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร
ประเภทซอฟตแวรซึ่งเปนโครงงานที่ดําเนินการแลวเสร็จในปที่ผานมาหรือปการศึกษา 2558 และตองเปน
โครงงานที่ดําเนินการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาหรือการประยุกตใชงานซอฟตแวร หรือเปนการพัฒนา
โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาโดยใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งในการพัฒนาหรือใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาโครงงานก็ได 

19.  การตัดตอภาพยนตร  หมายถึง  การแขงขันการตัดตอภาพยนตร  ซึ่งผูเขาแขงขันจะใช
โปรแกรมและเวอรชั่นอะไรก็ไดตามความถนัดและตองเตรียมมาเอง โดยผูเขาแขงขันจะตองใชเอกสาร 
ขอมูล วัสดุอุปกรณ รูปภาพ เสียงประกอบภาพยนตร และวีดิโอ ตามท่ีคณะกรรมการฯ จัดไวใหเทานั้น 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูวิจัยไดทราบถึงสภาพปญหา ความตองการ รวมถึงขอเสนอแนะในการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 เพื่อสามารถนําไป
สรุปเปนขอมูลเสนอใหกับคณะผูจัดงานและผูที่เก่ียวของรับทราบเพื่อใชเปนฐานขอมูลอางอิงในการพัฒนา
เกณฑการประกวดและแขงขันฯ ใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพตอไป 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ โดยมีสาระสําคัญตามลําดับหัวขอ ดังนี้ 
 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559 - 2563  
4. ทักษะท่ีเด็กไทยควรมีในศตวรรษที่ 21 

5. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
6. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 และเทคโนโลยี 
7. การสนทนากลุม 
8. กิจกรรมการแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
 8.1 โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 
 8.2 การตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 
 8.3 การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 8.4 เกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร 
 8.5 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
 8.6 โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) 
 8.7 การสราง Webpage ประเภท CMS 
 8.8 การสราง Webpage ประเภท Web Editor 
 8.9 การสราง Webpage ประเภท Text Editor 
 8.10 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร 
 8.11 โครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร 
 8.12 การตัดตอภาพยนตร   
9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 9.1 งานวิจัยในประเทศ   
 9.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
         มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอการสง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่นเพื่อใชประโยชนสําหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามความจําเปน 
         มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ทั้งนี้โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
          มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อใหมี
ความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 
 มาตรา 66  ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
โอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอ   ที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 
2. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
                มาตรา 5 ผู ใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                มาตรา 6 ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําขึ้นเปนการ
เฉพาะถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบ ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                มาตรา 7 ผู ใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
                มาตรา 8 ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไวซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมิไดมีไว
เพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                มาตรา 9 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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                มาตรา 10 ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ของผูอื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                มาตรา 11 ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปดหรือ
ปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่น
โดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
                มาตรา 12 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 
    (1) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือ 
ในภายหลังและไมวาจะเกิดขึ้นพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกิน 
สองแสนบาท 
                 (2) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
ระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะหรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอร
หรือระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และ
ปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ถาการกระทําความผิดตาม (2) เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป 
                มาตรา13 ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือ
ในการกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 77 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
                มาตรา 14 ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                 (1) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 
                     (2) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิด
ความ เสี ยหายต อความมั่ น ค งของป ระ เทศหรือก อ ให เกิ ดความตื่ น ต ระหนกแก ป ระช าชน 
                     (3) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห งราชอาณาจักรหรือความผิด เกี่ ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 
                     (4) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆที่มีลักษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได 
                     (5) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม 
(1) (2) (3) หรือ (4) 
                มาตรา 15 ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา 14   
ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตาม 
มาตรา 14 
                มาตรา 16 ผู ใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูล 
คอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือ 



 

 

 

11 
 

ดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง 
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต ผูกระทํา
ไมมีความผิด ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่ง
ตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือ บุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปน
ผูเสียหาย 
                มาตรา 17  ผู ใดกระทํ าความผิดตามพระราชบัญ ญั ตินี้ นอกราชอาณ าจักรและ 
                    (1) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดขึ้นหรือ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรือ 
                  (2) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษจะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563  
  3.1 ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย  
     ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหประสบความสําเร็จ นอกจากจะตองดําเนินการ
ภายใตความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของแลว ยังเปนการตอยอดการพัฒนาจากกรอบนโยบาย  
ICT 2020 ที่จากเดิมเนนการสงเสริมใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใชและใชเปนการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดํารงชีวิตทั้งในมิติดานเศรษฐกิจและสังคม ที่นําไปสูการใชใหเกิดประโยชน แกปญหาเองได ตลอดจน
สามารถสรางใหเกิดนวัตกรรม 
  3.2 กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย  
   จากบริบทของประเทศไทยในปจจุบันที่ตองเผชิญกับประเด็นความทาทายในมิติทาง
เทคโนโลยี มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสังคม อันเนื่องมาจากนวัตกรรมและการแพรกระจายของ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เขามามีบทบาทสําคัญตอการประกอบธุรกิจ และการดํารงชีวิตประจําวันอยางหลีกเลี่ยง
ไมได การกําหนดกรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย จึงมุงตอบสนองตอประเด็นอุบัติใหมที่ครอบคลุม 
ในหลาย ๆ ดาน อาทิ ซอฟตแวร การบริการดานไอที และการบริการดานการสื่อสารโทรคมนาคม 
เปนการเขาถึงขอมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมในวงกวางกวาที่ เปนตามการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนเชิงนวัตกรรม มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได 
ปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูงอยางยั่งยืน อันจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนในระยะยาวตอไป ดวยการ
กําหนดตําแหนงยุทธศาสตรและเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศใหสอดคลอง
กับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่12 ดังนี้ 
  3.3 วิสัยทัศน  
    “เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและความเทาเทียมทางสังคมดวยนวัตกรรมดิจิทัล        
เพือ่นําไปสูความมั่งคั่งอยางยั่งยืน” 
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  3.4 เปาหมายของแผนฯ  
    เปาหมายที่ 1 : เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถทางการแขงขันดานเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือหรือกลไก
หลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับนวัตกรรมการผลิตและการบริการ 
โดยมีเปาหมายยอยคือ  
    1.1 ประเทศไทยใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนานวัตกรรม และสรางสรรค
ธุรกิจแนวใหม เพื่อกาวสูกลุมประเทศท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  
    1.2 อุตสาหกรรมดิจิทัลมีบทบาทและความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น 
ตลอดจนเปนที่รูจักและยอมรับในประชาคมโลก 
    1.3 ภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะธุรกิจฐานราก และ SMEs ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสราง
ศักยภาพในการทําธุรกิจ และสรางโอกาสในการเขาสูตลาดโลก 
    เปาหมายที่ 2 : สรางโอกาสอยางเทาเทียม เพื่อสรางสังคมคุณภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหกับประชาชนทุกกลุม (โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม) บนพื้นฐานที่ประชาชนสามารถใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสามารถเขาถึงสื่อ องคความรู และบริการดิจิทัลตาง ๆ ได
หลากหลายชองทาง หลากหลายอุปกรณ โดยมีเปาหมายยอยคือ  
    2.1 ประชาชนทุกกลุม (โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม) สามารถเขาถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสื่อดิจิทัลอยางเทาเทียม  
    2.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น จากการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
สาธารณะโดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ผานทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
    เปาหมายที่  3 : พัฒนาทุนมนุษยสําหรับโลกยุคดิจิทัล เพื่อใหประชาชนสามารถใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนบุคลากรทั้งภาค
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถของตนเองไดอยางไมมี
ขอจํากัด อันจะนํามาซึ่งโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและความกาวหนาทางวิชาชีพ โดยมีเปาหมายยอยคือ  
     3.1 ประเทศไทยมุงเนนการพัฒนาพลเมืองที่มีความสามารถในการพัฒนาและใช
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน  
     3.2 ประเทศไทยมีกําลังคนดานดิจิทัลที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล และแรงงานในประเทศมีความรอบรูและสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติและสรางสรรคผลงาน  
    เปาหมายที่ 4 : เปลี่ยนกระบวนทัศนการทํางานและบริการภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางสมบูรณแบบ การบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถ
ดําเนินงานและบริการประชาชนไดอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีเปาหมายยอย คือ  
กระบวนทัศนในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการใหบริการของภาครัฐเปลี่ยนแปลงดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหบริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 
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  3.5 หลักการในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล  
    1) ภาคเอกชนจะตองเปนผูนําการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม รัฐเปนผูอํานวยความ
สะดวก และสงเสริมสนับสนุน โดยการสรางแรงจูงใจแกเอกชน อยางเปนระบบ และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของภาครัฐเอง ดวยดิจิทัล ใหโปรงใส และลดคอรัปชั่น  
   2) มีคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลแหงชาติ ที่ชี้นําทิศทางของการพัฒนาใหแกหนวยงานทั้ง
ภาคเอกชนและภาครัฐ และกําหนดนโยบายสนับสนุนดานการสรางแรงจูงใจ นวัตกรรม จัดหาตลาด ใหแก
เอกชน เพื่อรวมกันสรางเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็ง และพัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ  
    3) นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล กําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการพัฒนา 
และใชประโยชน จากเทคโนโลยีดิจิทัล รวมกันอยางมีเอกภาพ ที่ตองอาศัยความรวมมือรวมใจของ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคสวน ในการขับเคลื่อนใหเกิดสัมฤทธิผล  
    4) รัฐจะกํากับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ใหมีธรรมาภิบาลเขมและความมั่นคง
ปลอดภัย รวมทั้งตองมีการคุมครองผูบริโภคและขอมูลสวนบุคคล เพื่อไมใหมีการละเมิดกัน  
    5) รัฐจะปรับปรุงบทบาท อํานาจหนาที่ และแนวทางการลงทุนในองคกรที่เกี่ยวของ เชน 
องคกรสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สงเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และการ
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนองคาพยพของการทํางานเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล 
ที่เสริมซึ่งกันและกัน  
 3.6 ยุทธศาสตร  
     เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาดิจิเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงมี
ความจําเปนตองใหความสําคัญกับการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน ดังนี้  
  ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารดิจิทัล (Hard Infrastructure)     
  ยุทธศาสตรที่ 2  การสรางความเชื่อมั่นในการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure)  
  ยุทธศาสตรที่ 3  การสงเสริมการสรางบริการดิจิทัล (Service Infrastructure)  
  ยุทธศาสตรที่ 4  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy 
Acceleration)  
  ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society)  
  ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนากําลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) 
 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559 : 1 - 81) 
 
4. ทักษะที่เด็กไทยควรมีในศตวรรษที่ 21 
  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางดาน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
แลวอยางมหาศาล รวมทั้งการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสาร พรอมทั้งการใชชีวิต
ในโลกดิจิตอล (Digital Lift) ดังนั้นเด็กไทยจึงควรมีทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  ดังนี้ 
 4.1 ความสรางสรรคและนวัตกรรม สามารถแสดงความคิดสรางสรรค ผลิตความรู และ
พัฒนานวัตกรรมที่เปนผลิตผลและกระบวนการโดยใชเทคโนโลยี ดวยการ 

1) ประยุกตใชความรูที่มีเพื่อสรางแนวคิดใหม ผลิตภัณฑใหมหรือกระบวนการใหม 

2) สรางงานที่เปนตนแบบเพื่อสื่อถึงตัวตนหรือกลุม 
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3) ใชโมเดลและการจําลองเพื่อสํารวจระบบและปญหาที่ซับซอน 

4) หาแนวโนมและคาดการณความเปนไปได 

  4.2 การสื่อสารและการทํางานรวมกัน สามารถใชประโยชนจากสื่อดิจิตอลและสภาพ  
แวดลอมทางดิจิตอลเพื่อสื่อสารและทํางานรวมกันรวมทั้งเพื่อสนับสนุนการเรียนรูทางไกลสําหรับตนเอง
และผูอื่นดวยการ  

1) มีปฏิสัมพันธใหความรวมมือและเผยแพรงานรวมกับเพื่อน ผูเชี่ยวชาญ และบุคคลอื่น  

โดยใชสื่อดิจิตอลและสภาพแวดลอมทางดิจิตอลตาง ๆ 
2) สื่อสารขอมูลและความคิดไปสูผูรับจํานวนมากอยางมีประสิทธิผลโดยใชสื่อหลากหลาย 

รูปแบบ 
3) พัฒนาความเขาใจทางวัฒนธรรมและจิตสํานึกตอโลกการคลุกคลีกับผูเรียนจาก 

วัฒนธรรมอื่น 
4) ชวยเหลือสมาชิกในโครงการใหผลิตผลงานที่เปนตนแบบและชวยแกไขปญหา 

  4.3 ความเชี่ยวชาญในการคนควาหาขอมูล สามารถใชเครื่องมือดิจิตอลเพื่อรวบรวม 
ประเมิน และใชขอมูล ดวยการ  

1) วางแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการสืบคน 

2) คนหา จัดระเบียบ วิเคราะห ประเมิน สังเคราะห และใชขอมูลอยางมีจริยธรรม  

จากแหลงขอมูลและสื่อตาง ๆ  
3) ประเมินและคัดเลือกแหลงขอมูลและเครื่องมือดิจิตอลตามความเหมาะสมกับภารกิจนั้น ๆ 

4) ประมวลขอมูลและรายงานผล 

  4.4 การคิดเชิงวิพากษ การแกปญหา และการตัดสินใจ สามารถแสดงทักษะการคิดเชิง
วิพากษเพื่อวางแผนและวิจัย บริหารโครงการ แกปญหา และตัดสินใจจากขอมูล โดยใชเครื่องมือดิจิตอล
และแหลงขอมูลดิจิตอลที่เหมาะสม ดวยการ  

1) กําหนดและนิยามปญหาที่แทจริงและคําถามสําคัญเพื่อคนควา 

2) วางแผนและบริหารกิจกรรมเพื่อหาคําตอบหรือทําโครงการใหลุลวง 

3) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคําตอบ หรือตัดสินใจโดยอาศัยขอมูล 

4) ใชกระบวนการตาง ๆ และแนวทางที่หลากหลายเพื่อสํารวจทางเลือกอ่ืน ๆ 

 4.5 ความเปนพลเมืองดิจิตอล (Digital Citizenship) สามารถแสดงความเขาใจประเด็น
สังคม วัฒนธรรม และความเปนมนุษยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี และปฏิบัติตนอยางมีจริยธรรมและตาม
ครรลองกฎหมาย ดวยการ  

1) สนับสนุนและฝกใชขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีอยางปลอดภัย ถูกกฎหมายและ 

อยางรับผิดชอบ 
2) แสดงทัศนคติเชิงบวกตอการใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความรวมมือ การเรียนรูและ 

การเพิ่มผลผลิต 
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3) แสดงใหเห็นวาตนเองรูจักรับผิดชอบตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

4) แสดงความเปนผูนําในฐานะพลเมืองดิจิตอล 

  4.6 การใชงานเทคโนโลยีและแนวคิด สามารถแสดงใหเห็นวาเขาใจแนวคิด ระบบ และ 
การทํางานของเทคโนโลยีดวยการ  

1) เขาใจและใชระบบเทคโนโลยีได 

2) เลือกและใชโปรแกรมประยุกตอยางมีประสิทธิผล 

3) แกไขปญหาของระบบและโปรแกรมประยุกตได 

4) รูจักใชความรูที่มีปจจุบันเพื่อเรียนรูผานเทคโนโลยีใหม ๆ 

 (มาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาแหงชาติสําหรับนักเรียน, www.iste.org) 
 
5. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติดังนั้น เพื่อใหการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย ใหนักเรียนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตน มีความรูและทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสม เปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูระดับ 
สูงขึ้นไป และการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่เกี่ยวของใน ขอที่ 1. เรงรัด ปฏิรูป การศึกษาขั้นพื้นฐานใหม ี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบใหมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม และ ขอที่ 6. เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปน
องคกรที่มีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจและ มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน  
เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล โดยมีวิสัยทัศน คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากลบนพื้นฐานของความเปนไทย และประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ ขอ 1.2 พัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา  
1.2.4 สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่หลากหลาย การมีศูนยรวมสื่อใหครูสามารถยืมสื่อการเรียนการสอนไปใชในการจัดการเรียนรูไดเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน จุดเนนดานผูเรียน ขอ 1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต 
ทักษะการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค และทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคอยางนอย 2 ภาษา ทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู เหมาะสมตามชวงวัย 
 
6. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู 
      6.1 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
      กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน  
มีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนํา 
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ความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิด
สรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากลเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และม ี
เจตคตทิี่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข  

 6.2 เรียนรูอะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
            กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพื่อใหมี
ความรูความสามารถมีทักษะในการทํางานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้  
   6.2.1 การดํารงชีวิตและครอบครัว  เปนสาระเกี่ยวกับการทํางานในชีวิตประจําวัน  
ชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมทําลายสิ่งแวดลอม เนนการ
ปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพื่อใหคนพบความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของตนเอง 

  6.2.2 การออกแบบและเทคโนโลยี เปนสาระการเรียนรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
ของมนุษยอยางสรางสรรค โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยีสรางสิ่งของ เครื่องใช วิธีการ 
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต 
   6.2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดตอสื่อสาร การคนหาขอมูล การใชขอมูลและสารสนเทศการแกปญหาหรือการ 
สรางงาน  คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   6.2.4 การอาชีพ เปนสาระที่เกี่ยวของกับทักษะที่จําเปนตออาชีพ เห็นความสําคัญของ
คุณธรรม  จริยธรรม และเจตคติที่ดีตออาชีพ  ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต และ
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
   6.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

   สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว                                                                                    
     มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน 
ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู 
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อ
การดํารงชีวิตและครอบครัว 

   สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลย ี                                                                                   
      มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสราง
สิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยี
ในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน                                   

   สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
         มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจเห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํ างาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
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    สาระที่ 4 การอาชีพ   

                    มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ มีทักษะที่จําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ  
ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 
  6.4 คุณภาพผูเรียน 

   จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
     เขาใจวิธีการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม ใชวัสดุ อุปกรณ และ          

เครื่องมือถูกตองตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทํางาน มีลักษณะนิสัยการทํ างาน                      
ที่กระตือรือรน ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
     เขาใจประโยชนของสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน มีความคิดในการแกปญหาหรือ
สนองความตองการอยางมีความคิดสรางสรรค มีทักษะในการสรางของเลน ของใชอยางงาย โดยใช
กระบวนการเทคโนโลยี ไดแก กําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล ออกแบบโดยถายทอด
ความคิดเปนภาพราง 2 มิติ ลงมือสราง และประเมินผล เลือกใชวัสดุ อุปกรณอยางถูกวิธี เลือกใชสิ่งของ
เครื่องใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคและมีการจัดการสิ่งของเครื่องใชดวยการนํากลับมาใชซ้ํา   
    เขาใจและมีทักษะการคนหาขอมูลอยางมีขั้นตอน การนําเสนอขอมูลในลักษณะตาง ๆ 
และวิธีดูแลรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   จบชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 
      เขาใจการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอนมีทักษะการจัดการทักษะ      
การทํางานรวมกัน ทํางานอยางเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค มีลักษณะนิสัยการทํางานที่ขยัน 
อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย มีมารยาท และมีจิตสํานึกในการใชน้ํา ไฟฟาอยางประหยัดและคุมคา 
      เขาใจความหมาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยี และสวนประกอบของระบบเทคโนโลยี                      
มีความคิดในการแกปญหาหรือสนองความตองการอยางหลากหลาย นําความรูและทักษะการสรางชิ้นงาน
ไปประยุกตในการสรางสิ่งของเครื่องใชตามความสนใจอยางปลอดภัย โดยใชกระบวนการเทคโนโลยี ไดแก 
กําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพราง 3 มิติ หรือ
แผนที่ความคิด ลงมือสราง และประเมินผล เลือกใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค ตอชีวิต 
สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการแปรรูปแลวนํากลับมาใชใหม 
     เขาใจหลักการแกปญหาเบื้องตน มีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล เก็บ
รักษา ขอมูล สรางภาพกราฟก สรางงานเอกสาร นําเสนอขอมูล และสรางชิ้นงานอยางมีจิตสํานึกและ
รับผิดชอบรูและเขาใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพ 

   จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
         เขาใจกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน  

มีทักษะการแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการแกปญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทํางาน
ที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง และมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอยางประหยัดและคุมคา 

       เขาใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิดสรางสรรคในการ
แกปญหา หรือสนองความตองการ สรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี   
อยางถูกตองและปลอดภัย โดยถายทอดความคิดเปนภาพฉายเพ่ือนําไปสูการสรางชิ้นงานหรือแบบจําลอง 



 

 

 

18 
 
ความคิดและการรายงานผล เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีการ
จัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือเลือกใชเทคโนโลยีที่ไมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม 
       เขาใจหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร หลักการและวิธี
แกปญหา หรือการทําโครงงานดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการคนหาขอมูล และ
การติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชคอมพิวเตอรในการ
แกปญหา สรางชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน 
        เขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีตอและเห็นความสําคัญของการ
ประกอบอาชีพ วิธีการหางานทํา คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการมีงานทํา วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ  
มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณตออาชีพที่สนใจ และประเมิน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความรู  ความถนัด และความสนใจ 
    จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
      เขาใจวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค มีทักษะ         
การทํางานรวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู ทํางาน
อยางมีคุณธรรม และมีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน 
      เขาใจความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับศาสตรอื่น ๆ วิเคราะหระบบเทคโนโลยี                   
มีความคิดสรางสรรคในการแกปญหาหรือสนองความตองการ สรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการ 
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางปลอดภัยโดยใชซอฟทแวรชวยในการออกแบบหรือนําเสนอผลงาน 
วิเคราะหและเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม 
และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 
       เขาใจองคประกอบของระบบสารสนเทศ องคประกอบและหลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับเครือขายคอมพิวเตอร คุณลักษณะของคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวง และมีทักษะการใชคอมพิวเตอรแกปญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร  
ใชฮารดแวรและซอฟตแวร ติดตอสื่อสารและคนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ตใชคอมพิวเตอรในการ
ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน และใช
คอมพิวเตอรสรางชิ้นงานหรือโครงงาน 
     เขาใจแนวทางสูอาชีพ การเลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ
ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ 
 
7. การสนทนากลุม 
  7.1 ความหมายการสนทนากลุม (Focus Group) 
  เพ็ญพักตร อุทิศ (2558) ไดใหความหมายการสนทนากลุม ไววาเปนเทคนิคการวิจัยเชิง
คุณภาพวิธีหนึ่ ง ซึ่งใชการสนทนากลุมสมาชิกที่มีลักษณะเหมือนกัน ประมาณ 6–12 คน โดยมี
ผูดําเนินการสนทนา เปนผูสรางใหเกิดบรรยากาศของความเปนกันเองในกลุม จุดประเด็นคําถาม  
(ซึ่งนักวิจัยอยากหาคําตอบจากกลุม) และคอยกระตุนใหสมาชิกกลุมผูรวมสนทนาไดมีการพูดคุย ซักถาม 
และโตตอบกันอยางกวางขวางและเปนธรรมชาติ  
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     รัตนะ บัวสนธ (2551) ไดใหความหมาย การสนทนากลุม  เปนการสัมภาษณในอีกรูปแบบ
หนึ่งที่รวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหาที่ เฉพาะเจาะจง โดยมี
ผูดําเนินการสนทนากลุม (Moderator) เปนผูคอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิด
และแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผูเขารวม
สนทนาในแตละกลุมประมาณ 6-10 คน ซึ่งเลือกมาจากประชากรเปาหมายที่กําหนดเอาไว การสนทนา
กลุมเหมาะสําหรับการศึกษาที่มีจุดมุงหมายหลากหลาย เชน การคนหาประเด็นของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยัง
ไมมีความรูมากอน (Exploratory) การหาคําอธิบายสําหรับปรากฏการณบางอยาง (Explanatory)  
การประเมินสถานการณ (Assessment)  
   เกษมสิงห เฟองฟู และคณะ (2551) ไดกลาวไววา การจัดสนทนากลุม คือ การที่จัดใหมี
กลุมคนที่เปนผูรูมีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม อาชีพ หรือ คุณลักษณะภูมิหลังตาง ๆ ที่ใกลเคียงกันที่สุด 
และคาดวาเปนกลุมที่สามารถตอบประเด็นคําถาม ที่นักวิจัยสนใจไดดีที่สุด มีสมาชิกที่เขารวมกลุม มี
จํานวน 7-8 คน เปนกลุมที่มีลักษณะโตตอบและโตแยงกันดีที่สุด กอใหเกิดการสนทนา ที่เปดกวางที่จะให
ทุกคนไมอายคน วิพากษวิจารณไดดีที่สุด สวนในกรณีทีมีสมาชิก 9-12 คน ซึ่งเปนกลุมใหญวงสนทนา
อาจจะมีการแบงกลุมยอย หันหนาเขาสนทนากันเอง แตในกรณีนี้อาจจะลําบากในการนั่งสนทนาเปนกลุม 
และยากตอการสรุปประเด็นปญหาหรือวิเคราะหขอมูล 
  อรุณี  ออนสวัสดิ์ (2551) ไดอธิบายความหมายไววา การสนทนากลุม (Focus Group) 
หมายถึง การรวมพูดคุยกันอยางสนิทสนมระหวางผูนําการสนทนาและผูรวมสนทนา หรือระหวางผูวิจัยกับ
ผูใหขอมูลสําคัญหรือผูรู (Key Informants) การสนทนากลุมควรมีสมาชิกในวงสนทนา 7-8 คน เพื่อใหมี
การโตแยงไดพอเหมาะ ผูนําการสนทนาตองกําหนดประเด็นคําถามลวงหนา โดยมีคําถามหลักหรือคําถาม
ประเด็นหลักของการศึกษา การเตรียมประเด็นคําถาม คําถามทุกขอตองประกอบดวยตัวแปร นําตัวแปร
มาสรางคําถามที่สามารถตอบวัตถุประสงคไดชัดเจน คําถามแตละขอตองตั้ งสมมุติฐานยอย ๆ  
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เพื่อใหไดคําตอบในเชิงเหตุผล 
  สรุป การสนทนากลุม เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนาของผูใหขอมูล ซึ่งเปน
บุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวสามารถที่จะใหคําตอบในประเด็นที่ตองการศึกษาได โดยจัดกลุมสนทนา
ประมาณ 10-15 คน มีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูคอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อให 
ผูรวมสนทนาเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวาง
ละเอียดลึกซึ้ง ตรงประเด็น มีผูจดบันทึก (Note taker) ทําหนาที่จดบันทึกเพื่อนําขอมูลไปใชในการ
ประมวลผลและแกไขปญหาใหตรงประเด็นตามที่ตองการ  
   7.2 หลักการของการสนทนากลุม 
    วิธีเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยการจัดใหคนที่เลือกจากประชากรที่ตองการศึกษาจํานวน 
ไมมากนักมารวมวงสนทนากัน เพื่ออภิปรายพูดคุยกัน โดยมุงประเด็นการสนทนาไปยังเรื่องที่สนใจศึกษา
ในการจัดการสนทนากลุมอยางเปนระบบ อาจเลือกผูเขารวมสนทนากลุมจํานวน 7-12 คน ที่มีลักษณะ
ทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน ระหวางพูดคุย มีพิธีกรเปนผูดําเนินรายการ  
มีผูจดบันทึกเปนผูจดยอเนื้อหาการสนทนา และมีเทปบันทึกเสียงบันทึกรายละเอียดของการพูดคุย  
เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนา ผูบันทึกจะถอดรายละเอียดจากเทปที่บันทึกไว เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะห
ตอไป  
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  7.2.1 หัวใจสําคัญของการสนทนากลุมคือ 
    1. ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) 
    2. ผูจดบันทึก (Note taker) 
    3. เอกพันธุ (Homogeneous members) ลักษณะคลายคลึงกันของสมาชิกผูเขารวม
สนทนา อาทิ เพศ เชื้อชาติ อายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส 
      4. แตละหัวขอคําถามควรถามอยางนอย 2 กลุม (At least two groups for each 
type of respondent interviewed) 
    5. ขอมูลควรวิเคราะหโดยกลุม (Data should be analyzed by group) 
  7.2.2 องคประกอบในการจัดสนทนากลุม 

    1. ผูดําเนินการสนทนา (Moderator / Researcher) 
      2. ผูจดบันทึก (Note taker) ทําแผนผังเลขที่นั่ง จดเฉพาะคําตน ๆ ของผูสนทนา 
     3. สถานที ่(Location) 
     4. อุปกรณ (Instrument – tape recorder) 
     5. ระยะเวลา (Duration) ไมควรเกิน 3 ชั่วโมง 
     6. แนวคําถาม (Discussion script) 
     7. เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว 
  7.2.3 ขั้นตอนการจัดสนทนากลุม  
    1. กําหนดวัตถุประสงค  
    2. กําหนดกลุมเปาหมายของผูใหขอมูล  
     3. รวบรวมที่อยูและเบอรโทรศัพทของผูรวมงาน  
     4. กําหนดจํานวนกลุม  
     5. วางแผนระยะเวลาและตารางเวลา  
     6. ออกแบบแนวคําถาม ควรเรียงคําถามจากคําถามที่เปนเรื่องทั่วๆ ไป เบาๆ งายตอการ
เขาใจ และสรางบรรยากาศใหคุนเคยกันระหวางนักวิจัยกับผูเขารวมสนทนาแลวจึงเขาสูคําถามหลัก 
หรือคําถามหลักของประเด็นที่ทําการศึกษาแลวจึงจบลงดวยคําถามทั่วไปอีกครั้ง หนึ่ง เพื่อผอนคลาย
บรรยากาศในวงสนทนาและสรางบรรยากาศที่เปนกันเองในชวงทายอาจตั้งคําถามเสริมสั้นๆ ที่ไมได
เตรียมมากอน แตเปนคําถามที่ปรากฏขึ้นมาระหวางการสนทนา  
    7. ทดสอบแนวคําถามที่สรางขึ้น  
      8. ทําความเขาใจกับผูดําเนินการสนทนา (Moderator) และผูจดบันทึก (Note taker)  
(4-5 สัปดาหกอนการสนทนากลุม) 
     9. ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) ตองสรางบรรยากาศในการสนทนา และควบคุม
เกมไดดีโดยใหเกิดความเปนกันเองมากที่สุด ไมแสดงความคิดเห็นของตนเอง ควรใหผูเขารวมแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และเปนธรรมชาติมากที่สุด ผูดําเนินการสนทนาที่ดีตองสามารถแกปญหา
เฉพาะหนาไดเปนอยางด ี
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     10. ผูจดบันทึก (Note taker) ตองอยูรวมการสนทนาตลอดเวลาและทําหนาที่ในการจด
บันทึกเพียงอยางเดียวไมรวมสนทนาดวย เพราะจะทําใหการจดบันทึกขอมูลไมครบถวน และจะตอง
เปนผูถอดเทปดวยตนเอง เพื่อความเขาใจในสิ่งที่ไดบันทึกและเนื้อหาสาระในเทปที่ตรงกัน 
     11. ผูชวยทั่วไป (Assistant) มีหนาที่คอยควบคุมเครื่องบันทึกเสียงและเปลี่ยนเทป
ขณะท่ีกําลังดําเนินการสนทนา และอํานวยความสะดวกแกผูดําเนินการสนทนาและผูจดบันทึก เพื่อให
แตละคนทําหนาที่ไดอยางเต็มที ่
     12. คัดเลือกผูเขารวมกลุมสนทนา และจัดทําบัตรเชิญสงใหผูรวมสนทนา  
     13. โทรศัพทติดตามผลและสงบัตรเชิญใหผูรวมงาน  
      14. เตรียมการทําสนทนากลุม ไดแก การเตรียมสถานที่ กําหนดวัน เวลา และจัดเตรียม
อุปกรณตาง ๆ ที่จําเปน เชน เครื่องบันทึกเทป มวนเทป ถาน (battery) สมุด ดินสอ เครื่องดื่ม อาหาร
วาง เปนตน 
    15. แจงสถานที่ใหผูรวมงานทราบลวงหนา 2 วัน 
     16. จัดกลุมสนทนา ดําเนินการสนทนากลุม และหลังการสนทนากลุม ควรสงจดหมาย
ขอบคุณผูรวมงานดวย 
     17. ประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
     18. ถอดเทปเปนบทสนทนา อยางละเอียดเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและตองไมใส
ความคิดของตนเอง  
     19. วิเคราะหขอมูล โดยการตีความหมายในรูปของการวิเคราะหเนื้อหา ทําการวิเคราะห
รวมกันหลาย ๆ คนเพ่ือเปนการอภิปรายรวมกัน ถามีความเห็นไมตรงกันควรกลับไปฟงรายละเอียด
จากเทปใหม แลวจึงกลับมาอภิปรายซ้ําดวยกันอีก  
     20. การเขียนรายงานการวิจัยเริ่มตน ดวยการเขียนเคาโครงเรื่อง แลวเขียนผลการศึกษา
แยกตามวัตถุประสงคของการศึกษาและหัวขอของแนวคําถามโดยพรรณนาในเชิงอธิบาย  

7.3 การดําเนินงานการสนทนากลุม  
   1. แนะนําตนเองและทีมงาน ประกอบดวย ผูดําเนินการสนทนา ผูจดบันทึก และผูชวย
ทั่วไปไมควรใหมีผูสังเกตการณ เพราะอาจมีผลตอการแสดงออก 
   2. อธิบายจุดมุงหมายในการทําสนทนากลุม วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
   3. เริ่มดวยคําถาม ที่สรางบรรยากาศเปนกันเอง 
    4. เมื่อมีความคุนเคย จึงเริ่มคําถามในแนวการสนทนาที่จัดเตรียมไว และ ใหเวลาในการ
ถกประเด็น และโตแยงกันพอสมควร 
   5. สรางบรรยากาศใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอกัน ดําเนินการสนทนาไมให
หยุดนิ่ง ไมซักคนใดคนหนึ่งมากเกินไป แตละคําถามที่เตรียมมาไมควรถามเพียงคนเดียว  
   6. ในการสนทนา พยายามไมใหเกิดการใชอิทธิพลทางความคิด หรือชี้นํา (Dominate) 
ผูอื่นใหเห็นคลอยตาม สรางบรรยากาศให ทุกคนแสดงความคิดเห็นออกมา 
   7. ผูดําเนินการสนทนา ควรเปนผูที่พูดเกงซักเกง มีพรสวรรคในการพูดคุย จังหวะการ
ถามดี ถามชา ๆ ละเอียด ควรมีการพูดแทรกตลกอยางเหมาะสมดวย  
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  7.4 ประโยชนของการจัดการสนทนากลุม 

  1. ใชในการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรูสึก การรับรู ความเชื่อ และพฤติกรรม 
   2. ใชในการกําหนดสมมติฐานใหม ๆ 
   3. ใชในการกําหนดคําถามตาง ๆ เพื่อนําไปใชในแบบสอบถาม 
   4. ใชคนหาคําตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไมแนชัดของการวิจัยแบบสํารวจ เพื่อชวยให
งานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้น 
   5. ใชในการประเมินผลทางดานธุรกิจ 
   
8. กิจกรรมการแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

 8.1 โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 
    ความหมายของคอมพิวเตอรกราฟก 

       คอมพิวเตอรกราฟก หมายถึง การสราง การตกแตงแกไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ 
โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดการ ยกตัวอยางเชน การทํา  Image Retouching ภาพคนแก   
การสรางภาพตามจินตนาการและการใชภาพกราฟกในการนําเสนอขอมูลตาง ๆ เพื่อใหสามารถสื่อ
ความหมายไดตรงตามที่ผูสื่อสารตองการและนาสนใจยิ่งขึ้นดวยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เปนตน 
     ประเภทของภาพกราฟก  
     แบงเปน 2 ประเภท คือ ภาพกราฟกแบบ 2 มิติ และแบบ 3 มิติ 
      ภาพกราฟกแบบ  2 มิติ เปนภาพที่พบเห็นโดยทั่วไป เชน ภาพถาย  รูปวาด  ภาพ
ลายเสน  สัญลักษณ  กราฟ  รวมถึงการตูนตาง ๆ ในโทรทัศน  ยกตัวอยางเชน  การตูนเรื่องพิภพยมราช 
ชินจัง  และโดเรมอน  เปนตน ซึ่งการตูนจะเปนภาพกราฟกเคลื่อนไหว (Animation)  โดยจะมี
กระบวนการสรางที่ซับซอนกวาภาพวาดปกต ิ
       ภาพกราฟกแบบ 3 มิติ  เปนภาพกราฟกที่ใชโปรแกรมสรางภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ เชน
โปรแกรม 3 Ds max  โปรแกรม  Maya  เปนตน ซึ่งจะทําใหไดภาพมีสีและแสงเงาเหมือนจริง เหมาะกับ
งานดานสถาปตยและการออกแบบตาง ๆ  รวมถึงการสรางเปนภาพยนตรการตูนหรือโฆษณาสินคาตาง ๆ 
เชน การตูน เรื่อง  Nemo,  The Bug และปงปอนดแอนิเมชัน เปนตน 
    ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 
     1. Photo Retouching 

        โปรแกรมที่เหมาะสําหรับการแกไข ตกแตงภาพ และ ทําเอฟเฟกตใหกับภาพที่สราง
ขึ้นมาแลว ซึ่งอาจจะจากภาพถายจริง ไดแก Adobe PhotoShop, Corel Photopaint, PaintShop 

     2. Graphic Illustrator 
        โปรแกรมสําหรับการออกแบบงานกราฟก หรืองาน Lay out ซึ่งเปนงานสองมิติ  

มีการเขียนรูปในลักษณะการเนน เสนเนนรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งไมใชรูปถาย ไดแก Adobe Illustrator,   
CorelDraw 

     3. Computer Aided Design 
          โปรแกรมสําหรับการเขียนภาพที่แสดงออกถึงมิติ ขนาด ที่ ใหความชัดเจนของวัตถุที่

ตองการสรางขึน้มา ไดแก Auto CAD, Prodesign 
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     4. 3D Photo Realistic  
             โปรแกรมท่ีสามารถสรางภาพสามมิติ ที่มีมวลและปริมาตร และมีคุณสมบัติของพื้นผิว 

จนเกิดความสมจริงของแสง และเงา ไดแก 3D studio MAX, Auto CAD 3D 
     5. Presentation  
            โปรแกรมกราฟก สําหรับชวยในการนําเสนองานในลักษณะเปนสไลดประกอบคํา

บรรยาย มีการสรางภาพกราฟกที่ดูแลวเขาใจงายขึ้น เชน กราฟชนิดตาง ๆ หรือการสรางแผนผังการจัด
องคกรโปรแกรมประเภทนี้ สวนมากใชในงานธุรกิจ 

     6. Animation  
                 เปนโปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหวตามลําดับ โปรแกรมจะแสดงภาพเปนลําดับใหแลดู
เหมือนภาพเคลื่อนไหว โดย อาจมีเทคนิคตาง ๆ ประกอบการแสดงภาพเชน การซอนภาพ เลื่อนภาพ 
การเลื่อนภาพใหหายไปได และการแปลงภาพ รวมถึงมีลักษณะการโตตอบกับผูใชดวย 
  8.2 การตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) 
    ความหมายแอนิเมชั่น (Animation) 
     แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง กระบวนการที่เฟรมแตละเฟรมของภาพยนตร ถูกผลิต
ขึ้นตางหากจากกันทีละเฟรม แลวนํามารอยเรียงเขาดวยกัน โดยการฉายตอเนื่องกัน ไมวาจากวิธีการใช 
คอมพิวเตอรกราฟก ถายภาพรูปวาด หรือรูปถายแตละขณะของหุนจําลองที่คอย ๆ ขยับเมื่อนําภาพ
ดังกลาวมาฉายดวยความเร็วตั้งแต 16 เฟรมตอวินาทีขึ้นไป การจัดเก็บภาพแบบอนิเมชันที่ใชกันอยาง
แพรหลายในอินเทอรเน็ต ไดแกเก็บในรูปแบบ GIF MNG SVG และ แฟลช คําวา แอนิเมชั่น (animation) 
รวมทั้งคําวา animate และ animator มากจากรากศัพทละติน "animare" ซึ่งมีความมหมายวาทําใหมี
ชีวิต ภาพยนตรแอนิเมชั่นจึงหมายถึงการสรางสรรคลายเสนและรูปทรงที่ไมมีชีวิต ใหเคลื่อนไหวเกิดมีชีวิต
ขึ้นมาได (Paul Wells , 1998 : 10) แอนิเมชั่นสามารถนําไปประยุกตใชกับงานตาง ๆ ไดมากมาย  เชน
งานภาพยนตร  งานโทรทัศน งานพัฒนาเกมส งานสถาปตย งานกอสราง งานดานวิทยาศาสตร  หรืองาน
พัฒนาเว็บไซต เปนตน (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552 : 222)  
    ชนิดของแอนิเมชั่น 

     ชนิดของแอนิเมชั่นสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิด 
      1. Drawn Animation คือแอนิเมชั่นที่เกิดจากการวาดภาพหลาย ๆ พันภาพ  แตการ
ฉายภาพเหลานั้นผานกลองอาจใชเวลาไมกี่นาทีขอดีของการทําแอนิเมชั่นชนิดนี้คือ มีความเปนศิลปะ  
สวยงาม นาดูชม แตขอเสีย คือ ตองใชเวลาในการผลิตมาก ตองใชแอนิเมเตอรจํานวนมากและตนทุนก็สูง
ตามไปดวย 

      2. Stop Motion หรือเรียกวา Model Animation เปนการถายภาพแตละขณะของ
หุนจําลองที่คอย ๆ ขยับ อาจจะเปนของเลนหรืออาจจะสรางตัวละครจาก Plasticine วัสดุที่คลายกับ 
ดินน้ํามันโดยโมเดลที่สรางขึ้นมาสามารถใชไดอีกหลายครั้งและยังสามารถผลิตไดหลายตัว  ทําใหสามารถ
ถายทําไดหลายฉากในเวลาเดียวกัน  แตการทํา Stop Motion นั้นตองอาศัยเวลาและความทุมเทมาก  

      3. Computer Animation ปจจุบันมีซอฟทแวรที่สามารถชวยใหการทําแอนิเมชั่นงาย
ขึ้น เชน โปรแกรม Maya, Macromedia และ 3D Studio Max เปนตน วิธีนี้เปนวิธีที่ประหยัดเวลาการ
ผลิตและประหยัดตนทุนเปนอยางมาก 
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 8.3 การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
    ความสําคัญของการออกแบบ 
     การออกแบบ มีอิทธิพลตอการประยุกตใชในชีวิตประจําวันของมนุษยเรา เกี่ยวของกับ 
ทุกระดับอายุ ทุกเพศ ทุกอาชีพ ทุกคนมีความรักสวย รักงาม การแตงกายที่แตละคนตางลวนเลือกสรร
และเลือกอยางรอบคอบใหเขากับบุคลิก และสรีระของตน เริ่มตั้งแตลวดลาย สีเสื้อผาจะตองกลมกลืน 
เขากนั เครื่องประดับตาง ๆ เชน แหวน นาฬิกา สรอยคอ เข็มกลัดติดเสื้อ ตองมีการออกแบบเพื่อใหถูกใจ
เหมาะสมผูใช มนุษยเราใหความสําคัญในดานการออกแบบมาก จะเห็นไดวาการออกแบบศิลปะนั้นเปน 
สิ่งที่ควบคูอยูกับความสุนทรียะของมนุษยตลอดมา 
     ประเภทของการออกแบบ 

    1. การออกแบบทางสถาปตยกรรม (Architecture Design) 
.......    เปนการออกแบบเพื่อการกอสราง สิ่งกอสรางตาง ๆ นักออกแบบสาขานี้ เรียกวา 

สถาปนิก (Architect) ซึ่งโดยทั่วไปจะตองทํางานรวมกับวิศวกรและมัณฑนากร โดยสถาปนิก รับผิดชอบ
เกี่ยวกับประโยชนใชสอยและความงามของสิ่งกอสราง งานทางสถาปยตกรรม ไดแก 

......    - สถาปตยกรรมทั่วไป เปนการออกแบบสิ่งกอสรางทั่วไป เชน อาคาร บานเรือน รานคา 
โบสถ วิหาร ฯลฯ 

......   - สถาปตยกรรมโครงสราง เปนการออกแบบเฉพาะโครงสรางหลักของอาคาร 

......  .  - สถาปตยกรรมภายใน เปนการออกแบบที่ตอเนื่องจากงานโครงสราง ที่เปน
สวนประกอบของอาคาร 

......  .  - งานออกแบบภูมิทัศน เปนการออกแบบที่มีบริเวณกวางขวาง เปนการจัดบริเวณ 
พื้นท่ีตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอยและความสวยงาม 
       - งานออกแบบผังเมือง เปนการออกแบบที่มีขนาดใหญ และมีองคประกอบซับซอน  
ซึ่งประกอบไปดวยกลุมอาคารจํานวนมาก ระบบภูมิทัศน ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 
   2. การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) 

...    เปนการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ ชนิดตาง ๆ งานออกแบบสาขานี้ มีขอบเขต
กวางขวางมากที่สุด และแบงออกไดมากมายหลายๆ ลักษณะ นักออกแบบรับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน 
ใชสอยและความสวยงามของผลิตภัณฑ งานออกแบบประเภทนี้ไดแก  งานออกแบบเฟอรนิเจอร ครุภัณฑ
เครื่องสุขภัณฑ  เครื่องใชสอยตาง ๆ เครื่องประดับ อัญมณี เครื่องแตงกาย ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑและ
ผลิตเครื่องมือตาง ๆ ฯลฯ 
    3. การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) 

.......   เปนการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ เชนเดียวกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑซึ่งมีความเกี่ยวของกัน ตองใชความรูความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตสูง ผูออกแบบ คือ 
วิศวกร ซึ่งจะรับผิดชอบในเรื่องของประโยชนใชสอย ความปลอดภัยและกรรมวิธีในการผลิต บางอยาง
ตองทํางานรวมกันกับนักออกแบบสาขาตาง ๆ ดวย งานอกแบบประเภทนี้ ไดแกงานออกแบบ
เครื่องใชไฟฟา เครื่องยนตเครื่องจักรกล เครื่องมือสื่อสารและอุปกณอิเลคทรอนิคสตาง ๆ ฯลฯ 
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    4. การออกแบบตกแตง (Decorative Design) 
.......    เปนการออกแบบเพื่อการตกแตงสิ่งตาง ๆ ใหสวยงามและเหมาะสมกับประโยชนใชสอย

มากขึ้น นักออกแบบเรียกวา มัณฑนากร (Decorator) ซึ่งมักทํางานรวมกับสถาปนิก งานออกแบบ
ประเภทนี้ ไดแก งานตกแตงภายใน (Interior Design) งานตกแตงภายนอก (Exterior Design) งานจัด
สวนและบริเวณ (Landscape Design) งานตกแตงมุมแสดงสินคา (Display) การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) การจัดบอรดและการตกแตงบนผิวหนาของสิ่งตาง ๆ เปนตน ฯลฯ 
   5. การออกแบบสิ่งพิมพ (Printing Design) 

   เปนการออกแบบเพื่อทางผลิตงานสิ่งพิมพ ชนิดตาง ๆ ไดแก หนังสือ หนังสือพิมพ 
โปสเตอร นามบัตร บัตรตาง ๆ งานพิมพลวดลายผา งานพิมพภาพลงบนสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  
งานออกแบบ รูปสัญลักษณ เครื่องหมายการคาฯ 
 
  6. การออกแบบกราฟก (Graphic Design) 

.......  เปนการออกแบบงานดานกราฟก อาจจะออกมาในลักษณะของการผลิตสื่อที่ใชแนวคิด 
รูปแบบซึ่งมีการใชรูปภาพ ตัวอักษร นํามาจัดองคประกอบใหนาสนใจ มีการใชสี สวยงาม บางครั้งอาจ
สอดแทรกเทคนิคโปรแกรมคอมพิวเตอร (effect) สามารถนําไปใชเปนสื่อในการนําเสนอ การออกแบบ
แผนภูมิ แผนภาพ สถิติ ภาพโฆษณา การตูน ลูกโลก-แผนที่ การจัดปายนิเทศ การจัดนิทรรศการ  
สื่อมัลติมีเดีย สื่อกราฟกในโทรทัศน สื่อสําหรับงานวิจัย ตามจุดมุงหมายของชิ้นงานในแตละครั้ง 
  8.4 เกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร 

    การสรางเกมคอมพิวเตอรตองใชความรูความสามารถในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนศิลปะ 
ความคิดสรางสรรค การคํานวณ รวมถึงจินตนาการ ทักษะการเขียนโปรแกรม และทักษะการคิดอยางเปน
ระบบ ในการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 65 กําหนดใหองคประกอบของเกม ประกอบดวย คําชี้แจงขั้นตอนการเลน แตมคะแนน เวลา และ 
การสิ้นสุดของเกม (Game Over) โปรแกรมและเวอรชั่นที่จะใชในการแขงขันตามความถนัด ไมจํากัด
โปรแกรม  
    โปรแกรมในการสรางเกม 
    ในการประกวดและแข งขันทั กษะด าน เทคโน โลยีคอมพิ ว เตอร  เนื่ อ งในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในแตละครั้งมีโปรแกรมที่ครูผูฝกสอนใชสอนนักเรียนและนํามาใชในการแขงขัน
แบงเปนโปรแกรมเสริมที่ใชในการสรางภาพ ตัวอักษร และอื่นที่เปนสวนประกอบของเกมและโปรแกรม
สรางเกมดังนี้ 
    โปรแกรมเสริม มีดังนี้ Adobe AI, Adobe  CS 5,6,Adobe illustrator, Construct, 
Jumla, Photo Scape, Adobe  Photoshop, Pux Paint, Paint, Sketch Up  
    โปรแกรมสรางเกม มีดังนี ้Adobe Flash / Flash CS, Construct, Microsoft Excel, 
Adobe Captivate, Authorware, Game Maker, Kodu Game Lab, Macromedia Flash8, 
Microsoft PowerPoint, RPG VX, RPG Maker XP, Scratch, Stencyl, Swish / Swish Max 
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    องคประกอบของเกม 
      เกมบนคอมพิวเตอรนั้นมีหลายประเภท แตละประเภทก็มีองคประกอบปลีกยอยแตกตางกัน 
เชน เกมตอสูอาจจะตองเนนองคประกอบดานความเหมือนจริงของภาพมากกวาเกมแนวปริศนา อยางไรก็
ตามองคประกอบพื้นฐานของเกมที่นักพัฒนาจะตองคํานึงถึงมีดังนี ้
       1. กลไกหลักของเกม กลไกของเกมจะระบุกฎกติกาที่ผูเลนสามารถดําเนินการใด ๆ 
ในโลกของเกมนั้นได กลไกของเกมจะตองสรางความทาทายใหกับผูใชและมอบรางวัลใหกับผูใชเมื่อผูใช
สามารถดําเนินการบางอยางไดสําเร็จ ตัวอยางของกลไกหลักของเกมเชน ในเกม Angry Birds เรามีนกที่
สามารถยิงใสฉากที่ประกอบดวยสิ่งของตาง ๆ ได สิ่งของเหลานั้นจะพังทลายไปตามกฎฟสิกสและ
ความสามารถของนก เปาหมายของการทําลายฉากตาง ๆ เพื่อจะทําลายหมูที่ขโมยไขของนกไป หรือ
ตัวอยางเชน ในเกมตีตุน เราจะมีรูอยูที่พื้นจะมีตัวตุนโผลขึ้นมาจากรูเหลานี้ ตัวตุนจะโผลมาแลวหายไป
ตามเวลา ผูเลนมีคอนที่จะตองนําไปตีตัวตุนที่โผลขึ้นมา 
     2. สวนติดตอกับผูใช องคประกอบนี้ของเกมจะเปนสวนที่ผูใชจะเห็นและติดตอดวย 
หนาที่ของสวนนี้คือการสรางภาพและเสียงของเกมตามกลไกของเกมที่ออกแบบไว และรับขอมูลจากผูเลน
วาจะดําเนินการในเกมเชนใด สวนติดตอกับผูใชนี้นอกจากจะตองสรางสีสันใหกับเกมแลว ความเปน
ธรรมชาติของการใชงานยังเปนสิ่งที่จําเปน ถาผูพัฒนาเกมตองการใหผูใชสนุกและรูสึกมีสวนรวมอยูในโลก
ของเกมนั้นจริง ๆ  
    3. การเลาเรื่องราว ในหลายๆ เกมที่มีการดําเนินเรื่องยาวนาน มีหลายฉาก หรือวามี
หลายดานยอย สิ่งที่เชื่อมโยงหนวยยอย ๆ เขาดวยกันก็คือเรื่องราวที่วางพื้นหลังของเกม เรื่องราวที่ถูก 
เลาไปพรอม ๆ กับการดําเนินไปของเกมจะทําใหผูเลนเห็นเปาหมายของเกมไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
   ประเภทของเกม 
    การสรางเกมเราควรกําหนดแนวทางวาจะทําเกมออกมาในกลุมของเกมใด ซึ่งเปน
ตัวกําหนดกลุมเปาหมายของผูเลน เพื่อเปนแนวในการกําหนดเทคโนโลยีที่จะนํามาใชงาน ประเภทของ
เกมมีการแบงไวหลายรูปแบบ โดยอาจแบงตามการใชประโยชน เชน เพื่อความสนุกสนาน เพื่อฝกทักษะ 
หรือเพื่อการเรียนการสอน หรือแบงตามลักษณะการสรางภาพ เชน เกม 2 มิติ เกม 3 มิติ หรือขึ้นอยูกับ
องคประกอบของเกม ซึ่งอาจแบงไดหลายประเภท ดังนี้ 
    1. เกมเลียนแบบหรือการจําลอง (Simulation Game) เชน SIMS ซึ่งเปนเกมที่พยายาม
เลียนแบบเหตุการณจริง เพื่อพัฒนาทักษะของผูเลน เชน การฝกบินจําลอง การขับรถจําลอง  
    2. เกมแอคชั่นแบบ FPS (Action First Person Shooters Game) เปนเกมยิงปนที ่
ผูเลนเปนตัวเอกไลยิงผูราย ไปจนถึงสัตวประหลาดตาง ๆ ตามระดับการเลนมีทั้งเลนแบบคนเดียวและ 
เลนเปนกลุม  
    3. เกมผจญภัย (Adventure Game) มีวัตถุประสงคของเกมเพื่อทําภารกิจใหสําเร็จใน
ดินแดนที่สรางขึ้น ตองแกไขปญหาหรือหาสิ่งจาเปนในระดับของเกมที่แตกตางกันไป เชน หากุญแจเพื่อไข
เปดหองลับเพื่อไปหยิบอาวุธ  
    4. เกม RPG (Role-Playing Game) เปนเกมที่ผูเลนสามารถสรางหรือเลือก Character 
ของตัวละครใหตรงกับความชอบของตัวเอง แลวเลนไปตามเนื้อเรื่องของเกม  
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    5. เกมตอสู (Fighting Game) เปนเกมตอสูกันโดยมีตัวละครตอสูกันแบบตัวตอตัว ดวย
เทคนิคในการตอสูเฉพาะตัว  
    6. เกมวางแผน (Strategy Game) เปนเกมที่ใชความคิด กลยุทธเพื่อเอาชนะ เกมมี
เรื่องราวเปนนิทาน หรือตํานาน มีตัวละครนําและการผูกเรื่องเขากับการตอสูและวางแผนในเกม  
    7. เกมปริศนา (Puzzle Game) เกมแกปญหาใหลุลวงตามจุดประสงคหลักของเกม  
เชน เกมตัวตอ 
    8. เกมกีฬาและการแขงขัน (Sport & Racing Game) วัตถุประสงคของเกมเพื่อการเปน
ที่หนึ่งของการแขงขัน เชน แขงรถ แขงฟุตบอล  
    9. เกมการศึกษา (Education Game) วัตถุประสงคเพื่อใหไดความรูและความเพลิดเพลิน 
 

8.5 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
   ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
   หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ผูอานสามารถอานผาน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องคอมพิวเตอร หรือเครื่องอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book reader) 
ได “อีบุค” (e-book, e-Book, eBook, EBook) เปนคําภาษาตางประเทศ ยอมาจากคําวา electronic 
book หมายถึง หนังสือที่สรางขึ้นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมีลักษณะเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
โดยปกติมักจะเปนแฟมขอมูลที่สามารถอานเอกสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอรทั้งในระบบออฟไลน 
และออนไลน 
                คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเชื่อมโยงจุดไปยังสวนตาง ๆ ของหนังสือ  
เว็บไซตตาง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูเรียนได นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถ
แทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพเอกสารที่ตองการออกทางเครื่องพิมพ
ได อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา  
ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะไมมีในหนังสือธรรมดาทั่วไป (http://www.thaigoodview.com/node/186,)  
   ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
     บารคเกอร (Barker : 1992) ไดแบงประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส ออกเปน 10 ประเภท 
        1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือแบบตํารา (Textbooks) หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทนี้     
เนนการจัดเก็บ และนําเสนอขอมูลเปนตัวหนังสือและภาพประกอบในรูปแบบหนังสือปกติที่เห็นทั่วไป
หนังสืออิเล็กทรอนิกสชนิดนี้ สามารถกลาวไดวา เปนการแปลงหนังสือจากภาพสิ่งพิมพปกติเปนสัญญาณ
ดิจิตอล เพิ่มศักยภาพเติมการนําเสนอการปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยศักยภาพ
ของคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน เชน การเปดหนาหนังสือ การสืบคน การคัดลอก เปนตน 
       2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส แบบหนังสือเสียงอาน เมื่อเปดหนังสือมีเสียงคําอาน หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสประเภทนี้เหมาะกับเด็กเริ่มเรียนหรือฝกออกเสียง ฝกพูด หนังสืออิเล็กทรอนิกสชนิดนี้เนน
ดานการนําเสนอเนื้อหาที่เปนตัวอักษร และเสียงเปนคุณลักษณะหลัก  
      3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส แบบหนังสือภาพนิ่งหรือ อัลบั้มภาพ (Static Picture Books)  
เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีคุณลักษณะหลักเนนจัดเก็บขอมูล เสนอขอมูลในรูปแบบภาพนิ่ง (Static 
Picture) เสริมดวยการนําศักยภาพคอมพิวเตอรมาใชในการนําเสนอ เชน การเลือกภาพท่ีตองการขยาย  
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หรือยอขนาดของภาพ หรือตัวอักษร การสําเนา หรือการถายโอนการเติมแตงภาพ การเลือกเฉพาะสวน
ของภาพ เพิ่มขอมูล เชื่อมขอมูลเสียงประกอบ เปนตน 
       4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส แบบหนังสือภาพเคลื่อนไหว (Moving Picture Book) เปน
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่เนนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบวีดิทัศน (Video Clips) หรือ ภาพยนตรสั้น ๆ 
(Films Clips) ผนวกกับขอมูลสารสนเทศที่อยูในรูปตัวหนังสือสามารถเลือกชมศึกษาขอมูลได นิยม
นําเสนอขอมูลเหตุการณประวัติศาสตร หรือเหตุการณที่สําคัญ ๆ เชน ภาพเหตุการณสงครามโลก 
    5. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือสื่อประสม (Multimedia Books) เปนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสที่เนนการนําเสนอขอมูล เนื้อหาสาระในลักษณะแบบสื่อผสมระหวางสื่อภาพที่เปนทั้ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และสื่อประเภทเสียง 
         6. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือสื่อหลากหลาย (Polymedia Books) เปนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะเชนเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสม แตมีความหลากหลายใน
คุณลักษณะดานความเชื่อมโยงระหวางขอมูลภายในเลมที่บันทึกในลักษณะตาง ๆ เชน ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และอ่ืน ๆ เปนตน 
      7. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือสื่อเชื่อมโยง (Hypermedia Book) เปนหนังสือที่มี
คุณลักษณะสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระที่ออกแบบเชื่อมโยงกันภายใน การเชื่อมโยงเชนนี้มีคุณลักษณะ
เชนเดียวกันกับบทเรียนโปรแกรมแบบแตกกิ่ง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับแหลงเอกสารภายนอก 
ไดเม่ือเชื่อมระบบอินเทอรเน็ต 
       8. หนั งสืออิ เล็กทรอนิกสแบบหนั งสืออัจฉริยะ (Intelligent Electronic Books)  
เปนหนังสือสื่อประสมแตมีการใชโปรแกรมชั้นสูงที่สามารถมีปฏิกิริยาหรือสัมพันธกับผูอานเสมือนหนังสือ
มีสติปญญา (อัจฉริยะ) ในการไตรตรองหรือคาดคะเนในการโตตอบกับผูอาน 
     9. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อหนังสือทางไกล (Telemedia Electronic Book) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทนี้มีคุณลักษณะหลัก ๆ คลายกับ (Hypermedia Electronic Book)  
แตเนนการเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลภายนอกผานระบบเครือขาย ทั้งที่เปนเครือขายเปดและเครือขาย
เฉพาะสมาชิกของเครือขาย 
      10. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือไซเบอรเสปซ (Cyberspace Books) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสประเภทนี้มีลักษณะเหมือนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสหลาย ๆ แบบที่กลาวมาแลวมาผสมกัน
สามารถเชื่อมโยงแหลงขอมูลจากแหลงภายในและภายนอก สามารถนําเสนอขอมูลในระบบสื่อ 
ที่หลากหลายสามารถปฏิสัมพันธกับผูอานไดหลากหลายมิติ 
    รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
       บารคเกอร และกิลเลอร (Barker and Giller, 1992) ไดกลาวถึง รูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสแบงตามหนาที่ สามารถแบงออกไดเปน 4 รูปแบบ คือ 

   1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับเก็บเอกสารสําคัญ (Archival) จะมีที่เก็บขอมูลขาวสาร
ขนาดใหญในรูปแบบของฐานขอมูล วิธีใชงานผูใชขั้นปลายสามารถใชงานไดหลากหลายรูปแบบ ตัวอยาง
หนังสือประเภทนี้ ไดแก สารานุกรมโกรเลียร (Grolier Encyclopedia) สารานุกรมมัลติมีเดียคอมพตัน  
(Compton' s Multimedia Encyclopedia) 
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   2. หนังสืออิเล็กทรอนิกสใหขาวสารความรู (Information) จะมีลักษณะคาบเกี่ยวกับ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบแรก แตขาวสารจะกินความแคบกวาแบบแรก และมีลักษณะเฉพาะมากกวา  
มีความสัมพันธกับหัวขอเรื่องใดหัวขอเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน หนังสือเรียนแพทยศาสตร
ออกซฟอรดบนซีดีรอม หนังสือรายชื่อเพลงนิมบัส (Nimbus Music Catalogue) 
        3. หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการสอน (Instructional) เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มี
ประสิทธิภาพ และมีประโยชนอยางมากในการถายทอดความรูความชํานาญเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและ
การอบรม ผูเรียนจะไดรับความรูและทราบความกาวหนาในการเรียนของตน หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ประเภทนี้บางสวนจะมีการประเมินและประยุกตตามรูปแบบการเรียนรูของแตละคน จะมีการนําเสนอให
เหมาะสมกับผูเรียนแตละคน ตัวอยางไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีการออกแบบหนาจอสําหรับ 
การอบรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน (Computer-Based Training) 
      4. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบตั้งคําถาม (Interrogational) หนังสืออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อการทดสอบ สอบยอย และประเมินผลกิจกรรม โดยวัดจากความรูที่ไดจาก
การศึกษาหัวขอที่เกี่ยวของ หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบตั้งคําถามจะประกอบดวย 3 ลักษณะที่สําคัญ คือ 
ธนาคารคําถามหรือแบบฝกหัด ขอสอบ ลักษณะการประเมินผลและระบบผูเชี่ยวชาญ จะมีการวิเคราะห
ผลที่ไดจากการเรียน มีการแขงขันและพิจารณาใหระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 
     โปรแกรมท่ีนิยมใชสราง e-Book 
    โปรแกรมท่ีนิยมใชสราง e-Book มีอยูหลายโปรแกรม แตที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน ไดแก 
      1. โปรแกรมชุด Flip Album 
      2. โปรแกรม DeskTop Author 
      3. โปรแกรม Flash Album Deluxe  
ชุดโปรแกรมทั้ง 3 จะตองติดตั้งโปรแกรมสําหรับอาน e-Book ดวย มิฉะนั้นแลวจะเปดเอกสารไมได 
ประกอบดวย 
     1.1 โปรแกรมชุด Flip Album ตัวอานคือ FlipViewer 
     1.2 โปรแกรมชุด DeskTop Author ตัวอานคือ DNL Reader 
     1.3 โปรแกรมชุด Flash Album Deluxe ตัวอานคือ Flash Player 
            สําหรับบางทานที่มีความชํานาญในการใชโปรแกรม Flash Mx ก็สามารถสราง e-Book  
ไดเชนกัน แตตองมีความรูในเรื่องการเขียน Action Script และ XML เพื่อสราง e-Book ใหแสดงผล
ตามที่ตองการได 
 8.6 โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) 
       การนําเสนอ (Presentation) เปนวิธีการหรือเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร(Communication) 
ดวยการถายทอด (Delivery) ขอมูล แผนงาน โครงการ ขอเสนอ ฯลฯ จากผูนําเสนอผลงาน กับผูพิจารณา
ผลงานหรือจากผูนําเสนอ ไปสูบุคคล กลุมเปาหมาย เพื่อสรางความเขาใจรวมกันใหบุคคลกลุมเปาหมาย 
หรือผูรับสาร เห็นดวย คลอยตาม สนับสนุน อนุมัติ ใหดําเนินการ 
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      ประเภทของการนําเสนอ (Type of Presentation) 
       1. การนําเสนอโดยวิธีธรรมชาติ (Nature Presentation)  เชน  ทําตัวอยางใหดู  สาธิตให
เห็นโดยใชพฤติกรรมตามธรรมชาติ 

      2. การนําเสนอดวยการพูด (Oral Presentation)  เชน  พูดและแสดงใหเห็นจริง 
      3. การนําเสนอดวยสื่อตาง ๆ (Presentation Media)  เชน  สิ่งพิมพ  โปสเตอร  วีดีทัศน  

ภาพยนตร  นิทรรศการ 
      4. การนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย (Hi-technology Audiovisual Aids) 

       5. การนําเสนอดวยวิธีการผสมผสาน (Presentation by Integration) 
 8.7 การสราง Webpage ประเภท CMS 
          CMS ยอมาจาก Content Management System เปนระบบที่นํามาชวยในการสราง 
และบริหารเว็บไซตแบบสําเร็จรูป โดยในการใชงาน CMS นั้นผูใชงานไมตองมีความรูในดานการเขียน
โปรแกรมก็สามารถสรางเว็บไซตได โดยตัวของ CMS เองจะมีโปรแกรมประยุกตแบบพรอมใชงานอยู
ภายในระบบและสามารถแทรกตัวเองไดมากมาย เชน webboard ระบบจัดการปายโฆษณา ระบบนับ
จํานวนผูชม ระบบตระกราสินคา และอื่น ๆ อีกมากมาย CMS เปนเหมือนโปรแกรม โปรแกรมหนึ่ง  
ที่มีผูพัฒนามาจากภาษาคอมพิวเตอรที่ใชในเว็บไซต เชน PHP, Python, ASP, JSP ซึ่งในปจจุบันมีการ
พัฒนา CMS ฟรีข้ึนมามากมายอยางเชน Mambo, Joomla, Wordpress  
   ขอดีของ CMS  
         1. ผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูเรื่องการทําเว็บไซตเพียงแคเคยพิมพหรือเคยโพส 
ขอความในอินเทอรเน็ต ก็สามารถมีเว็บไซตเปนของตัวเองได  
         2. ไมเสียเวลาในการพัฒนาเว็บไซต ไมเสียเงินจํานวนมาก  
         3. งายตอการดูแล เพราะมีระบบจัดการทุกอยางใหเราหมด  
         4. มีระบบจัดการที่เราสามารถหามาใสเพิ่มไดมากมาย อยางเชน ระบบแกลลอรี่  
         5. สามารถเปลี่ยนหนาตาเว็บไซตไดงาย ๆ เพียงแคโหลดทีม (Theme) ของ CMS นั้น ๆ  
 
     ขอเสียของ CMS  
         1. ในกรณีที่ผูใชตองการออกแบบธีมเอง จะตองใชความรูมากกวาปกติ เนื่องจาก CMS 
มีหลาย ๆ ระบบมารวมกันทําใหเกิดความยุงยาก สําหรับผูที่ไมมีความรู  
             2. ผูใชจะตองศึกษาระบบ CMS ที่ผูพัฒนาสรางขึ้นมา เชนจะตองใสขอความลงตรงไหน 
จะตองแทรกภาพอยางไร ซึ่งจะลําบากเพียงแคชวงแรกเทานั้น  
         3. ในการใชงานจริงนั้นจะมีความยุงยากในการ setup ครั้งแรกกับ web server  
แตปจจุบันก็มีผูบริการ web server มากมายที่เสนอลงและ setup ระบบ CMS ใหฟรี ๆ โดยไมเสีย
คาใชจาย เมื่อรวม ๆ ขอดีและขอเสียดูแลว ก็ยังเห็นไดวา CMS นั้นก็เปนระบบที่นาใชงานอยูด ี
   ประเภทของ CMS 
       1. Personal CMS เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใชงานเอง หรือเพื่อใหผูอื่นมารวมใช 
อาจจะใชงานกับเว็บไซตของตัวเอง หรืออาจจะใชงานสําหรับบริษัท หรือองคกรตาง ๆ โดยพัฒนาดวย 
คน ๆ เดียว หรือเปนทีม อาจมีการสรางเปน Framework ขึ้นมาเพ่ือสะดวกแกการพัฒนาเพิ่มเติมใน 
 



 

 

 

31 
 

อนาคต ซึ่ง CMS ประเภทนี้มักจะมีความตองการในการใชงานเฉพาะทาง จึงตองการการพัฒนาที่แตกตาง
จาก CMS โดยทั่ว ๆ ไป เชน อาจจะเปน CMS ระบบ Delivery สินคา เปนตน 
        2. Public CMS เปน CMS ที่ถูกพัฒนาเพื่อใหผูใชงานสามารถเอาไปติดตั้งเองได มีทั้ง
แบบใหบริการฟรี และแบบคิดคาบริการ ถาอยากอัพเกรดเปน Premium ขอดีคือใชงานงาย แตอาจจะ
ตองศึกษาเพิ่มเติมบางหากใชงานครั้งแรก CMS บางตัวมีการพัฒนาตลอดเวลา ทันสมัย มีระบบใหม ๆ  
ที่ชวยใหใชงานไดงายขึ้น แตขอเสียคือบางครั้งดวย Features ที่ดูธรรมดาเกินไป อาจจะหา CMS  
ที่มี Features พิเศษ ตรงกับความตองการจริง ๆ ยาก 
 8.8 การสราง Webpage ประเภท Web Editor 
      Web editor หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคําสั่งเพื่อสรางหรือแกไขการแสดงขอมูล เว็บเพจ
และเว็บไซตเปนเครื่องมือของโปรแกรมที่ใชในงานออกแบบเว็บไซตสรางเว็บไซตและออกแบบหนาเว็บ 
สรางชิ้นงานเว็บตามความตองการไดอยางสวยงามและเหมาะสมโดยใชภาษาเอชทีทีพี (HTTP หรือ 
Hypertext Transfer Protocol) ทุกหนาจะมี เมนูคํ าสั่ งในการสรางงานโดยการกดเมาสถามหา
รายละเอียดตาง ๆ ในเรื่องนั้นตอ เปนโปรแกรมชวยทําใหสามารถสรางเว็บเพจไดงายขึ้นโดยสวนใหญแลว
โปรแกรม Web editor เหลานี้ ผูใชสามารถสรางไดดวยตนเองคลายกับการใชโปรแกรมสํานักงานทั่วไป
สามารถจัดการกับเว็บเพจตามโหมดของการแสดงผลที่เลือกไดตามความตองการ     
   ปจจุบันโปรแกรม Web editor มีการพัฒนาความสามารถใหมีสมมรรถนะที่ดีขึ้นสามารถ
สรางเผยแพรและจัดการเว็บไซตจากแมแบบงาย ๆ สําหรับผูพัฒนาเว็บไซตที่ เพิ่งจะเริ่มตน จนถึง 
การออกแบบเว็บที่ซับซอนสําหรับมืออาชีพ โปรแกรมประเภท Web Editor ที่นิยมใชโดยทั่วไป เชน 
Microsoft FrontPage, Dreamweaver, Homesite, KompoZer, Namo WebEditor, Easy web 
Editor เปนตน       
 8.9 การสราง Webpage ประเภท Text Editor 
     Text Editor เปนโปรแกรมที่ ใชสําหรับสรางและแกไขขอความในการสรางเว็บเพจ 
ดวยภาษา HTML เปนเครื่องมือที่ ใชในการเขียนและแกไขตัวอักษรซึ่งเปนคําสั่งตาง ๆ ปจจุบันมี 
โปรแกรมText Editor หลายโปรแกรม เชน NotePad, EditPlus หรือโปรแกรม Dreamweaver ซึ่งมี
คุณสมบัติเปนทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางเว็บเพจดวย    
      โปรแกรม Text Editor ที่นิยมใชกันมาก คือ Notepad เพราะเปนโปรแกรมที่ใชงาย และมี
อยูในระบบปฏิบัติการ Windows แตตองเขียนคําสั่งดวยตนเองทั้งหมด เปนโปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่
เตรียมไวในซอฟตแวรระบบ ( systems software) ที่ทําหนาที่บรรณาธิกร หรือปรับแกขอความ รวมทั้ง
ปรับรูปแบบขอมูล นักเขียนโปรแกรมจะใชโปรแกรมนี้ชวยแกไขปรับปรุงโปรแกรมที่ตนเขียนได  
    โปรแกรม Text Editor ตองใชคูกับ โปรแกรม Web Browser สําหรับใชแสดงผลการ
ทํางานของคําสั่งตาง ๆ  ที่สรางจากโปรแกรม Text Editor ดังนั้นในการสรางเว็บเพจ ตองมีเครื่องมือหรือ
โปรแกรมท้ัง 2 ประเภท คือ Text Editor และ Web Browser  
 8.10 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร 
    มนุษยใชภาษาในการสื่อสารมาตั้งแตสมัยโบราณ การใชภาษาเปนเรื่องที่มนุษยพยายาม
ถายทอดความคิดและความรูสึกตาง ๆ เพื่อการโตตอบและสื่อความหมาย ภาษาที่มนุษยใชติดตอสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ตางเรียกวา “ภาษาธรรมชาต”ิ (Natural  
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Language) เพราะมีการศึกษา ไดยิน ไดฟง กันมาตั้งแตเกิดการใชงานคอมพิวเตอร ซึ่งเปนเครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกสใหทํางานตามที่ตองการ จําเปนตองมีการกําหนดภาษา สําหรับใชติดตอสั่งงานกับ
คอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอรจะเปน ”ภาษาประดิษฐ” (Artificial Language) ที่มนุษยคิดสรางมาเอง 
เปนภาษาที่มีจุดมุงหมายเฉพาะ มีกฎเกณฑที่ตายตัวและจํากัด คืออยูในกรอบใหใชคําและไวยากรณที่
กําหนดและมีการตีความหมายที่ชัดเจน จึงจัดภาษาคอมพิวเตอรเปนภาษาที่มีรูปแบบเปนทางการ 
(Formal Language) ตางกับภาษาธรรมชาติที่มีขอบเขตกวางมาก ไมมีรูปแบบตายตัวที่แนนอน  
กฎเกณฑของภาษาจะข้ึนกับหลักไวยากรณและการยอมรับของกลุมผูใชนั้น ๆ 

    ภาษาคอมพิวเตอรอาจแบงไดเปน 3 ระดับ คือ ภาษาเครื่อง (Machine Language) 
ภาษาระดับต่ํา (Low Level Language) และภาษาระดับสูง (High Level Language) 

            1. ภาษาเครื่อง (Machine Language) 
        การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานในยุคแรก ๆ จะตองเขียนดวยภาษา

ซึ่งเปนที่ยอมรับของเครื่องคอมพิวเตอรที่เรียกวา “ภาษาเครื่อง” ภาษานี้ประกอบดวยตัวเลขลวน ทําให
เครื่องคอมพิวเตอรสามารถทํางานไดทันที ผูที่จะเขียนโปรแกรมภาษาเครื่องได ตองสามารถจํารหัสแทน
คําสั่งตาง ๆ ได และในการคํานวณตองสามารถจําไดวาจํานวนตาง ๆ ที่ใชในการคํานวณนั้นถูกเก็บไวที่
ตําแหนงใด ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมจึงมีมาก นอกจากนี้ เครื่อง
คอมพิวเตอรแตละระบบมีภาษาเครื่องที่แตกตางกันออกไป ทําใหเกิดความไมสะดวกเมื่อมีการเปลี่ยน
เครือ่งคอมพิวเตอรเพราะจะตองเขียนโปรแกรมใหมทั้งหมด 

           2. ภาษาระดับต่ํา (Low Level Language) 
      เนื่องจากภาษาเครื่องเปนภาษาที่มีความยุงยากในการเขียนดังไดกลาวมาแลว จึงไมมีผู

นิยมและมีการใชนอย ดังนั้นไดมีการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอรขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดยการใชตัวอักษร
ภาษาอังกฤษเปนรหัสแทนการทํางาน การใชและการตั้งชื่อตัวแปรแทนตําแหนงที่ใชเก็บจํานวนตาง ๆ ซึ่ง
เปนคาของตัวแปรนั้น ๆ การใชสัญลักษณชวยใหการเขียนโปรแกรมนี้ เรียกวา “ภาษาระดับต่ํา”
ภาษาระดับต่ําเปนภาษาที่มีความหมายใกลเคียงกับภาษาเครื่องมากบางครั้งจึงเรียกภาษานี้วา  “ภาษา 
อิงเครื่อง” (Machine – Oriented Language) ตัวอยางของภาษาระดับต่ํา ไดแก ภาษาแอสเซมบลี  
เปนภาษาที่ใชคําในอักษรภาษาอังกฤษเปนคําสั่งใหเครื่องทํางาน เชน ADD หมายถึง บวก SUB หมายถึง 
ลบ เปนตน  

 การใชโปรแกรมที่เขียนดวยภาษาแอสเซมบลีนั้นเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานไดทันที 
จําเปนตองมีการแปลโปรแกรมในการแปลที่มีชื่อวา “แอสเซมเบลอร” (Assembler) ซึ่งแตกตางไปตาม
เครื่องคอมพิวเตอรแตละชนิด ดังนั้นแอสเซมเบลอรของเครื่องชนิดหนึ่งจะไมสามารถใชแปลโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลีของเครื่องชนิดอื่น ๆ ไดภาษาแอสเซมบลีนี้ยังคงใชยาก เพราะผูเขียนโปรแกรมจะตอง
เขาใจในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรอยางละเอียด ตองรูวาจํานวนที่จะนํามาคํานวณนั้นอยู  
ณ ตําแหนงใดในหนวยความจําในทํานองเดียวกับการเขียนโปรแกรมเปนภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมบลี 
จึงมีผูใชนอย และมักจะใชในกรณีท่ีตองการควบคุมการทํางานภายในของตัวเครื่องคอมพิวเตอร  
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            3. ภาษาระดับสูง (High Level Language) 
        ภาษาระดับสูงเปนภาษาที่สรางขึ้นเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม 

กลาวคือลักษณะของคําสั่งจะประกอบดวยคําตาง ๆ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งผูอานสามารถเขาใจความหมาย
ไดทันที ผูเขียนโปรแกรมจึงเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูงไดงายกวาเขียนดวยภาษาแอสเซมบลีหรือ
ภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีมากมายหลายภาษา เชน ภาษาฟอรแทรน (FORTRAN) ภาษาโคบอล 
(COBOL) ภาษาปาสคาล (Pascal) ภาษาเบสิก (BASIC) ภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) ภาษาซี (C) 
และภาษาจาวา (Java) เปนตน โปรแกรมที่เขียนดวยภาษาระดับสูงแตละภาษาจะตองมีโปรแกรมที่ทํา
หนาที่แปลภาษาระดับสูงใหเปนภาษาเครื่อง เชน โปรแกรมแปลภาษาฟอรแทรนเปนภาษาเครื่อง 
โปรแกรมแปลภาษาปาสคาลเปนภาษาเครื่อง คําสั่งหนึ่งคําสั่งในภาษาระดับสูงจะถูกแปลเปนภาษาเครื่อง
หลายคําสั่ง ภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาขึ้นไปอีกเปน 

              - ภาษาระดับสูงมาก  
            เปนภาษาโปรแกรมยุคที่ 4 ซึ่งเปนภาษาระดับสูงมาก จัดเปนภาษาไรกระบวนคําสั่ง 

หมายความวาผูใช เพียงบอกแตวาใหคอมพิวเตอรทําอะไร โดยไมตองบอกคอมพิวเตอรวาสิ่งนั้นทําอยางไร 
เรียกวาเปนภาษาเชิงผลลัพธ คือเนนวาทําอะไร ไมใชทําอยางไร ดังนั้นจึงเปนภาษาโปรแกรมที่เขียนงาย 

              - ภาษาธรรมชาต ิ  
           เปนภาษาโปรแกรมยุคที่ 5 ซึ่งคลายกับภาษาพูดตามธรรมชาติของคน การเขียน

โปรแกรมงายท่ีสุด คือการเขียนคําพูดของเราเองวาเราตองการอะไร ไมตองใชคําสั่งงานใด ๆ เลย 
  8.11 โครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร 

       โครงงานคอมพิวเตอร  หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษา
ปญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะตองวางแผนการดําเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใชความรูทาง
กระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวร เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ ตลอดจนทักษะพื้นฐานใน
การพัฒนาโครงงาน เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดจะทําโครงงาน ซึ่งอาจมีผูศึกษามากอน หรือเปนเรื่องที่
นักพัฒนาโปรแกรมไดเคยคนควาและพัฒนาแลว นักเรียนสามารถทําโครงงานเรื่องดังกลาวได แตตองคิด
ดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะหขอมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพ่ิมเติมจากผลงานเดิม
ที่มีผูรายงานไว จุดมุงหมายสําคัญของการทําโครงงานเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณ
ตรงในการใชระบบคอมพิวเตอรแกปญหา ประดิษฐคิดคน หรือคนควาหาความรูตาง ๆ ใชคอมพิวเตอรใน
การพัฒนาสื่อการเรียนรูเพื่อการศึกษา ประดิษฐฮารดแวร ซอฟตแวร หรืออุปกรณใชสอยตาง ๆ พัฒนา
โปรแกรมประยุกตตาง ๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร เพื่อฝกใหนักเรียนเปนบุคคลที่ใฝเรียนใฝรู 
การพัฒนาความคิดใหม ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม เอื้อเฟอเผื่อแผ ใหกับเพื่อนมนุษย และอยูในสังคม
อยางมีความสุข 
    ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร 
     คอมพิวเตอร เปน เครื่องมือที่ ใช ในงานวิจัยในทุก ๆ สาขาวิชา ดังนั้ นโครงงาน
คอมพิวเตอรจึงมีความหลากหลายเปนอยางมาก ทั้งในลักษณะของเนื้อหา กิจกรรม และลักษณะของ
ประโยชนหรือผลงานที่ได ซึ่งอาจแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 5 ประเภท คือ 
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        1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) 
       เปนโครงงานที่ใชคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสรางโปรแกรม
บทเรียน หรือหนวยการเรียน ซึ่งอาจจะตองมีภาคแบบฝกหัด บททบทวน และคําถามคําตอบไวพรอม 
ผูเรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุม การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยนี้  ถือวาเครื่อง
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณการสอน ไมใชเปนครูผูสอน ซึ่งอาจเปนการพัฒนาบทเรียนแบบ Online ให
นักเรียนเขามาศึกษาดวยตนเองก็ได โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใชประกอบการสอนในวิชา
ตาง ๆ ไมวาจะเปนสาขาคอมพิวเตอร วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาสังคม วิชาชีพอื่น ๆ ฯลฯ 
โดยนักเรียนอาจคัดเลือกหัวขอที่นักเรียนทั่วไปที่ทําความเขาใจยาก มาเปนหัวขอในการพัฒนาโปรแกรม
บทเรียน ตัวอยางเชน โปรแกรมสอนวิธีการใชงาน ระบบสุริยะจักรวาล โปรแกรมแบบทดสอบวิชาตาง ๆ 

        2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) 
       เปนโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือมาใชชวยสรางงานประยุกตตาง ๆ ซึ่งโดยสวนใหญ
จะเปนในรูปซอฟตแวร ตัวอยางของเครื่องมือชวยงาน เชน ซอฟตแวรวาดรูป ซอฟตแวรพิมพงาน 
ซอฟตแวรชวยการมองวัตถุในมุมตาง ๆ เปนตน สําหรับซอฟตแวรเพื่อการพิมพงานนั้นสรางขึ้นเปน
โปรแกรมประมวลผลภาษา ซึ่งจะเปนเครื่องมือใหเราใชงานในงานพิมพตาง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร
เปนไปไดโดยงาย ซึ่งรูปที่ไดสามารถนําไปใชงานตาง ๆ ไดมากมาย สําหรับซอฟตแวรชวยในการมองวัตถุ
ในมุมตาง ๆ ใชสําหรับชวยในการออกแบบสิ่งของตาง ๆ เชน โปรแกรมประเภท 3D 

        3. โครงงานประเภทจําลองทฤษฎี (Theory Experiment) 
       เปนโครงงานใชคอมพิวเตอรในการจําลองการทดลองของสาขาตาง ๆ เปนโครงงานที่
ผูทําตองศึกษารวบรวมความรู หลักการ ขอเท็จจริงและแนวความคิดตาง ๆ อยางลึกซึ้งในเรื่องที่ตองการ
ศึกษา แลวเสนอเปนแนวคิด แบบจําลอง หลักการ ซึ่งอาจอยูในรูปของสมการ สูตร หรือคําอธิบายก็ได 
พรอมทั้งนําเสนอวิธีการจําลองทฤษฎีดวยคอมพิวเตอร การทําโครงงานประเภทนี้มีจุดสําคัญอยูที่ผูทําตอง
มีความรูเรื่องนั้น ๆ เปนอยางดี ตัวอยาง เชน การทดลองเรื่องการไหลของเหลว การทดลองเรื่อง
พฤติกรรมของปลาอโรวานา ทฤษฎีการแบงแยกดีเอ็นเอ เปนตน 

        4. โครงงานประเภทการประยุกตใชงาน (Application) 
      เปนโครงงานที่ ใชคอมพิวเตอรในการสรางผลงานเพื่อประยุกตใชงานจริงใน
ชีวิตประจําวัน เชน ซอฟตแวรสําหรับการออกแบบและตกแตงอาคาร ซอฟตแวรสําหรับการผสมสี 
ซอฟตแวรสําหรับการระบุคนราย เปนตน โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐฮารดแวร ซอฟตแวร หรือ
อุปกรณใชสอยตาง ๆ ซึ่งอาจจะสรางใหมหรือปรับปรุงดัดแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหมี ประสิทธิภาพ
สูงขึ้นก็ได โครงงานลักษณะนี้จะตองศึกษาและวิเคราะหความตองการของผูใชกอน แลวนําขอมูลที่ไดมา
ใชในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้น ๆ ตอจากนั้นตองมีการทดสอบการทํางานหรือทดสอบคุณภาพ
ของสิ่งประดิษฐแลวปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ โครงงานประเภทนี้นักเรียนตองใชความรูเกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งอาจใชวิธีทางวิศวกรรม
ฮารดแวรและซอฟตแวรในการพัฒนาดวย 
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        5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development) 
       เปนโครงงานพัฒนาซอฟตแวรเกมเพื่อความรู และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เชน เกม
หมากรุก เกมหมากฮอส เกมการคํานวณเลข ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้นนี้นาจะเนนใหเปนเกมที่ไมรุนแรง เนนการ
ใชสมองเพื่อฝกคิดอยางมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑการเลน 
เพื่อใหนาสนใจเกผูเลน พรอมทั้งใหความรูสอดแทรกไปดวย ผูพัฒนาควรจะไดทําการสํารวจและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับเกมตาง ๆ ที่มีอยูทั่วไปและนํามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหมเพื่อใหปนเกมที่แปลกใหม และ
นาสนใจแกผูเลนกลุมตาง ๆ 
   ซอฟตแวร (Software) 
    ซอฟตแวร หมายถึงชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใชสั่งงานใหคอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรจึง
หมายถึงลําดับขั้นตอนการทํางานที่เขียนขึ้นดวยคําสั่งของคอมพิวเตอร คําสั่งเหลานี้เรียงกันเปนโปรแกรม
คอมพิวเตอร จากที่ทราบมาแลววาคอมพิวเตอรทํางานตามคําสั่ง การทํางานพื้นฐานเปนเพียงการกระทํา
กับขอมูลที่เปนตัวเลขฐานสอง ซึ่งใชแทนขอมูลที่เปนตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแมแตเปนเสียงพูดก็ได
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสั่งงานคอมพิวเตอรจึงเปนซอฟตแวร เพราะเปนลําดับขั้นตอนการทํางานของ
คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งทํางานแตกตางกันไดมากมายดวยซอฟตแวรที่แตกตางกัน ซอฟตแวร
จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรทุกประเภทที่ทําใหคอมพิวเตอรทํางานได 
  การที่เราเห็นคอมพิวเตอรทํางานใหกับเราไดมากมาย เพราะวามีผูพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
มาใหเราสั่งงานคอมพิวเตอร รานคาอาจใชคอมพิวเตอรทําบัญชีที่ยุงยากซับซอน บริษัทขายตั๋วใช
คอมพิวเตอรชวยในระบบการจองตั๋ว คอมพิวเตอรชวยในเรื่องกิจการงานธนาคารที่มีขอมูลตาง ๆ 
มากมาย คอมพิวเตอรชวยงานพิมพเอกสารใหสวยงาม เปนตน การที่คอมพิวเตอรดําเนินการใหประโยชน
ไดมากมายมหาศาลจะอยูที่ซอฟตแวร ซอฟตแวรจึงเปนสวนสําคัญของระบบคอมพิวเตอร หากขาด
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรก็ไมสามารถทํางานได ซอฟตแวรจึงเปนสิ่งที่จําเปน และมีความสําคัญมาก และ
เปนสวนประกอบหนึ่งที่ทําใหระบบสารสนเทศเปนไปไดตามที่ตองการ 
     ประเภทของซอฟตแวร 
             ซอฟตแวรจะแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรระบบ (System 
Software) และซอฟตแวรประยุกต ( Application Software) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1. ซอฟตแวรระบบ (System Software) 
                 หมายถึง โปรแกรมที่มีหนาที่ควบคุมการทํางานของฮารดแวรทุกอยางและอํานวย
ความสะดวกใหกับผูใชเครื่องคอมพิวเตอร แบงออกเปนโปรแกรมตามหนาที่การทํางานดังนี ้
        1.1 OS (Operating System) คือ โปรแกรมระบบที่ทําหนาที่ควบคุมการใชงาน
สวนตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร เชน ควบคุมหนวยความจํา ควบคุมหนวยประมวลผล ควบคุม 
หนวยรับและควบคุมหนวยแสดงผล ตลอดจนแฟมขอมูลตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุด 
และสามารถใชอุปกรณทุกสวนของคอมพิวเตอรและชวยจัดการกระบวนการพื้นฐานที่สําคัญ ๆ ภายใน
เครื่องคอมพิวเตอร เชน การเปด หรือปดไฟล การสื่อสารกันระหวางชิ้นสวนตาง ๆ ภายในเครื่อง การสง
ขอมูลออกสูเครื่องพิมพหรือสูจอภาพ เปนตน กอนที่คอมพิวเตอรแตละเครื่องจะสามารถอานไฟลตาง ๆ 
หรือสามารถใชซอฟตแวรตาง ๆ ไดจะตองผานการดึงระบบปฏิบัติการออกมาฝงตัวอยูในหนวยความจํา 
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กอน ปจจุบันนี้มีโปรแกรมระบบอยูหลายตัวดวยกันซึ่งแตละตัวนั้นก็เปนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
เหมือนกัน แตตางกันที่ลักษณะการทํางานจะไมเหมือนกัน ดังนี้  
      - DOS (Disk operating System) เปนระบบปฏิบัติการที่นิยมใชกันมาตั้งแตในอดีต
ออกมาพรอมกับเครื่องพีซีของไอบีเอ็มรุนแรก ๆ จากนั้นก็มีการพัฒนารุนใหมออกมาเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
ถึงเวอรชั่นสุดทายคือ เวอรชั่น 6.22 หลังจากที่มีการประกาศใชวินโดวส 95 ก็คงจะไมผลิต DOS 
เวอรชชั่นใหมออกมาแลว โดยทั่วไปจะนิยมใชวินโดวส 3.x ซึ่งถือวาเปนโปรแกรมเสริมชนิดหนึ่งที่ใช 
ในดอส  
      - UNIX เปนระบบ OS ที่สามารถใชรวมกันไดหลายคน (Multiuser) หรือเปน
ระบบปฏิบัติการแบบเครือขาย โดยที่ผูใชแตละคนจะตองมีชื่อและพาสเวิรดสวนตัว และสามารถเชื่อมโยง
ถึงกันไดทั่วโลก โดยผานทางสายโทรศัพทและมี Modem เปนตัวกลางในการรับสงขอมูลหรือโอนยาย
ขอมูล นิยมใชอยางแพรหลายในมหาวิทยาลัย หนวยงานรัฐบาล หรือบริษัทเอกชนที่มีระบบคอมพิวเตอร
ใหญ ๆ ใช ในระบบยูนิกซเองก็มีวินโดวสอีกชนิดหนึ่งใชเรียกวา X Windows สําหรับผูที่ตองการใชระบบ
ยูนิกซในเครื่องพีซีที่บานก็มีเวอรชั่นสําหรับพีซีเรียกวา Linux ซึ่งจะมีคําสั่งพื้นฐานคลาย ๆ กับระบบ
ยูนิกซ  
      - LAN เปนระบบปฏิบัติการแบบเครือขายเชนเดียวกัน แตจะใชเชื่อมโยงกันใกล ๆ 
เชน ในอาคารเดียวกันหรือระหวางอาคารที่อยูใกลกัน โดยใชสาย Lan เปนตัวเชื่อมโยง  
       - WINDOWS เปนระบบปฏิบัติการที่กําลังนิยมใชกันมากในปจจุบัน ซึ่งพัฒนามาถึง
รุน Windows 10 แลว บริษัทไมโครซอฟตไดเริ่มประกาศใช MS Windows 95 ครั้งแรกเมื่อ 24 สิงหาคม 
ค.ศ.1995 โดยมีความคิดที่วาจะออกมาแทน MS-DOS และ วินโดวส 3. X ที่ใชรวมกันอยู ลักษณะของ
วินโดวส 95 จึงคลายกับเปนระบบโอเอสที่มีทั้งดอสและวินโดวสอยูในตัวเดียวกัน แตเปนวินโดวสที่มี
ลักษณะพิเศษกวาวินโดวสเดิม เชน มีคุณสมบัติเปน Plug and play ซึ่งสามารถจะรูจักฮารดแวรตาง ๆ ที่
ติดตั้งอยูในเครื่องไดโดยอัตโนมัติ มีลักษณะเปนระบบ 32 บิต ในขณะที่วินโดวส เดิมเปนระบบ 16 บิต 
เปนตน บริษัทไมโครซอฟตไมไดหยุดเพียงแควินโดวส 95 แตไดมีการพัฒนาเพิ่มฟงกชันใหม ๆ เขาไป ใน
ที่สุดก็ออกระบบโอเอสตัวถัดมาเปน MS Windows 98, Windows me, Windows xp, Windows 
Viata, Windows 7, Windows 8 และ Windows 10 ตามลําดับโดยที่มีการติดตั้ง และการใชงานที่มี
พื้นฐานไมแตกตางกันมากนัก จึงงายสําหรับผูใชในการปรับตัวเขากับระบบโอดอสใหม ๆ  
       - Windows NT เปนระบบ OS ที่ผลิตจากบริษัทไมโครซอฟตเขนเดียวกัน เปนระบบ 
32 บิต มีรูปลักษณเปนกราฟกที่ตองใชเมาสคลายกับวินโดวสทั่วไป แตนิยมใชในระบบเวิรกสเตชัน
มากกวาในเครื่องพีซีทั่ว ไป  

      - OS/2 เปนระบบ OS ที่ ผลิตออกมาจากบริษัท IBM เปนระบบ 32 บิต ที่ มี
รูปลักษณเปนกราฟฟกที่ตองใชเมาส คลายกับวินโดวสทั่วไปเชนกัน 
     1.2 Translation Program คือโปรแกรมที่ทําหนาที่ในการแปลโปรแกรมหรือชุดคําสั่ง
ที่เขียนดวยภาษาที่ไมใชภาษาเครื่อง หรือภาษาเครื่องที่ไมเขาใจใหเปนภาษาที่เครื่องสามารถรูเรื่องเขาใจ 
และนําไปปฏิบัติได เชน ภาษา BASIC ,COBOL,C, PASCAL, FORTRAN, ASSEMBLY เปนตน สําหรับ
ตัวแปลนั้นจะมี 3 แบบคือ 
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     - Assembler เปนโปแกรมที่ใชแปลภาษาแอสแซมบลี ซึ่งมีลักษณะการแปลทีละ
คําสั่ง เมื่อทําตามคําสั่งนั้นเสร็จแลว ก็จะแปลคําสั่งถัดไปเรื่อย ๆ จนจบ 
     - Interpreter เปนโปรแกรมที่ใชแปลภาษาเบสิก โดยจะแปลทีละคําสั่งแลวทําตาม
คําสั่งนั้น แลวแปลตอไปเรื่อย ๆ จนจบโปรแกรม  
     - Compiler เปนโปรแกรมที่ใชแปลภาษาระดับสูงใหเปนภาษาเครื่อง ซึ่งจะแปลทั้ง
โปรแกรมใหเสร็จกอน จากนั้นจึงจะปฏิบัติตามคําสั่งทีละคําสั่ง  
      1.3 Utility Program คือ โปรแกรมระบบที่ทําหนาที่ในการอํานวยความสะดวก
ใหกับผูใชเครื่องคอมพิวเตอร ใหสามารถทํางานไดสะดวก รวดเร็วและงายขึ้น เชน โปรแกรมที่ใชในการ
เรียงลําดับขอมูล โปรแกรมโอนยายขอมูลจากชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง โปรแกรมรวบรวมขอมูล 2 ชุด
เขาดวยกัน โปรแกรมคัดลอกขอมูลเปนตน 
      1.4 Diagnostic Program คือ โปรแกรมระบบที่ทําหนาที่ตรวจสอบขอผิดพลาดใน 
การทํางานของอุปกรณตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร ไดแก โปรแกรม QAPLUS โปรแกรม NORTON 
เปนตน และเมื่อพบขอผิดพลาดก็จะแจงขึ้นบนจอภาพใหทราบ 
     2. ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) 
              หมายถึง โปรแกรมที่ผูใชคอมพิวเตอรเปนผูเขียนมาใชงานเอง เพื่อสั่งใหคอมพิวเตอร
ทํางานอยางใดอยางหนึ่งตามที่ตองการ ซึ่งแบงไดดังนี ้
      2.1 User Program คือ โปรแกรมที่ผูใชเขียนมาใชเอง โดยใชภาษาระดับตาง ๆ 
ทางคอมพิวเตอร เชน ภาษา BASIC, COBOL, PASCAL, C, ASSEMBLY, FORTRAN ฯลฯ ซึ่งการที ่
จะเลือกใชภาษาใดนั้นก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของงานเหลานั้นดวย เชน โปรแกรมระบบบัญชี  
โปรแกรมควบคุมสต็อกสินคา  โปรแกรมแฟมทะเบียนประวัติ โปรแกรมคํานวณภาษี โปรแกรมคิด 
เงินเดือน เปนตน 
     2.2 Package Program คือ โปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งเปนโปรแกรมที่ถูกสรางหรือ
เขียนขึ้นมาโดยบริษัทตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลวพรอมที่จะนําไปใชงานตาง ๆ ไดทันทีตัวอยางเชน 

         - Word Processor โปรแกรมที่ชวยในการทําเอกสาร พิมพงานตาง ๆ เชน เวิรด
จุฬา เวิรดราชวิถี Microsoft Word  WordPerfect  AmiPro เปนตน  

      - Spreadsheet โปรแกรมที่ใชในการคํานวณขอมูล มีลักษณะเปนตาราง เชน 
Lotus 1-2-3, Microsoft Excel เปนตน  

     - Database โปรแกรมที่ใชในการทํางานทางดานฐานขอมูลจะใชเก็บรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ ที่มีขนาดใหญ และมีขอมูลเปนจํานวนมาก เชน dBASE lll Plis, Foxbase, Microsoft 
Access, foxpro, Visual Foxpro เปนตน  

      - โปรแกรมที่ใชในการทํางานทางดานการสรางรูปภาพและกราฟฟกตาง ๆ 
รวมทั้งงานทางดานสิ่งพิมพ การทําโบรชัวร แผนพับ นามบัตร เชน CorelDraw, Photoshop, Harvard 
Graphic, Freelance Graphic, PowerPoint, PageMaker เปนตน  
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   8.12 การตัดตอภาพยนตร   
    การตัดตอ คือ การเชื่อมระหวางช็อต 2 ช็อต โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
     1. การตัดชนภาพ The Cut คือ การตัดภาพชนกันจากช็อตหนึ่งตอตรงเขากับอีกช็อต
หนึ่ง วิธีนี้คนดูจะไมทันสังเกตเห็น 
     2. การผสมภาพ The Mix หรือ The Dissolve เปนการคอย ๆ เปลี่ยนภาพจากช็อต
หนึ่งไปยังอีกช็อตหนึ่ง โดยภาพจะเหลื่อมกัน และคนดูสามารถมองเห็นได 
     3. การเลือนภาพ The Fade เปนการเชื่อมภาพที่คนดูสามารถเห็นได มี 2 แบบ คือ 
       3.1 การเลือนภาพเขา fade in คือ การเริ่มภาพจากดําแลวคอย ๆ ปรากฏภาพซอน
สวางขึ้น มักใชสําหรับการเปดเรื่อง 
      3.2 การเลือนภาพออก fade out คือ การที่ภาพในทายช็อตคอย ๆ มืดดําสนิท  
มักใชสําหรับการปดเรื่องตอนจบ 
   ขอควรคํานึงถึงในการตัดตอ  
     ในการตัดตอ ควรคํานึงถึงความรูเบื้องตน 6 ประการดังนี้ 
     1. แรงจูงใจ (Motivation) ในการตัดตอ ไมวาจะการ cut, mix หรือ fade ควรมี
เหตุผลที่ดีหรือมีแรงจูงใจเสมอ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเปนภาพ เสียง หรือทั้งสองอยางผสมกันก็ได ในสวนของ
ภาพอาจเปนการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง แมนักแสดงจะแสดงเพียงเล็กนอย เชน การขยับรางกายหรือ
ขยับสวนของหนาตา สําหรับเสียงอาจเปนเสียงใดเสียงหนึ่ง เชน เสียงเคาะประตู หรือเสียงโทรศัพทดัง 
หรืออาจเปนเสียงที่ไมปรากฏภาพในฉาก (off scene) 
    2. ขอมูล (Information) ขอมูลในที่นี้คือขอมูลที่เปนภาพ ช็อตใหม หมายถึงขอมูล
ใหม คือถาไมมีขอมูลอะไรใหมในช็อตนั้น ๆ ก็ไมจําเปนตองนํามาตัดตอ ไมวาภาพจะมีความงดงามเพียงไร 
ก็ควรที่จะเปนขอมูลภาพ ที่แตกตางจากช็อตที่แลว ยิ่งมีขอมูลภาพที่คนดูเห็นและเขาใจมากขึ้น ผูชมก็ยิ่ง
ไดรับขอมูลและมีอารมณรวมมากข้ึน เปนหนาที่ของคนตัดที่จะนําขอมูลภาพมารอยเรื่องใหมากท่ีสุด 
     3. องคประกอบภาพในช็อต  (Shot Composition) ผู ตั ด ไมสามารถกํ าหนด
องคประกอบภาพในช็อตได แตงานของผูตัดคือควรใหมีองคประกอบภาพ ในช็อตที่สมเหตุสมผลและ 
เปนที่ยอมรับปรากฏอยู องคประกอบภาพในช็อตที่ไมดีมาจากการถายทําที่แย ซึ่งทําใหการตัดตอทําได
ลําบากมากขึ้น 
      4. เสียง (Sound) เสียงคือสวนสําคัญในการตัดตออีกประการหนึ่ง เสียงรวดเร็วและ 
ลึกล้ํากวาภาพ เสียงสามารถใสมากอนภาพหรือมาทีหลังภาพเพื่อสรางบรรยากาศ สรางความกดดัน 
อันรุนแรง และอีกหลากหลายอารมณ เสียงเปนการเตรียมใหผูชมเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนฉาก 
สถานที่ หรือแมแตประวัติศาสตร 
     5. มุมกลอง (Camera Angle) เมื่อผูกํากับฯ ถายทําฉาก จะทําโดยเริ่มจากตําแหนง 
ตาง ๆ (มุมกลอง) และจากตําแหนงตาง ๆ เหลานี้ ผูกํากับฯ จะใหถายช็อตหลาย ๆ ช็อต คําวา “มุม”  
ถูกใชเพื่ออธบิายตําแหนงของกลองเหลานี้ซึ่งสัมพันธกับวัตถุหรือบุคคล 
    6. ความตอเนื่อง (Continuity) ทุกครั้งที่ถายทําในมุมกลองใหม นักแสดงหรือคน
นําเสนอจะตองแสดงการเคลื่อนไหวหรือทําทาเหมือนเดิมทุกประการกับช็อตที่แลววิธีการนี้ ยังปรับใชกับ 
take ที่แปลกออกไปดวย ไดแก ความตอเนื่องของเนื้อหา (Continuity of content) ความตอเนื่องของ 
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การเคลื่อนไหว (Continuity of movement) ความตอเนื่องของตําแหนง (Continuity of position)  
ความตอเนื่องของเสียง (Continuity of sound)  
   ประเภทของการตัดตอ 
     การตัดตอมี 5 ประเภท  
     1. การตัดตอการกระทํา The action edit  
     2. การตัดตอตําแหนงภาพ The screen position edit 
     3. การตัดตอรูปแบบ The form edit 
    4. การตัดตอที่มีเรื่องราว The concept edit 
    5. การตัดตอแบบผนวก The combined edit 
 
9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  9.1 งานวิจัยในประเทศ   
 ชาลินี บุญทรัพย (2556) ไดศึกษาถึงความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหารงานของบุคลากรในเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยใชคําถาม สอบถามระดับความ
พรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และมีปจจัยที่มีผล
ตอความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี พบวา มีการใชคอมพิวเตอรแบบพกพามากที่สุด สวนใหญเชื่อมตออินเตอรเน็ตระบบ 3 G มาก
ที่สุด  บุคลากรมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานฮารดแวร และ
ซอฟตแวรไดคลองและใชประจําจนถึงใชไดไมคลอง   ดานการใชบริการอิเล็กทรอนิคสของรัฐบาลมีทั้งที่
ใชไดคลองและใชประจําจนถึงใชไดไมคลอง  กลุมตัวอยางไมมีแผนที่จะใชบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใน
ทุกเรื่อง  และพบวาเพศหญิงมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากกวาเพศชาย 
บุคลากรที่มีอายุระหวาง 21 – 30 ปมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุด 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาก
ที่สุด บุคลากรที่มีประสบการณการปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมากท่ีสุด และบุคลากรที่มีตําแหนงในระดับระดับปฏิบัติการมีความพรอมดานเทคโนโลยี 
 นงลักษณ  ยุทธสุทธิพงศ (2552) ไดศึกษา สภาพปญหา ความตองการ และเปรียบเทียบการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 14 ปงบประมาณ 2552 จํานวน 351 โรงเรียน  เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามหลักการ 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ  
ดานเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี ดานการพัฒนาครู และดานการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัย  
พบวาสภาพปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 14   
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 14 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ดานเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี  ดานการบริหารจัดการ  
ดานการพัฒนาครู  และดานการจัดการเรียนการสอน  สภาพปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่  14  ปงบประมาณ  2552  จําแนกตามสถานภาพ   
โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการ ดานเครื่องมือ
เครื่องใชและเทคโนโลยี และดานการพัฒนาครู ไมแตกตางกัน  สวนดานการจัดการเรียนการสอน  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่  14  ปงบประมาณ  2552  จําแนกตามสถานภาพ   
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี   
ดานการพัฒนาครู  และดานการจัดการเรียนการสอน  ไมแตกตางกัน  สวนดานการบริหารจัดการ  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  สภาพปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 14  ปงบประมาณ  2552  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ความตองการในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 14  ปงบประมาณ  2552  จําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  
ปญหาอุปสรรค และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ   
ขาดงบประมาณจัดซื้อและซอมบํารุง  ขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยี  ครูขาด
ทักษะการใชคอมพิวเตอรและการผลิตสื่อการเรียนการสอนทาง ICT  มีการนําสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
รวมทั้งอินเทอรเน็ตมาใชในการเรียนการสอนและพัฒนางานนอยมาก ระบบอินเทอรเน็ตลาชา การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไมเปนระบบ ขาดวัสดุอุปกรณ คอมพิวเตอรไมเพียงพอตอความตองการของครูและ
นักเรียนตองการใหกระทรวงสนับสนุนงบประมาณดานเทคโนโลยีใหมากขึ้น รวมทั้ งบุคลากร 
ที่มีความรู ความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ตองการใหครูเขารับการอบรมใหมีความรูดาน
เทคโนโลยี สามารถใชอินเทอรเน็ตไดดี มีเจตคติที่ดีตอเทคโนโลยี จัดทําและใชสื่อ CAI ใหมากขึ้น   
เพื่อพัฒนาผูเรียน ขอเสนอแนะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ควรสงเสริม  
สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนเขารับการอบรมดานเทคโนโลยี สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ควรจัดสรร  งบประมาณ  คอมพิวเตอร  ปจจัยเกื้อหนุนใหเพียงพอ  จัดอบรมการซอมบํารุงพ้ืนฐานใหแก
ครู  ครูควรทําวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อแกปญหาการเรียนการสอนดานคอมพิวเตอร  ควรพัฒนาครูดานการ
ผลิตสื่อและสรางบทเรียนใหมากขึ้น  และหนวยงานที่เกี่ยวของควรติดตาม ดูแล นิเทศ ใหคําปรึกษา 
แนะนําการจัดระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
  ไพฑูรย จับอันชอบ (2550) ไดศึกษาสภาพและแนวทางการสงเสริมการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 
จังหวัดเชียงราย การศึกษา 2547 กลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 113 คน ครูผูสอน  
322 คน และนักเรียน จํานวน 380 คน จากการศึกษาพบวาดานเครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีสวนใหญ 
มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ไดแก สถานศึกษา ขาดอุปกรณบางอยางที่จําเปน เชน เครื่อง
สํารองไฟฟา เครื่องพิมพ ฯลฯ สถานศึกษา การวางแผน งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร
เพิ่มเติม สถานศึกษามีหองคอมพิวเตอรและศูนยขอมูลสารสนเทศอยางเปนเทศและเปนระบบมีการ
ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีใหเปนปจจุบันและทันสมัย บุคลากรในสถานศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรสถานศึกษาคอมพิวเตอรและวัสดุประกอบ เชน เมาส
สแกนเนอร เครื่องพิมพที่มีประสิทธิภาพสูงในการทํางานสวนสภาพการดําเนินงานที่อยูในระดับนอย ไดแก  
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บุคลากรในสถานศึกษา ความสามารถในการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใชในกระบวนการเรียน
การสอน สถานศึกษาคอมพิวเตอรสําหรับเชื่อมโยงเครือขายตอการใชงาน 
  เสาวนีย มัจฉาชีพ (2550) ไดศึกษาถึงระดับความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานสรรพากรของบุคลากรสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญจํานวน 242 คน การวิจัยพบวา ระดับ
ความสามารถในการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรรพากรของบุคลากรสํานักบริหารภาษีธุรกิจ
ขนาดใหญ ดานการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางระดับความสามารถในการ ใชเทคโนโลยีดานการ
สืบคนขอมูลอยูในดานการติดตอสื่อสารอยูในระดับกลาง ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสรรพากรกับปจจัยทาง ชีวสังคม พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และตําแหนงในการปฏิบัติงานตางกัน ทําใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานสรรพากรไมตางกัน อายุในการทํางานตางกัน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานสรรพากรตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัศนคติตอเทคโนโลยี
สารสนเทศกับความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสรรพากรมีความสัมพันธใน
ทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสถานศึกษาใชโปรแกรม E-library ในการ
ใหบริการหองสมุดแกบุคลากรและนักเรียน 
 กรรณิกา เทียนเงิน (2550) ไดศึกษาความพรอมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารงาน ของบุคลากรสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไว โดย ศึกษาถึงแนวคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเติบโตและขนาดขององคกรที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติกิจการ 
ตัวแมบทกฎหมายที่เจาหนาที่ในองคกรของรัฐควรจะไดรับรู พบวาดานเครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีสวน
ใหญมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง สวนการดําเนินงานของบุคลากรนั้นยังมีไมเพียงพอและ
มีสมรรถภาพต่ํา ตองการใหมีการจัดอบรม ใหความรูเรื่องการใชโปรแกรมบริหารงานอยางสม่ําเสมอ 
 9.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  Gökmen Dağlı and Behçet Öznacar  (2009) ไดศึกษาความสํ าคัญของเทคโน โลยี
สารสนเทศในปจจุบัน วาเปนหนึ่งของแหลงทรัพยากรที่ถูกผลิต ถายทอด และถูกนํามาบริโภคอยาง
รวดเร็ว  และเพื่อที่จะขับเคลื่อนตอไปในฐานะที่เปนสังคม  การศึกษาที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งใน
ระบบโรงเรียน    และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาขอมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารเปนประโยชนในฐานะ
ที่เปนความจําเปนพื้นฐานในการศึกษายุคปจจุบัน  เปาหมายของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อระบุปญหาใน
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นกับครูผูสอนในโรงเรียนใน TRNC (Turkish Republic of Northern 
Cyprus) ซึ่งเกิดจากทั้งสถาบันและเฉพาะรายบุคคล  และศึกษาเพื่อหาขอเสนอแนะที่เปนทางเลือก
สําหรับการแกปญหาดังกลาว ซึ่งโดยสรุปคือปญหาดังกลาวมีสาเหตุจากการขาดแคลน โครงสรางพื้นฐาน 
(Infrastructure) ที่ด ี
  Samuel Ereyi Aduwa-Ogiegbaen and Ede Okhion Sunday Iyamu  (2005) ไดศึกษา
ถึงอุปสรรคสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในโรงเรียนมัธยมในประเทศไนจีเรีย  งานวิจัยพบวา 
อุปสรรคมาจากคาใชจายที่สูงมากในการจัดหาคอมพิวเตอรทั้ง ฮารดแวรและซอฟตแวร, ความออนแอของ
ปจจัยพื้นฐาน การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้ง
การขาดแคลนซอฟตแวรทางดานวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับพื้นถ่ิน ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความชะงักงันในการใช 
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เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมในประเทศไนจีเรีย  นอกจากนี้ โรงเรียนยังไมไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณท่ีเพียงพอในการจัดหาอุปกรณที่จําเปน  หนังสือตําราที่เก่ียวของ หรือแมกระทั่งหองเรียน
ที่เพียงพอ  ยิ่งไมตองพิจารณาเรื่องการติดตั้งอุปกรณเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง  ในปจจุบันคาใชจาย
ในการใชงานอินเตอรเน็ตยังสูงมากสําหรับโรงเรียนมัธยมที่ยากจน  ทั้งที่ในสังคมปจจุบันสถาบันการศึกษา
มีความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการการศึกษา
เปนอยางยิ่ง   เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 อยาง
หลีกเลี่ยงไมได  โรงเรียนมัธยมในไนจีเรียจึงไมสามารถจะอยูคนละฝงกับโลกดิจิทัลไดอีกตอไป  
 Roger Crawford  (2000) ไดศึกษาปญหาในการสอนและการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียนมัธยมของประเทศอังกฤษ (อายุ 11-18 ป)  และการบริหารจัดการทรัพยากรทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สภาวะแวดลอมนี้มีผลตอนักศึกษาฝกหัดครูที่สอนในโรงเรียนมัธยม  เพราะนักศึกษาเหลานี้
อาจพบวารูปแบบของหลักสูตรที่ใชในโรงเรียนที่ตองไปสอนมีความแตกตางกัน, การปฏิสัมพันธกับ
นักเรียนอาจมีระยะเวลาสั้นเกินไป อันอาจเปนปญหาดานความสัมพันธระหวาง ครู-นักเรียน, วิธีการสอน
และการเรียนที่แตกตางกันก็อาจเปนปญหาได,  อาจมีความยากลําบากในการทําใหเกิดความตอเนื่องและ
ความกาวหนาในหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ, และมาตรฐานที่ถูกคาดหวังอาจไมคงที่ นักศึกษา
ฝกสอนอาจมีคุณสมบัติที่ดีกวา และมีประสบการณดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาทรัพยากร 
และครูพี่เลี้ยงที่มีในโรงเรียน  อยางไรก็ตามในทางตรงกันขามก็อาจเปนไดวานักศึกษาฝกหัดครูอาจขาด
ความรูพื้นฐาน  เพราะฮารดแวรและซอฟตแวรที่ตองใชในโรงเรียนที่ไปสอนไมตรงกับประสบการณเดิม
ของนักศึกษาที่มีอยู  งานวิจัยนี้จึงนําเสนอกลยุทธเพื่อชวยแกไขปญหาเหลานี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

                   
 การวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการศึกษาแบบผสม (Mixed Method Research) มีวัตถุประสงค เพื่อ  
ศึกษาสภาพปญหาการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรครั้งที่ 65 ศึกษา
ความตองการ การใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรครั้งที่ 65 และพัฒนา
เกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้ง
ตอไป โดยดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเชิงปริมาณ 
 1.1 กําหนดประเด็นการศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 1.2 สรางแบบสอบถาม เก็บขอมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเชิงคุณภาพ 
 ศึกษารายละเอียดเพื่อกําหนดกรอบประเด็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสนทนา
กลุม เรื่องกิจกรรมการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยความคิดเห็นจาก
ผูเกี่ยวของ 
          ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเชิงปริมาณ 
 1.1 กําหนดประเด็นการศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชเกณฑการประกวดแขงขันทักษะ
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 ผูใหขอมูล คือ ตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนจากสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน และตัวแทนครูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดงานการประกวดแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จาก 4 ภูมิภาค ซึ่งเปนกรรมการดําเนิน
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  65” ตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  1642/2558 ลงวันที่  11 พฤศจิกายน 2558 (ภาคผนวก ค  
หนา 141)  ไดแก 
 ภาคเหนือ      จํานวน     4  คน 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จํานวน     8  คน 
 ภาคใต      จํานวน     2  คน 
 ภาคกลางและภาคตะวันออก   จํานวน     6  คน 
 อื่น ๆ       จํานวน   10  คน 
 รวม        จํานวน  28  คน 
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 1.2  สรางแบบสอบถาม เก็บขอมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะหขอมูล 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากร คือ ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปนผูฝกสอน
นักเรียนเพื่อเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กรรมการตัดสิน 
นักเรียนผูเขาแขงขัน และผูที่เกี่ยวของกับการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่อง
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในระดับภูมิภาค จํานวน 5,117 คน 
   กลุมตัวอยาง คือ ครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปนผูฝกสอน
นักเรียนเพื่อเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร กรรมการตัดสิน 
นักเรียนผูเขาแขงขัน และผูที่เกี่ยวของกับการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่อง
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในระดับภูมิภาค  ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Cluster Sampling) เปนรายภูมิภาค ประกอบดวย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต  ภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับชาติ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากรายชื่อที่อยูในบัญชีรายชื่อผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน พ.ศ. 2558 จํานวน 1,924 คน คิดเปนรอยละ 37.60 
ของประชากร  
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
                การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือจากกําหนดประเด็นการศึกษาสภาพ
ปญหาและความตองการใชเกณฑการประกวดแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางหลากหลาย และครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา  
เปนแบบสอบถามความคิดเห็น  จากงานการประกวดแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปการศึกษา 2558 จํานวน 12 ฉบับ ดังนี้   
   ฉบับที่ 1 สําหรับกิจกรรมที่ 1 การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 
   ฉบับที่ 2 สําหรับกิจกรรมที่ 2 การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชัน (2D Animation) 
   ฉบับที่ 3 สําหรับกิจกรรมที่ 3 การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
   ฉบับที่ 4 สําหรับกิจกรรมที่ 4 การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร 
   ฉบับที่ 5 สําหรับกิจกรรมที่ 5 การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
   ฉบับที่ 6 สําหรับกิจกรรมที่ 6 การใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) 
   ฉบับที่ 7 สําหรับกิจกรรมที่ 7 การสราง Webpage ประเภท CMS 
   ฉบับที่ 8 สําหรับกิจกรรมที่ 8 การสราง Webpage ประเภท Web Editor 
   ฉบับที่ 9 สําหรับกิจกรรมที่ 9 การสราง Webpage ประเภท Text Editor 
   ฉบับที่ 10 สําหรับกิจกรรมที่ 10 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร 
   ฉบับที่ 11 สําหรับกิจกรรมที่ 11 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร 
   ฉบับที่ 12 สําหรับกิจกรรมที่ 12 การตัดตอภาพยนตร 
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 แบบสอบถามทั้ง 12 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
        ตอนท่ี 1  สอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม     

                     ตอนที่ 2  สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขัน
ทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
                     ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขัน
ทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในปตอไป เปนแบบสอบถาม
ปลายเปด   
   ขั้นตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
     มีรายละเอียดของขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้  
     1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะ 
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  65 ปการศึกษา 2558  
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     2. กําหนดขอบเขตรายละเอียดเนื้อหาสาระที่สรางเปนแบบสอบถาม จากการระดม
ความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติของตัวแทนทั้ง 4 ภูมิภาค ระหวางวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558  
ที่โรงแรมทองธารา ริเวอรวิว กรุงเทพมหานคร 
     3. ดําเนินการสรางแบบสอบถาม ตามกรอบเนื้อหาสาระท่ีกําหนด 
     4. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของผูศึกษาไปให
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
     5. หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยเลือกขอคําถามที่มีคาตั้งแต 0.60 ขึ้นไป พรอมทั้งปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ตามคําแนะนํา 
ของผูทรงคุณวุฒิจากการหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม โดยใหความหมายของคะแนนไว ดังนี้ 
      +1 หมายถึง   แนใจวาสอดคลองกับเนื้อหา 
        0 หมายถึง   ไมแนใจวาสอดคลองกับเนื้อหา 
       -1 หมายถึง   แนใจวาไมสอดคลองกับเนื้อหา 
     6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอ 5 แลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูที ่
มีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ครูผูฝกสอน และคณะกรรมการตัดสิน งานการประกวดและแขงขันทักษะ
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในระดับภูมิภาค ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน สรุปผลการหาคุณภาพเครื่องมือโดยหาคาความเชื่ อมั่น  (Reliability)  
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ วิเคราะหโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficent 
Alpha) โดยคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
        แบบสอบถามฉบับที่ 1   สําหรับกิจกรรมที่ 1   เทากับ 0.962  
        แบบสอบถามฉบับที่ 2   สําหรับกิจกรรมที่ 2  เทากับ 0.905  
        แบบสอบถามฉบับที่ 3   สําหรับกิจกรรมที่ 3  เทากับ 0.933  
        แบบสอบถามฉบับที่ 4   สําหรับกิจกรรมที่ 4   เทากับ 0.929  
      แบบสอบถามฉบับที่ 5   สําหรับกิจกรรมที่ 5  เทากับ 0.907 
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      แบบสอบถามฉบับที่ 6   สําหรับกิจกรรมที่ 6  เทากับ 0.903 
      แบบสอบถามฉบับที่ 7   สําหรับกิจกรรมที่ 7  เทากับ 0.909 
      แบบสอบถามฉบับที่ 8    สําหรับกิจกรรมที่ 8    เทากับ 0.914 
      แบบสอบถามฉบับที่ 9    สําหรับกิจกรรมที่ 9    เทากับ 0.875 
      แบบสอบถามฉบับที่ 10  สําหรับกิจกรรมที่ 10   เทากับ 0.907 
      แบบสอบถามฉบับที่ 11  สําหรับกิจกรรมที่ 11   เทากับ 0.903 
      แบบสอบถามฉบับที่ 12  สําหรับกิจกรรมที่ 12   เทากับ 0.909 
    7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในระบบ
ออนไลน (Online) ตอไป  
 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
     สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จัดสงหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน (Online)  ไปยังโรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง เพื่อเก็บและรวบรวมขอมูล  
 

 การวิเคราะหขอมูล 
    โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อวิ เคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (X )  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง และแปลผลขอมูลตามเกณฑ 
ของ Best (อางถึงในบุญชม  ศรีสะอาด, 2553 : 103) ดังนี้  
   คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง   มีปญหาในระดับมากที่สุด 
              คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง   มีปญหาในระดับมาก      
       คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง   มีปญหาในระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง   มีปญหาในระดับนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง   มีปญหาในระดับนอยท่ีสุด 
    
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
     สถิติพื้นฐาน คือ  
    1) รอยละ (P) 
    2) คาเฉลี่ยเลขคณิต (X ) 
    3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
    1)  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใชเทคนิค IOC (Index of Objective  
Congruence) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 117) 
    2)  การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach  
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ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาเชิงคุณภาพ 

 1. การศึกษาเชิงคุณภาพโดยประยุกตใชเทคนิคการประชุมปฏิบัติการอยางมีสวนรวมและ
สรางสรรค (Appreciating Influence Control: AIC) ตามวิธีการของสมิท (Smith, 1991 cited in 
Ciaris, 2007)  

           2. จัดประชุมสนทนากลุม เพื่อประชุมระดมความคิดเห็น ดําเนินการเก็บขอมูล แบงเปน 
4 ภูมิภาค ดังนี้ 

 
ภาค/จังหวัด วัน เดือน ป สถานที ่

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /  
   จังหวัดสุรินทร 

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 33 

2. ภาคใต / จังหวัดสงขลา วันที่ 15 ธันวาคม 2558 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

3. ภาคกลางและตะวันออก / 
   จังหวัดอางทอง 

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสตรีอางทอง 

4. ภาคเหนือ/จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25 ธันวาคม 2558 โรงเรียนจาการบุญ 
 

3. ผูวิจัยนําผลการประชุม และการสนทนากลุม สังเคราะหตีความ และหาขอสรุป ดังนี้ 

 ผูใหขอมูล คือ กรรมการตัดสิน ครูผูฝกสอน และนักเรียนผูเขารวมการแขงขันฯ งานการ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
ในระดับภูมิภาค ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมผูใหขอมูล 34 คน โดยแบงเปน 3 กลุม ดังนี้       
                  กลุมที่ 1 กรรมการตัดสินและครูผูฝกสอนที่สงนักเรียนเขาแขงขัน จํานวน 6 กิจกรรม  
(ตารางที่ 3.1)  โดยมีเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

1. คัดเลือกกรรมการตัดสินการแขงขันกิจกรรมละ 1 คน  รวม 6 คน 
2. คัดเลือกครูผูฝกสอนนักเรียน กิจกรรมละ 1 คน รวม 6 คน ดังนี้ 
    2.1  เลือกโรงเรียนที่เขารวมการแขงขันระดับภาค 3 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  
 (3 กิจกรรม) 
    2.2  เลือกโรงเรียนที่เขารวมการแขงขันเฉพาะระดับเขต 3 โรงเรียนๆ ละ 1 คน                
          (3 กิจกรรม  ไมซ้ํากับขอ 2.1) 
3. คัดเลือกกลุมเปาหมายที่มีความสะดวกในการเดินทางมารวมประชุม 
4. รวมกลุมผูรวมประชุม 15 คน ประกอบดวยกลุมเปาหมายจํานวน 12 คน  

 ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) 1 คน ผูชวยผูดําเนินการสนทนา 1 คน  
 และผูบันทึกการสนทนา 1 คน 
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ตารางที่ 3.1 จํานวนผูเขารวมประชุมฯ แตละกิจกรรมการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี 
                คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (กลุมที่ 1) 
              

 

 กลุมที่ 2 กรรมการตัดสินและครูผูฝกสอนที่สงนักเรียนเขาแขงขัน จํานวน 6 กิจกรรม  
(ตารางที่ 3.2)  โดยมีเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

1. คัดเลือกกรรมการตัดสินการแขงขันกิจกรรมละ 1 คน  รวม 6 คน 
2. คัดเลือกครูผูฝกสอนนักเรียน กิจกรรมละ 1 คน  รวม 6 คน ดังนี้ 
    2.1 เลือกโรงเรียนที่เขารวมการแขงขันระดับภูมิภาค 3 โรงเรียนๆ ละ 1 คน (3 กิจกรรม) 
    2.2 เลือกโรงเรียนที่เขารวมการแขงขันเฉพาะระดับเขต 3 โรงเรียนๆ ละ 1 คน            
         (3 กิจกรรม ไมซ้ํากับขอ 2.1) 
3. คัดเลือกกลุมเปาหมายที่มีความสะดวกในการเดินทางมารวมประชุม 

                    4.  รวมกลุมผู รวมประชุม 15 คน  ประกอบดวยกลุมเปาหมายจํานวน 12 คน  
      ผู ดํ าเนินการสนทนา (Moderator) 1 คน ผู ช วยผู ดํ าเนินการสนทนา 1 คน  
      และผูบันทึกการสนทนา 1 คน 
 

 ตารางที่ 3.2 จํานวนผูเขารวมประชุมฯ แตละกิจกรรมการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี 
                 คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (กลุมที่ 2) 

ที ่ กิจกรรม กรรมการ ครูผูฝกสอน 
1 การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 

ระดับชั้น ป.1-3 
1 1 

2 การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  
ระดับชั้น ม.1-3 

1 1 

3 การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ระดับชั้น ม.1-3 1 1 
4 การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 1 1 
5 การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.4-6 
1 1 

6 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.1-3 1 1 
รวม 6 6 

ที ่ กิจกรรม กรรมการ ครูผูฝกสอน 
1 การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.4-6 1 1 
2 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4-6 1 1 
3 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor  ระดับชั้น ม.4-6 1 1 
4 การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.4-6 1 1 
5 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ระดับชั้น ม.4-6 1 1 
6 การแขงขันการตัดตอภาพยนตร  ระดับชั้น ม.4-6 1 1 

รวม 6 6 



 

 

 

49 
 
                 กลุมที่ 3 นักเรียนผูเขารวมการแขงขันระดับมัธยมศึกษา จํานวน 10 กิจกรรม  
(ตารางที่ 3.3) โดยมีเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้  
                   1. คัดเลือกนักเรียนจากกิจกรรม ที่เปนการแขงขันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
                      และตอนปลาย จาก 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน (10 กิจกรรม) รวม 10 คน 
                      1.1 เลือกโรงเรียนที่เขารวมการแขงขันระดับภาค 5 โรงเรียนๆ ละ 1 คน (5 กิจกรรม)           
                      1.2 เลือกโรงเรียนที่เขารวมการแขงขันเฉพาะระดับเขต 5 โรงเรียนๆ ละ 1 คน  
                           (5 กิจกรรม)        
                   2. คัดเลือกกลุมเปาหมายที่มีความสะดวกในการเดินทางมารวมประชุม 
                   3. รวมกลุมผูรวมประชุม 13 คน  ประกอบดวยกลุมเปาหมายจํานวน 10 คน  
   ผูดําเนินการประชุม (Moderator) 1 คน ผูชวยผูดําเนินการสนทนากลุม 1 คน 
   และผูบันทึกการสนทนากลุม 1 คน 
 

กิจกรรมการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี 
                คอมพิวเตอร ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (กลุมที่ 1) 
 
ตารางที่ 3.3 จํานวนผูเขารวมประชุมฯ แตละกิจกรรมการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี  
                คอมพิวเตอร เนื่องในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (กลุมที่ 3) 
 

 
 
 
 
 

 ที่                                     กิจกรรม นักเรียน 
 1 การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)ระดับชั้น ม.1-3 1 
 2 การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)ระดับชั้น ม.1-3 1 
 3 การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร   

ระดับชั้น ม.4-6 
1 

 4 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.1-3 1 
 5 การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.4-6 1 
 6 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.4-6 1 
 7 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4-6 1 
 8 การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.4-6 1 
 9 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ระดับชั้น ม.4-6  1 
10 การแขงขันการตัดตอภาพยนตร  ระดับชั้น ม.4-6  1 

รวม 10 
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การสนทนากลุม 
     1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิดหลักเกี่ยวกับกรอบการสนทนากลุมจากเอกสารและ 
         งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
     2. กําหนดประเด็นการสนทนาที่ตองการขอมูล ดังนี้ 
                             ประเด็นการสนทนาที่ 1 ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศและความพรอม 

           ในการแขงขันอยางไร  

                             ประเด็นการสนทนาที่ 2 ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการกิจกรรมที่จัดการ 

                     แขงขัน ทั้ง 12 รายการอยางไร  

                             ประเด็นการสนทนาที่ 3 ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ  

           ระบบเครือขาย ที่ใชในการแขงขันอยางไร  

                             ประเด็นการสนทนาที่ 4 ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่ม-ลด กิจกรรม 

                     การแขงขันในปตอไปอยางไร  

                             ประเด็นการสนทนาที่ 5 ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามนักเรียน 

           หลังการแขงขันอยางไร  

          3. นําประเด็นการสนทนาเสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ ความเที่ยง 
        ตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
        Validity) ดานการใชภาษา และดานอื่น ๆ เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
    4. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  
         5. จัดพิมพประเด็นการสนทนาฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวม 
        ขอมูลตอไป 
  การรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
                    สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สงหนังสือไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อดําเนินการคัดเลือกและ
ประสานกับโรงเรียนกลุมเปาหมายตามเงื่อนไขที่สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ตองการและ
ดําเนินการกําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมปฏิบัติการโดยการสนทนากลุมเพื่อใหไดขอมูลที่
เปนจริงมากท่ีสุด โดยมีการจดและบันทึกคําสนทนาไว 
     นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการของ ไมล และฮิวเบอรแมน (Miles 
& Huberman, 1994) ไดแก 
     1. การลดทอนขอมูล (Data Reduction) ผูศึกษาจัดการขอมูลใหมีความเปนระเบียบ 
โดยจัดระบบและเชื่อมโยงขอมูลตามกรอบแนวคิดของเรื่องที่ศึกษา ทําใหขอมูลนอยลง ดวยการตัดทอน
ขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาออก เหลือไวเฉพาะที่ตองการศึกษาจริง ๆ เพื่อใหสามารถนําเสนอ
ขอมูลเหลานั้นไดอยางเปนระบบ และเขาใจงาย 
     2. การแสดงขอมูล (Data Display) ผูวิจัยนําเสนอขอมูลที่ไดจัดระเบียบไวแลวอยางเปน
หมวดหมู ดวยวิธีการพรรณนา 
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     3. การหาขอสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของการวิจัย 
(Conclusions Drawing and Verifying) เปนกระบวนการหาขอสรุป และตีความขอสรุป หรือขอคนพบ
ที่ได รวมทั้งเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง เพื่อใหไดประเด็นหลักของการวิจัย 
    4. ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล (Trustworthiness) ดวยวิธีการของ ลินคอรน 
และกูบาร (Lincoln & Guba, 1985) ไดแก 
    4.1 ตรวจสอบความเชื่อถือได (Creditable)  
         (1) ผูวิจยัใหผูใหขอมูลและผูเกี่ยวของตรวจสอบขอมูลของการวิจัยตลอดทุก
ขั้นตอน โดยสอบถามกลับไปยังผูใหขอมูลในประเด็นตาง ๆ (Member Checking) 
         (2) สรางความคุนเคยกับผูใหขอมูล เพื่อใหผูใหขอมูลมีพฤติกรรมและการ
แสดงออกที่เปนธรรมชาติ (Phenomenological Validity) 
    4.2 ใชระเบียบวิธีการวิจัยในการศึกษาอยางชัดเจน (Dependability) ไดแก 
         (1) การนําเสนอขอมูลอยางละเอียด ครบถวนและครอบคลุม (Dense 
Description Data) ตรงตามขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล 
         (2) แสดงการถอดรหัสและการตรวจซ้ํา (Code – Recode Procedure) 
อยางเปนข้ันตอน 
         (3) ยืนยันผลการศึกษาที่ไดจากขอมูลและการตรวจซ้ําโดยผูที่ใหขอมูล 
(Conformability) โดยการตรวจสอบตลอดทุกข้ันตอน 
 
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งตอไป 
  จัดทําโดยการนําปญหา ความตองการ และขอเสนอแนะ จากผลการวิจัยมาปรับปรุงเกณฑ
การประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชเกณฑการประกวดและแขงขัน 
ทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65” ไดผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. การศึกษาเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือจากการกําหนดประเด็นการศึกษา
สภาพปญหาและความตองการใชเกณฑการประกวดแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางหลากหลาย และครอบคลุมตัวแปร
ที่ศึกษา เปนแบบสอบถามความคิดเห็น  จากงานการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปการศึกษา 2558 จํานวน 12 ฉบับ ดังนี้   
   ฉบับที่ 1 สําหรับกิจกรรมที่ 1 การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 
   ฉบับที่ 2 สําหรับกิจกรรมที่ 2 การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชัน (2D Animation) 
   ฉบับที่ 3 สําหรับกิจกรรมที่ 3 การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
   ฉบับที่ 4 สําหรับกิจกรรมที่ 4 การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร 
   ฉบับที่ 5 สําหรับกิจกรรมที่ 5 การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
   ฉบับที่ 6 สําหรับกิจกรรมที่ 6 การใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) 
   ฉบับที่ 7 สําหรับกิจกรรมที่ 7 การสราง Webpage ประเภท CMS 
   ฉบับที่ 8 สําหรับกิจกรรมที่ 8 การสราง Webpage ประเภท Web Editor 
   ฉบับที่ 9 สําหรับกิจกรรมที่ 9 การสราง Webpage ประเภท Text Editor 
   ฉบับที่ 10 สําหรับกิจกรรมที ่10 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร 
   ฉบับที่ 11 สําหรับกิจกรรมที่ 11 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร 
   ฉบับที่ 12 สําหรับกิจกรรมที่ 12 การตัดตอภาพยนตร 
 ไดนําผลการตอบแบบสอบถามทั้ง 12 ฉบับ ไปวิเคราะหผล โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
           ตอนที่ 1 สถานะผูตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหสภาพความตองการเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกวดและแขงขัน
ทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรครั้งที่ 65 
  2. การศึกษาเชิงคุณภาพ ไดศึกษารายละเอียดและกําหนดกรองประเด็นในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และสนทนากลุม เรื่อง กิจกรรมการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดังนี้ 
    2.1  บรรยากาศและความพรอมในการแขงขัน 
    2.2  การจัดกิจกรรมท่ีจัดการแขงขัน ทั้ง 12 กิจกรรม 
    2.3  เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ระบบเครือขาย ที่ใชในการแขงขัน 
    2.4  การเพ่ิม-ลดกิจกรรมการแขงขันในปตอไป 

    2.5  การติดตามนักเรียนหลังการแขงขัน 
        และไดผลการวิเคราะหขอมูล คือ สรุปผลประเด็นการสนทนากลุมที่มีตอการใชเกณฑการ

ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
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ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชเกณฑการประกวด
และแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65” มีดังนี ้
1. การศึกษาเชิงประมาณ 
ตอนที่ 1 สถานะผูตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขัน 
   ทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 
 

ตารางที่ 4.1 สถานะผูตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 
                ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จําแนกตาม 
      รายภูมิภาค และระดับชาติ 
 

รายการ 
กิจกรรมที ่

ภาคใต ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ภาคกลางและ
ตะวันออก 

ระดับชาต ิ
รวม 

ผูตอบ รอยละ ผู   ตอบ รอยละ ผูตอบ รอยละ ผูตอบ รอยละ ผูตอบ รอยละ 

1 20 13.2 23 15.2 64 42.4 34 22.5 10 6.6 151 

2 25 15.6 40 25.0 40 25.0 35 21.9 20 12.5 160 

3 30 13.6 48 21.8 55 25.0 50 22.7 37 16.8 220 

4 44 16.1 64 23.4 79 28.8 50 18.2 37 13.5 274 

5 47 17.7 60 22.6 77 29.1 57 21.5 24 9.1 265 

6 28 22.4 22 17.6 36 28.8 29 23.2 10 8.0 125 

7 19 13.8 25 18.1 43 31.2 23 16.7 28 20.3 138 

8 36 15.2 40 16.9 67 28.3 71 30.0 23 9.7 237 

9 13 16.9 16 20.8 22 28.6 16 20.8 10 13.0 77 

10 12 22.2 9 16.7 15 27.8 10 18.5 8 14.8 54 

11 25 15.1 40 24.1 37 22.3 37 22.3 27 16.3 166 

12 9 12.0 13 17.3 19 25.3 23 30.7 11 14.7 75 

รวม 308 15.86 400 20.60 554 28.53 435 22.40 245 12.62 1,942 
 

จากตารางที่ 4.1 ผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 พบวา มีผูตอบแบบสอบถาม 
ภาคใต ตอบแบบสอบถามทุกกิจกรรม จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ 15.86 ภาคเหนือ ตอบแบบสอบ 
ถามทุกกิจกรรม จํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ 20.60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอบแบบสอบถาม 
ทุกกิจกรรม จํานวน 554 คน คิดเปนรอยละ 28.53 ภาคกลางและภาคตะวันออก ตอบแบบสอบถาม 
ทุกกิจกรรม จํานวน 435 คน คิดเปนรอยละ 22.40 ผูตอบแบบสอบถามเขารวมกิจกรรมการประกวด 
และแขงขันระดับชาติทุกกิจกรรม จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 12.62 โดยผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ทุกกิจกรรมรวม 1,942 คน 
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ตอนที่ 2  สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
            เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
ตารางที่ 4.2 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลย ี
       คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที ่1         
                   การแขงขันการวาดภาพดวย โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก จําแนกตามรายดาน (n = 151)  
 

รายการ x̄   S.D. ผลประเมิน 

1. ดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการ
ตัดสิน 
   1.2 การประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ 
   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน 
   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา 
2. ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  
    2.2 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง  
3. ดานโปรแกรม 
    3.1 การระบุโปรแกรม Paint ในการแขงขันเทานั้น 
    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 
4. ดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ป.1-3 
    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน 
    4.3 การกําหนดหัวขอท่ีใชในการแขงขัน 
    4.4 ใชเวลาในการแขงขัน 2 ชั่วโมง 
    4.5 การวาดภาพใหสรางเรื่องราวที่ตอเนื่องใน 1 หนาจอ มี 4 ชอง 
    4.6 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน 
    4.7 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน 
    4.8 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง 
    4.9 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา 

3.39 
3.24 
 
3.39 
3.54 
3.38 
3.56 
3.42 
3.70 
1.90 
1.77 
2.03 
2.21 
1.79 
1.74 
2.68 
2.48 
2.31 
2.32 
2.28 
2.28 
1.97 

1.14 
1.29 
 
1.23 
1.22 
1.31 
1.28 
1.32 
1.35 
1.02 
1.04 
1.17 
0.90 
1.04 
1.02 
1.28 
1.28 
1.29 
1.16 
1.13 
1.18 
1.10 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

รวม 2.76 0.46 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.2 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 1 การแขงขัน 
การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก พบวาดานคอมพิวเตอรและอุปกรณมีระดับปญหามาก  
(x̄ = 3.56, S.D. = 1.28) ดานกรรมการ มีระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 3.39, S.D. = 1.14) ดานเนื้อหา 
ของเกณฑและดานโปรแกรม มีระดับปญหานอย (x̄ = 2.21 และ 1.90, S.D. = 0.90 และ 1.02) โดยรวม
ทุกดานมีระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 2.76, S.D. = 0.46) ตามลําดับ 



 

 

 

55 
ตารางที่ 4.3 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลย ี     
       คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 2  
       การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) จําแนกตามรายดาน (n = 160) 
 

รายการ x̄  S.D. ผลประเมิน 
1. ดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุตธิรรมของกรรมการตัดสิน 
   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ 
   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน 
   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา 
2. ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  
    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน 
    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง 
3. ดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 
    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 
    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง 
    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น 
4. ดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม.1-3 
    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน 
    4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน 
    4.4 ใหนักเรียนออกแบบ Story Board และสรางการตูนแอนิเมชั่น  
ที่สามารถนําเสนอแสดงผลไดไมนอยกวา 2 นาที 
    4.5 ใชเวลาในการแขงขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร) 
    4.6 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน 
    4.7 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน 
    4.8 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง 
    4.9 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา 

3.33 
3.35 
3.35 
3.45 
3.18 
3.29 
3.11 
3.29 
3.47 
2.55 
3.36 
2.32 
2.23 
2.31 
2.06 
1.81 
1.73 
2.33 
2.08 
 
2.17 
2.21 
2.16 
2.09 
1.97 

1.16 
1.32 
1.31 
1.26 
1.31 
1.19 
1.38 
1.27 
1.35 
0.79 
1.43 
1.26 
1.20 
1.30 
0.97 
1.09 
1.03 
1.28 
1.14 
 
1.20 
1.18 
1.17 
1.15 
1.15 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

รวม 2.81 0.57 ปานกลาง 
 

 

จากตารางที่ 4.3 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 2 การแขงขัน
การสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) พบวาดานกรรมการ ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณและ 
ดานโปรแกรม มีระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 3.33, 3.29 และ 2.55, S.D. = 1.16, 1.19 และ 0.79)  
ดานเนื้อหาของเกณฑมีระดับปญหานอย (x̄ = 2.06, S.D. = 0.97) โดยรวมทุกดานมีระดับปญหา 
ปานกลาง (x̄ = 2.81, S.D. = 0.57) ตามลําดับ             



 

 

 

56 
ตารางที่ 4.4 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลย ี
       คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 3  
       การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร จําแนกตาม 
                รายดาน (n = 220)        
       

รายการ   x̄  S.D. ผลประเมิน 
1. ดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุตธิรรมของกรรมการตัดสิน 
   1.2 การประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ 
   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน 
   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา 
2. ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  
    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน 
    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง 
3. ดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 
    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 
    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 2 ชั่วโมง 
    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น 
4. ดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 
    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน 
    4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน 
    4.4 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง  
    4.5 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน 
    4.6 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน 
    4.7 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง 
    4.8 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา 

3.32 
3.25 
3.34 
3.44 
3.26 
3.38 
3.26 
3.28 
3.60 
2.36 
3.42 
2.03 
2.03 
1.96 
1.88 
1.56 
1.49 
2.32 
1.79 
2.08 
2.07 
1.99 
1.75 

1.26 
1.36 
1.31 
1.36 
1.42 
1.32 
1.38 
1.41 
1.43 
0.72 
1.53 
1.17 
1.20 
1.21 
0.83 
0.89 
0.87 
1.28 
0.97 
1.13 
1.05 
1.04 
1.01 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
นอย 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอยที่สุด 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

รวม 2.74 0.64 ปานกลาง 
 

           จากตารางที่ 4.4 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 3 การแขงขัน 
การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร พบวา ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ และ 
ดานกรรมการ มีระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 3.38 และ 3.32, S.D. = 1.32 และ 1.26) ดานโปรแกรม 
และดาน เนื้ อหาของเกณ ฑ  มี ระดับปญหานอย (x̄ = 2.36  และ 1.88, S.D. = 0.72 และ 0.83) 
โดยรวมทุกดานมีระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 2.74, S.D. = 0.64) ตามลําดับ 

 



 

 

 

57 
ตารางที่ 4.5 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
                เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 4 การแขงขันการสรางเกม  
                สรางสรรคจากคอมพิวเตอร จําแนกตามรายดาน (n = 274) 
 

รายการ   x̄   S.D. ผลประเมิน 
1. ดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการ
ตัดสิน 
   1.2 การประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ 
   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน 
   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา 
2. ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  
    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน 
    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง 
3. ดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 
    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 
    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง 
    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น 
4. ดานเนื้อหาของเกณฑ 
   4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 
   4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน 
   4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน 
   4.4 การไมอนุญาตใหใช Template จากโปรแกรมสําเร็จรูป  
   4.5 นักเรียนระดับประถมศึกษา สรางเกมสําหรับผูเลนตั้งแต 1 คน  
ขึ้นไป 
   4.6 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สรางเกมรองรับผูเลนตั้งแต 2 คน  
ขึ้นไป (Multi Users) 
   4.7 การกําหนดใหองคประกอบของเกม ประกอบดวยคําชี้แจงขั้นตอน
การเลน แตมคะแนน เวลา และการสิ้นสุดของเกม (Game Over) 
   4.8 ใชเวลาในการแขงขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร) 
   4.9 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน 
   4.10 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน 
   4.11 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง 
   4.12 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา 

3.40 
3.26 
 
3.44 
3.54 
3.38 
3.44 
3.34 
3.33 
3.64 
2.10 
2.32 
2.11 
1.91 
2.07 
2.26 
1.62 
1.53 
2.34 
1.86 
1.59 
 
3.89 
 
1.73 
 
1.74 
3.60 
3.53 
2.00 
1.72 

1.23 
1.42 
 
1.32 
1.33 
1.35 
1.18 
1.34 
1.27 
1.32 
0.98 
1.42 
1.11 
1.08 
1.21 
0.57 
0.91 
0.86 
1.32 
1.18 
0.89 
 
1.38 
 
0.97 
 
0.96 
1.43 
1.40 
1.13 
1.00 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
 
นอย 
 
นอย 
 
นอย 
มาก 
มาก 
นอย 
นอย 

รวม 2.80 0.64 ปานกลาง 
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            จากตารางที่ 4.5 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 4 การแขงขัน
การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร พบวาดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ และดานกรรมการ มีระดับ
ปญหาปานกลาง (x̄ = 3.44 และ 3.40, S.D. = 1.18 และ 1.23) ดานเนื้อหาของเกณฑ และดานโปรแกรม 
มีระดับปญหานอย (x̄ = 2.26 และ 2.10, S.D. = 0.57 และ 0.98) โดยรวมทุกดานมีระดับปญหาปาน
กลาง (x̄ = 2.80, S.D. = 0.64) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.6 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
                เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 5 การแขงขันการสรางหนังสือ 
                อิเล็กทรอนิกส (E-book) จําแนกตามรายดาน (n = 265) 
 

รายการ x̄  S.D. ผลประเมิน 
1. ดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการ
ตัดสิน 
   1.2 การประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ 
   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน 
   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา 
2. ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  
    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อปุกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน 
    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง 
3. ดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 
    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 
    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง 
    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น 
4. ดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ป.4-6 และ ม.1-3  
    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน 
    4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน 
    4.4 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง  
    4.5 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน 
    4.6 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน 
    4.7 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง 
    4.8 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา 

3.27 
3.26 
 
3.31 
3.40 
3.11 
3.31 
3.12 
3.22 
3.61 
2.57 
3.26 
2.34 
2.26 
2.43 
1.95 
1.75 
1.61 
2.13 
1.95 
2.20 
2.08 
2.09 
1.81 

1.16 
1.27 
 
1.25 
1.26 
1.29 
1.17 
1.28 
1.23 
1.31 
0.76 
1.45 
1.22 
1.26 
1.31 
0.90 
1.02 
0.90 
1.21 
1.07 
1.15 
1.10 
1.12 
1.09 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

รวม 2.78 0.55 ปานกลาง 
 



 

 

 

59 
จากตารางที่ 4.6 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 5 การแขงขันการสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) พบวาดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ ดานกรรมการ และดานโปรแกรม  
มีระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 3.31, 3.27 และ 2.57, S.D. = 1.17, 1.16 และ 0.76) ดานเนื้อหาของเกณฑ 
มีระดับปญหานอย (x̄ = 1.95, S.D. = 0.90) โดยรวมทุกดานมีระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 2.78,  
S.D. = 0.55) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.7  สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลย ี
                 คอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 6  
                 การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) จําแนกตามรายดาน (n = 125) 
 

รายการ   x̄   S.D. ผลประเมิน 
1. ดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการ
ตัดสิน 
   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ 
   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน 
   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา 
2. ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  
    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน 
    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง 
3. ดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 
    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 
    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง 
    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น 
4. ดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ป.4-6 
    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน 
    4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน 
    4.4 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง  
    4.5 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน 
    4.6 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน 
    4.7 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง 
    4.8 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา 

2.38 
2.36 
 
2.34 
2.26 
2.55 
2.37 
2.64 
2.45 
2.01 
2.34 
2.37 
2.27 
2.30 
2.41 
1.93 
1.66 
1.62 
2.24 
1.87 
2.11 
2.11 
2.03 
1.75 

1.11 
1.26 
 
1.18 
1.19 
1.23 
1.05 
1.21 
1.23 
1.12 
1.05 
1.35 
1.15 
1.18 
1.24 
0.89 
0.93 
0.93 
1.24 
1.08 
1.07 
1.12 
1.02 
1.02 

นอย 
นอย 
 
นอย 
นอย 
ปานกลาง 
นอย 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

รวม 2.25 0.90 นอย 
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               จากตารางที่ 4.7 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 6 การแขงขัน
การใช โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) พบวาดานกรรมการ ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ดานโปรแกรม และดานเนื้อหาของเกณฑมีระดับปญหานอย (x̄ = 2.38, 2.37, 2.34 และ 1.93,  
S.D. = 1.11, 1.05, 1.05 และ 0.89) โดยรวมทุกดานมีระดับปญหานอย (x̄ = 2.25, S.D. = 0.90) 
ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.8 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลย ี
       คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 7  
       การแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS จําแนกตามรายดาน ( n = 138 ) 
 

รายการ   x̄   S.D. ผลประเมิน 
1. ดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการ
ตัดสิน 
   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ 
   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน 
   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา 
2. ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  
    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน 
    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง 
3. ดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 
    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 
    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม และระบบจําลอง Wed Sever 
กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง 
    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น 
4. ดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม.1-3  
    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน 
    4.3 การกําหนดหัวขอท่ีใชในการแขงขัน 
    4.4 กรรมการจัดทําโจทยที่ระบุการวางตําแหนงของ Module และ 
Components ที่นิยมใช ไมนอยกวา 5 ระบบยอย 
    4.5 กรรมการตรวจใหคะแนนผานเครื่อง Client 
    4.6 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง  
    4.7 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน 

3.10 
3.12 
 
3.17 
3.19 
2.94 
3.28 
3.17 
3.25 
3.43 
2.65 
2.50 
2.38 
3.34 
 
2.36 
2.31 
1.68 
1.50 
2.24 
3.38 
 
3.48 
1.97 
2.44 

1.23 
1.32 
 
1.26 
1.40 
1.39 
1.16 
1.34 
1.23 
1.31 
0.74 
1.38 
1.19 
1.34 
 
1.25 
0.65 
0.98 
0.81 
1.19 
1.35 
 
1.38 
1.09 
1.25 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 
ปานกลาง 
 
นอย 
นอย 
นอย 
นอยที่สุด 
นอย 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 
 



 

 

 

รายการ   x̄   S.D. ผลประเมิน 
    4.8 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน 
    4.9 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง 
    4.10 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา 

2.33 
2.27 
1.77 

1.18 
1.17 
1.01 

นอย 
นอย 
นอย 

รวม 2.83 0.62 ปานกลาง 
 

               จากตารางที่ 4.8 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 7 การแขงขัน
การสราง Webpage ประเภท CMS พบวาดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ ดานกรรมการ และดาน
โปรแกรม มีระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 3.28, 3.10 และ 2.65, S.D. = 1.16, 1.23 และ 0.74)  
ดานเนื้อหาของเกณฑ มีระดับปญหานอย (x̄ = 2.31, S.D. = 0.65) โดยรวมทุกดานมีระดับปญหา 
ปานกลาง (x̄ = 2.83, S.D. = 0.62) ตามลําดับ 
 
 

ตารางที่ 4.9 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลย ี
                คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 8  
                การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor จําแนกตามรายดาน (n = 237) 
 

รายการ   x̄  S.D. ผลประเมิน 
1. ดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการ
ตัดสิน 
   1.2 การประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ 
   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน 
   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา 
2. ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  
    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน 
    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง 
3. ดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 
    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 
    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง 
    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น 
4. ดานเนื้อหาของเกณฑ 
   4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 
   4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน 
   4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน 

3.28 
3.25 
 
3.32 
3.36 
3.19 
2.90 
3.25 
3.27 
2.19 
2.30 
2.19 
2.29 
2.32 
2.41 
2.19 
1.69 
1.59 
2.19 

1.25 
1.41 
 
1.27 
1.37 
1.35 
0.69 
1.31 
1.35 
1.28 
1.11 
1.32 
1.30 
1.28 
1.37 
0.77 
0.99 
0.97 
1.25 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

 



 

 

 

รายการ   x̄   S.D. ผลประเมิน 
   4.4 การสราง Web page และ FTP ขึ้น Server ตาม Host ที่
จัดเตรียมไว 
   4.5 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง  
   4.6 กรรมการตรวจผลงานจาก Server จําลองที่กําหนดไวเทานั้น  
   4.7 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน 
   4.8 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน 
   4.9 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง 
   4.10 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา 

3.24 
 
2.06 
2.57 
2.29 
2.27 
2.20 
1.83 

1.43 
 
1.17 
1.47 
1.21 
1.15 
1.17 
1.11 

ปานกลาง 
 
นอย 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

รวม 2.67 0.48 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.9 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 8 การแขงขัน
การสราง Webpage ประเภท Web Editor พบวา ดานกรรมการ และดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
มีระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 3.28  และ 2.90, S.D. = 1.25 และ 0.69) ดานโปรแกรม และดานเนื้อหา
ของเกณฑ มีระดับปญหานอย (x̄ = 2.30 และ 2.19, S.D. = 1.11 และ 0.77) โดยรวมทุกดานมีระดับ
ปญหาปานกลาง (x̄ = 2.67, S.D. = 0.48) ตามลําดับ 
 
 
 

ตารางที่ 4.10 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลย ี
                  คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 9  
                  การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor จําแนกตามรายดาน (n = 77) 
 

รายการ   x̄  S.D. ผลประเมิน 
1. ดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการ
ตัดสิน 
   1.2 การประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ 
   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน 
   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา 
2. ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  
    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน 
    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง 
3. ดานโปรแกรม 
    3.1 ใชโปรแกรม Notepad ในการแขงขันเทานั้น 
    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 

3.47 
3.36 
 
3.45 
3.58 
3.48 
2.00 
2.22 
1.99 
1.79 
1.84 
2.03 
1.65 

1.24 
1.37 
 
1.38 
1.34 
1.29 
0.89 
1.12 
0.97 
0.99 
0.98 
1.69 
1.01 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

 
 
 
 
 



 

 

 

รายการ   x̄  S.D. ผลประเมิน 
4. ดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม..4-6 
    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน 
    4.3 ใหนักเรียนสราง Web page ไมนอยกวา 3 เพจ และ FTP ขึ้น 
Server ตาม Host ที่จัดเตรียมไว 
    4.4 กรรมการจะตรวจผลงานจาก Server จําลองที่กําหนดไวเทานั้น 
    4.5 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง  
    4.6 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน 
    4.7 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน 
    4.8 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง 
    4.9 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา 

1.90 
1.45 
1.39 
1.96 
 
2.18 
1.86 
2.34 
2.39 
2.00 
1.49 

0.89 
0.95 
0.89 
1.25 
 
1.37 
1.18 
1.35 
1.39 
1.08 
1.00 

นอย 
นอยที่สุด 
นอยที่สุด 
นอย 
 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอยที่สุด 

รวม 2.30 0.52 นอย 
 

 จากตารางที่ 4.10 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 9 การแขงขัน
การสราง Webpage ประเภท Text Editor พบวา ดานกรรมการ มีระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 3.47, 
S.D. = 1.24) ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ ดานเนื้อหาของเกณฑ และดานโปรแกรม มีระดับปญหานอย 
(x̄ =2.00, 1.90 และ 1.84, S.D. = 0.89, 0.89  และ 0.98) โดยรวมทุกดานมีระดับปญหานอย (x̄ = 2.30, 
S.D. = 0.52) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.11 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลย ี
                  คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 10 
                  การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรจําแนกตามรายดาน (n = 54) 
 

รายการ   x̄  S.D. ผลประเมิน 
 1. ดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการ
ตัดสิน 
   1.2 การประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ 
   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน 
   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา 
2. ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  
    2.2 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง 

2.44 
2.43 
 
2.50 
2.31 
2.54 
2.27 
2.28 
2.26 

1.16 
1.25 
 
1.18 
1.23 
1.38 
1.32 
1.35 
1.40 

นอย 
นอย 
 
นอย 
นอย 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

64 

รายการ   x̄  S.D. ผลประเมิน 
 3. ดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดภาษาคอมพิวเตอรและโปรแกรมแปล (Compiler) 
    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 
    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง 
    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น 
4. ดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม.4-6 
    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน 
    4.3 การใหนักเรียนออกแบบผังงาน (Flowchart) หรือรหัสลําลอง 
(Pseudo code) อยางใดอยางหนึ่ง และเขียนโปรแกรมดวย
ภาษาคอมพิวเตอรที่ระบุ 
    4.4 โจทยสําหรับใชในการแขงขันมี 3 ขอ ๆ ละ 100 คะแนน  
รวม 300 คะแนน กรรมการจะปรับคะแนนเต็ม 300 คะแนนใหเปน  
100 คะแนน 
    4.5 การเขียนโปรแกรมจะตองเปนไปในแนวทางเดียวกับการ
ออกแบบโปรแกรม 
    4.6 นักเรียนตองสงเอกสารที่ใชในการออกแบบทั้งหมด รวมทั้ง
กระดาษทด Source Code และระบบที่เสร็จแลว (Binary) 
    4.7 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง  
    4.8 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน 
    4.9 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน 
    4.10 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง 
    4.11 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา 

2.38 
2.44 
2.33 
2.09 
2.65 
2.19 
2.06 
1.81 
2.20 
 
 
2.20 
 
 
2.09 
 
2.15 
 
2.11 
2.46 
2.50 
2.44 
2.00 

1.14 
1.46 
1.29 
1.23 
1.47 
1.00 
1.31 
1.21 
1.20 
 
 
1.28 
 
 
1.23 
 
1.29 
 
1.27 
1.22 
1.18 
1.22 
1.29 

นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
 
 
นอย 
 
 
นอย 
 
นอย 
 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

รวม 2.32 1.02 นอย 
 

               จากตารางที่ 4.11 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 10 การแขงขัน
การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร พบวา ดานกรรมการ ดานโปรแกรม ดานคอมพิวเตอรและ
อุปกรณและดานเนื้อหาของเกณฑ มีระดับปญหานอย (x̄ = 2.44, 2.38, 2.27 และ 2.19, S.D. = 1.16, 
1.14, 1.32 และ 1.00) โดยรวมทุกดานมีระดับปญหานอย (x̄ = 2.32, S.D. = 1.02) ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

65 
ตารางที่ 4.12 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลย ี
                  คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 11  
                  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร จําแนกตามรายดาน ( n = 166 ) 
 

รายการ   x̄  S.D. ผลประเมิน 
1. ดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการ
ตัดสิน 
   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ 
   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน 
2. ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 การจัดเตรียมคอมพิวเตอรของผูเขาประกวดสําหรับนําเสนอ
โครงงาน 
    2.2 การจัดเตรียมอุปกรณตอพวงประกอบโครงงาน 
3. ดานโปรแกรม 
     - 
4. ดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 
    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 3 คน 
    4.3 เปนโครงงานที่ดําเนินการแลวเสร็จในปที่ผานมาหรือปการศึกษา
ปจจุบัน 
    4.4 ประเภทโครงงานที่สามารถสงเขาประกวด (โครงงานที่ดําเนินการ
พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา หรือการประยุกตใชงานของซอฟตแวรในลักษณะ
ตางๆ หรือเปนการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหา โดยการใช
ภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งในการพัฒนา หรือใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการพัฒนาโครงงาน)  
    4.5 ตองสงรายงานใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน จํานวน 5 เลม  
กอนวันแขงขัน 2 สัปดาห หากพนกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาตัด
คะแนนตามความเหมาะสม 
    4.6 รูปแบบและการกําหนดขนาดของบอรดเพ่ือนําเสนอโครงงาน  
    4.7 ผูเขาแขงขันนําเสนอตอคณะกรรมการ และตอบขอซักถามใชเวลา 
ทีมละประมาณ 5-10 นาที 
    4.8 การนําเสนอไมมีการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
    4.9 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน 
    4.10 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน 
    4.11 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง 

2.39 
2.44 
 
2.40 
2.33 
1.89 
1.85 
 
1.93 
- 
- 
2.03 
1.69 
1.55 
1.83 
 
2.02 
 
 
 
 
2.19 
 
 
2.04 
2.14 
 
2.56 
2.14 
2.14 
1.99 

1.16 
1.29 
 
1.18 
1.32 
1.01 
1.04 
 
1.09 
- 
- 
0.84 
0.97 
0.97 
1.02 
 
1.15 
 
 
 
 
1.27 
 
 
1.21 
1.23 
 
1.50 
1.18 
1.20 
1.14 

นอย 
นอย 
 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
 
นอย 
- 
- 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
 
นอย 
 
 
 
 
นอย 
 
 
นอย 
นอย 
 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 

รวม 2.10 0.65 นอย 
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 จากตารางที่ 4.12 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 11 การประกวด
โครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร พบวาดานกรรมการ  ดานเนื้อหาของเกณฑ  และดาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ มีระดับปญหานอย (x̄ = 2.39, 2.03 และ 1.89, S.D. = 1.16, 0.84 และ 1.01) 
โดยรวมทุกดานระดับปญหานอย (x̄ = 2.10, S.D. = 0.65) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.13 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลย ี
                  คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 12  
                  การแขงขันการตัดตอภาพยนตร จําแนกตามรายดาน ( n = 75 ) 
 

รายการ   x̄  S.D. ผลประเมิน 
1. ดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการ
ตัดสิน 
   1.2 การประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ 
   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน 
   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา 
2. ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คณุลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  
    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน 
    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง 
3. ดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 
    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร 
    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 2 ชั่วโมง 
    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น 
4. ดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม.4-6 
    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน 
    4.3 ใหนักเรียนออกแบบบทภาพยนตร (Story Board) และตัดตอ
ภาพยนตร ความยาว 5-7 นาที  
    4.4 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน 
    4.5 ใชเวลาในการแขงขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร) 
    4.6 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน 
    4.7 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน 

3.41 
3.45 
 
3.48 
3.57 
3.37 
3.32 
3.11 
3.19 
3.65 
2.53 
3.59 
2.31 
2.05 
2.19 
2.04 
1.63 
1.56 
3.85 
 
2.01 
1.91 
1.92 
1.87 

1.25 
1.42 
 
1.30 
1.30 
1.35 
1.26 
1.47 
1.39 
1.40 
0.68 
1.41 
1.30 
1.17 
1.30 
0.75 
1.08 
0.99 
1.38 
 
1.17 
1.13 
1.06 
1.03 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 
มาก 
 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

 
 
 
 
 



 

 

 

67 

รายการ   x̄  S.D. ผลประเมิน 
    4.8 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง 
    4.9 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา 

1.81 
1.76 

1.02 
1.11 

นอย 
นอย 

รวม 2.83 0.58 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.13 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและการแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 รายการกิจกรรมที่ 12 การแขงขัน
การตัดตอภาพยนตร พบวา ดานกรรมการ ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ และดานโปรแกรม  มีระดับ
ปญหาปานกลาง (x̄ = 3.41, 3.32 และ 2.53, S.D. = 1.25, 1.26 และ 0.68) ดานเนื้อหาของเกณฑมีระดับ
ปญหานอย (x̄ = 2.04, S.D. = 0.75) โดยรวมทุกดานมีระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 2.83, S.D. = 0.58) 
ตามลําดับ 
ตารางที่ 4.14 สภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
                  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 โดยรวมทุกรายกิจกรรม จํานวน 12 กิจกรรม 

รายการกิจกรรม 
จํานวน

ผูใหขอมูล   x̄   S.D. 
ผลการประเมิน 
(ระดับปญหา) 

กิจกรรมท่ี 1 การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
      กราฟก 

151 2.76 0.46    ปานกลาง 

กิจกรรมท่ี 2 การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น  
      (2D Animation) 

160 2.81 0.57    ปานกลาง 

กิจกรรมท่ี 3 การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวย 
      โปรแกรมคอมพิวเตอร 

220 2.74 0.64    ปานกลาง 

กิจกรรมท่ี 4 การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร 274 2.80 0.64    ปานกลาง 
กิจกรรมท่ี 5 การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
      (E-book) 

265 2.78 0.55    ปานกลาง 

กิจกรรมท่ี 6 การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ       
      (Presentation) 

125 2.25 0.90    นอย 

กิจกรรมท่ี 7 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS 138 2.83 0.62    ปานกลาง 
กิจกรรมท่ี 8 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท  
      Web Editor 

237 2.67 0.48    ปานกลาง 

กิจกรรมท่ี 9 การแขงขันการสราง Webpage ประเภท  
      Text Editor 

77 2.30 0.52    นอย 

กิจกรรมท่ี 10 การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวย 
        ภาษาคอมพิวเตอร 

54 2.32 1.02    นอย 

กิจกรรมท่ี 11 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภท 
        ซอฟตแวร 

166 2.10 0.65    นอย 

กิจกรรมท่ี 12 การแขงขันการตัดตอภาพยนตร 75 2.83 0.58    ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.14 สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขัน
ทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 พบวา กิจกรรมการ
ประกวดและการแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 
มีปญหาระดับปานกลาง 3 ลําดับแรก จากมากไปนอย คือ กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมที่ 2  
(x̄ = 2.83, 2.83 และ 2.81, S.D. = 0.58, 0.62 และ 0.57) ตามลําดับ มีปญหาระดับนอย 3 ลําดับ
สุดทาย จากมากไปนอย คือ กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมที่ 11 (x̄ = 2.30, 2.25 และ 2.10,  
S.D. = 0.52, 0.90 และ 0.65 ) ตามลําดับ  
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ตอนที่ 3  สภาพความตองการเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกวดและแขงขันทักษะ 
     ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรคร้ังที่ 65 
ตารางที่ 4.15   สภาพความตองการเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี 
                    คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

ดานปญหา ความตองการ 

ดานกรรมการ 
1. กรรมการขาดองคความรู เกี่ยวกับเรื่องที่ตัดสิน 
ขาดความนาเชื่อถือ มีประสบการณนอย  
2. กรรมการที่ปฏิบัติหนาที่จริงมาไมครบตามคําสั่ง 
ที่ไดรับการแตงตั้ง หรือ มาไมทันเวลาในการแขงขัน 
3. กรรมการไมเพียงพอตามเกณฑที่กําหนด 
4. กรรมการไมไดมีประชุมเตรียมความพรอม
ลวงหนาและไมไดกําหนดเกณฑยอยในการให
คะแนน 
5. กรรมการไมไดใหความชวยเหลือนักเรียน  
ในกรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาหรือ 
ไมสามารถลงโปรแกรมได 
6. กรรมการออกโจทยปญหาไมมีความคิด
สรางสรรค 
7. กรรมการไมมีการชดเชยเวลาใหแกผูเขาแขงขัน 
ที่เครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาหรือตองทําการเปลี่ยน
เครื่องคอมพิวเตอรใหม 
8. การแขงขันบางกิจกรรมแขง 2 วัน ทําใหการ
แขงขันไมยุติธรรม 
9. ไมมีเจาหนาที่ดานเทคนิคท่ีทําหนาที่ชวยเหลือ 
นักเรียนระหวางการลงโปรแกรมและแขงขัน 
10.กรรมการมีสวนเกี่ยวของกับผูเขาแขงขัน 

 
1. กรรมการควรมีความรูดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ ตรงตามกิจกรรมที่จัด 
แขงขัน หรือ มาจากหนวยงานภายนอก มีความ
หลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและ 
ไดรับการยอมรับ  
2. กรรมการควรมีความรับผิดชอบตามคําสั่งแตงตั้ง 
ที่ไดรับมอบหมายและมาปฏิบัติหนาที่ใหตรงเวลา 
3. กรรมการควรมีจํานวนเพียงพอสําหรับการแขงขัน 
แตละกิจกรรม ตามที่เสนอแนะไวในเกณฑการแขงขัน 
4. กรรมการควรมีการประชุมเตรียมความพรอมลวงหนา 
เพื่อวางแผนการดําเนินการตัดสิน มีการศึกษา 
เกณฑการตัดสินและจัดทําเกณฑยอยการใหคะแนน  
5. กรรมการควรใหความชวยเหลือผูเขาแขงขัน ในกรณี 
เครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาหรือไมสามารถลงโปรแกรมได  
6. กรรมการควรออกโจทยหลายๆ หัวขอแลวใหตัวแทน
นักเรียนจับฉลากเลือกหัวขอที่ใชในการแขงขัน และ 
กรรมการควรชี้แจงวิธีการใหคะแนน พรอมทั้ง 
มขีอเสนอแนะหรือแนะนํานักเรียนในสวนของผลงาน 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลงานใหดีขึ้นตอไป 
7. กรรมการควรมีการชดเชยเวลาใหแกผูเขาแขงขัน 
ที่เครื่องคอมพิวเตอรมีปญหาหรือตองเสียเวลาในการ
เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรใหม 
8. การแขงขันกิจกรรมเดียวกันควรจัดใหอยูในวันเดียวกัน 
เพื่อความยุติธรรมในการแขงขัน 
9. ควรมีเจาหนาที่ดานเทคนิคที่ทําหนาที่ชวยเหลือ 
นักเรียนระหวางการลงโปรแกรมและแขงขัน 
10.กรรมการตองไมมีสวนเกี่ยวของกับผูเขาแขงขัน 

 
 



 

 

 

ดานปญหา ความตองการ 

ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ  
1. คอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขันมีความ
ลาสมัยสเปคคอนขางต่ํา มีปญหาในการลง
โปรแกรมเครื่องอาน CD, DVD ไมสามารถใช
งานไดไมมีโปรแกรมพ้ืนฐานที่ใชสําหรับ
แขงขัน ทําใหผูเขาแขงขันตองเสียเวลาลง
โปรแกรมเอง 
2. บางจุดแขงขันไมแจงสเปคเครื่อง
คอมพิวเตอรใหทราบลวงหนาทําใหมีปญหา
ในการลงโปรแกรม 
3. เครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องมีโปรแกรม
ปองกันไวรัสทําใหไมสามารถลงโปรแกรมที่
ใชในการเขงขันได 
4. การจัดหองคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน 
โดยเฉพาะโตะสําหรับวางคอมพิวเตอรในการ
แขงขันวางไวไกลชิดกันเกินไป ทําใหผูเขา
แขงขนัไมมีสมาธิในการแขงขัน และอุปกรณ
ที่ใชในการแขงขันไมมีความพรอมทําใหมี
ปญหาระหวางแขงขัน 
5. เกณฑกําหนดใหผูเขาแขงขันทีมละ 2 คน 
แตมีคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ทําใหสามารถ 
ทํางานไดเพียงคนเดียว 
6. ไมมีเจาหนาที่ดานเทคนิคประจําหอง  
หากเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณมีปญหา 
  

1. คอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขันควรมีสเปคเครื่องที่มี 
ความสามารถสูง และทุกเครื่องที่ใชในการแขงขันรายการ
เดียวกันควรมีสเปคเดียวกัน ระบบตาง ๆ ควรทันสมัย 
(Windows 7 เปนอยางต่ํา) อุปกรณตางๆ ตองพรอม 
ในการใชงาน เชน เครื่องอาน CD, DVD และควรลง 
โปรแกรมพ้ืนฐานที่ใชสําหรับแขงขัน 
2. ควรแจงสเปคเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน 
ใหทราบลวงหนาทางเว็บไซตของงานศิลปหัตถกรรมฯ  
ครั้งนั้น  
3. เครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องที่มีโปรแกรมปองกัน 
ไวรัสตองถอดโปรแกรมออกเพื่อใหนักเรียนลงโปรแกรม 
ที่ใชในการแขงขัน 
4. การจัดหองคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขันควรเวน 
ระยะหางระหวางผูเขาแขงขันพอสมควร และควรเตรียม 
อุปกรณ ปลั๊ก ลําโพง ไมคโครโฟน หูฟง อุปกรณสํารองไฟ 
คอมพิวเตอรสํารอง ไวใหพรอม และตองตรวจสอบ 
อุปกรณใหสมบูรณ 
5. ควรใหใชคอมพิวเตอรในการแขงขันทีมละ 2 เครื่อง 
6. ควรมีเจาหนาที่ดานเทคนิคประจําหองเพื่อแกปญหา 
คอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในการแขงขัน 
7. ควรมีการจับฉลากหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอรและ 
ที่นั่งของผูเขาแขงขันในทุก ๆ รายการการแขงขัน 
8. เมื่อเกิดปญหาในการลงโปรแกรมควรอนุญาตใหนักเรียน
สามารถเปลี่ยนเครื่องใหมได 
9. กรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอรทีใชในการแขงขันไมเพียงพอควร
เชาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณจากบริษัทเอกชน หรือ ใช
มหาวิทยาลัยหรือราชภัฎที่มีความพรอมดานอุปกรณดังกลาว
เปนสถานที่แขงขัน 

ดานโปรแกรม  

1. โปรแกรมท่ีใชในการแขงขันมีหลากหลาย
และประสิทธิภาพแตกตางกันทําใหมีขอ
ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางแขงขัน 
2. ผูเขาแขงขันที่ไมสามารถลงโปรแกรมได 
ทําใหเสียสิทธิ์ในการแขงขัน 
3. ไมสามารถลงโปรแกรมไดเนื่องจากแผน 
หรือเครื่องอาน CD, DVD มีปญหา 

1. ควรกําหนดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน (ใหเลือก 2-3 
โปรแกรม) ไมตองหลากหลายเพราะแตละโปรแกรมแตกตางกัน  
2. ควรใหผูเขาแขงขันแจงโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 
ในแตละกิจกรรมใหจุดแขงขันทราบ และจุดแขงขันควรสํารอง
โปรแกรมท่ีแตละทีมแจงไวเผื่อมีปญหาในการลงโปรแกรม หรือ
อนุญาตใหครูผูฝกสอนชวยเหลือนักเรียนไดในกรณีที่ไมสามารถ
ลงโปรแกรมได 



 

 

 

ดานปญหา ความตองการ 

ดานโปรแกรม (ตอ)  
4. ระบบปฏิบัติการไมรองรับกับโปรแกรมที่
นํามาใชในการแขงขัน 
5. โปรแกรมบางโปรแกรมตองมีการ Setup 
ผาน Internet จึงจําเปนตองใชอินเทอรเน็ต
ในการติดตั้ง  
6. โปรแกรมบางโปรแกรมไมสามารถติดตั้ง
ไดทันในเวลา 1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
   
 
 
  

3. อนุญาตใหลงโปรแกรมดวยอุปกรณอื่นๆ ได เชน 
external HDD, Flash Drive โดยกรรมการตองตรวจสอบ
อุปกรณดังกลาวกอนการนําไปติดตั้งเพื่อใชในการแขงขัน  
4. ควรแจงรายละเอียดสเปคและระบบปฏิบัติการในเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขันทุกกิจกรรมทางเว็บไซต
ศิลปหัตถกรรมฯ และควรลงระบบปฏิบัติการ ลงโปรแกรม 
ใหสมบูรณเพื่อไมใหเกิดปญหาระหวางแขงขัน 
5. อนุญาตใหใชอินเทอรเน็ตไดในขั้นตอนการลงโปรแกรม
เนื่องจากบางโปรแกรมตองติดตั้งผานอินเทอรเน็ต 
6. ควรเพิ่มเวลาในการลงโปรแกรมเปน 2 ชั่วโมง 
7. ควรติดตั้ง Browser ที่หลากหลายเพื่อปองกันปญหา 
ในการแสดงผลของแตละโปรแกรมที่ใชแขงขัน  
8. อุปกรณในการบันทึกเสียงตองมีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน
และควรใชหองแลบในการอัดเสียงโดยเฉพาะ 
9. ควรเริ่มจับเวลาในการแขงขันหลังจากที่ผูเขาแขงขันติดตั้ง
โปรแกรมเสร็จแลว 

ดานเนื้อหาของเกณฑ  
1. เกณฑการแขงขันและการใหคะแนนไม
ชัดเจน ไมคอยละเอียด ทําใหตัดสินไม
ถูกตอง 
2. หัวขอที่ใชในการแขงขัน เนื้อหา รูปภาพ 
ไฟลเสียง ไฟลวีดิโอ ที่กรรมการเตรียมไว ไม
เหมาะสมและสอดคลองกัน 
3. เนื้อหาและทรัพยากรที่ใชในการแขงขันไม 
สอดคลองกับเวลาที่ใชในการแขงขัน 
4. การกําหนดหัวขอในการแขงขันไมมีความ
ยุติธรรมเพราะผูฝกสอนรวมเปนกรรมการ
ดวย 
5. ผูเขาแขงขันไมสามารถ FTP ขึ้น Server 
ตาม Hots ที่จัดเตรียมไว ทําใหมีผลตอการ
ตัดสิน 
6. ไมมีการอธิบายเกณฑการแขงขันและการ
ใหคะแนนกอนการแขงขัน 
 
 
 

1. เกณฑการแขงขันตองมีความชัดเจนมากกวานี้  
มีเกณฑยอยที่อานแลวเขาใจงาย มีตารางรูบิคสําหรับการ 
ใหคะแนน 
2. การตั้งโจทยหรือการตั้งหัวขอที่ใชในการแขงขันใหมีความ
ชัดเจน ผูเขาแขงขันเขาใจตรงกัน และใหมีความสรางสรรค 
หรือ โจทยที่ใชการแขงขันควรกําหนดโดยสวนกลางเพื่อความ
ยุติธรรม 
3. ควรแจงรายละเอียดกอนการแขงขันใหนักเรียนเขาใจและ
ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามขอสงสัย 
4. ควรใหนักเรียนไดทราบเกณฑกอนการแขงขัน 
5. หัวขอที่ใชในการแขงขันควรสอดคลองกับหลักสูตรหรือ
เหตุการณปจจุบัน 
6. ควรใหผูเขาแขงขันไดแสดงหรือนําเสนอผลงาน  
เพื่อเสนอแนวคิด 
7. ควรใหผูเขาแขงขันที่ทําเสร็จแลว สามารถออกจากหอง
แขงขันไดกอนการแขงขันสิ้นสุด 
 
 



 

 

 

ดานปญหา ความตองการ 

ดานเนื้อหาของเกณฑ (ตอ)  
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ควรแจงผลคะแนนทุก ๆ ดานของผลงานจากการแขงขัน
เพื่อใชปรับปรุงในการแขงขันปตอไป 
9. ควรใหมีการนําเสนอผลงานการแขงขันขึ้นเว็บไซตเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเอง 
10.การ FTP ขึ้น Server ตาม Host ที่จัดเตรียมไว 
ไมควรนํามาเปนเกณฑในการใหคะแนน 
11.การแขงขันโครงงาน ขั้นตอนการนําเสนอควรใหมีการ
เชื่อมระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
12.ควรแจงหัวขอที่ใชแขงขันลวงหนา หลายๆ หัวขอประมาณ 
6 หัวขอ แลวใหตัวแทนนักเรียนจับฉลากเลือกหัวขอในการ
แขงขัน 

ขอเสนอแนะอื่นๆ   
1. ผูเขาแขงขันไมเขาใจโจทยหรือหัวขอใน
การแขงขัน   
2. ครูผูฝกสอนไมเห็นผลงานของนักเรียนทํา
ใหไมทราบวาตองพัฒนาหรือปรับปรุงผลงาน
ในดานใด 
3. สถานที่แขงขันไมมีความพรอมดานเครื่อง 
คอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชในการแขงขัน 
 

1. ควรใชโจทยการแขงขันจากสวนกลาง หรือประกาศหัวขอ
ในการแขงขันลวงหนาเพื่อฝกนักเรียนใหสามารถทํากิจกรรม
ได 
2. ควรใหนักเรียนไดนําเสนอผลงานของตนเองให
คณะกรรมการตัดสิน 
3. ควรจัดแสดงผลงานนักเรียนที่ไดรับรางวัล และ 
ใหคณะกรรมการแนะนําขอดี ขอเสีย เพื่อนําไปพัฒนา 
ในการสงเขาแขงขันในครั้งตอไป 
4. ควรเพิ่มเกณฑการ FTP ขึ้น Server ตาม Host ที่
จัดเตรียมไว ถามีปญหาใหกรรมตรวจที่เครื่องที่ใชแขงขันแลว
ทําการหักคะแนนสวนที่อัพโหลด 
5. ควรแยกการแขงขันประเภทโครงงานคอมพิวเตอร แตละ
ดานออกจากกันเชนประเภทพัฒนาสื่อ ประเภทพัฒนา
ซอฟแวร เนื่องจากถาเอามารวมกันจะนํามาเปรียบเทียบกัน
ไมไดในเรื่องรายละเอียดปลีกยอยและวิธีการพัฒนา 
6. การแขงขันระดับชาติควรจัดเดือนกุมภาพันธ 
7. ไมควรตัดสินคะแนนนักเรียนต่ํากวาระดับเหรียญทองแดง 
ถานักเรียนเขารวมแขงขันครบเวลาที่กําหนดในเกณฑการ
แขงขัน 
8. สถานที่จัดการแขงขันควรรองรับการแขงขันทุกประเภทได 
เชน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันราชภัฏ และมีความพรอมดาน
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในการแขงขัน 
9. ควรมีการแขงขันเพิ่มเติมที่หลากหลาย 
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2. การศึกษาเชิงคุณภาพ 
 ตารางที่ 4.16 สรุปผลประเด็นการสนทนากลุมที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 
                  ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

ประเด็น/หัวเรื่อง สรุปผลการสนทนากลุม 

1. บรรยากาศและความพรอม
ในการแขงขัน 

 ทุกเขตพื้นท่ี และภูมิภาคมีความพรอมในการแขงขันในระดับ 
ที่นาพอใจ มีการสงนักเรียนเขารวมการแขงขันระดับภาคในทุกรายการ
ครบทุกเขต อาจมีปญหาดานงบประมาณของโรงเรียนบาง โดยเฉพาะ 
ที่เปนโรงเรียนขนาดเล็ก แตก็มีการบริหารจัดการที่ทําใหสามารถจัดการ
ฝกซอมและสงนักเรียนเขาแขงขันได 
 การประชาสัมพันธ ในทุกระดับการแขงขัน ควรใหมีการ
ประชาสัมพันธลวงหนาในระยะเวลาที่ยาวนานกวาที่เปนอยู เพื่อให 
การเตรียมตัวของแตละโรงเรียนมีความพรอมยิ่งขึ้น การประชาสัมพันธ 
ในระดับภูมิภาค และระดับชาติ ควรเพิ่มใหมีหลากหลายชองทาง  
แตประเด็นสําคัญคือ ตองมีขอมูลที่ตรงกันในทุกชองทาง เพื่อไมใหเกิด
ความสับสนแกผูที่ตองนําขอมูลไปใช เพื่อการเตรียมตัวเขารวมการแขงขัน 

2. การจัดกิจกรรมที่จัดการ
แขงขันทั้ง 12 กิจกรรม  
 

 ในเรื่องเกณฑการแขงขันทุกรายการ ควรมีการประชาสัมพันธ
อยางเขมขน และแจงลวงหนาผานชองทางประชาสัมพันธทุกชองทาง 
ที่มีอยู เพื่อใหผูเกี่ยวของไดศึกษาอยางถองแท และเกิดความเขาใจ  
หากเปนไปได เกณฑการใหคะแนน ควรจัดทําเกณฑยอยในรูปแบบ 
Rubric และใหคํานิยามแตละหัวขอใหชัดเจน ในบางรายการแขงขัน 
ควรมีการกําหนดกรอบใหแนชัดวา ตองการไดผลผลิตอะไร อาทิ  
การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยคอมพิวเตอร ควรนิยามใหชัดเจน  
เพื่อทั้งผูออกขอสอบ และผูฝกสอนนักเรียนที่เขาแขงขันจะไดตีความ
ตรงกัน 
 โจทยแตละหัวขอสําหรับการแขงขัน มีความเหมาะสมดี ตัวโจทย
ควรใชขอความที่อานเขาใจงาย ไมซับซอน และกรรมการควรจัดเตรียม
ทรัพยากร ใหตรงกับโจทย ภาพท่ีเตรียมให ควรมีความละเอียดเพียงพอ 
ที่ผูแขงขันจะนําไปใชไดอยางเหมาะสม ขยายภาพแลวภาพควรมีความ
ละเอียดเพียงพอ สรางเปนชิน้งานที่สวยงามได ขอมูลที่เตรียมใหควรจัด 
เตรียมในรูปแบบ (format)ที่ผูแขงขันสามารถนําไปใชในการสรางงาน 
ไดทันที 
 กรรมการตัดสินควรไดรับการคัดเลือกมาอยางหลากหลาย  
มีคุณสมบัติ และมีความรูที่เหมาะสมในรายการที่เปนผูตัดสิน เปนผูที ่
ไมมีสวนได สวนเสียในการแขงขัน และควรจัดใหกรรมการผูตัดสินไดมี
การประชุมรวมกัน เพื่อกําหนดแนวทางในการตัดสินอยางเปนเอกภาพ 
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2. การจัดกิจกรรมที่จัดการ
แขงขันทั้ง 12 กิจกรรม (ตอ) 
 

 กรรมการควบคุมการแขงขัน ควรดําเนินการตรวจสอบเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน เชน การ ftp ในรายการการแขงขัน
ประเภทเว็บไซต ที่ถูกกําหนดใหตรวจจาก Server เทานั้น และควร
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรมตามที่กําหนดไว รวมแกไขปญหาที่ 
อาจเกิดขึ้นในระหวางการแขงขัน เพื่อใหการแขงขันบรรลุตามจุดประสงค 
ที่กําหนดไว 

3. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
ระบบเครือขาย ที่ใชในการ
แขงขัน 

 สถานที่แขงขัน โดยเฉพาะการแขงขันระดับภูมิภาค คอนขาง 
คับแคบ เพราะมีทีมที่เขาแขงขันจํานวนมาก ทําใหผู เขาแขงขันไมม ี
ความสะดวกสบาย ดวยความจํากัดของพื้นท่ี 
 คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน เปนปญหา 
ที่ผูใหขอมูลกลาวถึงมากที่สุด เพราะตองใชเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน
มากในการแขงขัน จึงทําใหการจัดหาเครื่องที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน  
เปนเรื่องยาก ประสิทธิภาพของเครื่องในบางหนวยแขงขัน สําหรับบาง
รายการ ยังไมเพียงพอ การประชาสัมพันธขอมูลดานคุณสมบัติของเครื่อง
คอมพิวเตอรของหนวยจัดการแขงขันยังไมทั่วถึง และ/หรือ ผูฝกสอนมิได
ติดตามขอมูลดังกลาว จึงทําใหไมไดนําขอมูลดังกลาวไปเตรียมตัวกับ 
ผูแขงขัน ซึ่งผูเขาแขงขันสวนใหญ ฝกซอมจากเครื่องที่มีคุณสมบัติ
คอนขางสูง ทําใหประสบปญหาหลากหลายในระหวางการแขงขัน 
นับตั้งแตการลงโปรแกรม การ render งาน หรือการ upload ขอมูล 
ขึ้น Server ที่ตองใชเวลามาก ซึ่งอาจมีผลกระทบตอชิ้นงานที่กรรมการ
ตองตรวจใหคะแนนเพื่อตัดสิน จึงมีขอเสนอแนะวาในการแขงขันในครั้ง
ตอไป คุณสมบัติของเครื่องควรสูงขึ้น มีระบบปฏิบัติการที่สูงขึ้น เปน 
Windows 7 รองรับ 64 bits เปนอยางต่ํา มี RAM และการดจอที่มี
คุณภาพสูงขึ้น เพื่อผูแขงขันจะไดพัฒนาฝมือ และเตรียมความพรอม 
ในการแขงขันไดเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ดานระบบเครือขาย มีขอเสนอในการประกวดโครงงาน วาควร
ใหมีการใช Internet ในการนําเสนอเพราะโครงงานคอมพิวเตอรสวน
ใหญ มีเนื้อหาเกี่ยวของกับเทคโนโลยีดังกลาว 

4. การเพ่ิม-ลดกิจกรรม 
การแขงขันในปตอไป 

กิจกรรมท่ีควรเพิ่ม มีทั้งการเพิ่มกิจกรรมแขงขันใหม และเพิ่มระดับชั้น
สําหรับกิจกรรมที่มีอยูแลว ดังนี้ 
- กิจกรรมใหมท่ีควรเพิ่ม 
 - Web Application สําหรับ ม. ปลาย 
 - การจัดทําระบบเครือขายโรงงาน 
 - การพัฒนา Application บนมือถือ หรือ smart phone 
 - การแขงขันดาน Database 
 - การแขงขันที่ใช Open Source 
 - การแขงขันดานระบบเครือขาย 
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4. การเพ่ิม-ลดกิจกรรม 
การแขงขันในปตอไป (ตอ) 

 - office ระดับประถมศึกษา 
 - 3D Animation 
 - การเขียนโปรแกรมที่นําไปใชงานไดจริง เชน โปรแกรมหองสมุด 
และควรให ม.ตน มีสวนรวมในการแขงดวย 
- กิจกรรมเดิมแตเพิ่มระดับช้ัน 
 - Animation สําหรับ ม.ปลาย 
 - การสรางเว็บจาก HTML 
 - เพิ่มโครงงานประเภทซอฟตแวร หุนยนต 
 - เปลี่ยน E-book เปนการสรางสื่อประสม 
 - การตัดตอภาพยนตร เพิ่ม ระดับ ม.ตน 
 -  2D Animation มีทั้ง ม.ตน และม.ปลาย 
 - โครงงานนักเรียน เพิ่ม ระดับ ป. 4-6 
 - โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ควรมี ป.1-3 /ม. 1-3 
 - Paint ป. 4-6 
 - E-book ระดับ ป. 1-3 

และยังมีการเสนอแนะ ใหโครงงาน มีการแขงขันแบบแบงประเภท
เปน ซอฟตแวรใชงาน และซอฟตแวรเพื่อความบันเทิง 

5. การติดตามนักเรียนหลังการ
แขงขัน 

 กลุมผูใหขอมูลเสนอแนะใหมีการมอบรางวัลอยางเปนทางการ 
เพื่อใหเกียรติและเปนกําลังใจใหนักเรียนผูเขาแขงขัน และไดรางวัลชนะเลิศ 
และรองชนะเลิศตามลําดับ และควรมีการเผยแพร ผลงานของนักเรียนที่
ชนะการแขงขัน เพื่อเปดโอกาสใหทีมอ่ืนไดศึกษา แกไขขอผิดพลาด และ
พัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดทําใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
และการเผยแพรผลงาน ยังเปนการเผยแพรสูสาธารณะชน และชวยปองกัน
การคัดลอกผลงานไปใชในปตอไป โดยเฉพาะผลงานดานโครงงาน 
 สําหรับการแขงขันตลอดเวลาที่ผานมา นักเรียนไมคอยได
ประโยชนที่เห็นเปนรูปธรรม ครูผูฝกสอนไดมากกวา ดังนั้นควรพิจารณา 
จัดใหทุนการศึกษา หรือประกาศความสามารถของผูแขงขันที่ไดรับรางวัล  
ใหไดรับรู นําผลสําเร็จในการแขงขัน พิจารณาเพิ่มสิทธิ์ในการศึกษาตอ  
โดยมีการประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษา ในการรับรองรางวัลของ
นักเรียนในการสมัครโคตาเพื่อศึกษาตอ และสวนกลางควรจัดทําสถิติ 
การนําผลงานไปตอยอดของนักเรียนที่ชนะเลิศการแขงขันระดับชาติ 

 

 
 
 
 



 

 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาสภาพปญหาที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65 
  1.1 การจัดกิจกรรมการแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก โดยรวม 

มีสภาพปญหาระดับปานกลาง (x̄ = 2.76, S.D. = 0.46) ปญหาที่พบระดับมาก คือ ดานคอมพิวเตอรและ

อุปกรณ (x̄ = 3.56, S.D. = 1.28) ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานกรรมการ (x̄ = 3.39, S.D. = 1.14) 

และปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานเนื้อหาของเกณฑ (x̄ = 2.21, S.D. = 0.90) และดานโปรแกรม  

(x̄ = 1.90, S.D. = 1.02) 
  1.2 การจัดกิจกรรมการแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) โดยรวมมี

สภาพปญหาระดับปานกลาง (x̄ = 2.81, S.D. = 0.57) ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานกรรมการ 

  (x̄ = 3.33, S.D. = 1.16) ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ  (x̄ = 3.29, S.D. = 1.19)  ดานโปรแกรม 

  (x̄ = 2.55, S.D. = 0.79) และปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานเนื้อหาของเกณฑ (x̄ = 2.06, S.D. = 
0.97) 
  1.3 การจัดกิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

โดยรวมมีระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 2.74, S.D. = 0.64) ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานคอมพิวเตอร 

และอุปกรณ  (x̄ = 3.38, S.D. = 1.32) ดานกรรมการ (x̄ = 3.32, S.D. = 1.26) ปญหาที่พบระดับนอย 

คือ ดานโปรแกรม  (x̄ = 2.36, S.D. = 0.72)  ดานเนื้อหาของเกณฑ (x̄ = 1.88, S.D. = 0.83) 
  1.4 การจัดกิจกรรมการแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร โดยรวมมีระดับ

ป ญ ห าปานกลาง (x̄ = 2.80, S.D. = 0.64) ป ญ ห าที่ พ บ ระดั บป านกลาง คื อ  ด านกรรมการ  

(x̄ = 3.40, S.D. = 1.23)  ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ   (x̄ = 3.44, S.D. = 1.18)  ปญหาที่พบ 

ระดับนอย คือ ดานโปรแกรม (x̄ = 2.10, S.D. = 0.98) ดานเนื้อหาของเกณฑ (x̄ = 2.26, S.D. = 0.57)   
  1.5 การจัดกิจกรรมการแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) โดยรวมมี

ระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 2.78, S.D. = 0.55) ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานคอมพิวเตอร 

และอุปกรณ  (x̄ = 3.31, S.D. = 1.17) ด านกรรมการ (x̄ = 3.27,  S.D. = 1.16)  ด านโปรแกรม 

(x̄ = 2.57, S.D. = 0.76) ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานเนื้อหาของเกณฑ (x̄ = 1.95, S.D. = 0.90) 
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  1.6 การจัดกิจกรรมการแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) โดยรวมมี

ระดับปญหานอย (x̄ = 2.25, S.D. = 0.90) ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานกรรมการ (x̄ = 2.38, S.D. = 1.11)  

ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ   (x̄ = 2.37, S.D. = 1.05) ดานโปรแกรม (x̄ = 2.34, S.D. = 1.05)   

และดานเนื้อหาของเกณฑ (x̄ = 1.93, S.D. = 0.89) 
    1.7 การจัดกิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS โดยรวมมีระดับ

ปญหาปานกลาง (x̄ = 2.83, S.D. = 0.62) ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ  

(x̄ = 3.28, S.D. = 1.16) ดานกรรมการ (x̄ = 3.10,  S.D. = 1.23) ดานโปรแกรม (x̄ = 2.65, S.D. = 0.74) 

ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานเนื้อหาของเกณฑ (x̄ = 2.31, S.D. = 0.65) 
    1.8 การจัดกิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor โดยรวม 

มีระดับปญหาปานกลาง (x̄ = 2.67, S.D. = 0.48) ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานกรรมการ  

(x̄ = 3.28, S.D. = 1.25) ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ (x̄ = 2.90, S.D. = 0.69) ปญหาที่พบระดับนอย 

คือ ดานโปรแกรม (x̄ = 2.30, S.D. = 1.11) และดานเนื้อหาของเกณฑ (x̄ = 2.19, S.D. = 0.77) 
  1.9 การจัดกิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor โดยรวม 

มีระดับปญหานอย (x̄ = 2.30 S.D. = 0.52) ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานกรรมการ (x̄ = 3.47, 

S.D. = 1.24) ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ  (x̄ = 2.00, S.D. = 0.89)  

ดานเนื้อหาของเกณฑ (x̄ = 1.90, S.D. = 0.89) และดานโปรแกรม (x̄ = 1.84, S.D. = 0.98)  
  1.10 การจัดกิจกรรมการแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร โดยรวม 

มีระดับปญหานอย (x̄ = 2.32, S.D. = 1.02) ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานกรรมการ (x̄ = 2.44, S.D. = 1.16) 

ดานโปรแกรม (x̄ = 2.38, S.D. = 1.14) ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ (x̄ = 2.27, S.D. = 1.32) และ 

ดานเนื้อหาของเกณฑ (x̄ = 2.19, S.D. = 1.00) 
  1.11 การจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร โดยรวมมี

ระดับปญหานอย (x̄ = 2.10, S.D. = 0.65) ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานกรรมการ (x̄ = 2.39, S.D. = 1.16) 

ดานเนื้อหาของเกณฑ (x̄ = 2.03, S.D. = 0.84) และดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ (x̄ = 1.89, S.D. = 1.01)  
  1.12 การจัดกิจกรรมการแขงขันการตัดตอภาพยนตร โดยรวมมีระดับปญหาปานกลาง 

(x̄ = 2.83, S.D. = 0.58) ปญหาที่พบระดับปานกลาง คือ ดานกรรมการ (x̄ = 3.41, S.D. = 1.25) 

ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ  (x̄ = 3.32, S.D. = 1.26) ดานโปรแกรม (x̄ = 2.53, S.D. = 0.68) 

ปญหาที่พบระดับนอย คือ ดานเนื้อหาของเกณฑ (x̄ = 2.04, S.D. = 0.75)    
                                                 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                             78 
 
2. ผลการศึกษาสภาพความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่65 
 2.1 ดานกรรมการ กรรมการตองเปนผูมีความรู มีประสบการณ กรรมการตองไมมีสวนไดสวน
เสียในการแขงขัน กรรมการควรเปนกลุมบุคลากรจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เชน อาจารยมหาวิทยาลัย 
ครู อาจารย จากตางจังหวัด กรรมการตองมีการประชุมตกลงเรื่องการกําหนดโจทย เกณฑการใหคะแนน 
กรรมการตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 2.2 ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ คอมพิวเตอรตองกําหนดคุณสมบัติขั้นต่ําและประกาศใหผูเขา
แขงขันทราบ ตองตรวจสอบอุปกรณการอานการเขียน เชน DVD CD ใหมีสภาพพรอมใชงาน ตองจัด
คอมพิวเตอรใหเทากับผูเขาแขงขันทุกคน 
 2.3 ดานโปรแกรม ควรอนุญาตใหลงโปรแกรมดวยอุปกรณอื่นๆ ได นอกเหนือจาก DVD หรือ 
CD ควรเจาะจงโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน เวอรชันที่เทากัน ควรมีขอแนะนําใหกรรมการ หรือเจาหนาที่
เทคนิค เขาชวยเหลือในการลงโปรแกรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรควรเปดใหใชอินเทอรเน็ต 
เพราะโครงงานของผูเขาแขงขันบางโครงงานเชื่อมบนอินเทอรเน็ต 
 2.4 ดานเนื้อหาของเกณฑ การตั้งโจทยตองชัดเจน ตองระบุเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน  
สรางรูบิค (Rubric) การใหคะแนน และแจงใหผูเขารวมแขงขันทราบ สวนกลางควรออกโจทย ใหใช
รวมกันทั่วประเทศ ควรเผยแพรคะแนนที่ไดใหทราบทั่วกัน กิจกรรมการแขงขันควรปรับเพิ่มลด ในแตละ
ระดับชั้นใหสอดคลองกับสภาพเทคโนโลยีปจจุบัน เชน เขียน Application บนโทรศัพทมือถือการแขงขัน
ดาน Database เปนตน 
 สวนดานอื่นๆ ควรจัดพิธีการมอบรางวัลอยางเปนทางการ ใหผูเขาแขงขันและเผยแพรผลงานที่
ไดรับรางวัลชนะเลิศ เพื่อเปดโอกาสใหทีมอื่นๆ ไดศึกษา โดยจัดทําใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์  
ควรสนับสนุนใหสิทธิในการศึกษาตอทั้งในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  สภาพปญหาการจัดกิจกรรมการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
พบวา การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น  
(2D Animation) การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การแขงขันการ
สรางเกมสรางสรรคจากคอมพิ วเตอร  การแข งขันการสรางหนั งสืออิ เล็กทรอนิกส  (E-book) 
การแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web editor 
การแขงขันการตัดตอภาพยนตร มีระดับปญหาปานกลาง  สวนการแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ การ
แขงขันการสราง Webpage ประเภท text editor การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร 
และการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร ประเภทซอฟตแวร มีระดับปญหานอย ทั้งนี้เปนเพราะการกําหนด
กิจกรรมการแขงขันและเกณฑการประกวดการแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดกําหนดตาม
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 2 การออกแบบ
และเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
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ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. สอดคลองกับ นงลักษณ  ยุทธสุทธิพงศ (2552) : ไดศึกษา สภาพปญหา 
ความตองการ และเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยางที่ใช 
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 14 ปงบประมาณ 2552 จํานวน 
351 โรงเรียน  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามหลักการ 4 ดาน 
คือ ดานการบริหารจัดการ ดานเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี ดานการพัฒนาครู และดานการจัดการ
เรียนการสอน ผลการวิจัย  พบวาสภาพปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตตรวจราชการที่ 14  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง      
         

สภาพความตองการการจัดกิจกรรมการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
  ดานกรรมการ คณะกรรมการเปนครูคอมพิวเตอรที่จบการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และคอมพิวเตอรโดยตรงไดรับการพัฒนาดานทักษะ ความรูความสามารถ ศักยภาพดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ เสาวนีย มัจฉาชีพ (2550)  ไดศึกษาถึงระดับความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสรรพากรของบุคลากรสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญจํานวน 

242 คน การวิจัยพบวา ระดับความสามารถในการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรรพากรของ

บุคลากรสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ ดานการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ระดับความสามารถ

ในการ ใช เทคโนโลยีด านการสืบคนขอมูลอยู ในดานการติดตอสื่ อสารอยู ในระดับปานกลาง   

  ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางดาน

คอมพิวเตอรและอุปกรณอยางเพียงพอ สอดคลองกับ ไพฑูรย จับอันชอบ (2550) ไดศึกษาสภาพและแนว

ทางการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 3 จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2547 กลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 113 คน ครูผูสอน 322 คน และนักเรียน จํานวน 380 คน จากการศึกษาพบวาดานเครื่องมือ

เครื่องใชเทคโนโลยีสวนใหญมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  

  ดานโปรแกรม โปรแกรมที่ใชในการแขงขันมีปญหานอย เนื่องจากโปรแกรมที่ใชเปน

โปรแกรมที่ไดรับความนิยมทั่วไป และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดซื้อลิขสิทธิ์

ซอฟตแวรเพื่อใหนักเรียนใชในการเรียนการสอน เมื่อนํามาใชในการแขงขันจึงพบปญหานอย สอดคลอง

กับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  

    ดานเนื้อหาของเกณฑ เกณฑท่ีใชในการแขงขันพบวา มีปญหานอย เนื่องจากเกณฑท่ีใชใน 

การแขงขันไดใชตอเนื่องมาเปนเวลาหลายป และไดมีการปรับปรุงเกณฑเปนระยะๆ อีกทั้งมีการเผยแพร

เกณฑกอนการแขงขันทั้งในระดับเขตพื้นท่ีและระดับภูมิภาค ทําใหผูเขาแขงขันมีเวลาในการศึกษาเกณฑ

มากขึ้น แตปญหาที่พบคือการบริหารจัดการในเรื่องการใชเกณฑไมเปนไปตามหลักการ เนื่องจากเนื้อหา

ของเกณฑสอดคลองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 ควรมีการประชุมชี้แจงการดําเนินการประกวดและแขงขันของคณะกรรมการตัดสิน 

ในระดับภูมิภาคเปนประจําทุกปกอนมีการแขงขัน 
1.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการ

จัดการแขงขันทุกระดับใหเพียงพอ 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการวิจัยผลการดําเนินงานการจัดประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี 
     คอมพิวเตอร ในระดับเขตพื้นท่ีและระดับภูมิภาคทุกปการศึกษา 
2.2 สํานักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน 
     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในทุกปการศึกษา 
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แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65  
กิจกรรมที่  1  การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  และเขียนขอความลงในชองวางเกี่ยวกับเกณฑการประกวด 
และแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปการศึกษา 2558  
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
       ระดับที่จัดการประกวดแขงขัน  ภาคใต  ภาคเหนือ    

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลางและตะวันออก 
                                                                ระดับชาติ 
        สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม        ครูผูควบคุม/ครูผูฝกสอน      กรรมการตัดสิน 
        ระดับชวงชั้นที่เขาแขงขัน   ป.1-3   ป.4-6   

 ม.1-3  ม.4-6 
ตอนที ่2  สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  
 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

1.ปญหาดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการตัดสิน 

     

   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ      

   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน      

   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา       

   ความตองการดานกรรมการ...................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
2. ปญหาดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  

     

    2.2 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง      

   ความตองการดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ............................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 



 

 

 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

3.ปญหาดานโปรแกรม 
    3.1 การระบุโปรแกรม Paint ในการแขงขันเทานั้น 

     

    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร      

   ความตองการดานโปรแกรม........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
4.ปญหาดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ป.1-3 

     

    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน      

    4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน      

    4.4 ใชเวลาในการแขงขัน 2 ชั่วโมง      

    4.5 การวาดภาพใหสรางเรื่องราวที่ตอเนื่องใน 1 หนาจอ มี 4 ชอง      

    4.6 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน      

    4.7 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน      

    4.8 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง      

    4.9 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา      

   ความตองการดานเนื้อหาของเกณฑ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 



 

 

 

88 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปตอไป 

   - รายละเอียดเกณฑในแตละดาน (ระบุเปนขอๆ) 
    - การเพิ่มลดกิจกรรมการแขงขันในปตอไป 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 

ขอขอบคุณผูใหขอมูล 
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

89 
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 

            ดานเทคโนโลยคีอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
กิจกรรมที่  2  การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชัน (2D Animation) 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    และเขียนขอความลงในชองวางเกี่ยวกับเกณฑการ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ป
การศึกษา 2558 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
         ระดับที่จัดการประกวดแขงขัน  ภาคใต  ภาคเหนือ    

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลางและตะวันออก 
                                                                ระดับชาติ 
             สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม       ครูผูควบคุม/ครูผูฝกสอน      กรรมการตัดสิน 
          ระดับชวงชั้นที่เขาแขงขัน   ป.1-3   ป.4-6   

 ม.1-3  ม.4-6 
ตอนที ่2  สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

1.ปญหาดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการตัดสิน 

     

   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ      

   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน      

   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา       

ความตองการดานกรรมการ............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
2. ปญหาดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  

     

    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน      

    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง      

ความตองการดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 



 

 

 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

3.ปญหาดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 

     

    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร      

    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง      

    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น      

   ความตองการดานโปรแกรม........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
4.ปญหาดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม.1-3 

     

    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน      

    4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน      

    4.4 ใหนักเรียนออกแบบ Story Board และสรางการตูนแอนิเมชั่น 
ที่สามารถนําเสนอแสดงผลไดไมนอยกวา 2 นาที 

     

    4.5 ใชเวลาในการแขงขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร)      

    4.6 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน      

    4.7 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน      

    4.8 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง      

    4.9 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา      

ความตองการดานเนื้อหาของเกณฑ................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปตอไป 

   - รายละเอียดเกณฑในแตละดาน (ระบุเปนขอๆ) 
    - การเพิ่มลดกิจกรรมการแขงขันในปตอไป 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณผูใหขอมูล 
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



 

 

 

92 
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65  
กิจกรรมที่  3  การแขงขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    และเขียนขอความลงในชองวางเกี่ยวกับเกณฑการ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ป
การศึกษา 2558 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
           ระดับที่จัดการประกวดแขงขัน  ภาคใต  ภาคเหนือ    

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลางและตะวันออก 
                                                                ระดับชาติ 
         สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม        ครูผูควบคุม/ครูผูฝกสอน      กรรมการตัดสิน 
        ระดับชวงชั้นที่เขาแขงขัน   ป.1-3   ป.4-6   

 ม.1-3  ม.4-6 
ตอนที ่2  สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  
 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

1.ปญหาดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการตัดสิน 

     

   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ      

   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน      

   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา       

   ความตองการดานกรรมการ........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

2. ปญหาดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  

     

    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน      

    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง      



 

 

 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

   ความตองการดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ.............................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
3.ปญหาดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 

     

    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร      

    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 2 ชั่วโมง      

    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น      

ความตองการดานโปรแกรม........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
4.ปญหาดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 

     

    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน      

    4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน      

    4.4 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง       

    4.5 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน      

    4.6 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน      

    4.7 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง      

    4.8 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา      

   ความตองการดานเนื้อหาของเกณฑ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

 



 

 

 

94 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปตอไป 

   - รายละเอียดเกณฑในแตละดาน (ระบุเปนขอๆ) 
    - การเพิ่มลดกิจกรรมการแขงขันในปตอไป 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณผูใหขอมูล 
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 

 

95 
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65  
กิจกรรมที่  4  การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    และเขียนขอความลงในชองวางเกี่ยวกับเกณฑการ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ป
การศึกษา 2558 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
        ระดับที่จัดการประกวดแขงขัน  ภาคใต  ภาคเหนือ    

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลางและตะวันออก 
                                                                ระดับชาติ 
         สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม        ครูผูควบคุม/ครูผูฝกสอน      กรรมการตัดสิน 
      ระดับชวงชั้นที่เขาแขงขัน   ป.1-3   ป.4-6   

 ม.1-3  ม.4-6 
ตอนที ่2  สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  
 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
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มาก 
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ปญหา
ปาน
กลาง 
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ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

1.ปญหาดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการตัดสิน 

     

   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ      

   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน      

   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา       

   ความตองการดานกรรมการ........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
2. ปญหาดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  

     

    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน      

    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง      

ความตองการดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 



 

 

 

รายการ 

ระดับปญหา 
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มาก
ที่สุด 
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ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

3.ปญหาดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 

     

    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร      

    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง      

    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น      

ความตองการดานโปรแกรม.............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
4.ปญหาดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 

     

    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน      

    4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน      

    4.4 การไมอนุญาตใหใช Template จากโปรแกรมสําเร็จรูป       

    4.5 นักเรียนระดับประถมศึกษา สรางเกมสําหรับผูเลนตั้งแต 1 คน ขึ้นไป      

    4.6 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สรางเกมรองรับผูเลนตั้งแต 2 คน ขึ้นไป 
(Multi Users) 

     

    4.7 การกําหนดใหองคประกอบของเกม ประกอบดวยคําชี้แจงขั้นตอน 
การเลน แตมคะแนน เวลา และการสิ้นสุดของเกม (Game Over) 

     

    4.8 ใชเวลาในการแขงขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร)      

    4.9 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน      

    4.10 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน      

    4.11 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง      

    4.12 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา      

   ความตองการดานเนื้อหาของเกณฑ.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปตอไป 

   - รายละเอียดเกณฑในแตละดาน (ระบุเปนขอๆ) 
    - การเพิ่มลดกิจกรรมการแขงขันในปตอไป 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณผูใหขอมูล 
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

98 
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65  
กิจกรรมที่  5  การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    และเขียนขอความลงในชองวางเกี่ยวกับเกณฑการ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ป
การศึกษา 2558 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
       ระดับที่จัดการประกวดแขงขัน  ภาคใต  ภาคเหนือ    

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลางและตะวันออก 
                                                                ระดับชาติ 
          สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม        ครูผูควบคุม/ครูผูฝกสอน      กรรมการตัดสิน 
        ระดับชวงชั้นที่เขาแขงขัน   ป.1-3   ป.4-6   

 ม.1-3  ม.4-6 
ตอนที ่2  สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  
 

รายการ 
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1.ปญหาดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการตัดสิน 

     

   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ      

   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน      

   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา       

   ความตองการดานกรรมการ......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
2. ปญหาดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  

     

    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน      

    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง      
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   ความตองการดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ.............................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
3.ปญหาดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 

     

    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร      

    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง      

    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น      

   ความตองการดานโปรแกรม......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
4.ปญหาดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ป.4-6 และ ม.1-3  

     

    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน      

    4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน      

    4.4 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง       

    4.5 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน      

    4.6 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน      

    4.7 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง      

    4.8 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา      

ความตองการดานเนื้อหาของเกณฑ................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปตอไป 

   - รายละเอียดเกณฑในแตละดาน (ระบุเปนขอๆ) 
    - การเพิ่มลดกิจกรรมการแขงขันในปตอไป 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณผูใหขอมูล 
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



 

 

 

101 
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65  
กิจกรรมที่  6  การแขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    และเขียนขอความลงในชองวางเกี่ยวกับเกณฑการ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ป
การศึกษา 2558 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
            ระดับที่จัดการประกวดแขงขัน  ภาคใต  ภาคเหนือ    

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลางและตะวันออก 
                                                                ระดับชาติ 
         สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม        ครูผูควบคุม/ครูผูฝกสอน      กรรมการตัดสิน 
        ระดับชวงชั้นที่เขาแขงขัน   ป.1-3   ป.4-6   

 ม.1-3  ม.4-6 
ตอนที ่2  สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  
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1.ปญหาดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการตัดสิน 

     

   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ      

   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน      

   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา       

ความตองการดานกรรมการ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
2. ปญหาดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  

     

    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน      

    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง      
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   ความตองการดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ............................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
3.ปญหาดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 

     

    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร      

    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง      

    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น      

ความตองการดานโปรแกรม........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
4.ปญหาดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ป.4-6 

     

    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน      

    4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน      

    4.4 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง       

    4.5 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน      

    4.6 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน      

    4.7 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง      

    4.8 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา      

   ความตองการดานเนื้อหาของเกณฑ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

 



 

 

 

103 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปตอไป 

   - รายละเอียดเกณฑในแตละดาน (ระบุเปนขอๆ) 
    - การเพิ่มลดกิจกรรมการแขงขันในปตอไป 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณผูใหขอมูล 
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 



 

 

 

104 
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65  
กิจกรรมที่  7  การแขงขันการสราง Webpage ประเภท CMS 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    และเขียนขอความลงในชองวางเกี่ยวกับเกณฑการ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ป
การศึกษา 2558 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
       ระดับที่จัดการประกวดแขงขัน  ภาคใต  ภาคเหนือ    

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลางและตะวันออก 
                                                                ระดับชาติ 
             สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม       ครูผูควบคุม/ครูผูฝกสอน      กรรมการตัดสิน 
             ระดับชวงชั้นที่เขาแขงขัน   ป.1-3   ป.4-6   

 ม.1-3  ม.4-6 
ตอนที ่2  สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  
 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

  มี
ปญหา      
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

1.ปญหาดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการตัดสิน 

     

   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ      

   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน      

   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา       

   ความตองการดานกรรมการ......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

2. ปญหาดานอุปกรณคอมพิวเตอร 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  

     

    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน      

    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง      



 

 

 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

  มี
ปญหา      
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

ความตองการดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
3.ปญหาดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 

     

    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร      

    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม และระบบจําลอง Wed Sever 
กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง 

     

    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น      

   ความตองการดานโปรแกรม........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
4.ปญหาดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม.1-3  

     

    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน      

    4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน      

    4.4 กรรมการจัดทําโจทยที่ระบุการวางตําแหนงของ Module และ 
Components ที่นิยมใช ไมนอยกวา 5 ระบบยอย 

     

    4.5 กรรมการตรวจใหคะแนนผานเครื่อง Client      

    4.6 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง       

    4.7 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน      

    4.8 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน      

    4.9 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง      

    4.10 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา      

   ความตองการดานเนื้อหาของเกณฑ............................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 



 

 

 

106 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปตอไป 

   - รายละเอียดเกณฑในแตละดาน (ระบุเปนขอๆ) 
    - การเพิ่มลดกิจกรรมการแขงขันในปตอไป 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณผูใหขอมูล 
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 



 

 

 

107 
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65  
กิจกรรมที่  8  การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    และเขียนขอความลงในชองวางเกี่ยวกับเกณฑการ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ป
การศึกษา 2558 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
             ระดับที่จัดการประกวดแขงขัน  ภาคใต  ภาคเหนือ    

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลางและตะวันออก 
                                                                ระดับชาติ  
    สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม        ครูผูควบคุม/ครูผูฝกสอน      กรรมการตัดสิน 
          ระดับชวงชั้นที่เขาแขงขัน   ป.1-3   ป.4-6   

 ม.1-3  ม.4-6 
ตอนที ่2  สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  
 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

1.ปญหาดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการตัดสิน 

     

   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ      

   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน      

   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา       

ความตองการดานกรรมการ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 

2. ปญหาดานอุปกรณคอมพิวเตอร 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  

     

    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน      

    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง      

   



 

 

 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

 ความตองการดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ.................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
3.ปญหาดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 

     

    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร      

    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง      

    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น      

   ความตองการดานโปรแกรม........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
4.ปญหาดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 

     

   4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน      

   4.3 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน      

   4.4 การสราง Web page และ FTP ขึ้น Server ตาม Host ที่จัดเตรียมไว      

   4.5 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง       

   4.6 กรรมการตรวจผลงานจาก Server จําลองที่กําหนดไวเทานั้น       

   4.7 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน      

   4.8 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน      

   4.9 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง      

   4.10 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา      

   ความตองการดานเนื้อหาของเกณฑ............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 



 

 

 

109 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปตอไป 

   - รายละเอียดเกณฑในแตละดาน (ระบุเปนขอๆ) 
    - การเพิ่มลดกิจกรรมการแขงขันในปตอไป 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณผูใหขอมูล 
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 



 

 

 

110 
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับกิจกรรมการประกวดและแขงขันทักษะ 
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65  
กิจกรรมที่  9  การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text Editor 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    และเขียนขอความลงในชองวางเกี่ยวกับเกณฑการ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ป
การศึกษา 2558 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
       ระดับที่จัดการประกวดแขงขัน  ภาคใต  ภาคเหนือ    

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลางและตะวันออก 
                                                                ระดับชาติ 
       สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม        ครูผูควบคุม/ครูผูฝกสอน      กรรมการตัดสิน 
       ระดับชวงชั้นที่เขาแขงขัน   ป.1-3   ป.4-6   

 ม.1-3  ม.4-6 
ตอนที ่2  สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  
 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี 
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

1.ปญหาดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการตัดสิน 

     

   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ      

   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน      

   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา       

ความตองการดานกรรมการ.................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 

2. ปญหาดานอุปกรณคอมพิวเตอร 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  

     

    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน      

    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง      



 

 

 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี 
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

   ความตองการดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
3.ปญหาดานโปรแกรม 
    3.1 ใชโปรแกรม Notepad ในการแขงขันเทานั้น 

     

    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร      

   ความตองการดานโปรแกรม.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
4.ปญหาดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม..4-6 

     

    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน      

    4.3 ใหนักเรียนสราง Web page ไมนอยกวา 3 เพจ และ FTP ขึ้น 
Server ตาม Host ที่จัดเตรียมไว 

     

    4.4 กรรมการจะตรวจผลงานจาก Server จําลองที่กําหนดไวเทานั้น      

    4.5 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง       

    4.6 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน      

    4.7 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน      

    4.8 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง      

    4.9 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา      

   ความตองการดานเนื้อหาของเกณฑ.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

 
 



 

 

 

112 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปตอไป 

   - รายละเอียดเกณฑในแตละดาน (ระบุเปนขอๆ) 
    - การเพิ่มลดกิจกรรมการแขงขันในปตอไป 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณผูใหขอมูล 
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 

 

113 
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65  
กิจกรรมที่  10  การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    และเขียนขอความลงในชองวางเกี่ยวกับเกณฑการ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ป
การศึกษา 2558 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
     ระดับที่จัดการประกวดแขงขัน  ภาคใต  ภาคเหนือ    

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลางและตะวันออก 
                                                                ระดับชาติ 
       สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม        ครูผูควบคุม/ครูผูฝกสอน      กรรมการตัดสิน 
          ระดับชวงชั้นที่เขาแขงขัน   ป.1-3   ป.4-6   

 ม.1-3  ม.4-6 
ตอนที ่2  สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  
 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

1.ปญหาดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการตัดสิน 

     

   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ      

   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน      

   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา       

ความตองการดานกรรมการ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
2. ปญหาดานอุปกรณคอมพิวเตอร 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  

     

    2.2 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง      

ความตองการดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 



 

 

 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

3.ปญหาดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดภาษาคอมพิวเตอรและโปรแกรมแปล (Compiler) 

     

    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร      

    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 1 ชั่วโมง      

    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น      

ความตองการดานโปรแกรม............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4.ปญหาดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม.4-6 

     

    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน      

    4.3 การใหนักเรียนออกแบบผังงาน (Flowchart) หรือรหัสลําลอง 
(Pseudo code) อยางใดอยางหนึ่ง และเขียนโปรแกรมดวยภาษา               
คอมพิวเตอรที่ระบุ 

     

    4.4 โจทยสําหรับใชในการแขงขันมี 3 ขอ ๆ ละ 100 คะแนน  
รวม 300 คะแนน กรรมการจะปรับคะแนนเต็ม 300 คะแนน 
ใหเปน 100 คะแนน 

     

    4.5 การเขียนโปรแกรมจะตองเปนไปในแนวทางเดียวกับการออกแบบ
โปรแกรม 

     

    4.6 นักเรียนตองสงเอกสารที่ใชในการออกแบบทั้งหมด รวมทั้งกระดาษ
ทด Source Code และระบบที่เสร็จแลว (Binary) 

     

    4.7 ใชเวลาในการแขงขัน 3 ชั่วโมง       

    4.8 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน      

    4.9 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน      

    4.10 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง      

    4.11 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา      

   ความตองการดานเนื้อหาของเกณฑ............................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 



 

 

 

115 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยคีอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปตอไป 

   - รายละเอียดเกณฑในแตละดาน (ระบุเปนขอๆ) 
    - การเพิ่มลดกิจกรรมการแขงขันในปตอไป 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณผูใหขอมูล 
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 

 

116 
แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65  
กิจกรรมที่  11  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง    และเขียนขอความลงในชองวางเกี่ยวกับเกณฑการ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ป
การศึกษา 2558 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
             ระดับที่จัดการประกวดแขงขัน  ภาคใต  ภาคเหนือ    

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลางและตะวันออก 
                                                                ระดับชาติ 
            สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม        ครูผูควบคุม/ครูผูฝกสอน      กรรมการตัดสิน 
            ระดับชวงชั้นที่เขาแขงขัน   ป.1-3   ป.4-6   

 ม.1-3  ม.4-6 
ตอนที ่2  สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  
 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

1.ปญหาดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการตัดสิน 

     

   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ      

   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน      

   ความตองการดานกรรมการ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

2. ปญหาดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
    2.1 การจัดเตรียมคอมพิวเตอรของผูเขาประกวดสําหรับนําเสนอ
โครงงาน 

     

    2.2 การจัดเตรียมอุปกรณตอพวงประกอบโครงงาน      

ความตองการดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ................................................................................................ 



 

 

 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

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

............................................................................................................................................................................ 
3.ปญหาดานโปรแกรม 
     - 

     

ความตองการดานโปรแกรม........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

4.ปญหาดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 

     

    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 3 คน      

    4.3 เปนโครงงานที่ดําเนินการแลวเสร็จในปที่ผานมาหรือปการศึกษา
ปจจุบัน 

     

    4.4 ประเภทโครงงานที่สามารถสงเขาประกวด (โครงงานที่ดําเนินการ
พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา หรือการประยุกตใชงานของซอฟตแวรในลักษณะ
ตางๆ หรือเปนการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหา โดยการใช
ภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งในการพัฒนา หรือใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการพัฒนาโครงงาน)  

     

    4.5 ตองสงรายงานใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน จํานวน 5 เลม  
กอนวันแขงขัน 2 สัปดาห หากพนกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาตัด
คะแนนตามความเหมาะสม 

     

    4.6 รูปแบบและการกําหนดขนาดของบอรดเพื่อนําเสนอโครงงาน       

    4.7 ผูเขาแขงขันนําเสนอตอคณะกรรมการ และตอบขอซักถามใชเวลา 
ทีมละประมาณ 5-10 นาท ี

     

    4.8 การนําเสนอไมมีการเชื่อมโยงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต      

    4.9 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน      

    4.10 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน      

    4.11 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง      

ความตองการดานเนื้อหาของเกณฑ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปตอไป 

   - รายละเอียดเกณฑในแตละดาน (ระบุเปนขอๆ) 
    - การเพิ่มลดกิจกรรมการแขงขันในปตอไป 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณผูใหขอมูล 
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะ 

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 65  
กิจกรรมที่  12  การแขงขันการตัดตอภาพยนตร 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  และเขียนขอความลงในชองวางเกี่ยวกับเกณฑการ
ประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ป
การศึกษา 2558  
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  
           ระดับที่จัดการประกวดแขงขัน  ภาคใต  ภาคเหนือ    

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลางและตะวันออก 
                                                                ระดับชาติ 
 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม        ครูผูควบคุม/ครูผูฝกสอน      กรรมการตัดสิน 
         ระดับชวงชั้นที่เขาแขงขัน   ป.1-3   ป.4-6   

 ม.1-3  ม.4-6 
ตอนที ่2  สภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65  
 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

1.ปญหาดานกรรมการ 
   1.1 ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความยุติธรรมของกรรมการตัดสิน 

     

   1.2 การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคณะกรรมการ      

   1.3 จํานวนกรรมการควบคุมการแขงขันและกรรมการตัดสิน      

   1.4 การจัดเตรียมความพรอมและตรวจสอบอุปกรณลวงหนา       

ความตองการดานกรรมการ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
2. ปญหาดานอุปกรณคอมพิวเตอร 
    2.1 คุณลักษณะคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน  

     

    2.2 ความพรอมของวัสดุ, อุปกรณ และไฟลตางๆ ที่ใชในการแขงขัน      

    2.3 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการแขงขัน ทีมละ 1 เครื่อง      

   ความตองการดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ............................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 



 

 

 

รายการ 

ระดับปญหา 
มี

ปญหา
มาก
ที่สุด 

มี
ปญหา
มาก 

มี
ปญหา
ปาน
กลาง 

มี
ปญหา
นอย 

มี
ปญหา
นอย
ที่สุด 

3.ปญหาดานโปรแกรม 
    3.1 การไมจํากัดโปรแกรมที่ใชในการแขงขัน 

     

    3.2 การกําหนดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร      

    3.3 การใหเวลาในการติดตั้งโปรแกรม กอนการแขงขัน 2 ชั่วโมง      

    3.4 การใหนักเรียนติดตั้งโปรแกรมดวย CD หรือ DVD เทานั้น      

ความตองการดานโปรแกรม............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

4.ปญหาดานเนื้อหาของเกณฑ 
    4.1 ผูเขาแขงขันเปนนักเรียนชั้น ม.4-6 

     

    4.2 จํานวนนักเรียนที่เขาแขงขัน ทีมละ 2 คน      

    4.3 ใหนักเรียนออกแบบบทภาพยนตร (Story Board) และตัดตอ
ภาพยนตร ความยาว 5-7 นาที  

     

    4.4 การกําหนดหัวขอที่ใชในการแขงขัน      

    4.5 ใชเวลาในการแขงขัน 5 ชั่วโมง (รวมเวลารับประทานอาหาร)      

    4.6 การใหระดับคะแนนของเกณฑการใหคะแนน      

    4.7 ความสอดคลองของเกณฑการใหคะแนนกับกิจกรรมการแขงขัน      

    4.8 ความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักสูตรแกนกลาง      

    4.9 การไมอนุญาตใหนักเรียนที่ทําเสร็จแลวออกกอนเวลา      

ความตองการดานเนื้อหาของเกณฑ................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสภาพปญหาและความตองการที่มีตอการใชเกณฑการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปตอไป 

   - รายละเอียดเกณฑในแตละดาน (ระบุเปนขอๆ) 
    - การเพิ่มลดกิจกรรมการแขงขันในปตอไป 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณผูใหขอมูล 
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการวิจัยฯ 
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คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่  1642 / 2559 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชเกณฑ 
การประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65” 

----------------------------------------- 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน             
ไดจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชเกณฑการประกวดและแขงขัน
ทักษะ  ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65” ขึ้น เพื่อศึกษาสภาพ
ปญหาการใชเกณฑการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสรุปผล พรอม
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ครั้งที่  65  ดังนั้ น เพื่ อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการโครงการฯ ดังตอไปนี้  
1. นายการุณ  สกุลประดิษฐ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษา 
2.  นายบุญรักษ  ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
ที่ปรึกษา 

3. นายสมเกียรติ  สรรคพงษ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน 

ประธานกรรมการ 

4. นางทองทิพย  โคนชัยภูมิ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองประธานกรรมการ 
5. นายสมศักดิ์  ฮดโท สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นนทบุรี เขต 2 
กรรมการ 

6. นายนิพนธ  ศิริสานต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 

กรรมการ 

7.  นายจตุรงค  ลิ้มไพบูลย โรงเรียนบายหวยกุม สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

กรรมการ 

8. นางสาวปติมา บุญประสิทธิ์ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร)  สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

กรรมการ 

9. นางสาวกชพร  พันธศิริ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร)  สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

กรรมการ 

10.  นางสาวสุดารัตน ปานทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

กรรมการ 

11. นายสิรภพ  สมอุดร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

กรรมการ 
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12. นางสาวจันทรฉาย  โภคมูลผล โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

กรรมการ 

    
13. นายอภิรักษ  ศรีวโรบล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
กรรมการ 

14. นางสาวทิพยวัลยา  มิทะนนท โรงเรียนบางบัวทอง สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

กรรมการ 

15. นายพิทักษ  สุริยะ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กรรมการ 
16. นายอํานาจ  มณีดุลย โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
กรรมการ 

17. นายอานนท  วงศวิศิษฏรังสี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29 

กรรมการ 

18. นายปยะฤกษ  บุญโกศล โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

กรรมการ 

19. นายชาคริต  ราชนิธยากร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
14 

กรรมการ 

20. นายสุภพงษ  วงศสมิตกุล โรงเรียนปากชอง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 

กรรมการ 

21. นางทิพยวรรณ  สุโธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

กรรมการ 

22. นายณัฏฐชัย  ฉลาด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

กรรมการ 

23. นายไพศาล  ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

กรรมการ 

24. นางสาวอริศรา  สะสม โรงเรียนสา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 37 

กรรมการ 

25. นายชิดชัย  โพธิ์ประภา โรงเรียนพิริยาลัย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 

กรรมการ 

26. นายธีระวัฒน  พันธุแสง โรงเรียนหนองไผ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 

กรรมการ 

27. นายกฤช  บุญ-หลง ขาราชการบํานาญ กรรมการ 
28. นางศิริพร  นวลยง ขาราชการบํานาญ กรรมการ 
29. นายวิชาญ  อัครวนสกุล ขาราชการบํานาญ กรรมการ 
30. นางอังสนา  มวงปลอด สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรรมการและเลขานุการ 
31. นางอภันตรี  อมราพิทักษ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
32. วาที่ ร.ต.หญิง สิริพันธ สอนภักด ี สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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33. นางสาวพรรณมณี  ชูเชาวน สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
34.  นางสาวรัตยา หวังผล สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
35. นางสาวสุภาพร กุลนาม สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 ใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
 ๑. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 
 ๒. ศึกษาสภาพปญหาและปจจัยความสําเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจากการประกวดและ
แขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 
 ๓. สรุปผลและขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานประกวดและแขงขันทักษะดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 
 ๔. จัดทําเกณฑประกวดและแขงขันทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ในครั้งตอไป 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 

  สั่ง ณ วันที่   11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
                                                                                              

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128 

 

นายสมเกียรติ   สรรคพงษ   ผูอํานวยการสาํนักเทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน เปนประธานเปด 
การประชุมจัดทําเกณฑการประกวดและแขงขัน ทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เนือ่งใน 

งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้งที่ 66 ระหวางวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2559  
ณ โรงแรมทองธาราริเวอรวิว กรุงเทพมหานคร 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

คณะทํางาน 
 
ที่ปรึกษา 

นายการุณ  สกุลประดิษฐ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายบุญรักษ  ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายสมเกียรติ  สรรคพงษ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

บรรณาธิการ 
นางอังสนา  มวงปลอด สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ผูเขียน 
นายอํานาจ  มณีดุล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
นายอานนท  วงศวิศิษฏรังสี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
นายปยะฤกษ  บุญโกศล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
นายสุภพงษ  วงศสมิตกุล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
นายณัฏฐชัย  ฉลาด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
นางสาวอริศรา  สะสม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
นายธีระวัฒน  พันธุแสง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
นายนิพนธ  ศิริสานต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
นางอังสนา  มวงปลอด สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
นายกฤช  บุญ-หลง ขาราชการบํานาญ 
นางศิริพร  นวลยง ขาราชการบํานาญ 
นายวิชาญ  อัครวนสกุล ขาราชการบํานาญ 
 

ผูเก็บขอมูล 
นางสาวสุดารัตน ปานทอง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
นายสิรภพ  สมอุดร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
นางสาวจันทรฉาย  โภคมูลผล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
นางสาวทิพยวัลยา  มิทะนนท สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
นายพิทักษ  สุริยะ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
นายชาคริต  ราชนิธยากร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
นางทิพยวรรณ  สุโธ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
นายไพศาล  ชนะกุล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
นายสมศักดิ์  ฮกโท สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
นายจตุรงค  ลิ้มไพบูลย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
 



 

 

 

 
นางสาวปติมา บุญประสิทธิ์ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
นางสาวกชพร  พันธศิริ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
นางทองทิพย  โคนชัยภูมิ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
นางอภันตรี  อมราพิทักษ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
นางสาวพรรณมณี  ชูเชาวน สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
วาที่ ร.ต.หญิงสิริพันธ  สอนภกัดี  สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

ออกแบบปก 
นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
  

พิมพรายงาน 
นายปยะฤกษ  บุญโกศล                      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
นายณัฏฐชัย  ฉลาด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 


