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ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานคอมพิวเตอร
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศิริรัตน ชํานาญรบ1* และ กฤษมันต วัฒนาณรงค2
บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเสริมสมรรถนะดานคอมพิวเตอรที่
พึงประสงคของสถานประกอบการ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชบทเรียน e-Learning และ 3) เพื่อประเมิน
ความพึ งพอใจที่มี ตอระบบสารสนเทศที่ พั ฒนาขึ้ น ทํ าการสํ ารวจสมรรถนะดานคอมพิ วเตอร ด วยแบบสอบถามและ
สัมภาษณ สถานประกอบการดานไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 67 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 81
คน พบวา สมรรถนะที่พึงประสงคของสถานประกอบการแตกตางจากสมรรถนะของนักศึกษาที่มีในรายวิชา ระบบจัดการ
ฐานขอมูล จึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศและบทเรียน e-Learning ขึ้นตามความแตกตางของสมรรถนะ ประชากร คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ มตัวอยาง คือ นักศึ กษาคณะบริหารธุรกิ จ
จํานวน 35 คน เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุมเดียว สอบกอน-สอบหลัง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและสรางระบบสารสนเทศดวยเทคโนโลยีเว็บเบส ดวยภาษา PHP และ MySQL ใช Google
Form สรางแบบสอบถามออนไลน สถิติที่ใช คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความแปรปรวน คาความเชื่อมั่น t-test
และหาประสิทธิภาพโดยวิธี KW-CAI ซึ่งไดประสิทธิภาพเทากับ 87.70 เปอรเซ็นต อยูในระดับ “พอใช” บทเรียน
e-Learning จํานวน 9 หนวย ไดนําไปใชผานระบบสารสนเทศกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 35 คน โดยเลือก
ดวยวิ ธี เลื อกกลุ มตั วอย างแบบเจาะจง ผู ประเมิ นความพึ งพอใจที่ มี ต อระบบสารสนเทศคือ นั กศึ กษาที่เข าใช ระบบ
สารสนเทศที่สรางขึ้นจริง จํานวน 88 คน ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะทางดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาหลังจากที่ได
เรียนผานระบบสารสนเทศและบทเรียนที่พัฒนาขึ้นสูงกวาสมรรถนะทางดานคอมพิวเตอรกอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญที่
ระดั บ .05 2) นักศึ กษามีความพึ งพอใจต อการใช ระบบสารสนเทศและบทเรียนสํ าหรับการเสริ มสมรรถนะด าน
คอมพิ วเตอรในระดับ “มาก” ระบบสารสนเทศและบทเรี ยน e-Learning ที่พั ฒนาขึ้ นสามารถนําไปใชในการพัฒนา
สมรรถนะดานคอมพิวเตอรทพี่ ึงประสงคของสถานประกอบการได
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ, สมรรถนะดานคอมพิวเตอร, บทเรียน e-Learning
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Information System for Enhancing the Computer Competency of
Undergraduate Students, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Sirirat Chamnanrob1* and Krismant Whattananarong2
Abstract
The purposes of this research were to 1) develop and discover the efficiency of the
computerized information enhancement system of the company 2) study achievement after using eLearning lessons and to 3) evaluate the satisfaction with the developed information system. The
questionnaire was used to survey and interview 67 establishments in the Bangkok metropolitan area
and 81 undergraduate students. It was found that the desired performance of the establishments was
different from that of the students taking the course of Database Management System. The
development of e-learning information systems and eLearning was, therefore, based on the
performance difference. The population was undergraduate students of Rajamangala University of
Technology Phra Nakhon and the samples were 35 students studying in the Faculty of Business
Administration who participated in this experimental study using One-Group Pretest-Posttest Design.
The online questionnaire was created by the web-based information technology such as PHP-based
and MySQL-based web-based information systems, and Google and verified by the experts. The
questionnaire efficiency was achieved through of KW-CAI and gained 87.70 percent, which was fairly
acceptable. The e-Learning package consisted of 9 units and was administered with 35 Business
Administration students selected by means of purposive sampling. The results of the research revealed
that 1) the students' computer performance after studying through the information system and the
developed lesson was significantly higher than the computer literacy at the .05 level, and 2) the
students were highly satisfied with the use of information systems and lessons for enhancing the
computer use performance at a "high" level. The information systems and e-Learning lessons can
enhance the computer use performance of desirable establishments.
Keywords:*Information System, Computer Competency, e-Learning
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1. *บทนํา
สํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา กระทรวง
ศึกษาธิการ [1] กําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 โดยนําเสนอกรอบการ
จัดขอบเขตองคความรูของสาขาคอมพิวเตอรออกเปน 5
ดานหลัก คือ ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประยุกต เทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟตแวร โครงสรางพื้นฐานของระบบ และ
ฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ตามมาตรฐาน
สากล เพื่ อให บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ กษามี ส มรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และ มาตรฐานอาชีพ
ปญหาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คือ ไมสามารถ
จั ดการศึ กษาให นั กศึ กษาทุ กคนได ครบถ วน ตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการ สอดคลองกับขอมูล
รายวิ ชาในหลั กสู ตรที่ มหาวิ ทยาลั ยควรเพิ่ ม จากการ
สํ ารวจข อมู ลคุ ณสมบั ติ ของผู จบการศึ กษาด านไอที ที่
สถานประกอบการต องการ จํ านวนมากกว า 50 แห ง
พบวามีคุณสมบัติดานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
บางภาษาเปนที่ตองการ เชน โปรแกรมภาษาในตระกูล
.Net เปนตน จากการสอบถามศิษยเกา การสัมภาษณ
เจ าของสถานประกอบการ และ จากการนิ เทศสหกิ จ
ศึ กษา พบว า หลั กสู ตรไม สามารถจั ดการศึ กษาให ได
ครบถวน ทําใหนักศึกษาขาดสมรรถนะที่พึงประสงคของ
สถานประกอบการ การผลิตบัณฑิตใหมีมาตรฐานอาชีพ
ตามที่ ส ถานประกอบการกํ า หนด จึ ง ควรให ส ถาน
ประกอบการมีส วนรวมในการกํ าหนดหลักสู ตรเพื่ อให
สอดคล อ งกั บ มาตรฐานอาชี พ ทํ า ให บั ณ ฑิ ต ที่ เ ข า สู
ตลาดแรงงานไม เป นภาระของสถานประกอบการอี ก
ตอไป การสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารในสถานประกอบการ ป 2554 [2] มี ส ถาน
ประกอบการที่มีการใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ
โดยรวมประมาณ 505,254 แหง หรือ รอยละ 23.5 เฉลี่ย
ประมาณ 4.2 เครื่องตอกิจการ รอยละ 16.6 เปนสถาน
ประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ต มีบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ต
ในการปฏิบัติงานประจํา เพื่อคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา
และบริการมากที่สุด เฉลี่ย 4.0 คนตอกิจการ มีผูทํางาน
ด านไอซี ที อยู ในภาคบริ การและการค า 2 ใน 3 ของผู
ทํางานดานไอซีทีทั้งหมด
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จากปญหาสมรรถนะดานคอมพิวเตอรของนักศึกษา
ยังไมสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
จึงทําการวิจัยเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ด า นคอมพิ ว เตอร ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร” เพื่ อเสริ ม
สมรรถนะดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาใหมีสมรรถนะที่
สอดคลองกับสถานประกอบการ
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
สารสนเทศเสริมสมรรถนะดานคอมพิวเตอรของนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนคร
2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชบทเรียน
e-Learning
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมมติฐานของการวิจัย
นักศึกษาที่ใชระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ดานคอมพิวเตอร มีสมรรถนะดานคอมพิวเตอรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
นิยามศัพทเฉพาะ
สมรรถนะดานคอมพิวเตอร หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลที่เกี่ยวของกับ ฮารดแวร ซอฟตแวร และความ
สามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร วัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
บทเรียน e-Learning หมายถึง บทเรียนวิชา ระบบ
จัดการฐานข อมู ล หลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปนสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ด า นคอมพิ ว เตอร ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการดาน
ไอที ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานคอมพิวเตอร
หมายถึง ระบบสารสนเทศที่สรางขึ้นเพื่อเสริมสมรรถนะ
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ด านความรู เกี่ ยวกั บคอมพิ วเตอร ของนั กศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลมาตรฐาน
อาชีพดานคอมพิวเตอร
เริ่ม
สํารวจรายชื่อสถานประกอบการดานไอที ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
สรางแบบสอบถามสมรรถนะดานคอมพิวเตอร
ที่จําเปนสําหรับสถานประกอบการ
สรางแบบสอบถามสมรรถนะดานคอมพิวเตอร
ที่มีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศึกษาคนควาสมรรถนะอาชีพจากแหลงตางๆ
พิจารณารวมกับขอมูลการสัมภาษณสถาน
ประกอบการดานไอที
ไดสมรรถนะวิชาชีพดานคอมพิวเตอร
ที่พึงประสงคของสถานประกอบการ
ไดแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพดานคอมพิวเตอร
จบ
จากการสํารวจรายชื่อสถานประกอบการดานไอที ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไดรายชื่อสถานประกอบการ 67 แหง
จึงทําการสรางแบบสอบถามสมรรถนะดานคอมพิวเตอร
ที่ จํ าเป นสํ าหรั บสถานประกอบการและแบบสอบถาม
สมรรถนะด า นคอมพิ ว เตอร ที่ มี ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี รวบรวมสรุ ป และทํ า การเปรี ย บเที ย บ
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สมรรถนะ เพื่ อหาสมรรถนะที่แตกตาง จากนั้ นทํ าการ
ศึกษาค นคว าสมรรถนะอาชี พ จากแหล งตาง ๆ นํามา
พิจารณารวมกับขอมูลการสัมภาษณสถานประกอบการ
ดานไอที นําสมรรถนะอาชีพดานคอมพิวเตอรที่ได เปน
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตอไป
3.2 ศึกษาขอมูลและรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่
เหมาะสม ดําเนินการศึกษาขอมูล ดังนี้
3.2.1 ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
พระนคร
3.2.2 ศึกษามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 ซึ่งมีความสอดคลองกั บ
หลักสูตรของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
3.2.3 ศึ กษาทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข องกั บการพั ฒนา
ชุดฝกอบรมฐานสมรรถนะ ไดแก ความเปนมา รูปแบบ
วิธีการ การพัฒนา และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากเอกสาร
ตํารา งานวิจัย เว็บไซต และสิ่งพิมพอื่น ๆ
3.2.4 ศึกษาเครื่องมือสําหรับสรางระบบ
สารสนเทศเพือ่ พัฒนาสมรรถนะดานคอมพิวเตอร และ
3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.3.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.3.2 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะบริหาร
ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี จํานวน 35 คน เลือกแบบ เจาะจง
เปนกลุมทดลองระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ด านคอมพิ วเตอร และกลุ มตั วอย า ง 18 คน สํ า หรั บ
ทดสอบระบบ สอดคล องกั บ สุ จิ ตรา [3] ทํ าวิ จั ยเรื่ อง
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส รายวิชา ESS 110 :
วายน้ํา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา จํานวน 30 คน เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.4 แบบแผนงานวิจัย
การวิจยั นี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผน กลุม เดียว
สอบกอน – สอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest
Design) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดลองแบบ One Group PretestPosttest Design
Pretest
Treatment
Posttest
O1
X
O2
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โดยที่

O1 หมายถึง การทดสอบกอนเรียน
X หมายถึง การเรียนดวยบทเรียน e-Learning
O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน
3.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.5.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถนะดานคอมพิวเตอร และ บทเรียน e-Learning
มีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
1) แบบสอบถามสําหรับสถานประกอบ
การ ดําเนินการติดตอขอสํารวจดวยแบบสอบถามและ
สัมภาษณ สมรรถนะที่พึงประสงคของสถานประกอบการ
โดยสํารวจ ดานความรู ดานทักษะ ดานเจตคติ เพื่อกําหนด
สมรรถนะอาชีพดานคอมพิวเตอร
2) แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะดานคอมพิวเตอรที่
นั ก ศึ ก ษามี กั บ สมรรถนะด า นคอมพิ ว เตอร ที่ ส ถาน
ประกอบการตองการ
3) รู ป แบบที่ เหมาะสมในการพั ฒ นา
สมรรถนะด านคอมพิ วเตอร ของนั กศึ กษา โดยสํ ารวจ
ความคิดเห็นจากนักศึกษา เปนบทเรียน e-Learning
4) สร างระบบสารสนเทศเพื่ อพั ฒนา
สมรรถนะด านคอมพิ วเตอร โดยใช เทคโนโลยี เว็ บเบส
สรางบทเรียน e-Learning สามารถจัดเก็บขอมูลผูเรียน
เนื้ อหาวิ ช า ข อสอบ แบบประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ให
ทันสมัยได
5) สรางแบบประเมินการใชระบบ
สารสนเทศเพือ่ พัฒนาสมรรถนะดานคอมพิวเตอร
3.5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถนะดานคอมพิวเตอร โดยใช AppServ เปนเว็บ
เซิรฟเวอร ประกอบดวย Apache, PHP และ จัดการ
ฐานขอมูลดวย MySQL สําหรับสรางบทเรียน e-Learning,
และเป นเว็ บไซต ที่ สามารถสื่ อสารกั บผู เรี ยนได หลาย
ชองทาง ใช Google Form สรางแบบสอบถามและ
แบบทดสอบ โดยมี Flubaroo Add-on เพื่อตรวจขอสอบ
และแจงผลใหผูเรียนทราบผานทางอีเมล
3.5.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถนะดานคอมพิวเตอร เนนการเรียนรูดวยตนเอง
ไดทุกสถานที่และทุกเวลาที่ตองการ การสื่อสารระหวาง
ผูสอนและผูเรียน สามารถติดตอไดหลายชองทาง อาทิ
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เว็บบอรด สนทนา การใช Social Network ที่ไดรับ
ความนิ ยม เช น Facebook ระบบมี ความหลากหลาย
ทั้งดานสาระความรูดานไอทีและความรูทั่วไป
3.5.4 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช เ พื่ อ ดํ า เนิ น การวิ จั ย นี้
ประกอบด ว ย แบบทดสอบ และ แบบสอบถาม
(Questionnaire) จํานวน 1 ชุด เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจ
สอบ และทําการปรับปรุงตามขอเสนอของผูเชีย่ วชาญ
3.5.5 ทําการทดลองกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 คัดเลือกโดยใช
วิธีเลือกแบบเจาะจง จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของระบบ ความถูกตอง ความชัดเจนของภาพ
เสียง การดําเนินเนื้อหาสาระ และสวนอื่น ๆ ทั้งระบบ
หลังจากทดลองใชแลว ทําการสัมภาษณและนําขอมูล
มาปรับปรุ งแกไข ครั้งที่ 2 โดยทํ าการทดลองกับกลุ ม
ทดลองจํานวน 15 คน โดยเลือกตัวอยางที่ไมซ้ํากับครั้ง
ที่ 1 ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการใชระบบ และสัมภาษณ
หาขอบกพรองของระบบเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง
3.5.6 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชมาทําการ
แกไขปรับปรุง เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ
อีกครั้ง หลังจากนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 35 คน
แล ว ทํ า การประเมิ นผลการใช ระบบสารสนเทศเพื่ อ
พัฒนาสมรรถนะดานคอมพิวเตอร โดยใชแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูใชระบบ
3.5.7 การสรางแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูใชระบบ
3.6 วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
3.6.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ
ด านคอมพิ วเตอร 3 ด าน คื อ ด านความรู ด านทั กษะ
และ ดานเจตคติ จากสถานประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร การตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ จํานวน
67 คน ประกอบด ว ย เจ า ของสถานประกอบการ
ผูจัดการ ผูบริหารดานไอที และผูเกี่ยวของดานไอทีใน
สถานประกอบการ โดยสงแบบสอบถาม และรับคืนดวย
ตนเอง ใชแบบสอบถามออนไลนเกี่ยวกับสมรรถนะดาน
คอมพิวเตอรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหาร
ธุรกิ จ มี ผู ตอบแบบสอบถามจํ านวนทั้ งสิ้ น 81 คนเป น
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ โดยดําเนินการตาม
ขัน้ ตอนดังนี้
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

1) นําแบบสอบถามสถานประกอบการ
เกี่ยวกับ สมรรถนะดานคอมพิวเตอรที่จําเปน ดานความรู
ดานทักษะ ดานเจตคติ มาวิเคราะหขอมูล
2) นําแบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะดานคอมพิวเตอรที่มี มาวิเคราะหขอมูล
3) หารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนา
สมรรถนะดานคอมพิวเตอร
4) สรางระบบสารสนเทศเพื่อพั ฒนา
สมรรถนะด า นคอมพิ ว เตอร ประกอบด ว ยบทเรี ย น
e-Learning ในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5) สรางแบบประเมินการใชบทเรียน
e-Leaning ในระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ดานคอมพิวเตอร ที่สรางขึ้น
3.6.2 เปรียบเทียบสมรรถนะดานคอมพิวเตอร
ที่จําเปนตามความเห็นของสถานประกอบการกับสมรรถนะ
ดานคอมพิวเตอรที่มีของนักศึกษา นําสมรรถนะที่มีระดับ
จําเปนมาก คือ การออกแบบฐานขอมูลเฉลี่ย 3.64 มี
ความแตกต างจากสมรรถนะด านคอมพิ วเตอร ที่ มี ของ
นักศึกษาซึ่งมีนอยที่สุดคือการออกแบบฐานขอมูล เฉลี่ย
1.12 มาดําเนินการสรางระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถนะดานคอมพิวเตอร
3.6.3 การสํ ารวจความคิ ดเกี่ ยวกั บสมรรถนะ
ดานคอมพิวเตอรที่พึงประสงคสอดคลองกับสมรรถนะ
ดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาที่มี คือ ตองเพิ่มความรู
ดานระบบจัดการฐานขอมูล จึงสรางบทเรียน e-Learning
เรื่อง ระบบจัดการฐานขอมูล ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิ ชาระบบสารสนเทศ คณะบริ หารธุรกิ จ
โดยแบ งหน วยการเรี ยนเป น 9 หน วย แต ละหน วย
ประกอบด ว ย แบบทดสอบก อนเรี ย น บทเรี ยน และ
แบบทดสอบทายบท เปนเครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัย
3.6.4 ผลการวิเคราะหคาความยากและคาอํานาจ
จําแนกของขอสอบ
แบบทดสอบที่สรางขึ้นนําไปดําเนินการจัดสอบ
โดยกลุมตัวอยางจํานวน 35 คน ที่เคยผานการเรียนวิชา
ระบบจัดการฐานขอมูลมาแลว นํามาวิเคราะหเพื่อหาคา
ความยากและคาอํานาจจําแนก ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาความยากและคาอํานาจจําแนกแบบ
ทดสอบที่ใชในการวิจัย
แบบทดสอบรวม
เฉลี่ย
คาความยาก
0.23-1.00
0.68
คาอํานาจจําแนก
0.00-0.55
0.20
ผลการวิเคราะหพบวาค าระดั บความยากของแบบ
ทดสอบอยูระหวาง 0.23 ถึง 1.0 โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.68
และระดับคาอํานาจจําแนกของแบบ ทดสอบอยูระหวาง
0.00 ถึง 0.55 โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.20 ขอสอบบางขอที่
ไมไดมาตรฐาน จะตองมีคาระดับความยากอยูที่ 0.20 ถึง
0.80 และคาอํานาจจําแนกเปนคาบวกไมนอยกวา 0.20
ขอสอบมีการปรับเปลี่ยนตัวเลือกใหมเพื่อใหครอบคลุมถึง
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหาทั้ง 5 ทาน ใหความเห็นวาบทเรียน e-Learning
ที่ ส ร างขึ้ น มี ค วามตรงเชิ ง เนื้ อหา (IOC) และมี ค วาม
สอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม มีความเหมาะสม
ถูกตอง สามารถนําไปใชได
3.6.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เพื่อวัดระดับความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ ดานบทเรียน
e-Learning การแปลความหมายคาเฉลี่ย มีเกณฑดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก
3.50 – 4.49 หมายถึง ดี
2.50 – 3.49 หมายถึง พอใช
1.50 – 2.49 หมายถึง นอย
1.00 – 1.49 หมายถึง ควรปรับปรุง
ผูเชี่ยวชาญ มีความเห็นวา บทเรียน e-Learning
ที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมในระดับดี นําไปใชได ดังตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
e-Learning โดยผูเชี่ยวชาญ
ความเหมาะสม
ประเมินดาน
เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
ภาพ ภาษา และ เสียง
ตัวอักษรและสี
แบบทดสอบ
การจัดการบทเรียน
การใชบทเรียน
คาเฉลี่ยรวม

𝑋𝑋�

4.40
4.20
4.20
4.23
4.37
4.07
4.27

𝑆𝑆𝐷𝐷

0.61
0.39
0.45
0.47
0.41
0.62
0.49
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ผลการประเมิ นความคิ ดเห็ นของผู เชี่ ยวชาญ
พบวาบทเรียน e-Learning ที่สรางขึ้น สวนใหญเห็นวา
มีความเหมาะสมในระดั บดี โดยมี คาเฉลี่ ยรวมทั้ งฉบั บ
4.27 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยที่ 0.49 หลังจากที่ได
ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว จึงนําไปให
ผูใชระบบทดลองใชบทเรียน
3.6.5 ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ โดยเลือกใชสูตรวิเคราะหคาความเชื่อมั่น
ของ คูเดอร-ริชารดสัน 20 (K-R#20) ผูทําแบบทดสอบ
จํานวน 35 คน แบบทดสอบจํานวน 90 ขอ ผลการ
วิ เคราะห แบบทดสอบมี ค าความเชื่ อมั่ นโดยรวมอยู ที่
ระดับ 0.75 แสดงวา สามารถนําไปใชเปนแบบ ทดสอบ
ในบทเรียนได ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหคาระดับความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบที่ใชในการวิจัย
𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑆𝑆 2
แบบทดสอบ 𝑛𝑛 𝑘𝑘 𝑋𝑋�
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

35 90 62.06 68.47 0.75

4. ผลการวิจัย
4.1 ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะดาน
คอมพิวเตอรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีประสิทธิภาพในระดับดี
จากผลการประเมินดังนี้
4.1.1 ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะด า นคอมพิ ว เตอร ที่ พึ ง ประสงค ข องสถาน
ประกอบการดานไอที ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามจากสถานประกอบการดานไอที สวนใหญ
เปนเพศชาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 63 และ เพศ
หญิง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 37 มีประสบการณ
ในการทํางานเปนโปรแกรมเมอรหรือตําแหนงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 62.69 รองลงมา
เปน หัวหนางาน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 14.92
เป น ผู จั ดการหรื อผู อํานวยการ จํ านวน 9 คน คิดเป น
ร อ ยละ 13.43 และ เป น เจ า ของกิ จ การหรื อเป น ผู มี
สวนรวมในการถือหุนกิจการ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ
8.96 สถานประกอบการที่มี ลั กษณะเป น ผู พัฒนาไอที
เพื่อจัดจํ าหน าย จํานวน 32 คน คิ ดเป นรอยละ 47.76
รองลงมาเปน สถานประกอบการแบบผูใชไอที จํานวน
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19 คน คิดเปนรอยละ 28.36 และ เปนสถานประกอบการ
ที่มีลักษณะเปนผูพัฒนาไอทีเพื่อใชในองคกร จํานวน 16 คน
คิดเปนรอยละ 23.88
4.1.2 ผลการสํารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับสมรรถนะ
ด า นคอมพิ ว เตอร ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอมูลสถานภาพ
ทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถามซึ่ งเป นนั กศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ 57.00 และเปนเพศชาย จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 43.00 เลือกวิธีการศึกษาดวยตนเอง จํานวน 66
คน คิดเปนรอยละ 32.51 รองลงมา เลือกวิธีศึกษาจาก
สื่อ e-Learning เชน YouTube, Facebook, Blog
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 29.06 และเรียนในรายวิชา
จากสถาบัน การศึกษาที่กําลังศึกษา จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ 22.66 เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของ
สถานประกอบการ กับ สมรรถนะที่มีของนักศึกษา พบวา
สมรรถนะด านความรู เปนสมรรถนะที่พึงประสงคของ
สถานประกอบการ ในระดับมาก คือ มีความรูความสามารถ
ในการออกแบบฐานขอมูล (𝑋𝑋� = 3.64, 𝑆𝑆𝐷𝐷. = 1.11)
แตกตางจาก สมรรถนะที่มีของนักศึกษา ระดับนอยที่สุด
(𝑋𝑋� = 1.11, 𝑆𝑆𝐷𝐷. = 0.90) ในขณะที่สมรรถนะที่พึงประสงค
ดานทักษะของสถานประกอบการ สมรรถนะดานทักษะ
ในระดับมาก คือ สามารถใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
เชน MS-Access, MySQL (𝑋𝑋� = 3.70, 𝑆𝑆𝐷𝐷. = 1.13)
เปรียบเทียบกับ สมรรถนะที่มีของนักศึกษา อยูในระดับ
ปานกลาง (𝑋𝑋�= 3.37, 𝑆𝑆𝐷𝐷. = 1.00) สอดคลองกับการ
พัฒนาสมรรถนะ ดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จึงตองพัฒนาเกี่ยวกับความรูและทักษะดาน
การจัดการฐานขอมูล ใหเพิ่มขึ้น
4.1.3 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานคอมพิวเตอร
โดยใช เทคโนโลยี เว็บเบส สามารถจัดเก็บขอมูลผูเรียน
รายวิชา แบบทดสอบ และคะแนนได
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

รูปที่ 1 ตัวอยางระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จากรูปที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาสูระบบไดจากอุปกรณ
คอมพิวเตอร โนตบุค แท็บเล็ต หรือสมารทโฟน ที่สามารถ
เชื่อมเข าสูเครือขายอินเทอรเน็ ต ทําใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดทุกสถานที่ ทุกเวลาที่ผูเรียนตองการ

รูปที่ 2 ระบบแสดงรายการใหเลือกเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ดานคอมพิวเตอรตามความตองการของผูเรียน
จากรู ปที่ 2 ผู เรี ยนเข าสู ระบบและเลื อกรายวิ ชาที่
ตองการพัฒนาสมรรถนะ แตละรายวิชาผูเรียนจะตองทํา
แบบทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความรูกอนเรียน จากนั้น
จึงเขาสูบทเรียน หลังจากเรียนจบแลวจึงทําแบบ ทดสอบ
หลังเรี ยน ระบบแสดงคะแนนก อนเรียนและหลั งเรียน
สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยตนเอง
ตารางที่ 5 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
e-Learning จากคะแนนแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน
บทที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คะแนนกอนเรียน
คะแนนหลังเรียน
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คะแนนรวม
248
246
230
187
188
194
197
190
171
1851
2756

คะแนนเฉลีย่
7.09
7.03
6.57
5.34
5.37
5.54
5.63
5.43
4.89
52.89
78.74

จากตารางที่ 5 แสดงคะแนนทดสอบก อ นเรี ย น
(Pretest) เฉลี่ยรอยละ 52.89 เปรียบเทียบกับคะแนน
ทดสอบหลังเรียน (Posttest) เฉลี่ยรอยละ 78.74 แสดง
ใหเห็นวา หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนจากบทเรียน e-Learning
แลวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เครื่องมือที่สรางขึ้นเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ไดนําไปทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 35 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน
ตารางที่ 6 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
e-Learning
รายการ
แบบฝกหัด
ระหวางเรียน
แบบทดสอบ
หลังเรียน

สูตร

จํานวน คะแนน
คาเฉลี่ย
นักศึกษา รวม
อัตราสวน
�
35
2769 𝐸𝐸𝑎𝑎 0.88
35

2756

𝐸𝐸�𝑏𝑏

KW-CAI = 50(𝐸𝐸�𝑎𝑎 +𝐸𝐸�𝑏𝑏
= 50(0.88+0.87)
= 87.70

0.87

(1)

จากตารางที่ 6 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
e-Learning โดยใชสูตรของ KW-CAI การประเมินคา
E-CAI มีหนวยเปนเปอรเซ็นต มีเกณฑดังนี้
95 – 100
90 – 94
80 – 89
ต่ํากวา 80

มีประสิทธิภาพดีมาก
มีประสิทธิภาพดี
มีประสิทธิภาพพอใช
ตองปรับปรุงแกไข

ผลจากการทดลองใช พบวา คาเฉลี่ยอัตราสวนของ
คะแนนแบบฝ ก หั ด กั บ คะแนนเต็ ม ของแบบฝ ก หั ด มี
อัตราสวนเฉลี่ย 0.88 ค าเฉลี่ยอัตราสวนของคะแนน
แบบทดสอบกับคะแนนเต็มของแบบทดสอบมีอัตรา สวน
เฉลี่ย 0.87 การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน CAI
[4] โดยใชสูตร KW-CAI คิดเปนรอยละ 87.70 แสดงวา
บทเรียน e-Learning ที่สร างขึ้น อยูในเกณฑ รอยละ
80-89 มีประสิทธิภาพพอใช สามารถนําไปใชได
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูใชบทเรียนสูงขึ้น
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ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของผูใชบทเรียน
ผลสัมฤทธิ์
กอนเรียน
หลังเรียน

*p < .05

𝑛𝑛

35
35

𝑋𝑋�

𝑆𝑆𝐷𝐷

52.89 10.23
78.74 2.28

𝑡𝑡

-16.37*

จากตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูใชบทเรียน คะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียนเฉลี่ยรอยละ 78.74 สูงกวาคะแนนแบบทดสอบกอน
เรี ย นเฉลี่ ย ร อยละ 52.89 ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
คะแนนแบบทดสอบกอนเรียน 10.23 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 2.28 การทดสอบคา
𝑡𝑡 มีคา -16.37 หมายถึง คะแนนแบบทดสอบกอนเรียน
นอยกวาคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อนักศึกษาได
ใช บทเรี ยน e-Learning วิ ชา ระบบจั ดการฐานข อมู ล
แลวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาระบบ
สารสนเทศและบทเรี ยนที่ พั ฒนาขึ้ นใช ทํ าให ผู เรี ยนมี
สมรรถนะทางคอมพิวเตอรสูงขึ้น ตามสมมุติฐานการวิจัย
ขอ 2
4.3 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ ระบบ
สารสนเทศเพื่ อพั ฒนาสมรรถนะด านคอมพิวเตอรของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร จํานวน 88 คน ไดนําไปใชงานจริง และ
ทําการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบ
ตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะดาน
คอมพิวเตอร โดยนักศึกษา
รายการ
ดานเนื้อหาและการดําเนิน
เรื่อง
ดานภาพ ภาษา และเสียง
ดานตัวอักษรและสี
ดานแบบทดสอบ
ดานการจัดการบทเรียน
ดานการใชบทเรียน
เฉลี่ย
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𝑋𝑋�

𝑆𝑆𝐷𝐷 ความหมาย

4.34 0.56

มาก

4.24
4.32
4.38
4.36
4.42
4.34

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.60
0.61
0.59
0.54
0.58
0.58

จากตารางที่ 8 หลังจากเผยแพรใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ทุกชั้นปไดทดลองใช โดย
แจ งวั ตถุ ประสงค และกํ าหนดระยะเวลาในการใช งาน
ระบบ เปนเวลา 1 สัปดาห หลังจากใชระบบที่สรางขึ้น
แลว ใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบผาน
ทางเว็บไซต นักศึกษาไดเขาทดลองใชงานระบบจํานวน
ทั้งสิ้น 88 คน นักศึกษาใชงานระบบจากอุปกรณคอมพิวเตอร
โนตบุค แท็บเล็ต สมารทโฟน ที่สามารถเขาระบบเครือขาย
อิ นเทอร เน็ ตได จากทุ กแห ง ทุ กเวลา ทุ กสถานที่ และ
สามารถเขาใชระบบไดไมจํากัดครั้ง ผลการประเมินความ
พึ งพอใจที่ มี ต อระบบสารสนเทศเพื่ อพั ฒนาสมรรถนะ
ดานคอมพิวเตอร ทั้ง 6 ดาน คือ ดานเนื้อหาและการ
ดําเนินเรื่อง ดานภาพ ภาษา และเสียง ดานตัวอักษรและ
สี ดานแบบทดสอบ ดานการจัดการบทเรียน ดานการใช
บทเรียน เฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.34 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .58 ดังนั้น นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
มาก สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยขอที่ 3
5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 ระบบสารสนเทศเพื่ อพั ฒ นาสมรรถนะด า น
คอมพิ วเตอร ที่ สร างขึ้ น ได สร างบทเรี ยน e-Learning
จากรายวิ ชาที่ เกี่ ยวข องกั บคอมพิ วเตอร ตามหลั กสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จากผล
การสํารวจความตองการสมรรถนะดานคอมพิวเตอรที่พึง
ประสงคของสถานประกอบการ ทําการทดลองพัฒนา
สมรรถนะดานคอมพิวเตอร ในรายวิชา ระบบการจัดการ
ฐานขอมูล ดวยบทเรียนล e-Learning และ ทําการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning โดยใช KW-CAI
จากการใชคะแนนเฉลี่ยของแบบฝกหัด 𝐸𝐸�𝑎𝑎 = 0.88 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 𝐸𝐸�𝑏𝑏 = 0.87 ประเมินคา E-CAI =
87.70 บทเรียนมีประสิทธิภาพพอใช นําไปใชได
5.2 ผลการทดลอง พบวา คะแนนหลังเรี ยนเฉลี่ ย
87.49 สูงกวา คะแนนกอนเรียนเฉลี่ย 58.76 แสดงวา
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning ที่สราง
ขึ้ น โดยใช สู ต ร KW-CAI ได ค าเฉลี่ ย อั ต ราส ว นร อยละ
87.70 มีประสิทธิภาพในระดับพอใช ผลมาจากการใช
คะแนนเฉลี่ยของแบบฝกหัด 𝐸𝐸�𝑎𝑎 = 0.88 และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน 𝐸𝐸�𝑏𝑏 = 0.87 เปนการประเมินประสิทธิภาพ
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บทเรี ยนเฉพาะในส วนของบทเรี ยน e-Learning ความ
พึงพอใจที่มีตอระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมเฉลี่ย 4.34
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .577 อยูในระดับมาก เนื่องจาก
กระบวนการพัฒนาไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
การพัฒนาตามวิธีการที่ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
ทุกขั้นตอน สอดคลองกับ ธัญญลักษณ [5] พบวา บทเรียน
อีเลิรนนิง มีประสิ ทธิ ภาพ 85.90/80.80 ตามเกณฑ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ผูเรียนมีคะแนนสอบหลัง
เรียนแตกตางจากคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05
5.3 ความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (𝑋𝑋�=3.77, 𝑆𝑆𝐷𝐷= 0.82) สอดคลองกับ สินีนาถ
[6] พ บ ว า บ ท เ รี ย น e-Learning ที่ ส ร า ง ขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ 87.14/84.35 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนดวยบทเรียน e-Leaning สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความคิดเห็นตอการเรียน
e-Leaning อยูในระดับดีมาก (4.51) สอดคลองกับ ศิริพล
และ กฤช [7] พบวา การเรียนออนไลนโดยใชกระบวนการ
MIAP มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส
เทากับ 1.26 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกวา
กอนเรียน คิดเปนรอยละ 79 และความพึงพอใจที่มีตอ
รูปแบบการเรียนการสอน ของ นักศึกษาจํานวน 26 คน
พบว า ผู เรี ยนมี ความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก
(𝑋𝑋� = 4.48, 𝑆𝑆𝐷𝐷. = 0.51) สอดคลองกับ ภาสกร [8] พบวา
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเรียน E1 และ E2 เทากับ
90.16/92.76 ผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนบนระบบเครือขาย
ที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
6. ขอเสนอแนะ
6.1 การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ควรสํ ารวจสมรรถนะที่พึ งประสงค
ของสถานประกอบการ กอนนํ าไปเปนแนวทางในการ
พั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ เพื่ อให ส อดคล องกั บ ความ
ตองการทีแ่ ทจริงของสถานประกอบการ
6.2 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของนั กศึกษาให เป นผูมี สมรรถนะตรงกั บความ
ตองการของสถานประกอบการ ควรเพิ่มสมรรถนะดาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสมรรถนะอาชีพมากยิ่งขึ้น
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6.3 การนําสื่อประสมชนิดตาง ๆ มาใชประกอบใน
ระบบ ทําใหสามารถนําเสนอไดบนสื่อหลายประเภท ควร
พัฒนาเปน Mobile Application ที่สามารถประมวลผล
ไดเร็ว จะทําใหนาสนใจติดตามยิ่งขึ้น
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