
การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการอบรม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา

นางสาวชุลีพร ปนธนสุวรรณ
นางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์

บทคัดยอ
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงสาํหรับ
การอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการ
อบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม เครือ่งมือท่ีใชในการวจิยั คอื 
บทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา ท่ีผานการตรวจสอบคาดัชนคีวาม
สอดคลอง IOC เทากับ 0.86 แลวนําไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 46 คน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบ 
One-Group Pretest-Posttest Design เพือ่หาคาทางสถติิ
กอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนอีเลิรนนงิสาํหรับการอบรม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1)  ผลการศึกษาความสามารถในการทําแบบ
ทดสอบกอนเรียนภาคทฤษฎีและแบบทดสอบหลังเรียนของ
นักศึกษาที่สมัครเขารับการอบรมและสอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผานบทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการ
อบรมมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาทีพ่ฒันาข้ึน
พบวา ผลการศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2)  ผลการศึกษาความสามารถในการทําแบบ
ทดสอบกอนเรยีนภาคปฏบิตัแิละแบบทดสอบหลงัเรยีนของ
นักศึกษาที่สมัครเขารับการอบรมและสอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผานบทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการ
อบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศกึษาทีพ่ฒันา
ขึ้น พบวา ผลการศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ABSTRCT
 The purposes of this research were to 
develop of e-learning on Information Technology 
standards training for undergraduate student. The 
Instruments in this research were e-learning 
courseware for Information Technology standards 
training had been passed the Index of Consistency 
test. The sample were 46 student selected by 
purposive sampling. The research methodology 
were one group Pretest-Posttest Design. The data 
analysis were t-test dependent.
 The results of research were as follow:
 1) Student learning achievement of 
undergraduate student to study e-learning Theo-
retical Section on Information technology stand-
ards training was higher than pretest at 0.01 level 
of significance.
 2)  Student learning achievement of 
undergraduate student to study e-learning Practical 
Section on Information technology standards 
training was higher than pretest at 0.01 level of 
significance.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
ลวนสงผลใหเกดิภาวะการแขงขนัในทกุภาคสวนตลอดเวลา
ตามลักษณะแหงปจจัยที่เกี่ยวของกันในแตละดาน โดย
เฉพาะการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจซ่ึงเปนดานท่ีสําคัญ



การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 47

วารสารวิชาการ ปขมท. ปท่ี 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

ดานหนึง่อนัจะเปนการสงผลกระทบไปสกูารดาํรงชวีติของ
ประชาชนภายในประเทศ จึงจําเปนตองมีการพิจารณา
ความเติบโตของเศรษฐกิจวามีแนวโนมการเจริญเติบโตและ
ดําเนินไปในทิศทางใด มีความสอดคลองกับปจจัยตางๆ
ในขณะนัน้หรอืไม และสมควรทีจ่ะตองมกีารปรบัปรุงแกไข
ขอบกพรองประการใดบาง เพื่อกอใหเกิดประโยชนอัน
สูงสุดแกสังคมสวนรวมไดอยางแทจริง (พัชรี สุวรรณศรี 
และสุภัทณี เปยมสุวรรณกิจ, 2558) 
 ดวยปจจบัุนการเปดกวางของโลกเศรษฐกิจนีเ้อง 
จงึกอใหเกดิการรวมตวักนัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
อันเปนการกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังในดานบวกและ
ดานลบตอสภาวเศรษฐกิจของประเทศไทยหลากหลาย
ประการ ไดแก การเชื่อมโยงและการไดแลกเปล่ียนเรียนรู
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และการ
ศึกษา ทําใหเกิดเปนสังคมท่ีกวางใหญขึ้น แตหากขาดการ
วางแผนก็จะกอใหเกิดปญหาตางๆตามมาเปนจํานวนมาก 
ดังนั้นการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงตองมีการ
ใชแนวคิดในการผนวกรวมทางสังคม การวางแผนพัฒนา
สังคม แนวคิดการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และการ
เขาถงึโอกาสตางๆ ในสงัคมทีเ่ทาเทยีมกนัของประชากรทกุ
กลุม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
มาเปนแนวทางในการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และประเทศไทยใหกาวไปสูความยั่งยืนไดในอนาคต
(ฉันทหทัย อาจอํ่า 2558, หนา 65)
 สอดคลองกับคาํแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี 
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีแถลงตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ขอที่ 4 เรื่องการศึกษาและเรียนรู การ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยขอที่ 4.1 จะ
เปนการจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยให
ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือก
ไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู 
พฒันาตนไดเตม็ตามศกัยภาพ ประกอบอาชพีและดํารงชวีติ
ไดโดยมีความใฝรแูละทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมคีณุธรรม 
สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสราง
สมัมาชีพในพ้ืนที ่ลดความเหล่ือมล้ํา และพัฒนากําลงัคนให
เปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในดานการเกษตร 

อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ (สํานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี, 2557, หนา 6) 
 นอกจากน้ียงัเชือ่มโยงไดกบั ขอที ่4.4 ทีจ่ะจัดให
มีการพัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่สามารถประกอบ
อาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต 
ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิ
สังคม โดยบูรณาการความรูและคณุธรรมเขาดวยกันเพือ่ให
เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝ
เรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมี
คณุธรรม จรยิธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความ
รวมมือระหวางผเูกีย่วของทัง้ในและนอกโรงเรยีน ซ่ึงจะเหน็
ไดวาลวนเปนการปพูืน้ฐานใหกบัประชาชนเพือ่เปนการเปด
โอกาสและเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนัน้เอง (สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557, หนา 6)
 จากที่กลาวขางตนจึงจะเห็นไดวาในอนาคตอัน
ใกลนี้ สภาวการณแขงขันของตลาดแรงงานนั้นจะมีความ
รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้เนื่องมาจากการปรับตัวเพ่ือเขาสู
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยตลาดแรงงานของไทยหรอื
ประเทศตางๆ ไดมีโอกาสในการพิจารณาตลาดแรงงานที่
กวางขึ้น และจะมีอิทธิพลตอการแขงขันของแรงงานใน
ภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นั้นเปนสวนหน่ึงของธุรกิจการคาระหวางประเทศ ตลาด
แรงงานเอเชียจึงมีความตองการอาชีพทางดานการขาย 
บัญชีและการเงิน นักวิจัย และพนักงานสํานักงาน (ฝาย
สนับสนุน) มากที่สุด ทั้งนี้ผูประกอบการตางตองการ
แรงงานท่ีมีทักษะและคาดหวังใหพนักงานมีความสามารถ
ในดานภาษาอังกฤษสูงถึงรอยละ 67 และลําดับรองลงมา 
คือ ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูที่รอยละ 41 (จงจิตต ฤทธิรงค และรีนา ตะดี, 
2558, หนา 133-142) 
 ดังนั้นการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา จึงควรมุงสรางบัณฑิตใหมีความรูความ
สามารถในการประกอบวิชาชีพ บณัฑติทุกคนจําเปนตองมี
ความรพูืน้ฐานหรอืมทีกัษะทีจ่าํเปนในการประกอบวชิาชพี 
การประชุมหารือคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะ
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อนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ืองกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิ(สาํนกังานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา, 2552) กลาวถึงกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุทิีก่าํหนดมาตรฐานผลการเรยีนรท่ีูคาดหวงัใหบณัฑติ
มีอยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บคุคลและความรบัผดิชอบ และดานทกัษะการวิเคราะหเชงิ
ตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สอดคลองกับการจัดการศึกษาระดับอุดศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ตองการยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตใหมีศักยภาพพรอมทํางานในประชาคม
อาเซียน โดยมีการกําหนดใหนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ทีจ่ะสาํเรจ็การศึกษาไดนัน้ จะตองผานการทดสอบมาตรฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่เปนการวัดความรคูวามสามารถ
ทางคอมพิวเตอรของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา ตาม
นโยบายของมหาวทิยาลยัท่ีบรรจไุวในขอบังคับมหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 5 การสําเร็จการศึกษา ขอที ่26 ผสูาํเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดัง
ตอไปนี้ (7) สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ในการนี้สํานักคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนหนวยงาน
ภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มีวตัถปุระสงคใน
การจัดต้ัง เพือ่ยกระดบัคุณภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ออกแบบ พัฒนา กํากับ ดูแล และบริหาร จัดการระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนานวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการวิชาการ และเผยแพร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายให
ดําเนินการจัดการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให
กบันกัศกึษาระดับปริญญาตรทีกุคน โดยการจัดสอบท่ีผาน
มาพบปญหานักศึกษาสอบไมผานมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนจํานวนคอนขางสงู ซึง่ในปงบประมาณ 2557 
พบวามีนักศึกษาสมัครเขารับการสอบจํานวน 3,240 คน 
โดยสอบผานตามเกณฑจํานวน 2,376 คน คิดเปนรอยละ 
73.33 ทีส่อบผาน และสอบไมผานคดิเปนรอยละ 26.76 จงึ
สงผลใหยังคงมีนักศึกษาตกคางที่ไมสามารถย่ืนขอสําเร็จ

การศึกษาได แมวาจะศึกษาทุกรายวิชาครบตามท่ีหลักสตูร
กําหนดแลวก็ตาม (สํานักคอมพิวเตอร, 2558)
 ทัง้นีส้าํนกัคอมพิวเตอรจงึเลง็เหน็วาจะตองมกีาร
พัฒนาและหาเคร่ืองมือที่จะชวยผลักดันใหนักศึกษา
สามารถเพิ่มพูนความรูที่จําเปนสําหรับการเตรียมความ
พรอมในการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวย
ตนเอง อันเปนการเพิ่มโอกาสในการสอบผานมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กาํหนด ซึง่ปจจบุนัเทคโนโลยีเครอืขายอนิเทอรเนต็ (Internet) 
ไดพัฒนาและถูกใชในวงการตางๆ อยางกวางขวาง โดย
เฉพาะในวงการการศึกษาที่ไดพัฒนาการเรียนการสอนบน
เว็บซ่ึงเปนการประยุกตใชไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia) 
และเคร่ืองมือสือ่สารในอินเทอรเน็ต ในการจัดการเรียนการ
สอนอีเลิรนนิง (E-learning) เปนเทคโนโลยีตัวหนึ่งในการ
เรียนการสอนท่ีทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา 
เพยีงใชคอมพวิเตอรเช่ือมตอกบัระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็ 
โดยมีการนําเสนอบทเรียนออนไลนผานเว็บ ในลักษณะสื่อ
หลายมิติ และมีการสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนหรือ
ระหวางผูเรยีนดวยกันเองท้ังระบบประสานเวลา (Synchro-
nous) และไมประสานเวลา (Asynchronous) ผานการ
สนทนา อเีมล เว็บบอรด และการประชมุทางไกล (กดิานนัท 
มลิทอง, 2548, หนา ก) 
 จากคุณสมบัติของบทเรียนที่นําเสนอผ าน
เครือขายคอมพิวเตอรนั้น มีขอดี คือ สามารถทําการแกไข
ปรับปรุงบทเรียนใหทนัสมัยไดทนัท ีสามารถนําเสนอบทเรียน
แกผูเรียนไดตลอดเวลา สามารถใหการโตตอบปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนและโปรแกรมการเรียน สามารถเก็บขอมูล 
และผลการเรียนเพ่ือการเรียกดจูากผเูรียนและผูสอน อกีทัง้
ยังสามารถอํานวยความสะดวกในการโตตอบปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนและผูสอนไดตลอดเวลา (ใจทิพย ณ สงขลา 
2550, หนา 12) ซึ่งในปจจุบันมีการประยุกตระบบการ
บริหารจัดการการเรียนรู  (Learning Management 
System-LMS) เขามาใชรวมกับการเรียนการสอนบนเว็บ 
ซ่ึงระบบบริหารจัดการเรียนรูนั้น มีการเชื่อมโยงระบบฐาน
ขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร มกีารอํานวยความสะดวก
ในการนําเสนอสาระบทเรียน การติดตามผลการเรียน 
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การประเมินผล และการลงทะเบียน เปนตน จึงจะเห็นได
วาการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลนนั้น ชวย
อาํนวยความสะดวกใหกับผเูรยีนเปนอยางมากในการเขามา
ศึกษาหาความรูใหกับตนเอง 
 ดวยขอดีของบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
และเพื่อการสนองนโยบายการจัดการการศึกษา ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และสอดคลองกับการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิท่ีกําหนด รวมไปถึง
การพัฒนาแรงงานของไทยในอนาคตใหเปนแรงงานท่ี
คณุภาพตรงตามความตองการของผปูระกอบการ ผวูจิยัจงึ
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเอาเทคโนโลยีเครือขาย
อินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในการจัดการศึกษา ดวยการนํา
การจดัการเรียนการสอนอเีลิรนนงิ (E-learning) ผานระบบ
การบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management 
System-LMS) มาพัฒนาการสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับนักศึกษา โดยผูวิจัยจะศึกษาการพัฒนา
บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีผลการสอบ
ผานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มสูงขึ้น และลด
จํานวนนักศึกษาที่ตกคางใหเปนศูนย 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการ
อบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2.  ความสามารถในการทําแบบทดสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศกึษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 1.  ประชากร
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปการศึกษาที่เขาศึกษาระหวาง ป 2553 - 2556 มีจํานวน
ทัง้สิน้ 11,208 คน โดยเปนนักศกึษาทีผ่านมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 
จํานวน 10,932 คน ดังนั้นจึงมีประชากรในการศึกษาวิจัย
เทากับ 276 คน (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ขอมลู ณ วนัที ่10 กรกฎาคม 
2559)
 2.  กลุมตัวอยาง
  กลุ มตัวอยางที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ซึ่งเปนนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษาระหวางปการศึกษา 
2553 – 2556 เปนนกัศึกษาท่ีไดเกรดในรายวิชา 4000117 
และ 4000115 ตํ่ากวา B และเปนนักศึกษาที่ไมผาน
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมกําหนด และตองเปนนักศึกษาที่สมัครเขารับการ
อบรมและสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวาง
วันที่ 5 – 15 มีนาคม 2559 จํานวน 46 คน โดยวิธีการสุม
แบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non probability Sam-
pling) และโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
 1.  ตวัแปรตน (Independent Variable) ไดแก
  1.1 บทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการอบรม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก
  2.1  ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่เรียน
บทเรยีนอเีลิรนนงิสาํหรบัการอบรมมาตรฐานเครือ่งมอืทีใ่ช
ในการวิจัย 
   1.  บทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการ
อบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
   2.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรกูอน
เรียนและหลังเรียน บทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการอบรม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
 1. ผวูจิยัดาํเนนิการขออนญุาตการเกบ็รวบรวม
ขอมลู โดยทําหนงัสือขออนุญาตผูอํานวยการสํานกัคอมพิวเตอร
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มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม สาํหรบัการขอเขาเก็บขอมูล
การวิจัย
 2.  ผวูจิยัดาํเนนิการเปดระบบรับสมคัรนกัศกึษา
เพือ่เขารบัการอบรมและสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับนักศึกษา ระหวางวันท่ี 5 – 15 มีนาคม 2559 
 3. ผวูจิยัดาํเนินการนาํบทเรียนอีเลรินนงิสาํหรับ
การอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
ที่ผานการพัฒนาและปรับปรุงจนไดคุณภาพเรียบรอยแลว 
มาใหนักศึกษาท่ีสมัครเขารับการอบรมและสอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาไดเรียนตั้งแตตน
จนจบ
 4.  ผูวิจัยเก็บรวบรวมผลการทดสอบกอนเรียน 
และผลการทดสอบหลังเรียนของการเขาศึกษาบทเรียน
อเีลรินนงิสาํหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักศึกษา 
 5.  ผวูจิยันาํขอมลูมาจัดเรียง ลงรหัส แลวดาํเนิน
การวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ เพ่ือนําเสนอในงานวิจัยตอไป

สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน  อีเลิรน
นิงสําหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี
 1. ผลการศึกษาความสามารถในการทําแบบ
ทดสอบกอนเรียนภาคทฤษฎีและแบบทดสอบหลังเรียนของ
นักศึกษาที่สมัครเขารับการอบรมและสอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผานบทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการ
อบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศกึษาท่ีพฒันา
ขึ้น พบวา ผลการศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2.  ผลการศึกษาความสามารถในการทําแบบ
ทดสอบกอนเรยีนภาคปฏบิตัแิละแบบทดสอบหลงัเรยีนของ
นักศึกษาที่สมัครเขารับการอบรมและสอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผานบทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการ
อบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศกึษาทีพ่ฒันา
ขึ้น พบวา ผลการศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาและพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง
สําหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นกัศึกษา และนําไปทดสอบกับกลมุตวัอยาง จาํนวน 46 คน 
จากกลุมประชากร 276 คน โดยผลการศึกษาวิจัยพบวา
ความสามารถในการเรยีนผานบทเรียนอเีลิรนนิงสําหรบัการ
อบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาน้ัน 
นักศึกษามีความสามารถในการทําแบบทดสอบหลังเรียน
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิต ิสงูกวาหลังเรยีนอยางมีนยัสําคญั
ทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถแสดงผลไดวา นักศึกษา 
จํานวน 46 คน มีความสามารถสอบผานภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เมื่อเรียนผานบทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการ
อบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา คือ 
นักศึกษาสามารถสอบผานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ทัง้หมด 43 คน จากกลุมตวัอยางทัง้หมด 46 คน หรอืเทากบั
สอบผานรอยละ 93.48 สอดคลองกบัผลการศกึษาวจิยัของ
ธัญญลักษณ วจนะวิศิษฐ (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการ
พัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย และงานวิจัยของสินีนาถ 
คุมแสงเทียน (2556) ที่ศึกษาเรื่องผลการใชบทเรียน
อเิล็กทรอนกิสบนเครอืขาย (E-Learning) รายวชิาการสราง
ส่ือการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวาผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนหลงัเรยีนสงูกวากอนเรยีน
อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 และระดับ 0.01 ตาม
ลําดับ โดยผลการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาบท
เรียนอีเลิรนนิงสําหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศึกษา ยงัสามารถเชือ่มโยงไดกบัการเกบ็
ขอมูลสถิติที่สํานักคอมพิวเตอรไดดําเนินการจัดการอบรม
และสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษา 
ตั้งแตเดือนมกราคม-พฤษภาคม และสิงหาคม-ธันวาคม 
2558 จํานวน ทั้งสิ้น 10 เดือน มีนักศึกษาเขารับการสอบ
ภาคทฤษฎีเทากับ 381 คน และสามารถสอบผานเทากับ 
275 คน หรือคิดเปนรอยละ 72.18 และมีนักศึกษาเขารับ
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การสอบภาคปฏิบัติเทากับ 391 คน และสามารถสอบผาน
เทากับ 277 คน หรือคิดเปนรอยละ 70.84 ดวย
 ดังนั้นจึงเห็นไดวาการดําเนินการจัดการอบรม
และสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกนักศึกษา
เปนการชวยเพ่ิมอัตราการสอบผานมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดมากข้ึน ซ่ึงอาจกลาวไดวาบทเรียนอีเลิรนนิง
สําหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นกัศกึษานัน้เปนอกีทางเลอืกหนึง่ของการฝกพฒันาตนเอง
ของนักศึกษาและเปนการเตรียมความพรอมกอนการสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี เพราะ
นักศึกษาสามารถเขาไปศึกษาและเรียนรูไดทุกที ทุกเวลา 
ไดตามตองการและยังสามารถชวยใหนักศึกษามีความรู 
ความมัน่ใจสาํหรบัการสอบมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีส่าํนกัคอมพิวเตอรจดัสอบตามระเบียบ ขอบังคบั ของการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
จะเปนการเพ่ิมโอกาสการสอบผานมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับนักศึกษาให เพิ่มสูงขึ้น ลดจํานวน
นกัศึกษาทีส่อบไมผาน และนักศกึษาตกคางใหคงเหลอืนอย
ที่สุดจนกระท่ังเปนศูนยไดดวย อน่ึงบทเรียนอีเลิรนนิง
สําหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นกัศึกษาท่ีพัฒนาข้ึน มีความเหมาะสมกับนกัศกึษาท่ีความ
สนใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูความสามารถ
ในการใชงานเครือ่งคอมพวิเตอรพืน้ฐานไดเปนอยางด ีและ
มีความเขาใจเกี่ยวกับการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกสใน
เบื้องตนดวย

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช
 1.  จากการศกึษาและพฒันาบทเรยีนอเีลรินนงิ
สําหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา พบวา การศึกษาผานบทเรียนชวยใหนักศึกษาได
มกีารเรยีนรูดวยตนเองไดเพิม่มากขึน้ และสงผลใหนกัศกึษา
มีโอกาสที่จะสอบผานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศได
สงูขึน้ตามไปดวย ซึง่บทเรยีนท่ีพฒันาขึน้จึงเหมาะทีจ่ะเปน
สื่อเสริมสําหรับการอบรมและสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 2.  ดวยพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาที่มี

ความแตกตางกัน บทเรียนอีเลิรนนิงสําหรับการอบรม
มาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศกึษาทีท่างผวูจิยัได
พัฒนาขึ้น จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําใชสําหรับการเปดให
นักศกึษาไดเขามาเรยีนรผูานระบบการจดัการเรยีนการสอน
ออนไลนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบบเปดกวาง 
โดยนักศกึษาสามารถเรยีนรไูดตามท่ีนกัศึกษาตองการ ทกุที 
ทุกเวลาเพื่อเปนการสนับสนุนใหนักศึกษาไดฝกฝนและ
พฒันาตนเองกอนการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป

ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป
 1.  การศึกษาวจิยัและพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง
สําหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นกัศกึษา ควรมกีารศกึษาวจิยัในกลมุตัวอยางท่ีมคีวามสามารถ
ในการใชคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน พฤติกรรมการเรียนรู
ที่แตกตางกัน โดยแบงกลุมเปนระดับกลุมความสามารถสูง 
ปานกลาง และต่ํา เพือ่หาความเหมาะสมและความตองการ
ในการจัดการฝกอบรมใหมคีวามเหมาะสมกับกลุมตวัอยาง
แบบตาง ๆ ตอไป
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
ขอสอบ และความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีใชสําหรับการ
สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
งานวจัิยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนอเีลรินนิงสําหรับ

การอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 
ประจําปงบประมาณ 2558 สาํเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงค
เนื่องจากไดรับความอนุเคราะหจาก อาจารย ดร.นิฏฐิตา 
เชิดชู ผูอํานวยนวยการสํานักคอมพิวเตอร อาจารยสมพล 
สุขเจริญพงษ รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร อาจารย
ขนิษฐา แซล้ิม รองผูอํานวยการ สํานักคอมพิวเตอร และ
นายอาํนาจ ชางเขยีว สําหรบัขอชีแ้นะทีเ่ปนประโยชนอยาง
ยิ่งสําหรับงานวิจัย 
 ขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดแก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม อาจารย ดร.เดช 
ธรรมศริ ิและอาจารยวรีศักดิ ์นาชยัด ีทีใ่หความอนเุคราะห
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ในการตรวจเคร่ืองมืองานวิจัย 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย 
เจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ทุกทานท่ีใหความ
ชวยเหลือและคําแนะนําในการดําเนินการวิจัย
 ขอขอบคณุนกัศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีทีใ่หความ
รวมมือในการเก็บขอมูลสําหรับการดําเนินการวิจัยในทุก
ขั้นตอน
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