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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาบริบทและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัครูโรงเรียน
กองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย ์2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
จังหวัดบุรีรมัย์  3. เพื่อประเมินผลการใช้หลักสตูรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศของครโูรงเรยีนกองทุนการศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์  กลุ่มเป้าหมาย คือคณะครูในโรงเรยีนกองทุนการศึกษาในจงัหวัดบุรีรัมย์ ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 โรง ได้แก่  
โรงเรียนนคิมสร้างตนเอง 5 โรงเรยีนบ้านแท่นทัพไทย  โรงเรยีนบ้านน้อยหนองหว้า และโรงเรียนบ้านล านางรอง รวมทั้งหมด 
จ านวน 81 คน โดยแบ่งระยะของการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (1) ระยะศึกษาบริบทและความต้องการ (2) ระยะร่าง
หลักสตูรและพัฒนาหลักสูตร (3) ระยะการประเมินการใช้หลักสูตร  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คอื  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.สภาพบริบทและความต้องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครโูรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ด้าน
ข้อมูลพื้นฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง ร้อยละ 61.72 เป็นชาย ร้อยละ 38.27 เป็นผู้มีอายุต่ ากว่า 30ปี ร้อยละ 
24.26 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.13 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 22.13 อายุ 50 ปีข้ึนไปร้อยละ 20.56 จบปริญญาตรีอื่นทีไ่ม่ใช่
ทางการศึกษา ร้อยละ 28.16 ปริญญาตรีทางการศึกษา ร้อยละ 31.00  สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 40.84 เป็นครู ร้อยละ 
91.36 และ มีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร ร้อยละ 8.64 ในด้านความต้องการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศมีความต้องการ ร้อยละ 
60.28 โดยต้องการหลักสูตรฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับการเห็นด้วยกับผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย 
( x ) อยู่ระหว่าง 4.42 ถึง 4.58 แสดงว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัครู เห็นด้วยผลการ
ส ารวจข้อมลูพื้นฐานในระดับ มากที่สุด 
 2. การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรรีมัย์  ผู้วิจัยได้



ท าการยกร่างหลักสตูรทั้ง 3 ข้ันตอนคือ (1) การด าเนินการยกรา่งหลักสูตร (2) การหาคณุภาพของหลักสูตร และ (3) การ
ปรับปรุงหลักสูตร ผลจากการหาคณุภาพของหลักสูตรผ่านผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน แสดงระดับของความเหมาะสมเป็น
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.40 ถึง 4.80 แปลความหมายว่าคุณภาพของหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และระดับของความสอดคล้อง แสดงเป็นค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 แสดงให้เห็น
ว่าหลักสตูรมคีวามสอดคล้องเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
 3. ผลประเมินผลการใช้หลักสูตรฝกึอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรมัย์ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีให้ผู้เข้าฝึกอบรมประเมินความ เหมาะสมของหลักสตูรฝึกอบรม 4 ประเด็น พบว่า ภาพรวม
การประเมินหลักสตูรผู้เข้าฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ดา้นความเหมาะสมของหลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาคือ ด้านความเป็นไปได้ในการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ และด้านความเหมาะสมของกิจกรรม
ฝึกอบรม ตามล าดับ และผลการทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า ผู้ได้คะแนนระหว่าง 24 - 30 มีจ านวน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.13  ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจยัก าหนด แสดงว่า หลักสูตรทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  
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Abstract 

 This research aims to: 1. To study the problems and needs of information technology 
for teachers, schools, educational funds. 2. To develop information technology training 
curriculum for teachers, schools, educational funds. 3. To evaluate the use of information 
technology training curriculum by teachers, schools, educational funds. Buriram province 
target group This is a group of teachers in educational fundraising schools in Buriram 
Province. The four schools participating in the project are: Baan Talat Thai Tapas School Ban 
Nong Wa School There were 81 students in Ban Lam Nangphon School divided into 3 
phases: (1) study period, problems and needs, (2) curriculum phase and curriculum 
development, (3) Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation 
 The research found that 
 1. Context and Needs of Information Technology for Teachers, Schools, Educational 
Funds Buriram province Basic Information The respondents were 61.72% male and 38.27% 
male. They were under 30 years of age, 24.26%, 31-40 years old, 22.13%, 41-50 years old, 
22.13%, 50.5% were over. 28.16% of non-educated students had bachelor's degrees, 31.8% 
were bachelor's degree, 40.84% were bachelor's degree, 91.36% were supervisors, and 8.64% 
were management. 60.28% required training courses using information technology. The level 
of agreement with the baseline survey results was between 4.42 and 4.58, indicating that 
those involved in ICT training for teachers The results of the survey are as follows. 
 2. Development of Information Technology Training Curriculum for Teachers, 
Schools, Education Funds Buriram province Researchers have developed the curriculum in 
three stages: (1) curriculum development; (2) curriculum quality and (3) curriculum 
improvement. The quality of the course through 5 experts showed the level of 
appropriateness, mean and standard deviation (S.D.). The average value ranged from 4.40 to 
4.80, meaning that the quality of the course was at the highest level. And the level of 



consistency. The IOC score is between 0.60 and 1.00, indicating that the curriculum is 
consistent and objective. 
 3. Evaluation of the use of information technology training curriculum of teachers, 
schools, educational funds Buriram Province consists of two parts, one for training 
participants. The four training courses were evaluated. At the highest level  
Suitability of the course, followed by the possibility of using knowledge from the and the 
appropriateness of the training, respectively. There were 56 students, 69.13%, who were 
more than the criteria set by the researcher. 

  
keywords : Information technology training courses, School education fund, Information technology skills 
 
บทน า   
 บริบทการเรียนการสอนในปัจจุบนั มีความเปลี่ยนแปลงจากการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นการสอนแบบบอก
ความรู้ มาเป็นการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีครูที่เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการเรียนการสอน หากครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบรบิทของโรงเรียน ก็จะช่วยให้การสอนเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ซึ่งหัวใจของการพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับแผนการศกึษาแห่งชาติ ยึดหลักและ
กรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปญัญา 
ความรู้และคณุธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งพัฒนา
สังคมไทยใหเ้ป็นสังคมทีม่ีความเขม้แข็งและมดีุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคณุภาพ สังคมแห่งภมูิปัญญาและการเรียนรู ้
และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน น าสู่ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พุทธศักราช 2552-2561) และ
นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรยีนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ โดยมเีป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรยีนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศกึษา ซึ่งได้ก าหนดประเด็นส าคัญของระบบการศึกษาและ
เรียนรู้ทีต่้องการปฏริูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการ พร้อมกลไกเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การ
ปฏิบัติเป็นกรอบแนวทางการปฏริปูการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พุทธศักราช 2552-2561) ได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน
รวมโรงเรียนกองทุนการศึกษา โดยมียุทธศาสตร์และมาตรการดังนี้ 1. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   (พุทธศักราช 
2552-2561) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  “คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ” และก าหนดประเด็นส าคัญของระบบ
การศึกษาและเรยีนรู้ที่ต้องการปฏริูปอย่างเร่งด่วน  4 ประการหลัก คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  2) 
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ท่ีเป็นผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู ้3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 4) 
พัฒนาคุณภาพการบริหารใหม ่     
 จากการศึกษาสภาพปัญหาคณะครูในโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 โรง 
ได้แก่  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า และโรงเรียนบ้านล านางรอง จาก
การพัฒนาโจทย์วจิัยของกลุ่มนักวิจัยและผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนพบว่า ความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาโรงเรียน
กองทุนการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ล าดับที่ 1ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ โดยความจ าเป็นเร่งด่วนคือการพัฒนาครู การให้เทคนิค
วิธีการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู ซึ่งยังมีปัญหาอยู่จ านวนมาก ล าดับที่ 2 คือการพัฒนาสื่อการสอน
และการใช้เทคโนโลยี โดยปัญหาพบว่า ครูไม่สามารถสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ยังท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณ์ที่มีในโรงเรียนขาดผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรักษา และล าดับที่ 3 
การบริการจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาและชุมชุม ซึ่งทรัพยากรในสถานศึกษามีพร้อมแต่ขาดนักวิชาการที่จะเข้าไปส่งเสริม 
ได้แก่สวนพฤกษศาสตร์ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และโครงการมัคคุเทศก์น้อยเพื่อพัฒนาแหล่งชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางเศรษฐกิจ 



  จากบริบทและปัญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงเลือกท่ีแก้ปัญหาจากโจทย์และความต้องการเพื่อแก้ปญัหา 
เรื่องการพัฒนาสื่อการสอนและการใช้เทคโนโลยี โดยปัญหาพบว่า ครูไม่สามารถสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง การใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนยังท าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณ์ที่มีในโรงเรียนขาดผู้เช่ียวชาญในการพัฒนาปรับปรุงและ
บ ารุงรักษา โดยบริบทสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีความรู้และความเช่ียวชาญในด้านการผลิตและพัฒนา
สื่อการสอนโดยเฉพาะส าหรับครู ที่ต้องใช้ในการผลิตสื่อการสอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา  และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในอนาคตต่อไป 

 
 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาบริบทและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรมัย์ 
 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา  
จังหวัดบุรีรมัย์  
 3. เพื่อประเมินผลการใช้หลักสตูรฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรมัย์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย   
 ได้แก่ คณะครูในโรงเรยีนกองทุนการศึกษาในจังหวัดบุรรีัมย์ ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 โรง ได้แก่  โรงเรียน
นิคมสรา้งตนเอง 5 โรงเรียนบา้นแท่นทัพไทย  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า และโรงเรียนบ้านล านางรอง รวมทั้งหมด จ านวน 
81 คน  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

   1. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การศึกษาหลักสูตรการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สร้างและพัฒนาหลักสูตร โดย (1) ศึกษาความต้องการในการใช้หลักสูตร (2) ร่างหลักสูตรฝึกอบรม (3) ประเมิน
หลักสูตรผ่านผู้เช่ียวชาญ (4) การใช้หลักสูตร (5) ประเมินการใช้หลักสูตร 
            2. ประเมินการใช้หลักสตูร หมายถึง การวัดผลการใช้หลักสูตรหลังจากผ่านการพัฒนาแล้ว โดยน าไปใช้ทดลองกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยตั้งเกณฑค์ะแนนผลการทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 3. โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรมัย์ หมายถึง โรงเรียนในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดุลยเดช 
ได้มีพระราชกระแสรับสั่งไปยังประธานองคมนตรีว่า มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์จ านวนหนึ่ง มาท าให้
เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา โดยในจังหวัดบรุีรัมย์ประกอบด้วย (1) โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 5 (2) โรงเรียนบ้าน
แท่นทัพไทย (3) โรงเรยีนบ้านน้อยหนองหว้า และ (4) โรงเรียนบา้นล านางรอง 
 4. ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง ความช านาญในการปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในการ
วิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยก าหนดนิยามทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นตัววัดผลที่เกิด (2) ทักษะการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ สื่อ
การสอน การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรส์นับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรมัย์ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ทฤษฏีการเรียนรู้ที่น ามาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม แนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวสิต์ การวดัและการประเมินผล พอที่จะสรุปตั้งเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัยดังนี ้



 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 1. กรอบแนวคิดการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรม 
 อาทิตย์ จิรวัฒน์ผล และคณะ (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรยีนรูร้ายวิชาชีพ
ช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะหด์้วยบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็ (WebQuest) ผลการวิจยัสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนา
และประเมินรูปแบบหลักสตูรฝึกอบรมการจัดการ เรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะหด์้วยบทเรียน
แสวงรู้บนเว็บ พบว่าได้รูปแบบท่ีประกอบด้วย โมดลูหลักจ านวน 5 โมดูล ได้แก่ (1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของบทเรียน
แสวงรู้บนเว็บ (2) องค์ประกอบของชุดการ สอน (3) องค์ประกอบของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (4) หลกัการ แนวคิดและวิธีการ
สร้างแบบทดสอบการคดิวิเคราะห ์และ (5) การประเมินแบบ CIPP ซึ่งรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีผลการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญรูปแบบในระดบัมาก เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัที่ตั้งไว้ 2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมทีส่่งเสริมการคิดวิเคราะหด์้วยบทเรียนแสวงรูบ้นเว็บ พบว่าได้หลักสตูร
หลักสตูรฝึกอบรม เพื่อใหผู้้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ประกอบด้วย 8 หัวข้อเรื่องที่มีองค์ประกอบคือ เนื้อหา สื่อ กิจกรรม และ
การ ประเมินผลของแต่ละเรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสตูรฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้รูปแบบของซิป (CIPP Model) 
ได้ผลดังนี้ (1) การประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) การ ประเมิน

1.บริบทและความต้องการในการฝึกอบรม 

2.แนวคิดทฤษฏีการเรียนรูต้ามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 

3.แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) 

4.เนื้อท่ีอยู่ในหลักสูตรเป็นความรู้ในการพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศในศตวรรษ
ที่ 21 

5.การประเมินผลการฝึกอบรมของผู้เรียน พิจราณาจากความสามารถในการท าแบบทดสอบและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลงหลังจากฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
จังหวัดบุรีรมัย์  

 



ปัจจัยเบื้องต้น ได้ผลการประเมินความสอดคล้องจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกับหัวข้อต่างๆ มีค่าดัชนีความ สอดคล้องระหว่าง 
0.94-1.00 และความเหมาะสมของแบบประเมินผลการฝึกอบรมมคีา่ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (3) การประเมิน
กระบวนการ จากการน าหลักสตูรฝึกอบรมไปใช้จริง พบว่ามีผลสมัฤทธ์ิด้านทฤษฎี มีค่า 83.52/84.70 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ด้านปฏิบัตมิีค่าร้อยละ 84.16ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท้ังสองด้าน (4) การประเมินผลผลติการ ตดิตามผลการพบว่า 
ครูผูส้อนสามารถนาไปใช้ในการจดัการเรียนรูไ้ด้อย่างเหมาะสม เมื่อติดตามจากผลจากผลการสอน ปรากฏว่านักเรยีนที่เรียน
จากบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ มผีลคะแนนการคิดวเิคราะห์โดยรวมเพิม่ขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งจากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด หลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้                       
 เฉลิม จักรชุม (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคดิการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อ
เสรมิสร้างสมรรถนะของครดู้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
สมรรถนะของครูดา้นการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรยีนรู้ ได้แก่ ด้านความรู้ 8 องค์ประกอบ ด้าน
ทักษะ 7 องค์ประกอบและด้านคณุลักษณะ 3 องค์ประกอบ 2) หลกัสูตรและคูม่ือประกอบหลักสูตรมคีวามเหมาะสมมากท่ีสุด 
3) ประสิทธิภาพของหลักสูตร เท่ากับ 87.14/89.72 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 4) ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะของครดู้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการ
จัดการเรียนรู ้
 สุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1.การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4 ขั้นตอน คือ การออกแบบระบบ การ
เขียนโปรแกรม การทดสอบระบบ การน าระบบไปตดิตั้ง และน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มาสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
แบ่งเป็น 4 ข้ันตอน คือ 1) การจัดท าโครงสร้างหลักสูตร 2) การจดัท าเอกสาร หลักสตูร 3) การตรวจสอบเอกสารหลักสูตรโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 4) การปรับปรุงร่างหลักสูตร ซึ่งผ่าน การประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก             2.
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระกับ .05 และผล
การประเมินขณะด าเนินการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความคิดเห็นว่า หลักสตูรฝึกอบรม วิธีการจัดการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก และ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสตูรฝึกอบรมได้มีการปรับปรุงภาษาให้มีความชัดเจนใน
เอกสาร ประกอบการบรรยายในหน่วยท่ี 1 และ 2 และมีการปรับปรงุเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
 พรชัย หนูแก้ว (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการวิจยัในช้ันเรียนส าหรับครูในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นหลักสูตรที่มีกิจกรรมให้ผูเ้ข้าฝึกอบรมได้เรยีนรู้และฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนจนเกิดความรูเ้ชิง
กระบวนการของการท าวิจยัในช้ันเรียน มี 4 ข้ันตอน คือ การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน การยกร่างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสตูร 
และการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร ขั้นท่ี 1 การส ารวจข้อมลูพื้นฐาน พบว่า มีความต้องการ ร้อยละ 60.28 โดยเป็น
หลักสตูรที่ให้มีปฏิบัติการวิจัยจริง การฝึกอบรมควรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดโดยใช้หลักสูตรที่ส่วนกลางให้การรับรอง และ
สามารถตอบสนองความต้องการของโรงเรียนได้ เนื้อหาต้องการเกี่ยวกับสภาพปัญหา และการออกแบบการวิจัย วิทยากรควร
เป็นผู้จบปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการท าการวิจัย ช่วงเวลาฝึกอบรมควรเป็น 2 วัน และมคี่าใช้จ่ายประมาณ 300 -
400 บาท ข้ันท่ี 2 การยกร่างหลักสูตร หลักสตูรทีผู่้วิจัยยกร่างขึ้น มี 10 องค์ประกอบ คือ สภาพปัญหาและความจ าเป็นของ
การฝึกอบรม หลักการของหลักสตูร เป้าหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลกัสูตร การจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม โครงสร้างของหลักสูตร สื่อการฝึกอบรม การวดัประเมินผล และรายละเอียดของแต่ละหน่วยการฝึกอบรม การหา
คุณภาพของร่างหลักสตูร พบว่า คา่ดัชนีความสอดคล้องมีอยูร่ะหว่าง 0.06 ถึง 1.00 แสดงว่า หลักสูตรที่ผู้วิจัยยกร่างขึ้นมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีต่้องการศึกษา ส่วนความเหมาะสม ค่าเฉลีย่มีค่าอยูร่ะหว่าง 3.40 ถึง 4.40 หมายความว่า 
องค์ประกอบด้านเป้าหมาย และโครงสร้างของหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับปานกลาง ส่วนองค์ประกอบ
อื่นๆ ของร่างหลักสูตร มีความเหมาะสมกับผู้ที่จะเข้าฝึกอบรมในระดับมากข้ึนไป ขั้นที่ 3 การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการน า
หลักสตูรไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 75 คน กลุ่มเป้าหมาย ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรมี ค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.58 ถึง 4.01 ซึ่งเป็นผลการประเมินท่ีอยู่ในระดับสูงทั้งหมด ส่วนผลการตอบแบบทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตร 



มีผู้ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 50 มีจ านวน 41 คน (ร้อยละ 54.66) ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสตูร ผล
การทดสอบหลังทดลองใช้หลักสูตร พบว่า มีผู้ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 25 คะแนน 41 คน (ร้อยละ 54.66) มากกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท่ีผูไ้ดค้ะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 25 ต้องมากกว่า 38 คน (ร้อยละ 50) แสดงว่า หลักสูตรทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงหลักสูตร มรีูปแบบการพิมพ์ การพิสจูน์อักษร และการหลีกเลี่ยงการใช้ค าศัพท์เทคนิค 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรมัย์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา พัฒนา
หลักสตูรฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครโูรงเรยีนกองทุนการศึกษา ประเมินผลการใช้หลักสตูรฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา และพัฒนาชุมชนเรียนรู้ของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งการ
วิจัยออกเป็น 4 ระยะ มีวิธีการด าเนินการดังนี ้(เฉลิม จักรชุม, 2559) ระยะ ท่ี 1 การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ระยะ ท่ี 2 การยก
ร่างหลักสูตร ระยะ ท่ี 3 การทดลองใช้หลักสูตร ระยะ ท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยัและพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ 
 ระยะที่ 1 เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความต้องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูโรงเรียน กอง
ทุนการศึกษา จังหวัดบุรรีัมย์ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  พื้นฐานส าหรับใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรความต้องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัครโูรงเรียน กองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรมัย์ จากนั้นน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยการน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 5 คน เพื่อประเมินความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะท าให้แบบสอบถามมีความสมบรูณ์ครอบคลมุเนื้อหาที่
ต้องการวัดผล 
 ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครโูรงเรยีนกองทุนการศึกษาจังหวัดบุรีรมัย์ 
ผู้วิจัยได้ท าการยกร่างหลักสูตรทั้ง 3 ข้ันตอนคือ (1) การด าเนินการยกร่างหลักสูตร (2) การหาคุณภาพของหลักสูตร และ (3) 
การปรับปรุงหลักสูตร โดยการน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบจ านวน 5 คน จากน้ันผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงเกี่ยวกับการเขียนสภาพปญัหาและความจ าเป็นในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้มากขึ้น รวมถึง
รายละเอียดของ แตล่ะหน่วยการฝึกอบรม ก็ให้จัดรูปแบบ หรือภาษาท่ีใช้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากน้ันจัดท าเป็น
หลักสตูรที่จะใช้ในการทดลองใช้ต่อไป 
 ระยะที่ 3 เป็นการประเมินผลการใช้หลักสูตร โดยใหผู้้เข้าฝึกอบรมประเมินความเหมาะสมของหลักสตูรฝึกอบรม 4 
ประเด็น ได้แก่  ความเหมาะสมของหลักสูตร ความเหมาะสมของกจิกรรมฝึกอบรม ระยะเวลาของการฝึกอบรม และความ
เป็นไปได้ในการน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ โดยแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะครูในโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 โรง 
ได้แก่  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า และโรงเรียนบ้านล านางรอง รวม
ทั้งหมด จ านวน 81 คน  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะหค์่าเฉลี่ย ( x ) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และดัชนคีวาม
สอดคล้องเชิงเนื้อหาและวตัถุประสงค์ (IOC) 
 
 
 



ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบว่า 
 1.สภาพบริบทและความต้องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครโูรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ด้าน
ข้อมูลพื้นฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง ร้อยละ 61.72 เป็นชาย ร้อยละ 38.27 เป็นผู้มีอายุต่ ากว่า 30ปี ร้อยละ 
24.26 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.13 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 22.13 อายุ 50 ปีข้ึนไปร้อยละ 20.56 จบปริญญาตรีอื่นทีไ่ม่ใช่
ทางการศึกษา ร้อยละ 28.16 ปริญญาตรีทางการศึกษา ร้อยละ 31.00  สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 40.84 เป็นครู ร้อยละ 
91.36 และ มีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร ร้อยละ 8.64 ในด้านความต้องการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศมีความต้องการร้อยละ 
60.28 แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรรีมัย์  ผู้วิจัยได้
ท าการยกร่างหลักสตูรทั้ง 3 ข้ันตอนคือ (1) การด าเนินการยกรา่งหลักสูตร (2) การหาคณุภาพของหลักสูตร และ (3) การ
ปรับปรุงหลักสูตร ผลจากการหาคณุภาพของหลักสูตรผ่านผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน แสดงระดับของความเหมาะสมเป็น
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.40 ถึง 4.80 แปลความหมายว่าคุณภาพของหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และระดับของความสอดคล้อง แสดงเป็นค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 แสดงให้เห็น
ว่าหลักสตูรมคีวามสอดคล้องเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
 3. ผลประเมินผลการใช้หลักสูตรฝกึอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรมัย์ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีให้ผู้เข้าฝึกอบรมประเมินความ เหมาะสมของหลักสตูรฝึกอบรม 4 ประเด็น พบว่า ภาพรวม
การประเมินหลักสตูรผู้เข้าฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  =4.58, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านความ
เหมาะสมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.58, S.D.=0.60) รองลงมาคือ ด้านความเป็นไปได้ในการน าความรู้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้ ( x =4.57, S.D.=0.58) และด้านความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกอบรม ( x =4.52, S.D.=0.55) ตามล าดับ และ
ผลการทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสตูรพบว่า ผูไ้ด้คะแนนระหว่าง 24 - 30 มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 69.13  ซึ่ง
มากกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด แสดงว่า หลักสตูรที่ผู้วิจยัพัฒนาขึ้นมปีระสิทธิภาพ  
 
อภิปรายผล  

  1.สภาพบริบทและความต้องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัครโูรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ด้าน

ข้อมูลพื้นฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง ร้อยละ 61.72 เป็นชาย ร้อยละ 38.27 เป็นผู้มีอายุต่ ากว่า 30ปี ร้อยละ 

24.26 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.13 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 22.13 อายุ 50 ปีข้ึนไปร้อยละ 20.56 จบปริญญาตรีอื่นทีไ่ม่ใช่

ทางการศึกษา ร้อยละ 28.16 ปริญญาตรีทางการศึกษา ร้อยละ 31.00  สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 40.84 เป็นครู ร้อยละ 

91.36 และ มีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร ร้อยละ 8.64 ในด้านความต้องการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศมีความต้องการร้อยละ 

60.28 แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะบริบทของ

โรงเรียนและครูอยู่โรงเรยีนขนาดเล็ก ท าให้พบปัญหา ทั้งในเรื่องงบประมาณ สถานท่ีไม่เพียงพอ รวมถึงจ านวนครูที่มีความ

ขาดแคลนท าให้ปญัหาและความตอ้งการในการฝึกอบรมมีมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชัย หนูแก้ว (2549) ได้

ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการวิจัยในช้ันเรียนส าหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมการวิจยัในช้ันเรียน ส าหรบัครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักสตูรที่มี

กิจกรรมใหผู้้เข้าฝึกอบรมไดเ้รียนรูแ้ละฝึกปฏิบัตติามขั้นตอนจนเกิดความรู้เชิงกระบวนการของการท าวิจัยในช้ันเรียน มี 4 

ขั้นตอน คือ การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน การยกร่างหลักสตูร การทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ขั้น

ที่ 1 การส ารวจข้อมลูพื้นฐาน พบว่า มีความต้องการ ร้อยละ 60.28 โดยเป็นหลักสตูรที่ให้มีปฏิบัติการวิจัยจริง การฝึกอบรม

ควรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดโดยใช้หลักสูตรที่ส่วนกลางให้การรับรอง และสามารถตอบสนองความต้องการของโรงเรียนได้ 

เนื้อหาต้องการเกี่ยวกับสภาพปญัหา และการออกแบบการวิจัย วิทยากรควรเป็นผู้จบปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการ



ท าการวิจัย ช่วงเวลาฝึกอบรมควรเป็น 2 วัน และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 300 -400 บาท ข้ันท่ี 2 การยกร่างหลักสตูร หลักสตูรที่

ผู้วิจัยยกร่างขึ้น มี 10 องค์ประกอบ คือ สภาพปัญหาและความจ าเปน็ของการฝึกอบรม หลักการของหลักสูตร เป้าหมายของ

หลักสตูร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสตูร การจัดกิจกรรมฝึกอบรม โครงสร้างของหลักสูตร สื่อการฝึกอบรม 

การวัดประเมินผล และรายละเอียดของแต่ละหน่วยการฝึกอบรม การหาคณุภาพของร่างหลักสูตร พบว่า ค่าดัชนีความ

สอดคล้องมีอยูร่ะหว่าง 0.06 ถึง 1.00 แสดงว่า หลักสตูรที่ผู้วิจยัยกรา่งขึ้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 

ส่วนความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง 3.40 ถึง 4.40 หมายความว่า องค์ประกอบด้านเป้าหมาย และโครงสร้างของ

หลักสตูรผู้เชี่ยวชาญเห็นวา่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง ส่วนองค์ประกอบอ่ืนๆ ของร่างหลักสูตร มีความเหมาะสมกับผู้ที่

จะเข้าฝึกอบรมในระดับมากข้ึนไป ข้ันท่ี 3 การน าหลักสูตรไปใช้ เปน็การน าหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 75 

คน กลุ่มเป้าหมาย ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรมี ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.58 ถึง 4.01 ซึ่งเป็นผลการประเมินที่อยู่ใน

ระดับสูงทั้งหมด ส่วนผลการตอบแบบทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตร มผีูไ้ด้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 มี

จ านวน 41 คน (ร้อยละ 54.66) ขั้นท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ผลการทดสอบหลังทดลองใช้หลักสูตร พบว่า มผีู้

ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 25 คะแนน 41 คน (ร้อยละ 54.66) มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท่ีผู้ได้คะแนนมากกว่าหรือ

เท่ากับ 25 ตอ้งมากกว่า 38 คน (ร้อยละ 50) แสดงว่า หลักสูตรที่ผูว้ิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงหลักสูตร มี

รูปแบบการพิมพ์ การพิสูจน์อักษร และการหลีกเลี่ยงการใช้ค าศัพท์เทคนิค 

 

2. ผลการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย ์พบว่า การยกร่าง

หลักสตูรมี 3 ข้ันตอนคือ (1) การด าเนินการยกร่างหลักสูตร (2) การหาคณุภาพของหลักสูตร และ (3) การปรับปรุงหลักสตูร 

มีดังนี ้  

(1) หลักสูตรทีผู่้วิจัยยกร่างขึ้น ยึดข้อมูลพื้นฐานท่ีไดจ้ากการส ารวจ และสาระทีไ่ด้จากการ ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้เป็นแนวทางหลัก และสรุปเป็นร่างของหลกัสูตรที่มี อยู่ 9 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.หลักการของ

หลักสตูร 2.เป้าหมายของหลักสูตร 3.จุดมุ่งหมายของหลักสตูร 4.เนือ้หาของหลักสูตร 5.การจัดกจิกรรมฝึกอบรม 6.โครงสร้าง

ของหลักสูตร 7.สื่อการฝึกอบรม 8.การวัดและประเมินผล  9.รายละเอียดของแต่ละหน่วยการฝึกอบรม 

 (2) ผลการหาคณุภาพหลักสูตรฝึกอบรม แสดงระดับของความเหมาะสมเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 (3) ผู้วิจัยก็น าข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงเกี่ยวกับการเขียนสภาพปญัหาและความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรมใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้มากข้ึน รวมถึงรายละเอียดของ แต่ละหน่วยการฝึกอบรม ก็ให้จัดรูปแบบ หรือภาษา

ที่ใช้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากน้ัน ก็ จัดท าเป็นหลักสูตรที่จะใช้ในการทดลองใช้ต่อไป ระดับการเห็นด้วยกับผลการ

ส ารวจข้อมลูพื้นฐานมีค่าเฉลีย่ ( x ) อยู่ระหว่าง 3.60 ถึง 4.80 แสดงว่า ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับการฝึกอบรมเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับครู เห็นด้วยผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตย์ จิรวัฒน์ผล 

และคณะ (2560) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรยีนรูร้ายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสรมิการ

คิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินรูปแบบ

หลักสตูรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง อุตสาหกรรม ท่ีสง่เสริมการคิดวเิคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ และ 2) 

พัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสตูรฝึกอบรม การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสรมิการคิดวิเคราะห์ด้วย



บทเรียนแสวงรูบ้นเว็บ กลุ่มเป้าหมายในการ วิจัย ได้แก่ผูเ้ชี่ยวชาญ ครูผู้สอนในรายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมและผู้เรียน สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนาและประเมิน

รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ เรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมทีส่่งเสริมการคิดวิเคราะหด์้วยบทเรียนแสวงรูบ้นเว็บ 

พบว่าได้รูปแบบท่ีประกอบด้วย โมดูลหลักจ านวน 5 โมดูล ได้แก่ (1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 

(2) องค์ประกอบของชุดการ สอน (3) องค์ประกอบของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (4) หลักการ แนวคิดและวิธีการสร้าง

แบบทดสอบการคดิวิเคราะห์ และ (5) การประเมินแบบ CIPP ซึ่งรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีผลการประเมินความเหมาะสมโดย

ผู้เชี่ยวชาญรูปแบบในระดบัมาก เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัที่ตั้งไว้ 2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร

ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมทีส่่งเสริมการคิดวิเคราะหด์้วยบทเรียนแสวงรูบ้นเว็บ พบว่าได้หลักสตูร

หลักสตูรฝึกอบรม เพื่อใหผู้้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ ประกอบด้วย 8 หัวข้อเรื่องที่มีองค์ประกอบคือ เนื้อหา สื่อ กิจกรรม และ

การ ประเมินผลของแต่ละเรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสตูรฝึกอบรมได้ประยุกต์ใช้รูปแบบของซิป (CIPP Model) 

ได้ผลดังนี ้(1) การประเมินสภาวะแวดล้อม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) การ ประเมิน

ปัจจัยเบื้องต้น ได้ผลการประเมินความสอดคล้องจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกับหัวข้อต่างๆ มีค่าดัชนีความ สอดคล้องระหว่าง 

0.94-1.00 และความเหมาะสมของแบบประเมินผลการฝึกอบรมมคีา่ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (3) การประเมิน

กระบวนการ จากการน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง พบว่ามผีลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎี มีค่า 83.52/84.70 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ด้านปฏิบัตมิีค่าร้อยละ 84.16ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท้ังสองด้าน (4) การประเมินผลผลติการ ตดิตามผลการพบว่า 

ครูผูส้อนสามารถนาไปใช้ในการจดัการเรียนรูไ้ด้อย่างเหมาะสม เมื่อติดตามจากผลจากผลการสอน ปรากฏว่านักเรยีนที่เรียน

จากบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ มผีลคะแนนการคิดวเิคราะห์โดยรวมเพิม่ขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งจากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด หลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพตาม

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ เฉลิม จักรชุม (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรยีนรู้

แบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครดู้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรยีนรู้ การวิจยั

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ 2) 

เพื่อพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครดู้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ 3) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของครู ทางด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 4)เพื่อศึกษาพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้ารบัการอบรม 5) เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพของหลักสตูร 6) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสังกัดส า นักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1จ านวน 30 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมือ ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมตาม

แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครดู้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ

เรียนรู้ แบบทดสอบวัดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสตูร

ฝึกอบรม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตทิดสอบสมมติฐาน ค่าท่ีผลการวิจยัพบว่า 1) สมรรถนะ

ของครูด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านความรู้ 8 องค์ประกอบ ด้านทักษะ 7 

องค์ประกอบและด้านคณุลักษณะ 3 องค์ประกอบ 2) หลักสูตรและคู่มือประกอบหลักสตูรมคีวามเหมาะสมมากที่สดุ 3) 

ประสิทธิภาพของหลักสตูร เท่ากับ 87.14/89.72 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 4) ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตาม



แนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะของครดู้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการ

จัดการเรียนรู ้

 

3. ผลประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ผลประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีให้ผู้เข้าฝึกอบรมประเมินความ เหมาะสมของหลักสตูรฝึกอบรม 4 ประเด็น พบว่า ภาพรวม

การประเมินหลักสตูรผู้เข้าฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  =4.58, S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านความ
เหมาะสมของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.58, S.D.=0.60) รองลงมาคือ ด้านความเป็นไปได้ในการน าความรู้จากการ
ฝึกอบรมไปใช้ ( x =4.57, S.D.=0.58) และด้านความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกอบรม ( x =4.52, S.D.=0.55) ตามล าดับ และ
ผลการทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสตูรพบว่า ผูไ้ด้คะแนนระหว่าง 24 - 30 มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 69.13  ซึ่ง
มากกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด แสดงว่า หลักสตูรที่ผู้วิจยัพัฒนาขึ้นมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชัย หนูแก้ว 
(2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการวิจัยในช้ันเรียนส าหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น
หลักสตูรที่มีกิจกรรมให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรยีนรู้และฝึกปฏิบตัิตามขัน้ตอนจนเกิดความรู้เชิงกระบวนการของการท าวิจัยในช้ัน
เรียน มี 4 ข้ันตอน คือ การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน การยกร่างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสตูร และการประเมินและปรับปรุง
หลักสตูร ข้ันท่ี 1 การส ารวจข้อมลูพื้นฐาน พบว่า มีความต้องการ รอ้ยละ 60.28 โดยเป็นหลักสตูรที่ให้มีปฏิบัติการวิจัยจริง 
การฝึกอบรมควรร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดโดยใช้หลักสูตรที่ส่วนกลางให้การรับรอง และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของโรงเรียนได้ เนื้อหาต้องการเกีย่วกับสภาพปญัหา และการออกแบบการวิจัย วิทยากรควรเป็นผู้จบปริญญาเอก และมี
ประสบการณ์ในการท าการวจิัย ช่วงเวลาฝึกอบรมควรเป็น 2 วัน และมีคา่ใช้จ่ายประมาณ 300 -400 บาท ข้ันท่ี 2 การยกร่าง
หลักสตูร หลักสูตรที่ผู้วิจยัยกร่างขึน้ มี 10 องค์ประกอบ คือ สภาพปัญหาและความจ าเป็นของการฝกึอบรม หลักการของ
หลักสตูร เป้าหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสตูร เนื้อหาของหลักสูตร การจัดกจิกรรมฝึกอบรม โครงสร้างของ
หลักสตูร สื่อการฝึกอบรม การวดัประเมินผล และรายละเอียดของแต่ละหน่วยการฝึกอบรม การหาคณุภาพของร่างหลักสูตร 
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องมีอยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 1.00 แสดงว่า หลักสตูรที่ผู้วจิัยยกรา่งขึ้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษา ส่วนความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยมคี่าอยู่ระหว่าง 3.40 ถึง 4.40 หมายความว่า องค์ประกอบด้านเป้าหมาย และ
โครงสร้างของหลักสูตรผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมระดับปานกลาง ส่วนองค์ประกอบอ่ืนๆ ของร่างหลักสูตร มีความ
เหมาะสมกับผู้ที่จะเข้าฝึกอบรมในระดับมากขึ้นไป ข้ันท่ี 3 การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการน าหลักสูตรไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 75 คน กลุม่เป้าหมาย ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรมี ค่าเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง 3.58 ถึง 4.01 ซึ่ง
เป็นผลการประเมินที่อยู่ในระดับสงูทั้งหมด ส่วนผลการตอบแบบทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสตูร มผีู้ไดค้ะแนนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 50 มีจ านวน 41 คน (ร้อยละ 54.66) ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ผลการทดสอบหลัง
ทดลองใช้หลักสูตร พบว่า มีผูไ้ด้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 25 คะแนน 41 คน (ร้อยละ 54.66) มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท่ีผู้
ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 25 ต้องมากกว่า 38 คน (ร้อยละ 50) แสดงว่า หลักสูตรทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ การ
ปรับปรุงหลักสูตร มีรูปแบบการพมิพ์ การพิสูจน์อักษร และการหลกีเลี่ยงการใช้ค าศัพท์เทคนิค 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรมัย์ ใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี ้



1. การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ หากมีบริบทที่ใกล้เคียงกันกับกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยนีส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้ เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก  

2. ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการกระตุ้นครูในการให้ความร่วมมือในการใช้หลักสูตร และมีการบวนการตดิตาม และ
ประเมินครผูู้สอนเป็นรายบุคคล 

3. การประเมินผลการใช้หลักสูตร ควรมีการประเมินต่อเนื่อง ในการน าหลักสูตรไปใช้กับผูเ้รียนในการพัฒนาสื่อการ
สอน และควรมีรางวลัหรือแรงจูงใจให้กับคร ู

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ควรน าเอาหลักสูตรที่พัฒนานี้ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่  

 2. ควรมีการสร้างระบบกลาง (Data Center) ที่สามารถตรวจสอบสือ่ท่ีครูผลติ หรือ นวัตกรรมที่ถูกสรา้งขึ้น และ
สามารถตรวจสอบตดิตามการผลติสื่อการสอนของครู   
 3. ควรมีการประเมินครผูู้สอน ในด้านความถนัดในการจัดการเรยีนการสอน และเน้นครูเป็นรายบุคคลให้ผลิตสื่อการ
สอนตามความถนัดของตนเอง 
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