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บทคัดย่อ

การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) พั ฒ นาหลั กสู ต รฝึ ก อบรม เรื่ องเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อ สาร ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา สถาบั น เทคโนโลยี ป ทุ ม วั น 2) ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ก ารใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประชากร ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ กษา 2560 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จานวน
นักศึกษา 20 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 15 ชั่วโมง แผนการฝึกอบรมแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง
ฝึกอบรม (one group pretest-posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หลักสูตรฝึกอบรม
เรื่องเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ส าหรับ นั กศึกษา สถาบั น เทคโนโลยี ป ทุ ม วั น จ านวน 3 หน่ ว ย
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (X̅ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
หลั กสู ตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับ นักศึกษา สถาบัน เทคโนโลยีป ทุม วั น
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.74 , S.D. = 0.28 ) ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
แนวคิด 2) หลักการ 3) จุดประสงค์ของหลักสูตร 4) เนื้อหา 5) โครงสร้างของหลักสูตร 6) เวลาการฝึกอบรม 7)
วิธีการฝึกอบรม 8) สื่อการฝึกอบรม 9) การวัดและประเมินผล โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม จานวน 15 ชั่วโมง
2) ผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักศึกษา สถาบัน
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เทคโนโลยีปทุมวัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม, เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Abstract

The objectives of this study are 1) to develop the training curriculum on information
technology and communication for students, Pathumwan Institute of Technology and 2) to
study the achievement of using the training curriculum on information technology and
communication for students, Pathumwan Institute of Technology. The populations are 20
3rdyear - undergraduate students (regular program), semester 2, the academic year 2017,
University of Technology Thanyaburi. The training duration is 15 hours. The test is one group
pretest-posttest design. The tools of this study consist of1) training curriculum on information
technology and communication for students, Pathumwan Institute of Technology, for 3 units
and 2) pretest-posttest test. Statistics which used in data analysis are percentage, X̅ , S.D., and
t-test. From the study, it can be concluded that 1) training curriculum on information
technology and communication for students, Pathumwan Institute of Technology is highly
appropriate (X̅ = 4.74, S.D. = 0.28) which consists of 9 components which are 1) concept, 2)
principle, 3) objectives of curriculum, 4) content, 5) curriculum structure, 6) training curriculum
duration, 7) training curriculum methodology, 8) training curriculum media, and 9)measurement
and evaluation by the duration of the training curriculum is 15 hours and 2) the achievement
of using the training curriculum on information technology and communication for students,
Pathumwan Institute of Technology provided the better achievement after the training
significantly according to the statistic with the level of significance of .05
Keywords : Training Curriculum, Information Technology and Communication
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บทนา

ปัจ จุ บั น เป็ นยุ คที่ มี ข้อมูล ข่า วสารและสารสนเทศจ านวนมาก การมี ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์เป็นเรื่องสาคัญ การรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT Literacy) จึงเป็นแนวโน้มสาคัญในการเปลี่ยนแปลงอนาคตที่บุคคลจาเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจ เพื่อนามาใช้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากในด้านการเรียนแล้วการรู้เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารยังมีส่วนช่วยขจัดความเหลื่อมล้าด้านดิจิตอลของบุคคลในสังคมได้อีกด้วย ทั้งนี้ ถึงแม้
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศแล้วจะต้องรู้จักจัดการ บูรณาการ ประเมิน และสร้างสรรค์ สารสนเทศนั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (น้าทิพย์ วิภาวิน. 2552 : 11) และหากบุคคลในยุคปัจจุบันไม่มีทักษะในการรู้เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก็จะเกิดความยากลาบากในการที่จะเรียนรู้ ไม่สามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยี
และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ขับเคลื่ อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ ก็จะทาให้เกิด
ปัญหาภัยคุกคาม ปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ ซึ่งถือเป็นต้นเหตุสาคัญของการเกิด
ความเหลื่อมล้าใน ทุกๆ ด้าน เช่น ความเหลื่อมล้าในสังคม และด้านอื่น ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาวต่อไป (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2552 : 5)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้
พัฒนาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงเป็นแหล่งผลิตความรู้ เผยแพร่ความรู้
และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นในสัง คมฐานความรู้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542, The
Organization for Economic Co-operation and Development, 2009, UNESSCO, 2010) ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเป็นพลังขับ เคลื่อน ให้เกิดการเปลี่ย นแปลงรูป แบบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านเอกสาร โครงการ และการฝึกปฏิบัติ พัฒนา
ให้มีความสามารถในสืบค้น รวบรวม และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อใช้ในการสร้างความรู้ โดยผู้สอนมีบทบาท
เป็นผู้ให้คาแนะนา อานวยความสะดวก และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (Attard, 2010, European Higher
Education Area, 2010)
ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีการนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษามากขึ้น ตลอดจนการ
วางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในอนาคต จากผลการสารวจทาให้ทราบความต้องการ การฝึกอบรม
เพิ่มเติมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มาเป็นแนวทาง
ในการเพิ่ ม พู น ความรู้เพิ่ ม เติ ม ให้กับ นั กศึกษา สามารถด าเนิ น การได้ โ ดยการพั ฒ นาหลั กสู ต รฝึ กอบรมเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งปัญหาค่านิยมของการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี เช่น การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
ได้ ใช้ของใหม่เป็น ตามทันผลิตภัณฑ์ใหม่ เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนสินค้าใหม่
ได้เรื่อยๆ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2557 : 7) การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมยัง
ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ (วสันต์ สุทธาวาศ. 2559 : 197) จากสภาพปัญหาข้างต้นส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ทาให้ผู้วิจัยเกิดข้อคาถามว่าจะจัดการศึกษาอย่างไรให้เหมาะสมกับนัก ศึกษา เหมาะสม
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กับยุคสมัย ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารจากความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เข้ามามีบทบาท มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งใน
ด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จะทาอย่างไรให้นักศึกษามีทักษะ สร้างสรรค์นวัตกรรม แนวคิดใน
ยุค Thailand 4.0 ต้องนาเอาหลักการเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ ที่ตรงความสนใจของคนยุคดิจิทัล ที่มีชีวิตในโลกไซ
เบอร์
จึงเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสาคัญ ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 แนวทางในการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาสามารถดาเนินการได้โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลักสูตร ที่ทาให้ผู้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้ เพิ่มพูนหรือพัฒนาสมรรถภาพในด้านต่างๆ
โดยเน้นสาระสาคัญในด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถและปรับทัศนคติ ซึ่งส่งผลให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ไปในทิ ศ ทางที่ ต้ อ งการ รวมทั้ ง เป็ น กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมที่เป็นคุณสมบัติของบุคคลให้มีพฤติกรรมใหม่ตามเป้าประสงค์ขององค์การ ทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนบุคลิกภาพ และเจตคติ อย่างมีหลักเกณฑ์ และ มีระเบียบแบบแผนที่
ชัดเจน จากการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาทั่วโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้
ต่างๆ ในระบบสารสนเทศที่รวดเร็วเนื่องจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาให้เกิดการพัฒนาของ
วิชาชีพครู เพราะครูซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในความสาเร็จของการปฏิรูปการศึกษาการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ครู
ในปัจจุบันจึงมีความสาคัญ และจาเป็นต่อการพัฒนาระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช. 2554 : 1)
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระดับสถาบัน มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งหวังให้การ
ปฏิรูปการศึกษาประสบความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด การเตรียมการพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการของ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดหา การติดตั้งการประเมินระบบ ตลอดจนกาหนดแนวทางในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในอนาคต เพื่อให้สามารถดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีการจัดการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ส่ ง เสริม ให้เป็ นสถาบั น แห่ง การเรีย นรู้ มุ่ ง เน้ นการวิ จั ย เพื่อการสร้า ง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากความจาเป็นดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะในศตวรรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับ นักศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับ
นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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สมมติฐานการวิจัย
1. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมและมีความเหมาะสม
2. นักศึกษาที่ใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตไว้ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จานวน 85 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 3 ที่ประสงค์เข้าร่วมอบรม
แบบสมัครใจ จานวน 20 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักศึกษา สถาบัน เทคโนโลยี
ปทุมวัน มีเนื้อหา 3 หน่วยได้แก่ 1) ระบบ Office 365 2) การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
3) การสร้างงานด้วย Google Education
4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย
1.1 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม จานวน 5 คน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและ
การสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการวัดและประเมินผล
1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ที่ประสงค์เข้าร่วมอบรม
แบบสมัครใจ จานวน 20 คน
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ผลสัมฤทธิ์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบสารวจความต้องการฝึกอบรมของนักศึกษา
เป็นแบบสารวจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรม
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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2.2 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
2.2.1 หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบของ Tyler. R.W. (1971 : 3) มีขั้นตอนในการ
พัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. จุดมุ่งหมาย (Education purpose) เป็นการกาหนดจุดมุ่งหมาย จากความต้องการ
หลักสูตรฝึกอบรม
2. เนื้อหาสาระ (Education experience) โดยเนื้อหาสาระที่กาหนดจะสอดคล้องกับ
จุดประสงค์หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับเนื้อหาที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาใช้
ในการฝึกอบรม ได้แก่ ระบบ Office 365 , การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และการสร้าง
งานด้วย Google Education ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item
Objective Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Organization of education experience) โดยคานึงถึง
เนื้อหาสาระความต่อเนื่องและความสามารถของนักศึกษาเพื่อฝึกอบรมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบไปด้วย ใบความรู้ และ ใบงาน ซึ่งทั้งหมดมี จานวน 3 หน่วย รวม 15 ชั่วโมง
4. การวัดและประเมินผล (Determination of what to evaluate) ด้านความรู้ใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00
2.2.2 ผู้ วิ จั ยได้ ด าเนิ น การให้ผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 5 คนได้ ตรวจสอบคุณ ภาพของหลั กสู ต ร
ฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00
2.2.3 การนาแบบทดสอบหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อ งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ที่ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร
2.2.4 แบบวัดผลสัมฤทธิ์มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ มีค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.43 – 0.60 มีค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 0.39 – 0.92 และค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ (KR-20) เท่ากับ .95
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยได้แก่ IOC (Index of Item Objective
Congruence), สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient), ความยากง่าย (Difficulty) และ
ค่าอานาจจาแนก, ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3. สถิติที่ใช้ในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรมด้วยการทดสอบค่าทีแบบ
dependent sample t-test เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลักสูตรฝึกอบรม โดยการ
หาค่าเฉลี่ย ( X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนฝึกอบรม
และหลังฝึกอบรม โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.74 , S.D. = 0.28) ประกอบด้วย
9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) แนวคิด ในยุค Thailand 4.0 ด้านการจัดการศึกษา 4.0 ต้องนาเอาหลักการเกี่ยวกับยุค
สมัยใหม่ ที่ตรงความสนใจของคนยุคดิจิทัล ที่มีชีวิตในโลกไซเบอร์ เน้นการแสวงหา เรียนรู้ได้เอง อย่างท้าทาย
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ เหมาะกับตนเองและสังคม
ตามสถานการณ์ 2) หลักการ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ โดยใช้กิจกรรมการทางานเป็นทีม
การช่วยเหลือเกื้อกูล กัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่ วนร่วมและลงมือปฏิบั ติ จริงมาใช้ในการจั ด
กิจกรรมการฝึกอบรม 3) จุดประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บระบบ Cloud
Service สามารถนาไปใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน และเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 4) เนื้อหา ระบบ Office 365 ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Office 365 การสร้างเอกสาร
ออนไลน์ด้วย Word/Excel/PowerPoint การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ประกอบด้วย
ห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom วิธีการเข้าห้องเรียนออนไลน์ การจัดการเนื้อหาในชั้นเรียน และ
การสร้างงานด้วย Google Education ประกอบด้วย Google Education, Google Drive, Google Mail,
Google Forms, Google Sites 5) โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งโครงสร้างของหลักสูตรออกเป็น 3 หน่วยการ
เรียนรู้ ได้แก่ ระบบ Office 365 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และการสร้างงานด้วย
Google Education 6) เวลาในการฝึกอบรม 15 ชั่วโมง จานวน 2 วัน ในภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา
2560 7) วิธีการฝึกอบรม ได้แก่ การบรรยาย การทากิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง การฝึกปฏิบัติจริง 8) สื่อการ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย 1. สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ใบความรู้ ใบงาน สไลด์ประกอบการบรรยาย 2. เครื่องมือ ได้แก่
โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 3. แหล่งเรียนรู้ ได้ แก่ www.google.co.th 9) การวัดและการประเมินผล
ดาเนินการดังนี้ 1. การวัดและการประเมินผลก่อนการฝึกอบรม เป็นการวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา
ก่อนการจัดการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบที่สร้างขึ้น 2. การวัดและประเมินผลหลังการฝึกอบรม เป็นการวัด
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบที่สร้างขึ้น
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2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูต รฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับ
นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบว่าหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย (X̅ = 25.50 , S.D. =
1.76) สูงกว่า ก่อนการใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ย ( X̅ = 12.80 , S.D. = 2.30 ) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ยเรื่อง การพั ฒ นาหลั กสู ตรฝึ กอบรม เรื่องเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ส าหรับ
นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ มากที่สุด และมีประสิทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
ส่งผลให้องค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมมี ความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ
ทั้ง นี้ม าจากกระบวนการพัฒ นาหลักสูต รที่ เป็ นระบบ ได้แก่ การศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมู ลพื้ น ฐาน การร่า ง
หลักสูต ร การทดลองใช้หลักสูต ร และการประเมิ นและปรับปรุงหลักสูตร ตามกระบวนการวิ จัยและพัฒนา
หลักสูตรของ Tyler (1971 : 3) และแนวคิดของ สงัด อุทรานันท์ (2532 : 8) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูล กาหนดจุดมุ่งหมาย เลือกเนื้อหาสาระที่เหมาะสม พร้อมทั้งกาหนดวิธีการ
วัดและประเมินผล ซึ่งผลค่าดัชนีความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ประกอบกับมีการ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ได้มีความคิดเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมนาไปใช้ตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมี
คุณภาพตามกระบวนการวิจัย โดยหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 9 องค์ประกอบได้แก่ 1) แนวคิด 2) หลักการ
3) จุดประสงค์ของหลักสูตร 4) เนื้อหา 5) โครงสร้างของหลักสูตร 6) เวลาการฝึกอบรม 7) วิธีการฝึกอบรม 8)
สื่อการฝึกอบรม 9) การวัดและประเมิน ผล สอดคล้องกับงานวิจัย ของ มนตรี วงษ์สะพาน (2554 : 156-157)
ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่เน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาหลักสูตรดาเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา มี 4 ขั้นตอน คื อ
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2. การจัดทาร่างหลักสูตร 3. การตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตร และ 4. การ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ผลการประเมินหลักสูตรพบว่า ทาให้ได้หน่วยการเรียนรู้และรายละเอียดของ
เนื้ อ หา และผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของหลั ก สู ต ร พบว่ า มี ค วามก้ า วห น้ า ในการเรี ย นรู้ ร้ อ ยละ 52
มีความสามารถในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการสร้าง
นวัตกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของ Kim, Jung and Lee (2008 : Abstract)
ได้ทาการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในหลักสูตรสาหรับการฝึกอบรมด้านการรู้ไอซีทีสาหรับครูประจาการในประเทศ
เกาหลี ซึ่งพบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ และได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปของสภาพสังคม ซึ่งเน้นไปที่เนื้อหาเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน แม้ว่าหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วก็ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของการรู้ไอซีทีที่
จาเป็นสาหรับโลกปัจจุบัน จึงได้ทาการออกแบบเนื้อหาสาหรับการฝึกอบรมด้านการรู้ไอซีที โดยทาการปรับปรุง
จากหลักสูตรเดิม เนื้อหาที่ออกแบบใหม่ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ สังคมสารสนเทศ อุปกรณ์ด้านสารสนเทศ
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การประมวลผลสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของ จริยา ทองหอม และ
คณะ (2560 : 149) พบว่า การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 การสร้างด้วยแอพพลิเคชั่น เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเครื่องมือสื่อสารและเครือข่ายเพื่อเข้าถึงจัดการประเมินและสร้าง
ข้อมูลเพื่อให้สามารถทางานในสังคมความรู้ กระบวนการเรียนรู้ทาให้ได้ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
สู่สาธารณะ สามารถแสดงความสามารถในการพัฒนาทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เป็นอย่างดี
2. ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการใช้ หลั กสู ต รฝึ กอบรม เรื่องเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ส าหรั บ
นักศึกษา สถาบั นเทคโนโลยีปทุ มวัน ส าหรับแบบทดสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่ า
หลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรฝึกอบรม ทั้งนี้หลักสูตรฝึกอบรมที่เน้น
นักศึกษา เป็นสาคัญ การมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม โดยใช้กิจกรรมการ
ทางาน เป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาการฝึกอบรมโดยใช้เครือข่าย
สังคม สามารถเพิ่มคะแนนผลสั มฤทธิ์ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Butler (1991 : Abstract) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือและการ
เรียนด้วยตนเองกับคอมพิวเตอร์ การทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนเกรด 6 การเรียนการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์ทาให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกลักษณะหนึ่ง แต่ก็มีเป้าหมายทางการศึกษา
แตกต่างจากการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ การใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือในการสอน จากการทดลองให้มี
กลุ่มที่เรียนด้วยตนเองกับกลุ่มที่ สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ โดยทาการทดสอบการแก้ปัญหาก่อนเรียนและ
หลังเรียนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มทดลองที่มีการปฏิสัมพันธ์ภายในชั้น มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดีกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ King (2003 : Abstract) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนกับความต้องการการฝึกอบรมของครูผู้สอน พบว่า เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการศึกษาในโลกอันทันสมัยครูผู้สอนต้องการการฝึกอบรมที่
จาเป็นเพื่อใช้คอมพิวเตอร์เสมือนเป็นเครื่องมือการเรียนการสอน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธี ปิยะคุณ
และ สุรชัย เลิศธนาผล (2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบ e-Training เรื่อง
ทักษะการสอนงานสาหรับหัวหน้างาน ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด
และจากผลการวิจัยที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ เรื่องการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหลังการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมนั้น แสดงให้เห็นได้ว่าเมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาจะช่วยลดปัญหาครูขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ควรมีการเผยแพร่หลักสูตรฝึกอบรมนี้ไปกับเป้าหมายอื่นบ้าง เช่น
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
2. ใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นแนวทางในการศึกษาประเด็น
ที่มีความคล้ายคลึงกันต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องอื่นๆ โดยเน้น
โปรแกรมใหม่ๆ ที่นาออกมาใช้งานปัจจุบัน
2. ควรมีการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับนักเรียน นักศึกษา
ทุกระดับ
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