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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความจ าเป็นและสมรรถนะ และพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ผู้สอน กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ผู้สอน จ านวน 363 คน และกลุ่มทดลองเข้า
ฝึกอบรม จ านวน 70 คน โดยแบ่งวิธีการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่ อวิเคราะห์ความจ าเป็น 
2) ศึกษาสมรรถนะด้าน ICT มาวิเคราะห์ถึงสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการพัฒนา           
3) การเตรียมพัฒนา 4) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง
ฝึกอบรม  และแบบประเมินผลการฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า ความจ าเป็นและสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ัง 9 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน   

ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ผู้สอน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 น่ันคือ อาจารย์ผู้สอนหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรม 
มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ผลการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม  โดยภาพรวมสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ควรมีการติดตามผลหลังจาก
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 

Abstract 
The purposes of the study were to study the need, competency and to develop the 

competency in information and communications technologies of teachers. The samples were 363 
teachers of Rajamangala University of Technology Isan and 70 trainees of experimental group. There 
were 4 stages of methodology: 1) Study the basic information in order to analyze the need, 2) 
Study the competency of ICT to analyze 3 parts of competency which were knowledge, skills, and 
features needed, 3) Development preparation, and 4) Training course development. The Tools were 
the questionnaire, the achievement assessments of pre and post trainings, and the evaluation of 
the training. The results revealed as follows: The need in information and communication 
technologies of teachers in 9 aspects was at the high level.  
 The teachers training achievement is significantly different at the level of 0.05.  After 
training, the achievement is higher than before regarding the training course expectation, teachers 
are satisfied with this workshop training at the high level. For the suggestion, it should be follow-up 
continuously after training.  
 
 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

RMUTP Research Journal Special Issue



116 
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ค าส าคัญ : สมรรถนะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Keywords : Competency , Information and Communication Technology 
*ผู้นิพนธ์ประสานงานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  poranee11@hotmail.com  โทร. 08 1549 4010 
 
1. บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นพันธกิจส าคัญที่จะเร่งรัดพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาและเครอืข่ายสารสนเทศ รวมทั้งเพื่อเพ่ิม
และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้รับอย่างเท่าเทียมกัน นับได้ว่าเป็นการสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้และเป็นเง่ือนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 

คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าเรื่องการด ารงชีวิต การเรียนรู้ ทักษะต่าง ๆ  
จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทส าคัญ  เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้  มีการพัฒนาระบบให้ดีและ
มีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อย ๆ ด้านการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน           
ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง ถ้าใช้จนเกิดความช านาญจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ท้ังยังประหยัดเวลาทั้งผู้เรียนและผู้สอน 

เทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถท าให้การเรียนการสอนการจัดการศึกษามีความหมายมากขึ้น ผู้เรียน
สามารถเรียนได้เร็วขึ้น  ครูมีเวลาได้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้น  ผู้เรียนได้เห็นหรือสัมผัส  กับสิ่งที่เรียนและเข้าใจได้
อย่างสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ให้อิสระในการเสาะแสวงหาความรูต้ามความสามารถของแต่ละบุคคล  อันเป็นการสนองเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้การจัดการศึกษาตั้งอยู่บนรากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการวิจัยทดลอง  
และค้นพบวิธีการแนวทางใหม่ ๆ อยู่เสมอ ช่วยให้การจัดการศึกษามีศักยภาพสูงขึ้น  เช่น คอมพิวเตอร์ ท าให้การเรียน
รู้อยู่แค่เอื้อม ท าให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา  คือการจัดการศึกษาทั้งแบบปกติ (Formal  Education)              
และการจัดการศึกษานอกแบบ (Informal  Education) 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด  9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ในมาตรา  64  
ระบุว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางราชการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น          
วัสดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น” มาตรา 65 ระบุว่า “ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิต  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ” และมาตรา 66 ระบุว่า “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้  เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอเพื่อจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”  (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.).  2542)     

จากเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญอย่างมากทางการศึกษา 
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์แก่นักเรียน โดยช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลมหาศาลส าหรับสืบค้น จูงใจและ
กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้ตามความต้องการและความสามารถของตนเอง ช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เข้าใจยากได้ง่ายขึ้น เสริมในส่วนท่ีผู้เรียนขาดและเสริมสร้างศักยภาพการท างานเป็นกลุ่มของ
ผู้เรียน ในการจัดการศึกษาทุกระดับอาจารย์มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการให้การศึกษาและพัฒนาคนให้มีความรู้              
ถ้าอาจารย์ไม่มีคุณภาพพอแม้จะมีต าราหรือสื่อการสอนดีเพียงใดก็ตาม ผู้เรียนก็ไม่สามารถจะเรียนได้ดี ดังพระราชด ารัส          
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (2544) ว่า...อาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงและก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคนซึ่งได้แก่เยาวชนของ
ชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้านจึงจะสามารถสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ

mailto:poranee11@


117 

The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

จากพระราชด ารัสดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ครูเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู้และ
ความสามารถต่างๆเพื่อไปพัฒนาประเทศ การที่ครูจะท าได้นั้นตัวครูจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆที่
จ าเป็นต่อการสอนตามหลักสูตร ซึ่งการสอนจะมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีครูที่มีสมรรถนะทางการสอน ดังจะเห็นได้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรา 52 
ได้ก าหนดให้กระทรวง “ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและ
การพัฒนาครู คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพรอ้มและความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
การพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง” ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพสมรรถนะของอาจารย์จึงมีความจ าเป็น เพราะ
การที่จะใช้ครู คณาจารย์ เป็นแรงขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษานั้นจะต้องพัฒนาวิชาชีพครูและตัวครูให้มีคุณภาพ 
นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนการสอนของครูก็เป็นอีกประการหนึ่งที่จ าเป็น ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 มาตรา 65 ได้ระบุไว้ว่า “ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม          
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ” ดังนั้นสมรรถนะทางเทคโนโลยีการศึกษานั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ครูพึงจะมี เพื่อที่จะ
สามารถท าการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดแก่ผู้เรียน 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับความจ าเป็นและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ผู้สอน  
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการใช้ฮาร์ดแวร์  ด้านการใช้ซอฟต์แวร์  ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต ด้านการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน  ด้านการประเมินการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ แต่ยังมีสมรรถนะอยู่ในระดับ
ปานกลางหลายด้าน ได้แก่ ด้านการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ด้านการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป ด้านคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน(CAI) และการสอนบนเว็บ(WBI) ด้านเกี่ยวกับกฎหมาย มารยาท จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์    
ผู้วิจัยจึงตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญจากปัญหาดังกล่าว จึงสนใจศึกษาการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ของอาจารย์ผู้สอน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อเป็นข้อมูล
น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานเพียงพอท่ีจะเรียนรู้ พัฒนาความรู้และทักษะได้
ด้วยตนเอง  ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพราะ
หากอาจารย์ผู้สอนขาดความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนแล้ว  ท าให้ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 

1.1 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
เพื่อศึกษาความจ าเป็นของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ผู้สอน   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

2. วิธีการศึกษา 
วิธีการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน ได้แบ่ง

การวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน  ดังนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น  เป็นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

ความจ าเป็นของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน   
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นการน าความสัมพันธ์
ภายในสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาวิเคราะห์ถึงสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ  
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการพัฒนา แล้วจัดท าแบบสอบถามเพื่อศึกษาคามจ าเป็นและสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบ่งเป็น 3 ตอน จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามด้านความ
สอดคล้องของค าถาม 

ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เตรียมชุดฝึกเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้ง 9 ด้าน ใช้แผนการวิจัย One Group Pretest-
posttest design เพื่อให้ได้ข้อมูลน าไปใช้ในสภาพการณ์จริง   

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อวิเคราะห์ความจ าเป็นและขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสมรรถนะทางด้าน 
ICT ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน 1,090  คน 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 363 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างเป็นสัดส่วน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
สุ่ม ของ เครซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan) 

2.1 เคร่ืองมือที่ใช้  เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม           
เป็นค าถามปลายปิด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผล ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับความจ าเป็นและ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี          
5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Dependent Samples ตอนที่ 3  
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะห์ผลโดยการสรุปความ และตีความ  

2.2 การสร้างเคร่ืองมือ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์เนื้อหาได้แบบสอบถามจากการ
ทบทวน 2) น าแบบสอบถามที่สร้างเรียบร้อยแล้ว  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาความสอดคล้องของค าถาม (IOC) 
3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ น าไปทดลองใช้ (Try out) กับอาจารย์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความจ าเป็นทางด้าน ICT ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91  และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสมรรถนะทางด้าน ICT ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96  

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีทั้ง 12 คณะ 
4 วิทยาเขตและศูนย์กลางนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะทางด้าน ICT 
  เตรียมชุดฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่  1) ด้าน
การใช้ฮาร์ดแวร์ 2) ด้านการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 3) ด้านการใช้ซอฟต์แวร์ 4) ด้านการใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูป 5) ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต 6) ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) และการสอนบนเว็บ(WBI) 7) ด้านการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 8) ด้านการประเมินการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ และ 9) ด้าน
เกี่ยวกับกฎหมาย มารยาท จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน 1,090 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 70 คน ได้มา
จากการสุ่มแบบเจาะจงผู้สมัครเข้าฝึกอบรมตามโครงการอบรมที่ประชาสัมพันธ์ไปยังวิทยาเขตต่างๆ 

การทดลองใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้าน ICT ทั้ง 9 ด้าน ใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลองแผนการ
ทดลองแบบ  One-Group  Pretest-Posttest Design 1) ผู้เข้ารับการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทั้ง 9 ด้าน ท าการทดสอบ
ก่อนการเรียน ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์  2) ด าเนินการจัดการเรียนรู้ 3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทดลองหลังการเรียนรู้         
ด้วยแบบวัดเช่นเดียวกนั 4) วิเคราะห์จากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ ใช้วิธีการทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม (t-test) 5) เก็บรวบรวมข้อมูลผลการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินผลการ
ฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นการอบรม  
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์  แบบประเมินผลการฝึกอบรม  มาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ คะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมโดยหาค่าสถิต ิ t-test  จากแบบประเมินผลการฝึกอบรมวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ค าถามปลายเปิดน าเสนอเป็นรายข้อ 

2.5 การเตรียมการก่อนการใช้ชุดฝึก 1) การสร้างเอกสารประกอบการใช้ชุดฝึก  2) การจัดเตรียมวิทยากร            
3) การจัดเตรียมสื่อประกอบการใช้ชุดฝึก  4) การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรมโดยใช้
เอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงการ 5) การประเมินผลการฝึกอบรม เมื่อทดลองใช้ชุดฝึกแล้ว   

 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ของอาจารย์
ผู้สอน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ ออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบว่า   

ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ความจ าเป็นและสมรรถนะทางด้าน 
ICT พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 196 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.0 และเพศชาย มีจ านวน 167 
ราย คิดเป็นร้อยละ 46.0  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีจ านวน 183 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.4  ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาโท มีจ านวน 269 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.1  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 5 ปี 
มีจ านวน 159 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.8 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งวิชาการ คือ อาจารย์ มีจ านวน 311 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.7   

ระดับความจ าเป็นและสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน เห็นว่ามี
ความจ าเป็นและมีสมรรถนะทางด้าน ICT โดยภาพรวม ปรากฏดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงความจ าเป็นและสมรรถนะทางด้าน ICT ของอาจารย์ผู้สอน 
 n = 368 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) 
ความจ าเป็น 

ของอาจารย์ผู้สอน 
สมรรถนะ 

ของอาจารย์ผู้สอน 

x  S.D.  ระดับ x  S.D.  ระดับ 
1. ด้านการใช้ฮาร์ดแวร ์ 3.62 0.80 มาก 3.71 0.73 มาก 
2. ด้านการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 3.69 0.93 มาก 3.39 0.98 ปานกลาง 
3. ด้านการใช้ซอฟต์แวร ์ 3.86 0.79 มาก 3.66 0.78 มาก 
4. ด้านการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 3.82 0.76 มาก 3.39 0.90 ปานกลาง 
5. ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต 4.01 0.68 มาก 3.65 0.80 มาก 
6. ด้านความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การสอน
บนเว็บ (WBI) และ e-Learning 4.03 0.84 มาก 3.38 1.07 ปานกลาง 
7. ด้านการประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ในการเรียนการสอน 4.14 0.72 มาก 3.64 0.86 มาก 
8. ด้านการประเมินการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 4.12 0.80 มาก 3.64 1.00 มาก 
9. ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มารยาท จรรยาบรรณที่
เกี่ยวขอ้งกับคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยี 4.03 0.80 มาก 3.41 1.07 ปานกลาง 

รวม 3.92 0.61 มาก 3.54 0.75 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน 
โดยภาพรวมมีความจ าเป็นอยู่ในระดับมาก ( x =3.92)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความจ าเป็นอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน  โดยมีความจ าเป็นเรียงล าดับมากไปหาน้อย ได้แก ่ด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน ด้าน
การประเมินการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์  ด้านความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การสอนบนเว็บ 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

(WBI) และ e-Learning และด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มารยาท จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี ด้านที่มีความจ าเป็นน้อยที่สุดคือ ด้านการใช้ฮาร์ดแวร์ ( x =3.62)  สอดคล้องกับระดับสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน เห็นว่ามีสมรรถนะโดยภาพรวมด้าน พบว่า  ด้านการใช้
ฮาร์ดแวร์มีสมรรถนะสูงที่สุด จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นน้อย และสมรรถนะที่น้อยที่สุดได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การสอนบนเว็บ (WBI) และ e-Learning ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความจ าเป็นอยู่ในระดับ
ต้น ๆ  
 กลุ่มตัวอย่างมีความจ าเป็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน 1) ด้านการใช้
ฮาร์ดแวร์ เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 2) ด้านการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ เกี่ยวกับการใช้ MS-
Windows 3) ด้านการใช้ซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม 4) ด้านการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป เกี่ยวกับการใช้
งานโปรแกรมน าเสนอ เช่น Microsoft PowerPoint 5) ด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการใช้ Search Engine 
เช่น google, yahoo 6) ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และการสอนผ่านเว็บ (WBI) เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนผ่านเว็บ 7) ด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับ
การผลิตงานประเภทเอกสารประกอบการเรียนการสอน 8) ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนโดยการใช้
คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียนการสอนของตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูล 9) ด้านกฎหมาย มารยาท  และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความยุติธรรม จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศในช้ันเรียน 

กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน 1) ด้านการใช้
ฮาร์ดแวร์ สามารถใช้เมาส์(mouse) ได้ดีที่สุด 2) ด้านการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ สามารถใช้ MS-Windows     
3)ด้านการใช้ซอฟต์แวร์ สามารถจัดการกับแฟ้มข้อมูล(การบันทึก การลบ การย้าย การเปลี่ยนช่ือไฟล์ และการจัดการ
กับโฟลเดอร์) ได้ 4) ด้านการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป สามารถใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า เช่น Microsoft Word 
ได้ดีที่สุด 5) ด้านการใช้งานอินเตอรเ์น็ต สามารถหาความรู้และการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้ 6) ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) และการสอนผ่านเว็บ (WBI)  มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสอนผา่นเว็บ 7) ด้านการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เก็บบันทึก รวบรวมข้อมูลในรูปแบบเอกสาร 8)               
ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนโดยการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณคะแนน
ดิบของผลการสอบ 9) ด้านกฎหมาย มารยาท และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถส่งเสริมความยุติธรรม จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศในช้ันเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน โดยใช้
แผนการวิจัย One Group Pretest-posttest Design พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรม 
( x =19.21) ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรม  ( x =23.22) และเมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการฝึกอบรม  พบว่า ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .05 นั่นคือ  อาจารย์ผู้สอนหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมมี
ผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
 การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน ได้ผลการประเมิน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์
ผู้สอน” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง มีจ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.9 ส่วนเพศชาย มีจ านวน 26 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 37.1 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี มีจ านวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 36-45 ปี ส่วนใหญ่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นอาจารย์ มีจ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.7 ส่วนใหญ่สังกัดวิทยาเขตสุรินทร์ มีจ านวน 59 ราย                 
คิดเป็นร้อยละ 84.3 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.6 
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 จากแบบประเมินผลการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าวิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในเนื้อหาที่ให้
การฝึกอบรมมากที่สุด ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้าง
สไลด์ การก าหนด Timeline มากที่สุด และมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านบริการต่าง ๆ อาทิเช่น การ
จัดอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสมมากท่ีสุด 
 

4. สรุป 
4.1 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาความจ าเป็นและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ความจ าเป็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า มีความจ าเป็นอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัช  สุรัตนพราหมณ์ (2546) ได้ศึกษา เรื่อง สมรรถภาพทาง
เทคโนโลยีการศึกษาของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าครูส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าสมรรถภาพทางเทคโนโลยีการศึกษามีความจ าเป็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากในปัจจุบันการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตก าลังเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีประโยชน์ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะ
การเป็นแหล่งข้อมูลมหาศาลและเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ส าคัญอีกช่องทางหนึ่ง โดยการใช้ E-mail หรือ 
Messenger  สมรรถนะทางด้าน ICT ของอาจารย์ผู้สอน ด้านความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การสอนบน
เว็บ (WBI) และ e-Learning น้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัย พานิช (2544) พบว่า ครูผู้สอนรู้คุณค่าของการ
ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และเพิ่มทางเลือกในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ให้กับนักเรียนเพราะ
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์  ส่วนความรู้ ในการวิเคราะห์และประเมินเว็บไซต์ซึ่งมี
สมรรถภาพอยู่ระดับน้อยนั้น อาจเป็นเพราะว่า ความรู้ด้านวิเคราะห์และประเมินเว็บไซต์เป็นความรู้ที่ต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครูผู้สอนส่วนใหญ่ซึ่งมีความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นจึงมีความรู้ความเข้าใจด้านนี้น้อย 

จากผลการวิจัยทั้งความจ าเป็นและสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาสมรรถนะโดยการสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน เพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านท่ีอาจารย์ผูส้อนยังคงมีในระดับปานกลาง อาทิเช่น ด้านการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ด้านการใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูป ด้านความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การสอนบนเว็บ (WBI) และด้านความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย มารยาท จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 

การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน โดยใช้แผนการวิจัย 
One Group Pretest-Posttest Design พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ก่อนการฝึกอบรม ( x =19.21) ต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิหลังการฝึกอบรม ( x =23.22) และเมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 น่ันคือ อาจารย์ผู้สอนหลังจากท่ีได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรม มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ กฤษณะวรรณ   กิติผดุง (2541) พบว่า วิธีพัฒนาสมรรถภาพของครูสอนสังคม คือ การฝึกใช้
คอมพิวเตอร์บ่อยๆ และการเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการจะท าให้ครูมีความรู้และมีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น  

4.2 ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า อาจารย์ผู้สอนสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานส่วนใหญ่มีความเห็น

ว่าสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีความจ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้สอนได้ให้ความส าคัญและเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน แต่ในการศึกษาวิจัยพบว่า อาจารย์
ผู้สอนส่วนใหญ่มีสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อยู่ในระดับมาก และปานกลาง ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

1. เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลยั ควรมีการจัดอบรมลักษณะให้ความรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้กับอาจารย์ผู้สอนเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. หลังการฝึกอบรมควรมีการติดตามผลการฝึกอบรม และควรจะมีการทบทวนบทเรียนใหม่หลังผ่านการ
ฝึกอบรมไปสัก 3-4 เดือน และจัดให้มีการอบรมในขั้นสูงขึ้น 

3. การจัดอบรมลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ดีควรมีการจัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้ในภายหลัง และโปรแกรมอื่นๆ ที่
ทันกับสมัยเข้ามาเพิ่มเติม 

 4.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
             1.  ควรมีการวิจัยเรื่อง ผลของการศึกษาเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กับการสอนตามปกติ 
             2.  ควรมีการวิจัยเรื่อง ผลของการศึกษาเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน 
  

5. กิตตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญที่ให้ค าแนะน า และหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่เห็น
ความส าคัญของงานวิจัยให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยครั้งนี้ และที่ขาดมิได้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และผลวิจัยได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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