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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนกัศกึษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูใน
สถานศกึษาอาชีวศกึษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 

ผู้ วิจยั อธิปัตย์ พฒัน์นาวิน 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดษุฎี สีวงัค า  

  
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และ 2) แนวทางการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนกัศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก  ท าการสุม่ตวัอย่างโดย
แบ่งประชากรออกตามจงัหวดั คือ ชลบรีุ ระยอง จนัทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบรีุ และสระแก้ว 
รวมจ านวนสถานศึกษา  84 แห่ง จ านวนนักศึกษา 6,452 คน ได้กลุ่มตัวอย่างตามตารางเท่ากับ  363 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินโดยผู้ เรียนเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และแบบสมัภาษณ์อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ามธัยฐาน และค่าพิสยั โดยใช้ การวิเคราะห์จัดล าดบัความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็นด้วยวิธี Modified Priority Needs Index (PNI Modified) ผลการศึกษาพบว่าความต้องการ
จ าเป็นของนกัศึกษาอันดับ 1 คือ ทกัษะที่ 2 สมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต  (PNI Modified = -0.139) 
อนัดบัท่ี 2 คือ ทกัษะที่ 8 สมรรถนะด้านการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ (PNI Modified = -0.148) และ อนัดบัท่ี 
3 คือ ทกัษะที่ 4 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า สามารถจดัการกบัย่อหน้าในเอกสาร (จดัรูปแบบย่อ
หน้าของเอกสาร ด้วยเมนู Line Spacing, Indent ปรับแต่งเอกสารด้วยชุดรูปแบบ ด้วยเมนู Theme และแบ่ง
สว่นเอกสาร ด้วยเมน ูPage Break, Section Break ได้) (PNI Modified = -0.162) ตามล าดบั   

 

ค าส าคญั : การประเมินความต้องการจ าเป็น, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นกัเรียนอาชีวศกึษา 
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This aims of this research are as follows: (1) to study the needs of the students; and (2) 

to study ways to develop information technology and communication skills. The sampling was 
performed by dividing the population into provinces, namely Chon Buri, Rayong, Chanthaburi, Trat, 
Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachinburi and Sa Kaeo, a total of 6,452 students at 84 educational 
institutions. This research was a survey study and the population consisted of 363 students in Business 
Computing at the Higher Vocational Certificate Level in vocational schools under the Office of the 
Eastern Vocational Education Commission. The research tools were the assessments of the students 
on the needs and requirements of information technology and communication skills, and an interview 
form for teachers as well as school administrators. The statistics used in the data analysis were 
percentage, median, and range, using the Modified Priority Needs Index (PNI Modified) method. The 
research findings can be summarized as follows: the needs of the students ranked first, was the 
second skill, internet usage competency, such as searching for information on the internet, the search 
results and managing searchable data. The second ranked was skill eight, online collaboration 
competency. The online work space can be shared to work on the online work space according to the 
specified criteria and can share space for online collaboration (PNI Modified = -0.148) The third ranked 
was the fourth skill, competence in using word processing programs, can deal with paragraphs in the 
documents: format document paragraphs with line spacing, indent, customized documents with 
themes in the Theme menu, and dividing documents with the Page Break and Section Break menus 
(PNI Modified = -0.162), respectively. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก  ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี สีวงัค า อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและ
แก้ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ ตลอดจนตรวจทาน แก้ ไขข้อบกพร่องตา่ง ๆ ด้วยความเอาใจใส ่และให้ความกรุณา
ต่อผู้ วิจัยอย่างดีย่ิง รวมไปถึงคณาจารย์หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาทุก
ท่าน ท่ีให้ค าแนะน า ขดัเกลา และข้อชีแ้นะ ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินการวิจยั การค้นคว้าหาความรู้ อีก
ทัง้เป็นต้นแบบของครูท่ีปลูกฝังให้แก่ผู้ วิจัย ตลอดจนเป็นก าลังใจให้ผู้ วิจัยเสมอมา  พร้อมทัง้ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้ วิจยัจนประสบความส าเร็จในครัง้นี ้ขอกราบขอบพระคณุทกุท่านเป็นอย่างสงู ไว้ 
ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญานันท์ นิลสุข ประธานคณะกรรมการสอบปาก
เปลา่ และคณะกรรมการทกุท่าน ท่ีร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปลา่ในครัง้นี ้อีกทัง้ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน าท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงปริญญานิพนธ์ฉบบันีใ้ห้สมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา
เวช โอสถศกัดา และอาจารย์ ดร.ธนดล ภสูีฤทธ์ิ ท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการตรวจคณุภาพของเคร่ืองมือวิจยั 
ให้ข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ตอ่การปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือวิจยัให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ วรพจน์ พรหมจักร คุณดลพรรษ พันธุ์พาณิชย์ และคุณณภัทร ดีมาก 
ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และนกัศกึษาวิทยาลยัอาชีวศกึษาในเขตภาคตะวนัออก ท่ีให้ความอนเุคราะห์
ข้อมลู ตลอดจนค าแนะน าในด้านตา่ง ๆ เพ่ือความสมบรูณ์ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้

สดุท้ายนี ้ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ คณุแม ่และครอบครัว เพ่ือนร่วมรุ่นทกุคน ตลอดจนอีกหลายท่าน
ท่ีมิได้ กล่าวนามในท่ีนี ้ท่ีให้การสนบัสนุนช่วยเหลือ และเป็นก าลงัใจจนปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จ ลลุ่วง
ไปด้วยดี ก่อเกิดเป็นคณุคา่ และประโยชน์อนัเกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบบันีต้อ่ไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
              “เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology, 
ICT)”“ในปัจจุบนัมีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวนั และมีบทบาทต่อสงัคมมากขึน้อย่างทวีคณู“ ด้วย
วิวฒันาการทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีการพฒันาเกิดเป็นอุปกรณ์ท่ีล า้สมยั สามารถเช่ือมตอ่กับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศและการท าธุรกรรมต่าง ๆ ได้จาก   ทั่วโลก 
(Internet of Things, IoT) ซึ่งในขณะเดียวกันนัน้ ผู้ ใช้โดยส่วนใหญ่อาจมีความรู้ความเข้าใจท่ี
คลาดเคล่ือน หรือการใช้งานในทางท่ีผิด สง่ผลลพัธ์ในทางลบมากกวา่ทางบวกทัง้ตอ่ตนเอง สงัคม
และประเทศชาติ โดยขาดซึ่งคุณลักษณะและคุณสมบตัิท่ีดีของการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Good 
Digital Citizens) ท่ีมีทักษะและความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์  ตลอดจนช่องทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตในฐานะพลเมืองดิจิทลัท่ีสมบรูณ์ 
เกิดประโยชน์ทัง้ตอ่ตนเอง ผู้ อ่ืนและสงัคม บนบรรทดัฐานแหง่การเปล่ียนแปลงท่ีถกูต้องอย่างชาญ
ฉลาด รวมทัง้ไม่ตกเป็นเหย่ือทางเทคโนโลยีท่ีไร้พรมแดนดงักล่าวนี ้โดยอาศยัความรู้ และทกัษะ
จากการศกึษาในทกุ ๆ ระดบั ทัง้นีก้ารเรียนการสอนหรือการศึกษาในศาสตร์สาขาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารนัน้ ถือเป็นศาสตร์และศลิป์ท่ีมีเนือ้หาครอบคลมุอยา่งกว้างขวาง รวมทัง้
ได้รับการส่งเสริมและพฒันาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพ่ือสร้างความพร้อมให้กบัพลเมืองในการรับมือ
กบัความเปล่ียนแปลง ตลอดจนส่ือต่าง ๆ ในปัจจุบนัมีการน าเสนอข่าวสารและเนือ้หาสาระด้าน
เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึน้  ท าให้สามารถรับทราบ ค้นคว้าและบูรณาการข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การตดัสินใจ และน าไปใช้ให้มีความเหมาะสมในทกุมิติของการด ารงชีวิต การท างาน
และการเรียนรู้อย่างผู้ มีทักษะความสามารถ ท่ีถือเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสง ค์ได้อย่างมี
ประสิทธิผล ทัง้นีใ้นภาคการศึกษา“รัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบายให้มีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารบรรจุในแผนการเรียนการสอน และให้มีการพัฒนาบุคลากรทัง้ด้าน
ผู้ ผลิตและผู้ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยให้ผู้ เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ อนัจะน าไปสู่การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ตลอดจนให้มีหน่วยงานกลาง ในการท าหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย ก าหนด
แผน ส่งเสริม และประสานการวิจัย ในการพัฒนาและการใช้ รวมทัง้การประเมินคุณภาพ 
ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา ตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ 
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พุทธศักราช 2542 ในหมวดท่ี 9“ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545, น.18) 
ประกอบฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2562) “ซึ่งมีสาระส าคญั
มุ่งเน้นให้มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการ
สอน เพ่ือพฒันาสงัคมไทยไปสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาท่ีสอดคล้องตามบริบทของสงัคมในแตล่ะยุค
โดยล าดบั ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบตัิอย่าง เป็นรูปธรรม 
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดงัปรากฏในแผนการศกึษาแห่งชาติ“(ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545, น.22-23) “ได้กล่าวถึงความส าคญัตอนหนึ่งซึ่งตระหนกั
ถึงปัจจยัท่ีมีผลมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอนไว้ว่าเป็น
การปรับปรุงคณุภาพการศึกษาของไทยในศตวรรษท่ี 21 ให้มีการพฒันาทกัษะ การคิด วิเคราะห์ 
และความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งหวังให้เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือเปล่ียนแปลง
สงัคมไทยไปสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ยคุใหม่“ 
              โดยแผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (2560-2564) “ท่ีมีการก าหนดกรอบ
ทิศทางในการพฒันาองค์ความรู้ โดยรวมเอาบริบทตา่ง ๆ เข้าไว้ด้วยกนั ได้แก่ ครอบครัว  โรงเรียน 
ชุมชน สังคม และส่ือเพ่ือส่งเสริมเยาวชน ในรูปแบบภาคีท่ีมีพลังในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป“ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2556, ออนไลน์)  “ซึ่งทกัษะการเรียนรู้ในด้าน
ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ในส่วนของทักษะการเรียนรู้ทางนวัตกรรมหรือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีหมายถึงบริบทของทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
( Information, Media and Technology Skills) นั น้  ล้ วน มี ส า ร ะส า คัญ ท่ี ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด
สภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิตท่ีดี อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงและพฒันา
ไปอย่างไม่หยดุยัง้ของเทคโนโลยี อย่างมีวิจารณญาณด้านตา่ง ๆ ดงันี“้ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557, ออนไลน์) 
                    1. ความรู้ด้านสารสนเทศ “ (Information Literacy) ซึ่งประกอบด้วย การเข้าถึงและ
ประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluation Information) และการใช้ การจัดการสารสนเทศ 
(Use and Manage Information) “  
                    2. ความรู้ด้านส่ือ “ (Media Literacy) ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการ
วิเคราะห์ส่ือ (Analyze Media) และความสามารถในการผลิตส่ือ (Create Media Products) “  
                    3 .  ค ว าม รู้ ด้ านสา รสน เทศ  การ ส่ื อสา ร  และ เทค โน โล ยี  “ ( Information, 
Communication and Technology Literacy) ซึ่ ง ป ระกอบ ด้วยการ ใ ช้ เทค โน โล ยีอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ (Apply Technology Effectively) ในการเป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิจัย จัดการ 
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ประเมิน และส่ือสารดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในการเข้าถึง
และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดงัจะเห็นได้ว่าทัง้ 3 ประการ ล้วนเป็นความส าคญัในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสอดคล้องตอ่การพฒันาคนเพ่ือให้เกิดทกัษะการด ารงชีวิตและอาชีพ คือ 
มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงในโลกยุคปัจจุบนัได้
เป็นอยา่งด“ี 
              สอดคล้องกับบริบทของการจัดเรียนการสอนในระดบัอาชีวศึกษา ท่ีมีความมุ่งหวังให้
ผู้ เรียนซึ่งถือเป็นผลผลิตทางการศึกษา ได้มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถในเชิงคณุภาพเพ่ือการ
ปฏิบตัิงานจริง ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนา และขับเคล่ือนประเทศในบริบทต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสม “อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้
อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 “  
(พระราชบญัญัติการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2551, 2551, น. 24)  ท่ีกล่าวถึงวตัถุประสงค์ และผลลพัธ์
ในการตราพระราชบญัญัติดงักล่าวไว้ในตอนท้ายว่า “เพ่ือเป็นการควบคมุและดแูลกระบวนการ
สร้างคนให้มีมาตรฐานเทียบเทา่ระดบัสากล ท่ีสามารถรับรู้และเข้าใจ ตลอดจนสามารถปฏิบตัิงาน
ได้จริงอย่างสอดคล้องตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิรวมถึงแผนการศกึษาแห่งชาติ 
ในการยกระดบัการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชา
ชน โดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ”  และเม่ือกล่าวถึงสภาพท่ีเป็นจริงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยเฉพาะในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งมีความสอดคล้องและตรงตามทกัษะท่ีปรากฏเป็นมาตรฐาน จากงานวิจยั
เก่ียวกบัหลกัสตูรการเรียนการสอนระดบัอาชีวศกึษา พบว่า หลกัสตูรมีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบั
กรอบคณุวฒุิวิชาชีพ (สถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ, 2559, 
ออนไลน์)  อย่างมีนยัส าคญั ซึ่งเป็นมาตรฐานและใช้เป็นแม่บทในการพฒันาคนเชิงคณุภาพบน
ระบบการศกึษาอาชีวศกึษา ท่ีสามารถตอบสนองตอ่สถานประกอบการ และบรรลตุามเป้าประสงค์
ของการจดัการศกึษาในระดบัอาชีวศกึษาในสภาพการณ์ปัจจบุนัได้เป็นอยา่งดี 
              ทัง้นีใ้นการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา “ยังได้มีการจัดการทดสอบมาตรฐานทางทักษะ
วิชาชีพของนกัศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้ตรงตามมาตรฐานอย่างมีคณุภาพ  ในการจัด
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) และการทดสอบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ (VQ) โดยบรูณาการความร่วมมือจากทกุฝ่ายในภาพรวม และมีแม่งาน คือ สถาบนัทดสอบ
ทางการศกึษาแห่งชาติ (สทศ.)  ซึ่งผลการสอบย้อนหลงั 4 ปี (2558-2561) พบว่า นกัศกึษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกมีผลคะแนน
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เทียบกบันกัศกึษาในภาคอ่ืน ๆ มีคะแนนอยู่ในล าดบัสงูสดุท่ีร้อยละ 88.06 เม่ือเทียบกบัพืน้ท่ีอ่ืน ๆ 
ของประเทศทัง้ 6 พืน้ท่ี ซึ่งจ าแนกพืน้ท่ีโดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา“ (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2561, น. 10-14)  “จากการจดัทดสอบ
มาตรฐานทางทกัษะวิชาชีพดงักล่าว ถือเป็นมาตรฐานท่ีส าคญัในการประเมินผลทกัษะทางการ
ศึกษาของนักศึกษาอาชีวศึกษา ด้วยสถิติร้อยละของคะแนนข้างต้น  ชีว้ดัได้ว่าสิ่งใดเป็นมูลเหตุ
หรือเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการท าให้ผลคะแนนออกมาโดดเดน่และมีคา่สงูกว่าภาคอ่ืน ๆ กล่าวคือ 
ทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใด มีค่าคะแนนสงู และในการเดียวกันนีท้กัษะแต่ละ
องค์ประกอบใด มีคา่มากน้อยเพียงใดเป็นส าคญั” 
              อนึ่ง “กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบในการพฒันาการศึกษา
ของชาติ ได้จดัท าแผนพฒันาการศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยก าหนดยทุธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาในด้านคุณภาพท่ีตอบโจทย์บริบทความ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีให้คนได้รับโอกาสในการเข้าถึง และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างทั่วถึง“ (ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2559, 
ออนไลน์) ประกอบกบัมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีให้ความส าคญั และร่วมเป็นภาคีในการ
ส่งเสริมพฒันาสมรรถนะ ความรู้ และทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือการพัฒนาก าลังคน และเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างยั่งยืน อาทิเช่น สถาบัน
คณุวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับ ICDL ซึ่งเป็นผู้น าด้านการประเมิน
ทกัษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานสากล ในการร่วมกันจดัการ
ประเมินทกัษะดงักล่าวซึ่งเป็นหวัใจและเคร่ืองมือหลกัในการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัภาคธุรกิจ ส่งผล
ตอ่การแข่งขนัด้านเศรษฐกิจของไทย และเป็นการติดอาวุธเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ด้วยเกณฑ์ท่ีมีมาตรฐานเช่ือถือได้ (สถาบนัพัฒนาและ
ทดสอบทกัษะด้านดจิิทลั, 2563, ออนไลน์) 
              จากการส ารวจศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษาระดับ
อาชีวศกึษา หลกัเกณฑ์ในการประเมินหลกัสตูรสาขาวิชาท่ีใช้ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร สอดคล้องต่อปัจจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ เรียนอย่างแท้จริง และเป็นบริบท
ทางสงัคมเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัการศกึษาในระดบัอาชีวศกึษา ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากการส ารวจศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง คือ (นฤมล เพ็ชร
สุวรรณ และ รุจิ ร์ ภู่สาระ , 2558, น. 65) “ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามความต้องการของสถาน
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ประกอบการ พบว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในการประเมินผลการ
พัฒนาคนในเชิงคุณภาพ เพ่ือตอบสนองต่อสถานประกอบการซึ่งเป็นเป้าประสงค์เดียวกันกับ
ผู้ เรียนในระดบัอาชีวศกึษาในการส าเร็จการศกึษาเพ่ือประกอบอาชีพได้ในอนาคตอย่างเหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบนั มุ่งเน้นคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีเป็นคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา” และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ TQF 
หรือ Thai Qualifications Framework (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2552, น. 1-84) 
และ (ธิติมา เสาวยงค์, 2560, น. 99-112) “ศึกษาแนวโน้มการพฒันาก าลงัคนสายอาชีวศึกษา 
ผลการวิจยัพบว่าในการเตรียมความพร้อมของก าลงัคนสายอาชีวศึกษานัน้จะต้องมีคณุลกัษณะ
เบือ้งต้นใน 3 ประเด็น คือ ”ด้านความรู้ ด้านทศันคติ และ ด้านทกัษะ” ส่วนแนวโน้มในการพฒันา
ก าลงัคนสายอาชีวศกึษา คือ  นโยบายการปรับวิธีการประเมินคณุภาพการศกึษาให้เป็นท่ียอมรับ
ทัง้ในสว่นของสถานศกึษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพบวา่เสริมสร้างทกัษะส าหรับการส่ือสาร“              
ความส าคญัของทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษา “ท่ีมุ่งให้มีทกัษะ 
ความรู้ความสามารถในเชิงคณุภาพเพ่ือการปฏิบตัิงานจริง ตอบสนองต่อความต้องการในการ
พัฒนา และขับเคล่ือนประเทศในบริบทต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม และมีศกัยภาพเพ่ือรองรับ
พลวัตของโลกในศตวรรษท่ี 21 ดังกล่าวข้างต้น อาชีวศึกษาซึ่ง ถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการ
พฒันาขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคม เพราะความเจริญมัน่คงของประเทศ ต้องเร่ิมจากพืน้ฐาน
ของการประกอบอาชีพ การสร้างผลผลิต และรายได้ของประชาชน การจดัการอาชีวศกึษาจึงต้อง
จดัการศึกษาให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนและสงัคม เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นี ้
คุณภาพของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีตวัชีว้ัดท่ีส าคญั คือ ผู้ ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบ
อาชีพ สามารถท างานได้จริง นอกเหนือจากนีจ้ าเป็นต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ด้านวิชาการ และมี
คณุลกัษณะด้านคณุธรรมและจริยธรรม ตามท่ีสถานประกอบการต้องการ“ 
               “จากเหตผุลและความส าคญัของทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
นักศึกษาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงเห็นความส าคัญและจ าเป็น จึงได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก จากนัน้น ามาประเมิน
ความต้องการจ าเป็นเก่ียวกบัทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึง่การประเมินความ
ต้องการจ าเป็น (Need Assessment) คือ กระบวนการประเมินเพ่ือก าหนดความแตกต่างของ
สภาพท่ีเป็นจริงกบัสภาพท่ีควรจะเป็น โดยการประเมินความต้องการจ าเป็นท าให้ได้มาซึ่งข้อมลูท่ี
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น าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ อีกทัง้เพ่ือเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมลูส าคญัในการการเสริมสร้างสมรรถนะทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ตลอดจนทักษะด้านอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ เ รียน อีกทัง้เป็นประโยชน์ต่อ
สถานศกึษาอาชีวศกึษาซึง่ผลิตผู้ เรียนท่ีมีมาตรฐานตามคณุลกัษณะของผู้ส าเร็จการอาชีวศกึษาท่ี
พงึประสงค์ของการอาชีวศกึษาในประเทศไทย“ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ ดงันี ้
      1. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของนกัศกึษา “ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ“ 
      2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
นกัศกึษา “ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ“ 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครัง้นี ้“ท าให้ทราบสภาพท่ีเป็นจริง และความ
ต้องการจ า เ ป็นด้านทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 
จากนัน้ท าการประเมินความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ซึ่งการประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) คือ กระบวนการประเมินเพ่ือ
ก าหนดความแตกต่างของสภาพท่ีเป็นจริงกับสภาพท่ีควรจะเป็น ท าให้ได้ข้อมูลท่ีน าไปสู่การ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามกรอบคณุวฒุิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework) สมรรถนะ
หลกัด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ อีกทัง้เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาน าไปใช้
เป็นข้อมลูส าคญัส าหรับการเสริมสร้างสมรรถนะทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ
ทักษะด้านอ่ืน ๆ  เพ่ือผลิตผู้ เ รียนท่ีมีมาตรฐานการศึกษาตามคุณลักษณะของผู้ ส าเร็จการ
อาชีวศกึษาท่ีพงึประสงค์“ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 การด าเนินการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive 
research) ตามความมุ่งหมายการวิจัยข้อท่ี 1 “ซึ่งมุ่งศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด้วยการเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย “  ดัง มี
รายละเอียด ดงันี ้
 
              1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
                    1.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณครัง้นี ้คือ นกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ”สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก””ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี 
ระยอง จนัทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว” (ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, 2561, น.10) จ านวน 84 แห่ง มีประชากร 6,452 คน (ส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา, 2552, ออนไลน์) 
                     1.1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในครัง้นี ้ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ”สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก” ได้มาโดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster sampling ) โดยมีวิธีการ 2 ขัน้ตอน คือ 1) การสุม่ตวัอย่างแบบกลุม่ (Cluster sampling) 
โดยการสุม่ตวัอยา่งเพ่ือแบง่ประชากรออกตามพืน้ท่ีได้ 8 จงัหวดั คือ ”จงัหวดัชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ 
ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว” รวมจ านวนสถานศึกษา 84 แห่ง  และ 2) 
การสุ่มนกัศกึษา จ านวนรวม 6,452 คน ตามท่ีก าหนดไว้ในตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie, 1970, pp. 607-610) ซึ่งมากกว่าจ านวนในตารางดงักล่าว โดย
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 363 คน 
 
              1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  
              กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพในครัง้นี ้ได้แก่ ”อาจารย์ผู้ สอน จ านวน 2 คน 
และผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคตะวนัออกจ านวน 84 สถานศึกษา จ านวน 3 คน ซึ่ง
คดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)” โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมายของ
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การศึกษาเป็นหลัก (Purposeful Selection) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติภายใต้กรอบ
แนวคดิของการศกึษาวิจยัซึง่เป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้
                    1.2.1 เป็นอาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 
                    1.2.2 เป็นผู้บริหาร ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ”สงักัดส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาภาคตะวนัออก” 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
              1. การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs assessment) คือ กระบวนการประมาณ
การอย่างเป็นระบบเพ่ือบ่งชีปั้ญหา หรือสิ่งซึ่งหน่วยงาน หรือบุคคลต้องการ เพ่ือน าไปสู่การเลือก
วิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างเจาะจงเพ่ือค้นหาปัญหาท่ีแท้จริงท่ีช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกับเร่ืองท่ี
ต้องการให้ชดัเจนยิ่งขึน้ (กลุยา ตนัติผลาชีวะ, 2558, ออนไลน์) โดยท าการส ารวจ สมัภาษณ์ และ
การสงัเกตจากการเรียนการสอนท่ีผ่านมา และท าการประเมินผู้ เรียนในด้านการรู้และการเข้าใจ 
(Cognitive characteristics) โดยความส าคญัและจ าเป็นของการศกึษาการประเมินความต้องการ
จ าเป็นเพ่ือให้ได้ความต้องการท่ีแท้จริง ซึ่งผลการศกึษาสามารถน าไปใช้เพ่ือการพฒันาความรู้และ
ทกัษะประสิทธิภาพได้ (สพุาณี มณีวงษ์, 2562, ออนไลน์) 
              กล่าวคือ การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั
ความต้องการขององค์กรท่ีชดัเจน (expressed หรือ explicit) หรือโดยนยั ( implied หรือ Implicit) 
ซึ่งสามารถท าได้ผ่านการเรียนการสอน และการฝึกอบรม โดยเป็นความต้องการท่ีจะใช้ เพ่ือการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในปัจจบุนั หรือเพ่ือการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานปัจจบุนั 
ด้วยการก าหนดวิธีการท่ีดีท่ีสดุ ตามความเห็นการก าหนดขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น
ของยีนส์ (Jean, 2006, online) ท่ีกล่าวว่า การก าหนดขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น
สามารถด าเนินการ โดยแบง่ขัน้ตอนออกเป็น 3 ระยะ คือ กระบวนการรวบรวมข้อมลูความต้องการ
จ าเป็น การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น และการสร้างแผนการฝึกอบรมตามความต้องการ
จ าเป็น 
              2. ”ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” หมายถึง “ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานด้วยความคล่องแคล่วและช านาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมลู 
การสร้าง จดัการและสืบค้น ตลอดจนการแลกเปล่ียนสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยเคร่ืองมือท่ี
ประกอบด้วยอุปกรณ์ (hardware) ค าสั่ง (software) และข้อมูล (data) และ ระบบการส่ือสาร 
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(communication) ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบนเคร่ืองมือ (device) เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
ระบบส่ือสารข้อมลู ดาวเทียม หรือเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ ทัง้มีสาย และไร้สาย ก่อให้เกิดประโยชน์
ในทางปฏิบัติและเป็นกลไกส าคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนขับเคล่ือนการ
ปฏิรูปกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศกึษา การ
สาธารณสขุ การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทัง้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อ
การพฒันาทางเศรษฐกิจการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในสงัคม และสามารถน าเสนอข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง สามารถค้นคว้าข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลก และสามารถน ามาประยุกต์ใช้เก่ียวกับการประกอบอาชีพของตนได้ อนัจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลเพ่ือความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและการท างานสามารถเป็น
ผู้ปฏิบตังิานได้ดี และมีประสิทธิภาพ“ 
              3. นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “ใน
สถานศกึษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก หมายถึง ผู้ เรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศกัราช 2554 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในสถานศกึษาอาชีวศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชน สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ านวน 84 สถานศึกษา ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จ านวน 29 แห่ง 
จงัหวดัระยอง จ านวน 11 แห่ง จงัหวดัจนัทบรีุ จ านวน 6 แห่ง จงัหวดัตราด จ านวน 3 แห่ง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จ านวน 14 แหง่ จงัหวดันครนายก จ านวน 6 แหง่ จงัหวดัปราจีนบรีุ จ านวน 8 แหง่ และ
จงัหวดัสระแก้ว จ านวน 7 แห่ง ทัง้นีย้งัหมายรวมถึงนกัศกึษาในสถาบนัการอาชีพ ซึ่ง เปิดการเรียน
การสอนถึงระดับปริญญาตรีเลือกศึกษาเฉพาะผู้ เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทัง้รูปแบบปกตแิละรูปแบบทวีภาคี“ 
              4. สถานศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง “สถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัอาชีวศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง และปริญญาตรี (ทล.บ.) 
โดยใช้กรอบมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศกึษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบตัิการทัง้
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในภาคตะวนัออกของประเทศไทย จ านวน 84 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย 
จังหวัดชลบุรี 29 แห่ง จังหวัดระยอง 11 แห่ง จังหวัดจันทบุรี 6 แห่ง และจังหวัดตราด 3 แห่ง 
ฉะเชิงเทรา 14 แห่ง นครนายก 6 แห่ง ปราจีนบุรี 8 แห่ง และสระแก้ว 7 แห่ง ทัง้นีห้มายรวมถึง
สถาบนัการอาชีวศึกษา ซึ่งเปิดการเรียนการสอนถึงระดบัปริญญาตรีเลือกศกึษาเฉพาะหลกัสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทัง้รูปแบบปกติและ
รูปแบบทวิภาคี“ 
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              5. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก หมายถึง “หน่วยงานภายใต้
ความดแูลของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) ในเขตภาคตะวนัออก ซึ่งมีภารกิจ
เก่ียวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและ
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ มีอ านาจในการควบคุมและตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานสั่งการ
บริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทัง้ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทัง้สิน้ 8 จงัหวดั 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
นครนายก จงัหวดัปราจีนบรีุ และจงัหวดัสระแก้ว“ 
              6. กรอบคณุวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework) “สมรรถนะหลกัด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศกรอบแนวคิดในการวิจยั“ (สถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), 
2564, ออนไลน์) คือ “ตัวชีว้ัดมาตรฐานท่ีถูกพัฒนาขึน้โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรับรอง
สมรรถนะก าลังคนตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม โดยมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นกระบวนการรับรองบุคคลให้ได้รับการยอมรับใน 
ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้ และ
สามารถใช้ระบบคณุวฒุิวิชาชีพในการพฒันาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคต 
สามารถเทียบเคียง และเช่ือมโยงกบัระบบคณุวฒุิอ่ืน ๆ ของประเทศได้ และเม่ือกล่าวถึงสมรรถนะ
ความสามารถด้านการใช้ดิจิทลั (Digital Literacy) หรือหลกัด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ของ
บคุลากรผู้ปฏิบตังิาน ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่“ 
                    ระดับท่ี 1 “ทักษะขัน้พืน้ฐาน ในการรับรู้และเข้าถึงโลกดิจิทัล ได้แก่ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต  และการใช้ดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย โดยก าหนด
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ (Learning Outcome) คือ เป็นผู้ มีสมรรถนะในการ
เข้าถึงโลกดิจิทัล สามารถใช้งานอุปกรณ์ไอที และติดต่อส่ือสารบนส่ืออินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ปลอดภัย โดยตระหนักถึงกฎหมายและจริยธรรม รวมทัง้รู้จักและเข้าใช้บริการพืน้ฐานและท า
ธุรกรรมออนไลน์ขัน้ต้นได้“ 
                    ระดบัท่ี 2 “ทกัษะขัน้ต้นส าหรับการท างาน ได้แก่ การใช้งานคอมพิวเตอร์  การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประมวลผลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรม
น าเสนอ  และการใช้ดิจิทลัเพ่ือความมัน่คงปลอดภยั โดยก าหนดคณุลกัษณะของผลการเรียนรู้ท่ี
พึงประสงค์ (Learning Outcome) คือ เป็นผู้สามารถใช้งานเคร่ืองมือด้านดิจิทลัหรือแอพพลิเคชนั
ขัน้ต้นส าหรับการท างานได้“ 
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                    ระดบัท่ี 3 “ทกัษะขัน้ประยกุต์ส าหรับการท างาน การท างานร่วมกนัด้วยดิจิทลั ได้แก่  
การใช้งานคอมพิวเตอร์ (computer basics) การใช้งานอินเทอร์เน็ต (online basics) การใช้
โปรแกรมประมวลผลค า (word processing basic) การใช้โปรแกรมตารางค านวณ (spreadsheet 
basics)  การใช้โปรแกรมน าเสนอ (presentation basics) การท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ (online 
collaboration) การใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทลั  (web editing) และการใช้ดิจิทลัเพ่ือความมัน่คง
ปลอดภัย ( IT security) โดยก าหนดคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ (Learning 
Outcome) คือ เป็นผู้ สามารถเลือกใช้งานเคร่ืองมือต่าง  ๆ ด้านดิจิทัล ได้หลากหลายและ
ประยกุต์ใช้ในงานได้มากขึน้“ 
              จากแนวคิดข้างต้น “ผู้ วิจยัได้ก าหนดกรอบและเกณฑ์ในการประเมิน มีความเก่ียวข้อง
และสอดคล้องเก่ียวกับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในด้านทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกลุ่มประชากรเป็นส าคัญ ประกอบกับผู้ วิจัยได้ท าการ
ทบทวนวรรณกรรมและท าการศกึษา สงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ”การประเมินความ
ต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ”ของนักศึกษา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักัดส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก กบัตวัแปรของกลุม่ตวัอยา่ง“ ดงัภาพประกอบ 1 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

ภาพประกอบ  1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
              การวิจยัเร่ือง “การประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของนกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูในสถานศกึษา
อาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก” โดยมีวตัถปุระสงค์ คือ 
1) “เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษา 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ“ และ 2) “เพ่ือศกึษาแนว
ทางการพฒันาทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัศกึษาข้อมลูจากเอกสาร 
บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบท่ี
ตอบสนองจดุมุง่หมายของการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี“้ 
              1. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการประเมินความต้องการจ าเป็น (need assessment) 
                          1.1 ท่ีมาของแนวคดิด้านการประเมินความต้องการจ าเป็น 
                          1.2 นิยาม ความหมายของความต้องการจ าเป็น 
                          1.3 ระดบัความต้องการจ าเป็น 
                          1.4 การจดัล าดบัความต้องการจ าเป็น 
                          1.5 ประเภทวิธีการประเมินความต้องการจ าเป็น 
                          1.6 การจดัล าดบัความส าคญัและประโยชน์ของการวิจยัประเมินความต้องการ
จ าเป็น 
              2. หลกัการและแนวคดิด้านการจดัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา 
                          2.1 นโยบายของรัฐบาลด้านการศกึษา 
                          2.2 ปรัชญา แนวคดิ และหลกัการของการจดัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา 
                          2.3 หลกัการจดัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา 
                          2.4 หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) กลุ่มประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
              3. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework) สมรรถนะหลักด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 



  14 

                          3 .1  ความหมายของกรอบคุณวุฒิ วิ ช า ชีพ  ( Professional Qualification 
Framework) สมรรถนะหลกัด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
                          3.2 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework) สมรรถนะ
หลกัด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
              4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
                          4.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
                          4.2 งานวิจัยในประเทศแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
              “แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น มีจุดเร่ิมต้นในช่วงปี ค.ศ. 1930 ซึ่ง
เป็นช่วงท่ีมีการจดัการศึกษาตามแนวปรัชญาก้าวหน้านิยม (Progressive philosophy) ริเร่ิมเป็น
ครัง้แรก โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการทางศึกษา ซึ่งได้ท าการศึกษาความ
สนใจและความต้องการของผู้ เรียน เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจดัการศึกษาท่ีตอบสนองความ
สนใจ หรือความต้องการของผู้ เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้มีการจัดท า
หลักสูตรท่ีให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมกับผู้สอนในการวางแผนหลักสูตร โดยยึดความสนใจหรือความ
ต้องการของผู้ เรียนเป็นหลกั เพ่ือให้มีความรู้ และทกัษะชีวิตท่ีจะอยูใ่นสงัคมได้ โดยการด าเนินงาน
นีมี้คณะกรรมการหลายชุดซึ่งท าหน้าท่ีแตกต่างกัน อาทิ คณะกรรมการติดตามประเมินผล ใน
ความรับผิดชอบของ ราล์ฟ ดับเบิลยู ไท เลอร์ (R.W. Tyler) นักวิชาการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อมาได้ช่ือว่าเป็นบิดาแห่งการประเมินผลการศึกษา และเน่ืองจากโครงการ
ศกึษาในข้างต้น ให้ความส าคญักบัการจดัการการศกึษาท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ เรียน 
ท าให้ความส าเร็จของการประเมินโครงการท าการก าหนดวัตถปุระสงค์ของการจดัการศกึษาของ
แต่ละสถานศึกษาให้มีความชดัเจน เพ่ือเป็นแม่บทหลกัในการเก็บข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของ
ผู้ เรียนว่าบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งกล่าวได้ว่ากิจกรรมทางการศึกษา ความ
สนใจ และความต้องการของผู้ เรียน นบัเป็นกิจกรรมการประเมินความต้องการจ าเป็นแรกท่ีเกิดขึน้
ในทางปฏิบตัิ และสามารถท่ีจะน าผลท่ีได้รับมาใช้เป็นเป้าหมายของการประเมินความส าเร็จของ
โครงการได้“ 
              “จดุเปล่ียนของการประเมินความต้องการจ าเป็นถูกน าไปใช้มากขึน้ในวงการศึกษาและ
สาขาวิชาต่าง ๆ สอดคล้องกับความเห็นของวิสกิน“ (Witkin, 1984, p. 87) “ท่ีพบว่า การประเมิน
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ความต้องการจ าเป็น คือ กระบวนการท่ีใช้กันมากในวงการศึกษา และวงวิชาการในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้องกบัการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนการบริการด้านสขุภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และมีการออกกฎหมายให้มีการจดัท าการประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือประกอบการขออนมุตัิ
โครงการ ท าให้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาแนวคิด และโมเดลเก่ียวกับการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นมากขึน้ มีการจดัพิมพ์เอกสารเผยแพร่ และสิ่งตีพิมพ์ ต่าง ๆ ในการประชุม
ระดบัชาตเิก่ียวกบัการประเมินความต้องการจ าเป็นจากความร่วมมือของทกุภาคสว่นในเป้าหมาย
และความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน ตลอดจนการน าแนวคิดเก่ียวกับการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นไปใช้ในทางปฏิบตัิให้เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม และในปลายศตวรรษท่ี 20 เร่ิมเห็น
ปรากฏชดัในประเทศท่ีพฒันาแล้ว“ ตรงกับความเห็นของวิสกิน (Witkin, 1984, p. 55) “ท่ีกล่าว
เพิ่มเติมว่า การศกึษาเก่ียวกบัการประเมินความต้องการจ าเป็นในประเทศแคนาดา มีมากกว่าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการพฒันาแนวคิดใหม่ ๆ เพิ่มขึน้เก่ียวกบัการประเมินความต้องการ
จ าเป็นในวงการศึกษาโดยเฉพาะทางสาขาอุดมศึกษาและการศึกษาต่อเน่ือง และใช้ในด้านการ
ประเมินมากกว่าด้านการวางแผน นอกจากนีย้งัพบในประเทศท่ีก าลงัพฒันา จากการสนบัสนุน
ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UNESCO ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะส่งเสริมเก่ียวกับกิจกรรมด้านการ
ให้บริการประชาชน“ 
              “ส่วนในของประเทศไทยยงัไม่ปรากฏการจดัท าการวิจยัประเมินความต้องการจ าเป็นใน
ด้านการศกึษาของนกัศกึษามากนกั ดงัปรากฏเพียงการประเมินความต้องการจ าเป็นของอาจารย์ 
และนกัวิชาการทางการศกึษาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมากพบในด้านศกึษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์เป็น
สว่นใหญ่ สว่นในของตา่งประเทศ การวิจยัประเมินความต้องการจ าเป็นเทา่ท่ีมีการแสดงหลกัฐาน
ท่ีมา และความส าคญัของโครงการโดยส่วนใหญ่พบในการจดัท าค าของบประมาณ การขอรับทุน
สนบัสนนุโครงการตา่ง ๆ หรือการฝึกอบรมในศาสตร์ด้านการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลใน
สายทรัพยากรมนุษย์มากกว่า ดงัมีการแสดงหลกัฐานท่ีมาหรือความส าคญัของโครงการ โดยพบ
ในลกัษณะท่ีกล่าวอ้างความต้องการจ าเป็นตามความรู้สึก หรือตามการรับรู้ โดยไม่ค่อยพบว่ามี
การเสนอผลการวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีเป็นระบบ และนอกจากนี ้เม่ือผู้ วิจัย
พิจารณาความก้าวหน้าของศาสตร์ของการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นพบว่ายังมีความ
เคล่ือนไหวค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะมีการกล่าวถึงแนวคิดนีใ้นฐานะเป็นขัน้ตอนหนึ่งของการ
วางแผนงานเท่านัน้ โดยไม่ให้ความส าคญักบัเทคนิควิธีการประเมินความต้องการจ าเป็นมากนกั“ 
(สวุิมล วอ่งวาณิช, 2548, น. 3-6) 
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นิยาม ความหมายของความต้องการจ าเป็น 
              วิสกิน (Witkin, 1984) ได้นิยามการประเมินความต้องการจ าเป็นไว้ว่า คือ “กระบวนการ
ท่ีเป็นระบบซึง่ใช้เพ่ือก าหนดความแตกตา่งระหว่างสภาพท่ีมุ่งหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริง ซึ่งส่วนใหญ่
เน้นท่ีความแตกต่างของผลผลิต (outcome) จากนัน้มีการจัดเรียงล าดบัความส าคญัท่ีแตกต่าง 
และเลือกความต้องการท่ีจ าเป็นนัน้ๆมาท าการแก้ไข ซึ่งการเปรียบเทียบ“ ซึ่งสอดคล้องกบั แมคคิล
ลิป (McKillip, 1987) ท่ีกล่าวว่า“การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างสภาพจริงกบัสภาพท่ีควร
เปิดโอกาสให้มีการวิเคราะห์ลกัษณะของความต้องการจ าเป็นนัน้ต้องมีชอ่งวา่ง (gap) ของผลลพัธ์
ว่ามีมากน้อยเพียงใด และถ้าสภาพของความแตกต่างไม่มากพอจนก่อให้เกิดปัญหาก็สามารถ
ชะลอไว้ก่อนได้ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีดีกว่าการก าหนดวิธีแก้ปัญหาซึ่งบางครัง้อาจพบว่าสิ่งท่ี
พยายามค้นหาหนทางแก้ไขนัน้ไมไ่ด้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาท่ีแท้จริง“ 
              ทัง้นี  ้การจัดประเภทของความต้องการจ าเป็นใช้เกณฑ์เพ่ือการก าหนดท่ีมีความ
หลากหลาย (สวุิมล ว่องวาณิช, 2550) สามารถแบง่ความต้องการจ าเป็น ได้เป็นระดบับคุคลหรือ
องค์กร ได้แก่ ความต้องการจ าเป็นขององค์กร (organizational needs) ความต้องการจ าเป็นของ
บคุลากร (personal needs) ความต้องการจ าเป็นของกลุ่ม (group needs) และ เนือ้หาสาระของ
ความต้องการจ าเป็นเพ่ือเป้าหมาย เช่น เพ่ือการฝึกอบรม หรือ การพฒันา และผลลพัธ์ของความ
ต้องการจ าเป็นในด้านต่างๆท่ีเรียกว่าสิ่ ง ท่ีถูกประเมิน เช่น ปัจจัย กระบวนการ ผลลัพธ์  
นอกเหนือจากนีย้งัหมายรวมถึง ชว่งเวลา ธรรมชาต ิผู้ รับผู้ให้บริการความจ าเป็นด้วย 
              วิสกิน (B. R. Witkin, 1995) กลา่วว่า “การประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีมีประสิทธิภาพ 
มี 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การระบคุวามต้องการจ าเป็นเพ่ือการส ารวจความต้องการท่ีเกิดขัน้ทัง้หมดใน
องค์กร การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุท่ีน าไปสู่การเกิดความต้องการ
จ าเป็นนัน้ ๆ และ การก าหนดแนวทางการแก้ไขเพ่ือก าจดัความต้องการจ าเป็นให้หมดไป โดยขัน้
สดุท้ายต้องท าการสรุปวา่ทางเลือกมดท่ีเหมาะสมท่ีสดุ“ 
              ซัวเรซ  (Suarez, 1990, pp. 29-31) “ได้นิยามความต้องการจ าเป็นแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทได้แก่ 1) รูปแบบความแตกตา่งท่ีมีปัญหาว่าควรอยูใ่นระดบัใด ระหวา่งระดบัปกติ ระดบัท่ี
นา่พอใจ ระดบัท่ีคาดหวงั และระดบัท่ีควรจะเป็น 2) รูปแบบความต้องการ (Need) หรือความชอบ 
(Preference) และ 3) รูปแบบความขาดแคลน (Deficit) ซึง่ถ้าไมไ่ด้รับการตอบสนอง ก็จะตกอยูใ่น
สภาวะอนัตรายหรือรุนแรง “ 
              จามรี เตง็ไตรรัตน์ (2547, น. 4) “การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) 
หมายถึง กระบวนการในการก าหนดสาเหตุ ขอบเขต และวิธีการ ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
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เหมาะสม โดยกระบวนการนีมุ้่งสู่เป้าหมายโดยครอบคลุมถึงการวิเคราะห์องค์กรหรือหน่วยงาน 
การเก็บรวบรวมข้อมลู เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูและการก าหนดแนวทางในการพฒันา โดยการ
วิเคราะห์ความจ าเป็น (Needs Analysis) หมายถึง กระบวนการท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือใช้ค้นหาความ
จ าเป็นในการพฒันา ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในการปฏิบตัิในปัจจุบนั 
กบัสถานการณ์ท่ีคาดหวงัให้เป็น ซึ่งความแตกต่างท่ีได้อาจเป็นการขาดแคลนทกัษะในการปฏิบตัิ
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหรือมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดปัญหากับองค์กร โดยอาจเป็นโอกาสในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมและพฒันาความสามารถบคุคลให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินความจ าเป็น“ 
              Rothwell (1992) กล่าววา่“ ความต้องการจ าเป็น สามารถนิยามได้ 2 แง่มมุ คือ การขาด
แคลนหรือข้อบกพร่อง (Deficiency) และ โอกาส (Opportunity) กล่าวคือ การขาดแคลนหรือ
ข้อบกพร่อง เป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินการท่ีเกิดขึน้กับสิ่งท่ีต้องการให้เกิด ซึ่งอาจเป็น
ความหมายในเชิงลบท่ีผู้ เก่ียวข้องไม่ให้ความร่วมมือ หรือเกิดการตอ่ต้านในการศกึษา ส่วนโอกาส 
เป็นความหมายท่ีเป็นเชิงบวกในการชักจูงให้ผู้ เ ก่ียวข้องเข้ าร่วมในการปรับปรุงแก้ไขไปสู่
ความก้าวหน้าและความส าเร็จ โดยในส่วนของความแตกตา่งของการขาดแคลนหรือข้อบกพร่อง 
และโอกาสนัน้ อาจกล่าวได้ว่าในกรณีของผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึน้ในอดีตหรือก าลังเกิดขึน้ใน
ปัจจบุนันัน้ ความจ าเป็นหมายถึงความขาดแคลน แตห่ากการปฏิบตัินัน้ ๆ จะมีการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต ความจ าเป็นจะหมายถึง โอกาสท่ีจะใช้ในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้วย
กิจกรรมทางการเรียนรู้“ 
              ชุติมา สัจจานันท์ (2544)  “กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินความจ าเป็นว่า                
มีจดุมุ่งหมายเพ่ือส ารวจความต้องการจ าเป็น ให้ได้ข้อมลูเพ่ือการวางแผนในการพฒันา ส่งผลให้
เกิดเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนกัศกึษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียน
การสอน และเพ่ือให้ตรงตามความต้องการจ าเป็นท่ีเกิดขึน้ เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานหลักของ
กระบวนการศกึษา ทัง้การศกึษาระดบัพืน้ฐานและการศกึษาระดบัสงู “ 
              ทัง้นีส้ามารถสรุปนิยามจากผู้ เช่ียวชาญถึงความหมายของความต้องการจ าเป็นได้ โดย
แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ “แนวทางในการนิยามตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy 
Model) โดย Need หมายถึง ความต้องการจ าเป็นท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะของความขาดแคลน 
และท าให้เกิดปัญหา (Problem) และการนิยามแนวทางตามโมเดลการแก้ปัญหา (Solution 
Model) โดย Need หมายถึง ความต้องการจ าเป็นซึง่เป็นแนวทางการแก้ปัญหา หรือเป็นสิ่งจ าเป็น
ท่ีต้องท าให้เกิดขึน้ เพ่ือให้สภาวะท่ีไม่พอใจให้เกิดขึน้นัน้หมดไป โดยมีหลักการประเมินความ
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ต้องการจ าเป็น 2 ประการ คือ 1) หลกัความแตกต่าง (Discrepancy) โดยในกระบวนการวิจยันัน้ 
สามารถออกแบบการวิจยัให้มีการเปรียบเทียบข้อมลูเก่ียวกบัสภาพท่ีเป็นจริง และสภาพท่ีควรจะ
เป็นได้ 2) หลกัความส าคญั (Importance) คือ สิ่งท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นนัน้ ต้องมีความส าคญั
มาก และต้องได้รับการตอบสนองความต้องการจ าเป็นโดยการจัดล าดบัความส าคญั (Needs 
Prioritization) ในการวิจยัเพ่ือระบุความต้องการจ าเป็น (Need Identification) ซึ่งเป็นกิจกรรมใน
การวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น (Need Analysis) หรือกิจกรรมในการก าหนด
วิธีการแก้ไขความต้องการจ าเป็นท่ีเกิดขึน้ (Need Solution) ด้วยการจัดล าดบัความส าคญัของ
ผลการวิจยัในการประเมินความต้องการจ าเป็นในทกุกิจกรรม กลา่วคือ ผลการวิเคราะห์สาเหตนุัน้
จะได้สาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นมากกว่าหนึ่งสาเหต ุและผู้ วิจยัต้องจดัล าดบัความ
ต้องการจ าเป็นท่ีส าคญัท่ีสุด โดยจะต้องจดัล าดบัความส าคญัของสาเหตนุัน้ ๆ ว่ามีสาเหตใุดเป็น
สาเหตหุลกั เพ่ือน าไปสูก่ารแก้ปัญหาตอ่ไป“ (สวุิมล วอ่งวาณิช, 2548) 
 
ระดับความต้องการจ าเป็น 
              พชัรี ขนัอาสะวะ (2544) แบง่ระดบัของความต้องการจ าเป็นออกเป็น 5 ระดบั คือ  
                    ระดบั 1 ระดบัอดุมคต ิ(idea state) คือ การขาดแคลนระดบัเป้าหมาย (goal) 
                    ระดบั 2 ระดบัท่ีพึงปรารถนา (desired state) คือ การขาดแคลนระดบัความต้องการ 
(want) 
                    ระดับ 3 ระดบัท่ีมุ่งหวัง (expected state) คือ การขาดแคลนระดบัความคาดหวัง
นา่จะได้เม่ือประเมินความสามารถของตนเอง (expectancy) 
                    ระดบั 4 ระดบัปกตทิัว่ไป (norm state) คือ การขาดแคลนระดบัปกตวิิสยั (norm) 
                    ระดบั 5 ระดบัพอเพียงขัน้ต ่า (minimum sufficiency state) คือ การขาดแคลนระดบั
ส าคญั (essential) 
              ทัง้นี ้การประเมินความจ าเป็นในด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศของระดบัอาชีวศึกษา 
ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการเรียนรู้ และเป็นพืน้ฐานส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งถูก
ก าหนดไว้ในกรอบคณุวฒุอาชีวศกึษา ดงันัน้ ระดบัความต้องการจ าเป็นท่ีน ามาใช้ในการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นนีจ้ึงถือเป็นเป้าหมายของการศึกษาอาชีวศึกษา และสามารถอนุมานได้ว่า
เป็นความต้องการจ าเป็นในระดบัอดุมคติ 
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การจัดล าดับความต้องการจ าเป็น 
              สวุิมล ว่องวาณิช (2550) ได้เสนอแนวคิดในเร่ืองการประเมินความต้องการจ าเป็นทาง
การศกึษาหรือทางสงัคม โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีหนึ่ง มองความต้องการจ าเป็น คือ 
ความแตกต่าง(discrepancy) กลุ่มท่ีสอง มองประโยชน์ท่ีได้รับ (benefits) จึงเกิดเป็นโมเดล 2 
แบบ คือ 
              1. โมเดลนิยามความต้องการจ าเป็น คือ ความแตกตา่ง (Discrepancy) หมายถึง ความ
แตกตา่งระหว่างสิ่งท่ีมุ่งหวงักบัสิ่งท่ีเป็นจริง นกัคิดในกลุ่มนี ้หรือความต้องการท่ีจ าเป็น คือความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึน้หากไม่ได้รับสิ่งท่ีจ าเป็น ซึ่งมีข้อจ ากดัคือ เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือบอกความพอดี
หรือความพอใจของสภาพท่ีมุ่งหวงั เน่ืองจากไม่สามารถก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน หรือระดบัปกติ
วิสยัได้ นิยามของโมเดลนีจ้ะเสนอในลกัษณะของการสะท้อนปัญหา เช่น นกัเรียนมีสมรรถนะต ่า
กวา่เกณฑ์มาตรฐาน 
              2. โมเดลนิยามความต้องการจ าเป็น คือ การแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ท่ีต้องการ 
เป็นการสะท้อนทัง้ปัญหาและการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา (Means) เชน่ นกัเรียนจ าเป็นต้อง
ได้รับการเรียนการสอนท่ีถูกต้องครบถ้วน ซึ่งสะท้อนแนวการปฏิบตัิมากกว่าการเขียนในโมเดลท่ี
หนึ่ง นอกจากนีใ้นมุมมองของการวิจัยประเมินความต้องการท่ีได้เสนอขัน้ตอนและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ความต้องการจ าเป็น ล าดบัความส าคญั สาเหตุ และทางเลือกในการ
น าไปใช้แก้ปัญหาเพ่ือให้บรรลคุวามคาดหวงัได้ ดงัในตาราง 1 
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ตาราง  1 แสดงขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 

ขัน้ตอนการประเมินความต้องการ วิธีการ 
1. การระบุความต้องการจ าเป็น 1.1 ผลการวิจยั  

1.2 ตวับง่ชี ้ 
1.3 แบบสอบถาม  
1.4 สมัภาษณ์  
1.5 สงัเกต  
1.6 สนทนากลุม่แบบเจาะจง  
1.7 กลุม่สมมต ิ 
1.8 เสียงจากภาพ  
1.9 ประชาพิจารณ์  
1.10 แผนท่ีมโนทศัน์  
1.11 เดลฟาย 

2. การจัดล าดับความต้องการจ าเป็น 2.1 เปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ีย 
2.2 มาตรประมาณคา่ 
2.3 ก าหนดน า้หนกัรายคู่ 
2.4 การเรียงล าดบัด้วยการ์ด 
2.5 ดชันีตา่งๆ 
2.6 การวิเคราะห์เมทริกซ์ 
2.7 กระบวนการ AHP 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ขัน้ตอนการประเมินความต้องการ วิธีการ 
3. การวิเคราะห์สาเหตุ 3.1 การวิเคราะห์สาเหตขุองความล้มเหลว 

3.2 การวิเคราะห์แผนภมูิก้างปลา 
3.3 การวิเคราะห์ลิสเรล 
3.4 วิธีการของขัน้ตอนท่ี 1 การระบ ุ

4. การก าหนดทางเลือก 4.1 วงล้ออนาคต 
4.2 การวิเคราะห์อรรถประโยชน์ พหลุกัษณ์ 
4.3 การวิเคราะห์ต้นทนุและผลท่ีตามมา 
4.4 อนาคตภาพ 
4.5 กระบวนการ AHP 
4.6 วิธีการของขัน้ตอนท่ี 1 การระบ ุ

ท่ีมา : สวุิมล วอ่งวาณิช. (2550) 

ประเภทวิธีการประเมินความต้องการจ าเป็น 
              การจ าแนกประเภทวิธีการประเมินความต้องการจ าเป็นออกเป็น 6 ประเภท และใช้
เกณฑ์ในการก าหนดประเภท ดงันี ้(สวุิมล วอ่งวาณิช, 2545) 
                    1. การจ าแนกประเภทตามแหลง่ข้อมลู เป็นวิธีการท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูท่ีมีความยาก
หากยึดเกณฑ์นี ้โดยสามารถแบง่เป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ การใช้ข้อมลูท่ีมีอยู่แล้ว เรียกว่า ข้อมลูทตุิย
ภูมิ (secondary source data) และ การเก็บข้อมูลใหม่ เรียกว่า ข้อมูลปฐมภูมิ (primary source 
data) ดงัมีรายละเอียด คือ 
                          1.1 การใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว (existing data approach) หรือ “ข้อมูลทุติยภูมิ 
(secondary source data) เป็นตวับ่งชีภ้าวะทางสงัคม ข้อมูลสถิติเชิงบรรยาย ซึ่งอาจปรากฏใน
รายงานการวิจยั หรือรายงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีแจ้งตอ่สาธารณะได้ทราบ ข้อมลูดงักล่าวเป็น
ตวับ่งชีส้ภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ โดยมีผู้กระท าไว้ให้แล้ว และสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการ
ก าหนดความต้องการจ าเป็นได้เลย เช่น จ านวนผู้ติดยาเสพติด จ านวนคนวา่งงาน อาชญากรรมท่ี
เกิดขึน้ เป็นต้น ข้อมลูท่ีได้รับนีมี้ลกัษณะท่ีเรียกว่า unobtrusive measure ไม่ต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบั
บคุคลตา่ง ๆ“ 
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                          1.2 การใช้ข้อมูลปฐมภูมิ  (primary source data) “เป็นการเก็บข้อมูลโดย
ผู้ รับผิดชอบประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลใหม่ด้วยตนเอง โดยการ
ออกแบบการเก็บข้อมลูตัง้แตก่ารเลือกวิธีการ การจดัหาเคร่ืองมือ และการรวบรวมข้อมลู ซึ่งการใช้
ข้อมลูปฐมภมูิ สามารถด าเนินการได้ 2 วิธีการใหญ่ ๆ“ ดงัตอ่ไปนี ้
                                1.2.1 การส ารวจ (needs survey) เป็นการเก็บข้อมลูในแนวกว้างจากบคุคล
ท่ีเก่ียวข้องซึ่งอาจได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานัน้ ๆ ก็ได้ วิธีการเก็บข้อมลูท่ี
ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ การสงัเกต เป็นต้น 
                                1.2.2 กระบวนการกลุม่ (group process) เป็นการเก็บข้อมลูจากกลุม่บคุคล
ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรอบรู้สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้ในบริบทนัน้ ๆ สามารถให้ข้อมลูท่ีแสดงความต้องการจ าเป็นได้เป็นอยา่งดี เชน่ เทคนิคการ
สนทนากลุ่มแบบเจาะจง ( focus group technique) เทคนิคกลุ่มสมมุตินัย (nominal group 
technique) เป็นต้น 
                    2. การจ าแนกประเภทตามขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบรูณ์ มี
ขัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การระบุความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 
และก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา จึงมีผู้จดักลุ่มเทคนิควิธีท่ีใช้ในการประเมินความต้องการ
จ าเป็นตามขัน้ตอนทัง้ 3 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 
                          2.1 กลุ่มเทคนิคท่ีเก่ียวกับการก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็น (priority-setting technique) 
                          2.2 กลุม่เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา (causal-analysis technique) 
                          2.3 กลุม่เทคนิคการก าหนดทางเลือก (need solution selection) 
                    3. การจ าแนกประเภทตามวิธีการเก็บข้อมูลประเมินความต้องการจ าเป็น เหมือน
วิธีการเก็บข้อมูลในการวิจยัหรือการประเมินทัว่ไป เช่น การทดสอบ การสอบถาม การสมัภาษณ์ 
การสงัเกต เป็นต้น 
                          3.1 การจ าแนกประเภทตามช่วงเวลาของการใช้ความต้องการจ าเป็น ซึ่ งส่วน
ใหญ่จะสะท้อนท าให้เห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั (current needs) โดยใช้เทคนิควิธีการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นตามท่ีกล่าวมาข้างต้น แตใ่นบางครัง้ก็มีการคาดคะเนความต้องการ
จ าเป็นท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต (future needs) และยงัมีการก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ท่ีควรน ามา
ปฏิบตั ิตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้เพ่ือจดัเตรียมแผนรองรับ ดงันัน้จงึมีการ
พฒันาเทคนิคเชิงอนาคต (future technique) ในการก าหนดความต้องการจ าเป็นประเภทนี ้ซึ่ง
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เทคนิคเหล่านีมี้มากมายและพบว่ามีการใช้กนัอย่างกว้างขวาง ได้แก่ เทคนิคเดลฟาย เทคนิคการ
วิเคราะห์ผลกระทบไขว้ การสร้างอนาคตภาพ การวิเคราะห์วงล้ออนาคต เป็นต้น 
                          3.2 การจ าแนกประเภทตามขนาดของกลุ่มเป้าหมายท่ีให้ข้อมลู สามารถแบง่ได้ 
ตามความต้องการจ าเป็นหลายระดับ ทัง้ระดับองค์กรหรือระดับกลุ่มและระดับบุคคล การใช้
เทคนิคการส ารวจเป็นการเก็บข้อมูลท่ีเน้นการเก็บข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลรายบุคคล แล้วจึงน ามา
ประมวลผลเป็นภาพรวมของกลุ่ม ในขณะท่ีการใช้กระบวนการกลุ่ม (group process) เป็นการ
เก็บข้อมูลโดยการได้ข้อมลูเก่ียวกับความคิดของกลุ่ม ดงันัน้จึงมีผู้จ าแนกประเภทของวิธีการเก็บ
ข้อมลูเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิธีการเก็บข้อมลูรายบคุคล เช่นการสมัภาษณ์ การสงัเกต การส ารวจ 
การทดสอบ และวิธีการเก็บข้อมลูกลุ่ม เชน่ เทคนิคการสนทนากลุม่แบบเจาะจง เทคนิคกลุม่สมมตุิ
นยั สมชัชาชมุชน (community forum) เป็นต้น 
                          3.3 การจ าแนกประเภทตามขัน้ตอนท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู โดยข้อมลูตามประเภท
สามารถจดัเก็บได้เสร็จภายในขัน้ตอนเดียว และสามารถน าไปวิเคราะห์ได้เลย โดยถือว่าใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลขัน้ตอนเดียว (single-stage method) เช่น การส ารวจด้วยแบบสอบถาม แต่ในบาง
เทคนิควิธี มีกระบวนการเก็บข้อมลูหลายขัน้ตอน (multi-stage method) เชน่ เทคนิคเดลฟาย และ
การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ เป็นต้น 
              ส าหรับการวิจัยนี ้ใช้วิธีการประเมินความต้องการจ าเป็นประเภทส ารวจ โดยเป็นการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีใช้มาตรฐานสมรรถนะส าหรับผู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ซึ่งกลา่วถึงทกัษะ 4 มิต ิคือ การใช้ (Use) ความ
เข้าใจ (Understand) การสร้าง (Create) และการเข้าถึง (Access) ดิจิทัล ในการใช้เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ดิจิทลัในปัจจุบนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสมรรถนะหลกั ประกอบกับใช้ทกัษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 9 ด้าน ของสถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ ซึง่เป็นมาตรฐานสมรรถนะสาขา
ผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ตการใช้งานเพ่ือความ
มัน่คงปลอดภัย การใช้โปรแกรมประมวลผลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรม
น าเสนองาน การใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทลั การท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ และการใช้ดจิิทลัเพ่ือ
ความมัน่คงปลอดภัยซึ่งมีความสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานสากล 5 เคร่ืองมือ คือ ICDL, ITPE, 
MOS, IC3 Digital Literacy Certificate และ CompTIA ประกอบกับตรงตามตัว ชี ว้ัดในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-net ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งในการประเมินโดยการก าหนดตวับ่งชีต้่าง ๆ นัน้  สุวิมล ว่องวาณิช (2543) ได้เสนอ
แนวทางไว้ว่า ในการเลือกวิธีการวดัใด ๆ ควรเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพของเง่ือนไข 
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ดงันี ้1) การใช้แบบทดสอบกบัตวับง่ชีท่ี้เป็นความรู้และความเข้าใจ 2) การใช้แบบวดัทางจิตวิทยา
กับตวับ่งชีท่ี้เป็นนามธรรมหรือตวับ่งชีท่ี้เป็นลกัษณะภายในท่ีมองไม่เห็น 3) การใช้วิธีการสงัเกต
พฤติกรรมกับตวับ่งชีท่ี้มีพฤติกรรมให้สามารถสงัเกตเห็นได้ 4) การส ารวจด้วยแบบสอบถามหรือ
การสัมภาษณ์กับตัวบ่งชีท่ี้สะท้อนความรู้สึกหรือความคิดเห็น และ 5) การใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่หรือ
ร่องรอยหลกัฐานท่ีปรากฏ 
 
การจัดล าดับความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น 
              การจดัล าดบัความส าคญั (setting priority) ของการประเมินความต้องการจ าเป็นนัน้ถือ
เป็นขัน้ตอนสุดท้ายในการประเมินความต้องการจ าเป็น ซึ่งจะท าให้การประเมินความต้องการ
จ าเป็นมีความสมบูรณ์ (คมศร วงษ์รักษา, 2540) ท าให้ผู้ ประเมินได้ทราบถึงปัญหาหรือความ
ต้องการจ าเป็นท่ีควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ด้วยการจัดเรียงล าดบัความต้องการจ าเป็นมี
หลากหลายวิธีซึ่งผู้ ประเมินจ าเป็นจะต้องเลือกใช้และใช้ด้วยความระมัดระวัง เป็นอย่างยิ่ง        
(ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย, 2540) และในส่วนของประโยชน์ของการวิจัยประเมินความต้องการ
จ าเป็นนัน้ เพ่ือผลการจดัอนัดบัความต้องการจ าเป็นซึ่งได้รับจากกระบวนวิธีในการประเมินสภาพ
ท่ีเป็นจริงเป็นฐาน และท าการค านวณทางสถิติเพ่ือพัฒนาเข้าสู่สภาพท่ีควรจะเป็นของกลุ่ม
ประชากร โดยเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน าไปใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็นในต้านตา่ง ๆ ได้
จริง 
 
หลักการและแนวคิดด้านการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

นโยบายของรัฐบาลด้านการศกึษา 
              “กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรหลกัในการบริหารราชการแผ่นดินในด้านบริหาร
จดัการ และก ากบัดแูลประสิทธิผลทางการศกึษาของชาต ิได้มีการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดทิศทางการ
ปฏิบตัิงานของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการตลอดจนหน่วยงานในสงักดั ในการน้อมน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน การสร้างผลผลิต 
ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้ เ รียนให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศสอดคล้องตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี12 (พ.ศ. 2560–2564) และยทุธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ซึ่งได้มีสาระส าคัญเก่ียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกระทรวง
ศกึษาธิการ ให้สามารถตอบสนองตอ่เป้าหมายในการพฒันาประเทศได้ทัง้ในมิติความมัน่คง มิติ
เศรษฐกิจ มิติสงัคม และมิติการบริหารจดัการภาครัฐ ตลอดจนเอกชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
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ก าหนดให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาน า
แผนพฒันาการศกึษาฯ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบตัิ และหวงัให้ทกุภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้อง ระดมสรรพก าลงัร่วมกนัผลกัดนัการขบัเคล่ือนแผนพฒันาการศกึษาฯ ไปสู่การปฏิบตัิให้
บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ตอ่ไป“ 
              “แผนแม่บทหลกัในการพฒันาประเทศท่ีได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เป็นกฎหมาย
ซึง่บงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 นัน้ มีหลกัการท่ีส าคญั คือ การ
ยดึคนเป็นศนูย์กลางในการพฒันา และมุง่สร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีส าหรับคนไทย ตลอดจนพฒันาคน
ให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี 
รับผิดชอบตอ่สงัคม มีคณุธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพ
คนในประเทศ ให้ตระหนกัถึงความส าคญัภายใต้วิสยัทศัน์ มุ่งพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้คูค่ณุธรรม 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสงัคม โดยการก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายท่ีสามารถ
ตอบสนองการพฒันาในด้านตา่ง ๆ คือ“ 
              “ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาหลกัสตูร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล ท่ีมุง่หวงัให้คนไทยมีคณุธรรมจริยธรรม มีภมูิคุ้มกนัตอ่การเปล่ียนแปลงและการพฒันา
ประเทศในอนาคต ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทท่ี
เปล่ียนแปลง“ 
              “ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์การผลิต พฒันาครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา ท่ี
มุง่หวงัให้มีการผลิตครูท่ีสอดคล้องกบัความต้องการในการจดัการศกึษาทกุระดบั ทกุประเภท และ
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศกัยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ี ตอบสนองการ
พฒันาในด้านคณุภาพ“ 
              “ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์การผลิตและพฒันาก าลงัคน รวมทัง้งานวิจยัท่ีสอดคล้องกบั
ความต้องการของการพฒันาประเทศ โดยมุ่งหวงัให้ก าลงัคนได้รับการผลิต และพฒันา เสริมสร้าง
ศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ ตลอดจนมีองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และนวตักรรม สนบัสนุน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และตอบโจทย์บริบทท่ี
เปล่ียนแปลง“ 
              “ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการ
เรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต โดยมุ่งหวงัให้การบริการทางการศกึษาแก่ผู้ เรียนทกุกลุ่ม ทกุวยัใน
ระดบัท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทและสภาพพืน้ท่ี เพ่ือตอบสนองการพฒันาในด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการ และความเทา่เทียม“ 
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              “ยทุธศาสตร์ 5 ยทุธศาสตร์การส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการศกึษา 
ซึง่มุ่งหวงัให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตอบสนองการพฒันาในด้านการเข้าถึง การให้บริการอยา่งเทา่เทียม และมีประสิทธิภาพ“ 
              “ยทุธศาสตร์ 6 ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจดัการ และส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนมี
สว่นร่วมในการจดัการการศกึษา โดยมุ่งหวงัให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ ทัง้ด้านงบประมาณ 
และบคุลากร ท่ีไมเ่กิดการสญูเปล่า เสริมสร้างความคลอ่งตวั เพ่ือเป็นการตอบสนองการพฒันาใน
ด้านประสิทธิภาพ“ 
              “สาระส าคญัในแผนพฒันาการศกึษาฯ ข้างต้น ซึง่ประกอบด้วย เป้าหมายหลกั วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์มุ่งเน้นให้ความส าคญัในการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่าง
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ซึ่งถือเป็นทิศทางในการพฒันา
การศกึษาในมิตติา่ง ๆ ทัง้ในด้านความมัน่คง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านการบริหารจดัการ
ภาครัฐ รวมไปถึงเอกชน และได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายใน (SWOT) ท่ี
เก่ียวข้องกบักระทรวงศึกษาธิการทัง้หมด ได้แก่ สถานการณ์ความขดัแย้งของคนภายในประเทศ 
อนัเน่ืองมาจากปัญหาทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ การติดกับ
ดกัประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางอันเน่ืองมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหาคุณภาพแรงงาน 
โครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ การเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีภายใต้ข้อตกลงเขต
เศรษฐกิจอาเซียน การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีไปสู่สงัคมดิจิทลั เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน
ของโลก (SDGs) โดยอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2557 ประกอบกับค าสัง่หวัหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาตราท่ี 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 
รวมทัง้ผลการประเมินของแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ท่ีผ่านมา การตรวจสอบสถานภาพด้านต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนั การ
คาดการณ์แนวโน้มการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคต และการจัดตัง้กระทรวง
กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมมาใช้ในการร่วมวิเคราะห์“ 
              “ทัง้นี ้ในการน าแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) มาใช้สู่การปฏิบตัิ (Implement) เน้นให้ความส าคญักบัการถ่ายทอดสาระส าคญัของแผนฯ 
ไปสู่การจดัท าแผนปฏิบตัิราชการของทกุองค์กรหลกั และหน่วยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ 
โดยมีเง่ือนไขส าคญั คือ การก าหนดหน่วยงานหลกั เพ่ือผู้ รับผิดชอบในแตล่ะตวัชีว้ดั และใช้กลไก
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การก ากบั ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั โดยคณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูป
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการในส่วนภมูิภาค ส าหรับแผนงานการขบัเคล่ือนโครงการในระดบั
พืน้ท่ีซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาฯ นัน้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จงัหวดั เป็นกลไกหลกัในการประสานงานร่วมกับภาคเอกชน สถานประกอบการ และภาคประชา
สังคม อันได้แก่ ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย ทัง้นี ้ในการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการศึกษาฯ จาก
การรวบรวมข้อมูลสถิติท่ีสะท้อนผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชีว้ัด และน ามาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายตามท่ีระบไุว้ในแผนพฒันาการศกึษา จะสามารถประเมินความส าเร็จได้ ทัง้ในภาพรวม
ของแผนพฒันาการศึกษา และสามารถประเมินผลในระดบัยุทธศาสตร์ โดยการประเมินในช่วง
ระยะคร่ึงแรกของแผนฯ (ประมาณปี 2562 นี)้ เพ่ือท าการพิจารณาทบทวนปรับปรุงยทุธศาสตร์ กล
ยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ หลังจากนัน้จึงท าการประเมินเม่ือ
สิน้สุดระยะของแผนฯ อีกครัง้ ในปี 2564 เพ่ือน าผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ในการวิเคราะห์จดัท า
แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569) ตอ่ไป“ 
              สาระส าคญัของแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) สามารถสรุปเป็นแผนผงัได้ ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ  2 แผนพฒันาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 



  29 

              จากการศกึษาแผนพฒันาการศกึษาฯ ข้างต้น จะเห็นได้วา่ “รัฐบาลในฐานะผู้น าประเทศ
ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา โดยจัดสรรให้กระทรวงศึกษาธิการท าการศึกษา และจัดท า
แผนการศึกษาโดยเล็งเห็นถึงความจ าเป็น 3 ประการ คือ การเผชิญต่อสถานการณ์ความ
เปล่ียนแปลงในสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่เสถียรภาพตา่ง ๆ ของประเทศ และอาจเป็นผลเสียตอ่การพฒันา
คนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนท่ีต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ภายใต้การ
เปล่ียนแปลงในทกุมิติ และถือได้ว่าเป็นการสร้างกลไกส าคญัตอ่การพฒันาคน และสงัคมไทยได้ 
โดยปราศจากความขดัแย้ง และความไมส่งบตา่ง ๆ ซึ่งสง่ผลตอ่สภาวะทางเศรษฐกิจในทกุภูมิภาค
ให้สามารถก้าวพ้นกบัดกัประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางได้ รวมไปถึงสามารถพฒันาฝีมือแรงงานให้มี
คณุภาพในทุก ๆ ช่วงอายุ ไม่เว้นแม้แต่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานท่ีส าคญัเพ่ือเตรียมพร้อมสู่สงัคมสูง
วยัท่ีก าลงัเผชิญ ทัง้นี ้ประเด็นท่ีส าคญั ด้วยเล็งเห็นถึงคณุภาพชีวิตภายใต้ความเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีบทบาทต่อสังคมในทุกวันนี ้ด้วยการสร้างรากฐานจากการพัฒนาคน
ในชว่งวยัเดก็ หรือจากการศกึษา เรียนรู้ เพ่ือพร้อมสูก่ารเปล่ียนถ่ายอยา่งเทา่ทนัได้อยา่งทนัทว่งที“ 
              ประการตอ่มาคือ “ผลท่ีสืบเน่ืองมาจากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของภมูิภาคอาเซียน
และสงัคมโลก ในการผนึกก าลงัสู่การพฒันาในทุก ๆ ด้าน อาทิ การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือ
เช่ือมโยงปัจจยัต่าง ๆ ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ และประการส าคญัคือการก้าวทนัตอ่เทคโนโลยี
ซึ่งน าไปสู่การเป็นสงัคมดิจิทลัอย่างมีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมัน่คง ลดความเหล่ือมล า้ในการเข้าถึง 
ตลอดจนตระหนกัถึงภยัอนัเกิดจากการใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิด และท้ายท่ีสดุ คือ ด้วยตระหนกัถึง
ความส าคญัในการออกกฎหมายในด้านการศกึษาเพ่ือเป็นแนวทางและกลไกเพ่ือการด าเนินการ
ขบัเคล่ือนการศกึษา ซึ่งมุง่ผลผลิตและผลลพัธ์จากการศกึษาของคนในชาติ ด้วยบริบทท่ีส าคญัใน
การยกระดบัประเทศ โดยปราศจากปัญหา อุปสรรค และภัยคกุคามตา่ง ๆ ด้วยกลไกการพฒันา
คน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญเพ่ือการประเทศอย่างยั่งยืน จึงเป็นเหตุและผลในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีนอกจากจะ
ค านึงถึงสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัสงัคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสงัคมโลก ท่ีมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาคน รวมทัง้กฎหมายท่ีส าคญัต่อการจัดการศึกษาของประเทศ โดยยึด
กรอบหลกัการท่ีส าคญัอนัได้แก่ 1) ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบกบั 2) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ 3) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ในการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการ และแนวทางให้สามารถขบัเคล่ือนไปสูเ่ป้าหมายดงักลา่วได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
เกิดประโยชน์กับผู้ เรียนและประชาชน ได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการพฒันา
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ประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า ในมิตคิวามมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีมีประสิทธิภาพตอ่ไป“ 
 

ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
              “การศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นในการสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีเน้นทักษะ ในภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี กล่าวคือ เม่ือส าเร็ จ
การศึกษาออกไปแล้วสามารถปฏิบตัิงานในสายงานต่าง ๆ ด้วยสมรรถนะ ซึ่งหมายถึง การใช้
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์อ่ืนมาประยกุต์ใช้เพ่ือประกอบอาชีพได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ“ 
              “ปรัชญาการศึกษาอาชีวศึกษา เป็นแนวคิดท่ีผสมผสานศาสตร์ต่าง  ๆ ในการจัดการ
การศกึษาระดบัอาชีวศกึษา ซึ่งสามารถใช้เนือ้หา และหลกัการเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบตัิได้เป็น
อย่างดี ทัง้เพ่ือการหาค าตอบ การเข้าใจปัญหา และการน าค าตอบท่ีค้นพบเพ่ือใช้ในการสร้างเป็น
แนวทางในการปฏิบตัขิองพืน้ความรู้บริหารจดัการอาชีวะ โดยการประยกุต์ปรัชญา การศกึษา และ
บริบทของอาชีวศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน“ซึ่งจอร์จ (Kneller, 1971, p. 1) ได้กล่าวถึงความหมายของ
ปรัชญาว่า เป็นวิธีคิดท่ีเป็นระเบียบแบบแผนเก่ียวกบัสิ่งตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ (Exist) หรือเป็นความหมาย
ท่ีจะค้นหาความคล้องจองของแนวคิดและประสบการณ์ทั ง้หมด ส่วนการศึกษา คือ 
กระบวนการพฒันาบคุคลทัง้ทางด้านจิตใจ นิสิต และคณุสมบตัิอ่ืน ๆ โดยกระบวนการศกึษา เป็น
เคร่ืองมือของคนรุ่นหนึง่ไปสูค่นอีกรุ่นหนึง่ท่ีน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ โดยการศกึษาถือเป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัของรัฐ ในการสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของพลเมือง เพ่ือความมัน่คงของรัฐ ตามท่ี
รัฐต้องการทัง้ในด้านสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการศกึษา (พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ และพเยาว์ 
ยินดีสขุ, 2557, น. 77) 
 

หลักการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
              การศกึษาระดบัอาชีวศกึษาของประเทศ มีวิวฒันาการมาอย่างยาวนาน ทัง้ในระดบัชาติ 
ระดบัประเทศ และระดบัหน่วยงาน โดยได้มีการตราพระราชบญัญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนการด าเนินกิจการอาชีวศึกษาของชาติด้วยความรู้ ความคิด ทฤษฎี และปรัชญาต่าง ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือก าหนดทิศทางและกระบวนการจดัการอาชีวศกึษาและอาชีพอย่างต่อเน่ือง
มาตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี โดยล าดบั ซึง่มุง่เน้นในอดุมการณ์ในการสร้างสงัคมและชีวิตท่ีดีของ
มนษุย์ ด้วยการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นทกัษะอาชีพ ประยกุต์ใช้ในบริบทการพฒันาสงัคมใน
แตล่ะพืน้ท่ี ยกตวัอยา่งเชน่ การมุง่เน้นคณุภาพการศกึษาของอาชีวศกึษาไทยทัว่ทกุภมูิภาคเทา่ทนั
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ตอ่โลกในศตวรรษท่ี 21 ด้วยแนวทางการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ และ
มีทกัษะการท างาน การใช้ชีวิต พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเปล่ียนสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ หรือ การส่งเสริมหลกัสูตรทางการเกษตรกรรม และกสิกรรม ในพืน้ท่ีเพาะปลูก หรือ
พืน้ท่ีซึ่งเป็นฐานการเกษตรของประเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา การส่งเสริมหลักสูตรด้าน
อุตสาหกรรมและการผลิต ให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาในพืน้ท่ีเขตอุตสาหกรรม หรือนิคม
อุตสาหกรรม และการส่งเสริมด้านนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในขัน้
พืน้ฐาน (basic skill) ให้ทัว่ถึงทกุภมูิภาคเพ่ือเท่าทนัโลกยคุดิจิทลั ตลอดจนขัน้สงู (advance skill) 
ในกลุ่มผู้ เ รียนท่ีมีความถนัด และมุ่งหวังในการใช้ความรู้ ความสามารถในทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพ่ือการบูรณาการสู่การปฏิบตัิในการประกอบอาชีพหลงัส าเร็จ
การศึกษา และการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสูงขึน้เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้น ามีทกัษะและความสามารถใน
การควบคมุ สัง่การหรือหวัหน้างานในการท างานได้ 
              “การศึกษาใน ด้าน เทคโนโล ยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร  ( Information and 
Communication Technology, ICT) ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ (knowledge) ท่ีส าคญัในยคุปัจจบุนัมี
ความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการบริหารจดัการในองค์กร
อย่างแพร่หลายในทุกระดบั ด้วยการใช้ประโยชน์จากความสามารถของอุปกรณ์และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพ่ือการท าธุรกรรมต่าง ๆ โดยการเช่ือมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet of 
Things) อย่างทั่วถึง บนพืน้ฐานความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และการ
บริหารจัดการประมวลผลข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศท่ีมีอยู่มากมายกระจัดกระจายให้เป็น
ระบบ ท าให้การด าเนินชีวิตของมนุษย์หลีกเล่ียงไม่ได้ ในการใช้ชีวิตประจ าวนั ความเป็นอยู่ และ
การศกึษา รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ท าให้เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ 
มากมายท่ีต้องเรียนรู้อย่างเท่าทนัในฐานะประชากรบนโลกดิจิทัล (digital population) ส่งผลให้
คณุภาพในการด าเนินชีวิตดีขึน้ในทุกระดบั ย่อมเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมตามมาด้วย 
ส่วนหนึ่งย่อมเป็นผลมาจากการยกระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถเพ่ือให้ทันต่อความ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นส าคญั จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษา ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ซึ่งเป็นศาสตร์ท่ีมีเนือ้หาครอบคลุมกว้างขวาง และมี
ความยากง่ายในการศึกษาของผู้ เรียนแต่ละระดับท่ีแตกต่างกัน ท าให้ความรู้ด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารถกูบรรจใุนหลกัสตูรการศกึษาทกุระดบัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงนี“้ 
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              กระทรวงศกึษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบในการพฒันาการศกึษาในชาติ 
ได้จดัท าแผนพฒันาการศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ
, 2559, ออนไลน์) ในการก าหนดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีตอบสนองต่อการ
พฒันาในด้านคณุภาพท่ีตอบโจทย์บริบทในความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีให้คนได้รับโอกาสใน
การเข้าถึงและเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบกับแนว
ทางการจดัการศกึษาของนกัศกึษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องกบัทกัษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและเป็นปัจจยัมีผลต่อการประกอบอาชีพภายหลงัส าเร็จการศกึษานัน้ 
ซึ่งบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์นัน้ถือเป็นท่ีต้องการทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชนไม่น้อย ส่งผลให้
การศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์เป็นสาขาท่ีมีผู้ ให้ความสนใจเรียนจ านวนมาก จึงได้มีการส่งเสริม
การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ในหลกัสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีทกัษะ ท่ี
สามารถประกอบอาชีพ และท างานได้จริง ดงัจะเห็นได้จากสถิติจ านวนผู้ เรียนท่ีสูงขึน้ในทุก ๆ ปี 
ในสาขาดังกล่าวของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, ม.ป.ป., ออนไลน์) และจากผลการวิจยัในอดีตของ ล ายอง ปุ๊ กมะเริง (2548, น. 2)  
ซึ่งเป็นท่ีมาและอาจเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า  จ านวนผู้ เรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู เป็นสาขาท่ีมีนกัศกึษาให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก และมีจ านวน
เพิ่มขึน้ทุกปี โดยมีจุดท่ีน่าสงัเกต คือ ในแต่ละปีจะมีนกัศึกษาบางส่วนไม่สามารถเรียนครบตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดได้ ทัง้นีผู้้ วิจัยจึงได้ท าการศึกษาจ านวนเพิ่มเติม พบว่า จ านวนนักศึกษา
ดงักล่าวมีจ านวนเพิ่มขึน้จริง และมีจ านวนไม่น้อยท่ีไม่ส าเร็จการศึกษา แต่อีกนัยหนึ่ง ผู้ ท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากการผ่านการสอบประเมินคณุภาพท่ี สอศ. ก าหนด ก็กลบัมีคะแนนท่ีสูงในทุก ๆ ปี 
ซึง่สิ่งท่ีนา่ค้นหาค าตอบคือ ปัจจยั หรือองค์ประกอบใด ในทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิทัง้ 9 องค์ประกอบ เป็นตวัชีว้ดัท่ีส าคญัให้มีเกณฑ์คะแนนท่ีสงู 
และองค์ประกอบใดท่ีควรได้รับการสง่เสริมให้เพิ่มมากขึน้ 
              ทัง้นีแ้ละทัง้นัน้ ได้มีการเสนอแนวคิดในการประเมินผลความพร้อมในการเรียนการสอน 
เพ่ือบรูณาการเป็นแนวทางในการศกึษา เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความพร้อมสงูขึน้ ดงัความเห็นของ โกลด์
เฟรบ (Goldfarb. A., 2011, p. 3) ท่ีกล่าวว่า ในการเรียนการสอนควรจดัให้มีการจดัประเมิน และ
การวิจยัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม อนัจะน าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดั
การศกึษาในชัน้เรียน ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้สอนได้ข้อมลูย้อนกลบัเก่ียวกบัความเข้าใจในเนือ้หาของผู้ เรียน 
และถ้าพบว่าผู้ เรียนมีความเข้าใจคลาดเคล่ือน ผู้ สอนก็สามารถท่ีจะคิดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
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แก้ไขความเข้าใจคลาดเคล่ือนของผู้ เรียน อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาการไม่สมัฤทธ์ิผลทางการ
เรียน หรือ การเพิ่มศกัยภาพได้อีกทางหนึ่ง 
              จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าวท าให้การประเมินทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของนกัศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องมีความสอดคล้องต่อปัจจยัในการพฒันา
องค์ความรู้ของผู้ เรียนอย่างแท้จริง และเป็นกลไกในการตรวจสอบเพ่ือหาความแตกตา่งของสภาพ
ท่ีเกิดขึน้ กบัสภาพท่ีควรจะเป็นในด้านทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ของ
ผู้ เรียน สง่ผลให้สามารถระบลุกัษณะสิ่งท่ีต้องการให้เกิด และประเมินสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงของผู้ เรียนว่า
มีลกัษณะเป็นเช่นใด และควรเปล่ียนแปลงสิ่งใด ในการจดัการเรียนการสอนให้เกิดทกัษะท่ีจ าเป็น
ตามแผนแม่บทของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนกรอบมาตรฐานต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้ เรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตาม
ผลการวิจยัความต้องการจ าเป็นในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ เรียนได้
อย่างตรงจุด และสามารถน าไปปรับปรุงเทคนิค รูปแบบเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกรอบ
สมรรถนะและมาตรฐานของนกัศกึษาอาชีวศึกษา ให้ตรงกบัความต้องการจ าเป็นของผู้ เรียนและ
ผู้สอน อนัจะน ามาซึ่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการสอนในการพฒันาทกัษะความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้ 
              กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2556, น. 3) ผู้ เช่ียวชาญด้านปรัชญาการอาชีวศึกษา ได้ให้
ความหมายและตวัอย่างการอาชีวศึกษาในต่างประเทศไว้อย่างชดัเจนว่า “มีความหมายมาจาก
รากศัพท์ 2 ค า ท่ีมีความหมายเหมือน ๆ กัน คือ Vocational Education และ Occupational 
Education ซึ่งมีความหมายท่ีรวมถึง Technical Education หรือ เทคนิคศกึษาด้วย โดยในปี ค.ศ. 
1976 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรัฐสภาอเมริกัน ได้ให้ความหมายของการอาชีวศึกษา 
(Vocational Education) ไว้ว่าเป็นโปรแกรมทางการศึกษาท่ีจดัท าขึน้เพ่ือสร้างให้คนได้มีงานท า 
และเพ่ือเตรียมคนให้มีความพร้อมเหมาะสมกับงานอย่างไม่มุ่งหวังให้ได้ปริญญาท่ีสูงขึน้เพียง
อย่างเดียว โดยในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ สาขาวิชาในกลุ่มการอาชีวศึกษามีความหลากหลาย 
และครอบคลุมและมุ่งเน้นการเรียนท่ีควบคู่ไปกับการท างาน หรือการจ้างงานวิชาชีพ ได้แก่ 
Agricultural Education, Business and Office Education, Distributive Education, Health 
Occupations Education, Home Economics Education, Trade and Industrial Education, 
Technical Education และ Industrial Arts Education และในบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้ให้ความแตกตา่งระหวา่ง Vocational Education และ Occupational Education“ ไว้ดงันี ้ 
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              Vocational Education คือ โปรแกรมการศึกษาท่ีจดัขึน้เพ่ือให้คนมีอาชีพ หรือมีงานท า 
( Work-Study Program) โ ด ย จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ กั บ ผู้ ท่ี เ รี ย น ช้ า  ( Slow Learners) 
              Occupational Education คือ โปรแกรมการศึกษาวิชาชีพท่ีรัฐบาลสนับสนุนให้แก่
ประชาชนทัว่ไป 
              ในส่วนของในประเทศไทย ได้ให้ความหมายของการอาชีวศึกษา “สอดคล้องกับ
ภาษาอังกฤษว่า Vocational Education และ การฝึกอบรมวิชาชีพ นิยมใช้ค าว่า Vocational 
Training มีความหมายท่ีตรงกับค าว่า Occupational Education ของต่างประเทศ โดยมีรูปแบบ
การศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท“ (พระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551, 2551) “และ 
สอดคล้องกับรูปแบบในการศึกษาอาชีวศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศกัราช 
2557“ (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พทุธศกัราช 2557, 2558) ดงันี ้
              1. ในระบบ หมายถึง “การศกึษาในสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือในสถาบนัการศกึษาเป็น
ส าคญั ทัง้นีต้้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการ หลกัสูตร ระยะเวลา การวดัและประเมินผลใน
การส าเร็จการศกึษา“ 
              2. นอกระบบ หมายถึง “การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่น ในการก าหนด
จดุมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศกึษา ระยะเวลา การวดัและประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนือ้หา และหลกัสูตรต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพปัญหา และความ
ต้องการของบคุคลแตล่ะกลุม่“ 
              3. ทวิภาคี หมายถึง “การจดัการศกึษาท่ีสถานศกึษาและสถานประกอบการตกลงร่วมกนั 
ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและประเมินผล ซึ่งผู้ เรียน
สามารถใช้เวลาระยะหนึ่งในการเรียนในสถานศกึษา หรือสถาบนัการศกึษา และจากนัน้เข้าสู่ภาค
การปฏิบตัิในสถานประกอบการ หรือองค์กรทัง้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มีการก าหนดระดบั
ตามหลกัสตูรการศกึษาอาชีวศกึษา 3 ระดบั“ ได้แก่ 
                    ระดับท่ี 1 “ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พทุธศกัราช 2562“ 
                    ระดบัท่ี 2 “ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สงู พทุธศกัราช 2557“ 
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                    ระดบัท่ี 3 “ระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คณุวฒุิอาชีวศกึษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ พทุธศกัราช 2562“ 
              ทัง้นีก้ารจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาดังท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า “มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะ ความเช่ียวชาญเป็นส าคญั จึงมุ่งเน้นให้ใช้รูปแบบการศกึษาแบบทวิภาคี
เป็นส าคญั ทัง้ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
และในระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิ“ 
 
กรอบคุณวุฒวิิชาชีพ (Professional Qualification Framework) สมรรถนะหลักด้าน
คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 

ความหมายของกรอบคณุวฒุิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework) สมรรถนะ
หลกัด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

              สถาบนัคณุวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (2564 , ออนไลน์) “ได้ก าหนดตวัชีว้ดัในการ
รับรองสมรรถนะก าลังคนตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม โดยมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นกระบวนการรับรอง บุคคลให้ได้รับการยอมรับใน 
ความรู้ ทกัษะ ตลอดจนความสามารถท่ีสอดคล้องกบัสมรรถนะประสบการณ์และความรู้ เพ่ือการ
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพเทียบเคียง และเช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิอ่ืนๆ ของ
ประเทศ ในสมรรถนะหลกัด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศไว้ 9 ทกัษะ“ ดงันี ้
                    ทกัษะท่ี 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นมาตรฐานให้บคุคลมีสมรรถนะท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวกบัการใช้งานฮาร์ดแวร์ การใช้งานระบบปฏิบตักิาร การจดัการข้อมลู การส ารองข้อมลู การใช้
งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และการใช้งานคลาวด์คอมพิวติง้  ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์ใน
การปฏิบตั ิคือ 
                          1. การใช้งานฮาร์ดแวร์ซึ่งสามารถใช้งานฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
เช่ือมตอ่ตา่งๆ อปุกรณ์แสดงผล ได้ถกูต้องตามลกัษณะการใช้งาน และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้
งานฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้ 
                          2. การใช้งานระบบปฏิบตัิการซึ่งสามารถใช้งานระบบปฏิบตักิาร เช่น ซอฟต์แวร์
ระบบ, ซอฟต์แวร์ประยุกต์, โปรแกรมอรรถประโยชน์ ได้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน และ
สามารถแก้ไขปัญหาการใช้ระบบปฏิบตักิารได้ 
                          3. การจดัการข้อมลูซึ่งสามารถจดัการข้อมลู ในการสร้าง จดัการ เคล่ือนย้าย ใช้
งาน และการก าหนดคา่ของแฟ้มข้อมลูอยา่งถกูต้องตามลกัษณะการใช้งานได้ 
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                          4. การส ารองข้อมลูซึ่งสามารถส ารองข้อมลู ในการส ารองข้อมลู และกู้ ข้อมลูบน 
DVD, External hard disk, Dropbox, One Drive และ iCloud อยา่งถกูต้องได้ 
                          5. การใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีซึ่งสามารถใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ในการเลือก
ประเภท และสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์เคล่ือนท่ีกับระบบเครือข่าย ตลอดจนใช้งานและปรับแต่ง
แอพพลิเคชนับนอปุกรณ์เคล่ือนท่ีได้ 
                          6. การใช้งานคลาวด์คอมพิวติง้ซึ่งสามารถใช้งานคลาวด์คอมพิวติง้ ในการ
ให้บริการ การใช้งาน และการแบง่ปันทรัพยากรบนคลาวด์คอมพิวติง้ได้ 
 
                    ทกัษะท่ี 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นมาตรฐานให้บคุคลมีสมรรถนะท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวกบัใช้งานเว็บเบราเซอร์ สืบค้นข้อมลู ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานปฏิทิน ใช้งานส่ือ
สงัคม ใช้งานโปรแกรมการส่ือสาร และใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยและ
เกณฑ์ในการปฏิบตั ิคือ 
                          1. การใช้งานเว็บเบราเซอร์ซึ่งสามารถใช้งานเว็บเบราเซอร์ ในการเป็นเคร่ืองมือ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ทัง้แบบ LAN, MAN, WAN และ
เครือข่ายส่วนตวัเสมือน (VPN) ตลอดจนสามารถปรับแต่งการท างานเว็บเบราเซอร์อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมได้ 
                          2. การสืบค้นข้อมูลซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูล
ได้ตอบโจทย์ในสิ่งท่ีต้องการค้นหา และจดัการข้อมลูท่ีสืบค้นได้ 
                          3. การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถใช้งานอีเมล ในการสร้าง 
ปรับแตง่ และจดัการได้อยา่งเหมาะสม ถกูต้องกบัสภาพการใช้งาน ข้อก าหนดด้านความปลอดภยั 
และจดัการรายช่ือผู้ตดิตอ่บนอีเมล์ได้ 
                          4. การใช้งานปฏิทินซึ่งสามารถใช้งานปฏิทินในอีเมล ในการแสดงผลปฏิทิน 
สร้างตารางนดัหมาย และแบง่ปัน (share) ปฏิทินให้ผู้ อ่ืนใช้งานได้ 
                          5. การใช้ส่ือสังคมซึ่งสามารถใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ (social media) อย่าง
ถกูต้องตามหลกัความปลอดภยั ทัง้ด้านกฎหมาย, จริยธรรม, และความนา่เช่ือถือได้ 
                          6. การใช้งานโปรแกรมการส่ือสารซึ่งสามารถจดัการข้อมลู ในการสร้าง จดัการ 
เคล่ือนย้าย ใช้งาน และการก าหนดคา่ของแฟ้มข้อมลู อยา่งถกูต้องตามลกัษณะการใช้งานได้ 
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                          7. การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สามารถท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในการซือ้ขาย 
และการช าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อยา่งถกูต้อง ปลอดภยั และเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์
ได้ 
 

                    ทักษะท่ี 3 การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือเป็นมาตรฐานให้บุคคลมี
สมรรถนะท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบั การใช้บญัชีรายช่ือบคุคล การป้องกนัภยัคกุคาม การป้องกนัมลัแวร์ 
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง  ประกอบด้วยสมรรถนะ
ยอ่ยและเกณฑ์ในการปฏิบตั ิคือ 
                          1. การใช้บญัชีรายช่ือบุคคลซึ่งสามารถใช้บญัชีรายช่ือบุคคล ในการสร้าง และ
ก าหนดรหสัผ่าน ตลอดจนอตัลกัษณ์บุคคล เพ่ือการยืนยนัตวัตน ในการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง 
และปลอดภยัได้ 
                          2.  การป้องกันภัยคุกคามซึ่งสามารถป้องกันภัยคุกคาม ในการปรับรุ่น 
(upgrade) ระบบปฏิบัติการ การก าหนดค่าไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
อยา่งถกูต้อง ปลอดภยัได้ 
                          3. การป้องกันมลัแวร์ซึ่งสามารถป้องกันมลัแวร์ ในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์อย่าง
ถูกต้อง การหลีกเล่ียงพฤติกรรมการใช้งานท่ีเส่ียงต่อความปลอดภัย และการตรวจสอบความ
ผิดปกตจิากมลัแวร์อยา่งถกูต้องได้ 
                          4. การใช้อินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยัซึง่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยั ใน
การใช้งานโปรแกรมเบราเซอร์ การก าหนดรหสัลบั และการเลือกใช้อปุกรณ์เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตได้
อยา่งถกูต้อง และปลอดภยัได้ 
                          5. การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องซึ่งสามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ใน
ความเข้าใจข้อก าหนดด้านลิขสิทธ์ิของเนือ้หาออนไลน์ และใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ถกูต้อง เหมาะสมได้ 
 

                    ทกัษะท่ี 4 การใช้โปรแกรมประมวลผลค า เพ่ือเป็นมาตรฐานให้บคุคลมีสมรรถนะท่ี
ท าหน้าท่ีเก่ียวกับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า ในการจัดการงานเอกสาร การจดัรูปแบบ
ข้อความ การจดัการกบัย่อหน้าในเอกสาร การแทรกวตัถลุงบนงานเอกสาร การจดัรูปแบบเอกสาร 
การพิมพ์เอกสาร รวมทัง้การตรวจทานงานเอกสาร ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์ในการ
ปฏิบตั ิคือ 
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                          1. การจดัการงานเอกสารซึ่งสามารถจดัการงานเอกสาร ในการจดัการเอกสาร 
ด้วยเมน ูNew, Open, Save แสดงมุมมอง ด้วยเมนู Views, Ruler ค้นหาข้อความ และการแทนท่ี 
ด้วยเมนู Find, Replace เคล่ือนย้ายข้อมูลบนเอกสาร ด้วยเมนู Copy, Cut, Paste ตลอดจน
ยกเลิกการกระท าบนเอกสาร ด้วยเมน ูUndo, Redo ได้ 
                          2. การจัดรูปแบบข้อความซึ่งสามารถจัดการข้อมูล ในการสร้าง จัดการ 
เคล่ือนย้าย ใช้งาน และการก าหนดคา่ของแฟ้มข้อมลูอยา่งถกูต้องตามลกัษณะการใช้งานได้ 
                          3. การจดัการย่อหน้าในเอกสารซึ่งสามารถจดัการกบัย่อหน้าในเอกสาร ในการ
จดัรูปแบบย่อหน้าของเอกสาร ด้วยเมนู Line Spacing, Indent ปรับแต่งเอกสารด้วยชุดรูปแบบ 
ด้วยเมน ูTheme และแบง่สว่นเอกสาร ด้วยเมน ูPage Break, Section Break ได้ 
                          4. การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสารซึ่งสามารถแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร ใน
การแทรกวตัถแุละตาราง ด้วยเมน ูPicture, Shape, Table ปรับแตง่วตัถ ุด้วยเมน ูFormat Object 
และปรับแตง่ตารางในเอกสาร ด้วยเมน ูSort, Convert Text To Table ได้ 
                          5. การจดัรูปแบบเอกสารซึ่งสามารถจัดรูปแบบเอกสาร ในการจดัรูปแบบ ด้วย
เมนู Column, Border ก าหนดค่า ด้วยเมนู Size, Orientation, Margins และแทรกหัวกระดาษ 
ท้ายกระดาษในเอกสาร ด้วยเมน ูHeader & Footer ได้ 
                          6. การพิมพ์เอกสารซึ่งสามารถพิมพ์เอกสาร ในการตัง้ค่าการพิมพ์เอกสาร ด้วย
เมนู Print Setting และแสดงตวัอย่างก่อนการพิมพ์ ด้วยเมนู ตลอดจนสัง่พิมพ์เอกสาร ด้วยเมนู 
Print ได้ 
                          7. การตรวจทานงานเอกสารซึ่งสามารถตรวจทานงานเอกสาร ในการตรวจสอบ 
แก้ไข สะกดค า และไวยากรณ์ ด้วยเมนู Spelling & Grammar ตลอดจนตรวจสอบจ านวนค าใน
เอกสารด้วยเมนู Count และจ ากัดการแก้ไขเอกสารด้วยเมนูเพิ่มเง่ือนไขในการแก้ไข (Restrict 
Editing) ได้ 
 

                    ทกัษะท่ี 5 การใช้โปรแกรมตารางค านวณ “เพ่ือเป็นมาตรฐานให้บคุคลมีสมรรถนะท่ี
ท าหน้าท่ีเก่ียวกับการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมตารางค านวณ ในการจัดการตารางค านวณ 
ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน พิมพ์แผ่นงาน ใช้สูตรฟังก์ชันเพ่ือการ
ค านวณ แทรกวตัถุลงบนแผ่นงาน รวมทัง้การป้องกันแผ่นงาน ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยและ
เกณฑ์ในการปฏิบตั“ิ คือ 
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                          1. การจดัการตารางค านวณซึง่สามารถจดัการตารางค านวณ ในการจดัการแผ่น
งาน ด้วยเมนู New, Open, Save และจัดเซลล์ แถว คอลัมน์ ด้วยเมนู Select, Delete, Hide, 
Column Width, Row Height ได้ 
                          2. การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงานซึ่งสามารถปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน ในการ
ป้อนข้อมลูในแผ่นงาน ด้วยเมน ูType, AutoFill, Edit data เคล่ือนย้ายข้อมลูบนแผ่นงานได้ กรอง
ข้อมลูในแผ่นงาน ด้วยเมน ูCopy, Cut, Paste และ เรียงล าดบัข้อมลูบนแผ่นงาน ด้วยเมนจูดัเรียง
ข้อมลู (Sort Data) ได้ 
                          3. การจัดรูปแบบข้อความในแผ่นงานซึ่งสามารถจัดการข้อมูล ในการสร้าง 
จดัการ เคล่ือนย้าย ใช้งาน และการก าหนดคา่ของแฟ้มข้อมลูอย่างถกูต้องตามลกัษณะการใช้งาน
ได้ 
                          4. การพิมพ์แผน่งานซึง่สามารถพิมพ์แผน่งาน ในการตัง้คา่แผ่นงานเพ่ือการพิมพ์ 
ด้วยเมน ู Print Setting แสดงตวัอย่างแผ่นงานก่อนพิมพ์ ด้วยเมน ูPrint Preview และสัง่พิมพ์แผ่น
งาน ด้วยเมน ูPrint ได้ 
                          5. การใช้สตูรฟังก์ชัน่เพ่ือการค านวณซึ่งสามารถใช้สตูรฟังก์ชนัเพ่ือการค านวณ 
ในการใช้สูตรฟังก์ชันด้วยเมนู Formula (fx) และใช้ฟังก์ชนัข้อมูลบนแผ่นงานตามฟังก์ชนัต่าง ๆ 
ของงานท่ีต้องการได้ 
                          6. การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงานซึ่งสามารถแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน ในการ
แทรกวตัถใุนแผน่งาน ด้วยเมน ูPicture, Chart และปรับแตง่วตัถ ุด้วยเมน ูFormat Object ได้ 
                          7. การป้องกนัแผ่นงานซึ่งสามารถป้องกนัแผ่นงาน ในการป้องกนัแผ่นงาน ด้วย
เมน ูProtect และก าหนดแผน่งานให้เป็นขัน้ตอนสดุท้าย ด้วยเมน ูMark as Final ได้ 
 

                    ทักษะท่ี 6 การใช้โปรแกรมน าเสนอ เพ่ือเป็นมาตรฐานให้บุคคลมีสมรรถนะท่ีท า
หน้าท่ีเก่ียวกับการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมงานน าเสนอ ในการจัดการงานน า เสนอ ใช้งาน
ข้อความบนสไลด์ แทรกวัตถุลงบนงานน าเสนอ ก าหนดการเคล่ือนไหว รวมทัง้การตัง้ค่างาน
น าเสนอ ประกอบด้วยสมรรถนะยอ่ยและเกณฑ์ในการปฏิบตั ิคือ 
                          1. การจัดการงานน าเสนอซึ่งสามารถจัดการงานน าเสนอ ในการสร้าง และ
จดัการงานน าเสนอ ด้วยเมน ูNew, Open, Save, View ได้ 
                          2. การใช้งานข้อความบนสไลด์ซึ่งสามารถใช้งานข้อความบนสไลด์ ในการ
จดัรูปแบบสไลด์ ด้วยเมน ูFont หรือ Paragraph ได้ 
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                          3. การแทรกวตัถลุงบนงานน าเสนอซึ่งสามารถแทรกวตัถลุงบนงานน าเสนอ ใน
การแทรกวัตถุลงสไลด์ ด้วยเมนู Insert, Table, Picture, ClipArt, Shape หรือ SmartArt & Chart 
ได้ 
                          4. การก าหนดการเคล่ือนไหวซึ่งสามารถก าหนดการเคล่ือนไหว ในการใส่                       
เอฟเฟกภาพเคล่ือนไหวลงในสไลด์ ด้วยเมน ูTransition และ Animation ได้ 
                          5. การตัง้ค่างานน าเสนอซึ่งสามารถตัง้ค่างานน าเสนอ ในการน าเสนอภาพนิ่ง 
ด้วยเมน ูSlide show และจดัท าเอกสารในการพิมพ์ ด้วยเมน ูPrint preview และ Print ได้ 
 

                    ทกัษะท่ี 7 การท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นมาตรฐานให้บคุคลมีสมรรถนะท่ี
ท าหน้าท่ีเก่ียวกับใช้งานพืน้ท่ีท างานแบบออนไลน์ พืน้ท่ีแบง่ปันข้อมลูออนไลน์ โปรแกรมแบง่ปัน
หน้าจอ และโปรแกรมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์ใน
การปฏิบตั ิคือ 
                          1. การท างานร่วมกับแบบออนไลน์ซึ่งสามารถใช้งานพืน้ท่ีท างานร่วมกันแบบ
ออนไลน์ (share) ในการท างานบนพืน้ท่ีการท างานแบบออนไลน์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และสามารถ
แบง่ปันพืน้ท่ีเพ่ือการท างานร่วมแบบออนไลน์ได้ 
                          2. การใช้งานพืน้ท่ีแบ่งปันข้อมูลออนไลน์ซึ่งสามารถใช้งานพืน้ท่ีแบ่งปันข้อมูล
แบบออนไลน์ (share data) ในการใช้พืน้ท่ีข้อมลูร่วมกนัแบบออนไลน์ ตามวตัถปุระสงค์การใช้งาน 
และเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 
                          3. การใช้งานโปรแกรมแบง่ปันหน้าจอซึ่งสามารถใช้งานโปรแกรมแบง่ปันหน้าจอ 
(share screen) ในการเลือกใช้โปรแกรมเหมาะสมกับวตัถปุระสงค์การใช้งาน และสามารถใช้งาน
โปรแกรมแบง่ปันหน้าจอได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 
                          4. การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านหน้าจอซึ่งสามารถจดัการข้อมูล ใน
การสร้าง และจดัการ เคล่ือนย้าย ตลอดจนการใช้งาน และก าหนดคา่ ของแฟ้มข้อมลู อยา่งถกูต้อง
ตามลกัษณะการใช้งานได้ 
 

                    ทกัษะท่ี 8 การใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทลั เพ่ือเป็นมาตรฐานให้บุคคลมีสมรรถนะท่ี
ท าหน้าท่ีเก่ียวกับการใช้โปรแกรมสร้างเว็บ , การใช้ส่ือดิจิทัลเพ่ือการท างาน, การใช้โปรแกรม
ตกแต่งภาพ , การใช้โปรแกรมจับการท างานของหน้าจอ และการใช้โปรแกรมตัดต่อส่ือ
ภาพเคล่ือนไหว ประกอบด้วยสมรรถนะยอ่ยและเกณฑ์ในการปฏิบตั ิคือ 
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                          1. การใช้โปรแกรมสร้างเว็บซึ่งสามารถจดัการส่ือดิจิทลั (มลัติมีเดีย) ในการสร้าง 
จดัการ เคล่ือนย้าย ใช้งาน และการก าหนดคา่ของส่ืออยา่งถกูต้องตามลกัษณะการใช้งานได้ 
                          2. การใช้ส่ือดิจิทัลเพ่ือการท างานซึ่งสามารถใช้ส่ือดิจิทัล (มัลติมีเดีย) ในการ
เลือกใช้ การจ าแนกรูปแบบ และการใช้งานตามวตัถปุระสงค์การใช้งานได้ 
                          3. การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพซึ่งสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพนิ่ง ในการ
บนัทึกรูปภาพจากแหล่งต่างๆ การปรับแต่งรูปภาพ และการบนัทึกรูปภาพ เพ่ือสั่งพิมพ์อย่าง
ถกูต้องได้ 
                          4. การใช้โปรแกรมจับการท างานของหน้าจอซึ่งสามารถใช้โปรแกรมจับการ
ท างานของหน้าจอ (screen capture) ในการใช้โปรแกรม และบนัทึกไฟล์จากโปรแกรมจับการ
ท างานของหน้าจอได้ 
                          5. การใช้งานโปแกรมตดัตอ่ส่ือภาพเคล่ือนไหวซึ่งสามารถใช้โปรแกรมตดัตอ่ส่ือ
ภาพเคล่ือนไหว ในการตดัตอ่ได้ตามชนิดไฟล์ เช่น .avi, .mpeg หรือ .mov ฯลฯ และใช้โปรแกรม
ตดัตอ่ ตลอดจนบนัทกึส่ือภาพเคล่ือนไหวได้ 
 
                    ทักษะท่ี 9 การใช้ดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือเป็นมาตรฐานให้บุคคลมี
สมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกับ การป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย ปฏิบตัิตามหลักเพ่ือ
รักษาความปลอดภยั ปฏิบตัติามหลกัการใช้งานเว็บบราวเซอร์อยา่งปลอดภยั และก าหนดรูปแบบ
การพิสจูน์ตวัตน ประกอบด้วยสมรรถนะยอ่ยและเกณฑ์ในการปฏิบตั ิคือ 
                          1. การป้องกนัภยัคกุคามด้านความมัน่คงปลอดภยัซึ่งสามารถป้องกนัภยัคกุคาม
ด้านความมัน่คงปลอดภยั ในการจดัการข้อมลู การป้องกนัโปรแกรม และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์จาก
ภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงปลอดภยัได้ 
                          2. การปฏิบัติตามหลักการเพ่ือรักษาความปลอดภัยซึ่งสามารถปฏิบัติตาม
หลกัการเพ่ือรักษาความปลอดภยั ในการรักษาข้อมลู และโปรแกรม ให้มีความมัน่คงปลอดภยัได้ 
                          3. การปฏิบตัิตามหลกัการใช้งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภยัซึ่งสามารถปฏิบตัิ
ตามหลักการใช้งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภัย ในการปรับแต่ง และ ใช้งานเว็บบราวเซอร์ได้
อย่างปลอดภัย ตลอดจนเลือกใช้โปรแกรมเสริม (plugin) ส าหรับเว็บบราวเซอร์ ให้มีความมัน่คง
ปลอดภยัได้ 
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                          4. การก าหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนซึ่งสามารถก าหนดรูปแบบการพิสูจน์
ตวัตน ในการใช้งานทัง้ในฐานะผู้ดแูละระบบ และผู้ ใช้ได้ตามมาตรฐาน ตลอดจนสามารถพิสูจน์
ตวัตนให้มีความมัน่คงปลอดภยัด้วยสิ่งท่ีมีได้ 
              สาระส าคัญของกรอบคุณวุฒิ วิ ช า ชีพ  ( Professional Qualification Framework) 
มาตรฐานสมรรถนะหลกั หน่วยสมรรถนะ และสมรรถนะย่อย ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
สามารถสรุปและสังเคราะห์ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 9 ประการ ประกอบด้วย  
                    1. การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
                    2. การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
                    3. การใช้งานเพื่อความมัน่คงปลอดภยั 
                    4. การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 
                    5. การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
                    6. การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
                    7. การท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ 
                    8. การใช้โปรแกรมสร้างดจิิทลั 
                    9. การใช้ดจิิทลัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั 
              ซึ่งถกูจดัท าขึน้เพ่ือเป็นเกณฑ์“ในการก าหนดระดบัคณุวฒุิวิชาชีพให้สอดคล้องกบัระดบั
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ กรอบคณุวุฒิวิชาชีพในแตล่ะระดบัจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ความรู้
ทกัษะและ คณุสมบตัิท่ีพึงประสงค์ขอบเขตความรับผิดชอบผลผลิตท่ีพึงจะได้จากการปฏิบตัิงาน
นวตักรรมและระดบัความ ยากง่ายของการท างานโดยเฉพาะ เพ่ือยกระดบัคณุวฒุิวิชาชีพและการ
พฒันาก าลงัคนของประเทศให้สามารถแข่งขนัในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและระดบัสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเคร่ืองมือหลักในการประเมินและรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการทัง้ของภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมตลอดจนเป็นกลไกในการเช่ือมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิ การศึกษาใน
ระดบัประเทศและสากล“ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจยัในตา่งประเทศ 

              การประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับใช้ในการออกแบบ 
การเรียนการสอนนัน้ สมิธและราเกน (Smith, 1999, p. 32) ได้กลา่ววา่ “การประเมินความต้องการ 
จ าเป็น เป็นกิจกรรมเพ่ือส ารวจปัญหาของการเรียนการสอนท่ีผ่านมา ความต้องการของผู้ เรียนและ
สภาพบริบทของการเรียนรู้“ 
              ส่วน ดิค แครี และแครี (Dick, 2001, p. 4) กล่าวว่า “การประเมินความต้องการจ าเป็น 
เป็นกระบวนการเชิงระบบ สิ่งท่ีจะต้องวิเคราะห์ประกอบด้วยปัญหาและความต้องการของผู้ เรียน
คืออะไร เป้าหมายของการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ท่ีต้องการคืออะไร สภาพและบริบทในการเรียน
การสอนเป็นอย่างไร ผู้ ออกแบบการเรียนการสอนจะต้องพิจารณาถึงข้อมูลท่ี ต้องการว่าควรมี
ขอบเขตกว้างขวางมากน้อยเพียงใด แหล่งของข้อมูลได้จากท่ีใด กระบวนการรวบรวม ข้อมูลจะ
เลือกใช้วิธีการใดจงึจะได้ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือและประหยดัทรัพยากร ถ้าสามารถก าหนดให้ชดัเจน ได้
ก็จะช่วยให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้การประเมินความต้องการจ าเป็น จึง
เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการก่อนการออกแบบการเรียนการสอนซึ่งในการประเมินความต้องการ
จ าเป็นจดัเป็นกระบวนการเพ่ือทราบปัญหาและการรวบรวมข้อมลูส าหรับการวางแผนแก้ไขปัญหา 
โดยปกติครูท่ีออกแบบการเรียนการสอนส าหรับใช้สอนในห้องเรียน การประเมินความต้องการ
จ าเป็นมักท าในลักษณะท่ีไม่เป็นทางการโดยครูน าผลจากการประเมิน ทัง้การประเมิน
ความก้าวหน้า (formative evaluation) ท่ีท าในระหวา่งการเรียนการสอน และการประเมิน ผลสรุป 
(summative evaluation) ซึ่งท าภายหลงัการเรียนการสอนเสร็จสิน้แล้ว เพ่ือตดัสินผลการเรียนของ
ผู้ เรียนมาใช้เป็นข้อมลูเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน โดยการประเมินความต้องการจ าเป็นต้องท า
อย่างเป็นระบบ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานแตก็่เป็นการลงทนุท่ีคุ้มคา่ 
เพราะท าให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีตอบสนองเป้าหมาย
การเรียนรู้และความต้องการของผู้ เรียนกลุม่ใหญ่“ 
              การประเมินความต้องการจ าเป็นในการเรียนการสอนเกิดขึน้ด้วยเหตผุลหลายประการ 
เช่น ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ไม่บรรลเุป้าหมายทางการศกึษาท่ีโรงเรียนก าหนด สภาพ
การเรียน การสอนไม่มีประสิทธิภาพ ไม่น่าสนใจ คณะกรรมการโรงเรียนต้องการให้โรงเรียน
เพิ่มเติมเนือ้หาใหม่เข้า ไปในหลกัสูตร เช่น ให้นกัเรียนเรียนภาษาท่ีใช้ส่ือสารในประเทศอาเซียน
เพิ่มขึน้ เช่น ภาษาจีน ภาษาบาฮาซา เป็นต้น หรือมีการเปล่ียนแปลงลักษณะของประชากร
นกัเรียนท่ีเป็นชาวตา่งชาตมิากขึน้อนัเน่ืองจาก แรงงานตา่งชาติท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทย ท า
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ให้เกิดปัญหาการจดัการเรียนการสอนในบริบทสงัคม พหวุฒันธรรม เป็นต้น ในการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นจึงควรเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ท่ีมีความ เหมาะสมกับสภาพปัญหาท่ีพบ ซึ่ง
แบง่ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ (Smith, 1999, pp. 32-36) 
                    1. รูปแบบการประเมินท่ีเน้นการศึกษาช่องว่างระหว่างสภาพท่ีเป็นจริงกับสภาพท่ี
ควรจะเป็น (discrepancy-based need assessment) เป็นการศึกษาความแตกต่างของสภาพท่ี
ควรจะเป็น กบัสภาพท่ีเป็นจริง การด าเนินงานวิเคราะห์ตามรูปแบบนีป้ระกอบด้วยขัน้ตอนดงันี ้
                          1.1 บรรยายเป้าหมายการเรียนรู้ของสภาพการเรียนการสอนในปัจจบุนั 
                          1.2 ประเมินผลสมัฤทธ์ิของเป้าหมายการเรียนรู้ในสภาพปัจจบุนัวา่เป็นอยา่งไร 
                          1.3 อธิบายช่องว่างระหว่างสิ่งท่ีเป็นสภาพท่ีควรจะเป็น สิ่งท่ีท าได้ว่ามีความ
แตกตา่ง อยา่งไร และมีสาเหตจุากอะไร 
                          1.4 ล าดบัสิ่งท่ีต้องปฏิบตักิ่อนหลงัเพ่ือให้เกิดสภาพท่ีต้องการ 
                          1.5 ประเมินว่าอะไรคือความต้องการของการเรียนการสอนและในจ านวนความ
ต้องการเหลา่นัน้ ความต้องการใดสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน 
                    2. รูปแบบการประเมินท่ีเน้นปัญหา (problem-based need assessment) เป็นการ
ประเมินเพ่ือค้นหาว่าอะไรคือปัญหาท่ีแท้จริง ปัญหานัน้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเรียนการสอน
หรือไม ่การด าเนินงานวิเคราะห์ตามรูปแบบนีป้ระกอบด้วยขัน้ตอนดงันี ้
                          2.1 ปัญหาท่ีพบเป็นปัญหาท่ีแท้จริงหรือไม่ 
                          2.2 สาเหตุของปัญหามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หรือไมอ่ยา่งไร 
                          2.3 แนวทางการแก้ปัญหาเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนหรือไม่ 
                          2.4 พิจารณาว่าแนวทางในการเรียนการสอนท่ีเสนอนัน้สามารถแก้ปัญหาท่ีเป็น
เป้าหมายการเรียนรู้ได้จริงหรือไม่ 
                    3. รูปแบบการประเมินท่ีเน้นนวตักรรม (innovation-based need assessment) เป็น
การพิจารณานวตักรรมและตดัสินว่าเป้าหมายการเรียนรู้นัน้มีความสมัพนัธ์กับนวตักรรมหรือไม่ 
ซึง่การด าเนินงานวิเคราะห์ตามรูปแบบนีป้ระกอบด้วยขัน้ตอนดงันี ้
                          3.1 พิจารณาธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมว่ามีสภาพเป็น
อยา่งไร 
                          3.2 พิจารณาวา่เป้าหมายการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์กบันวตักรรมหรือไม่ 
                          3.3 พิจารณาวา่เป้าหมายการเรียนรู้อยูใ่นระดบัใดในระบบการเรียนการสอน 
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การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ว่าน าไปสูก่ารออกแบบนวตักรรมการเรียน การสอนได้อยา่งไร  
              กระบวนการประเมินความต้องการจ าเป็น คือ “การด าเนินงานท่ีแปลงความต้องการท่ี
เป็นเจตนารมณ์หรืออุดมคติให้เป็นความต้องการท่ีเป็นจริงโดยพิจารณาจากข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ี
รวบรวมจากแหล่งข้อมูลและผู้ เก่ียวข้องหลายฝ่าย มาเปรียบเทียบและทบทวนเพ่ือหาแนวทางท่ี
เป็นไปได้มากท่ีสดุ ในการบรรลคุวามต้องการหรือการแก้ปัญหาท่ีประสบ กระบวนการวิเคราะห์มี 
3 ขัน้ตอน“ (Magliaro, 1997, p. 65) ได้แก่  
                    1. การบรรยายความต้องการจ าเป็น “เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ออกแบบน าเสนอความต้องการ 
ท่ีเป็นอดุมคต ิความเช่ือ ความมุ่งมัน่ในการเรียนการสอนว่าต้องการให้ผู้ เรียนเป็นอยา่งไรเม่ือได้รับ 
การจดัการเรียนการสอนแล้ว เชน่ มีความรู้อะไร ท าอะไรได้ มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์อย่างไร สิ่ง
ท่ี น าเสนอนีมี้แหล่งท่ีมาจากปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายของโรงเรียนท่ีได้ประกาศแก่
สาธารณชน และ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งในหลักสูตรจะบอกถึงเป้าหมายท่ี
เป็นคุณภาพของผู้ เรียนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ ท่ีเป็นคุณภาพของผู้ เรียนท่ีคาดหวังเม่ือ
ผู้ เรียนได้รับการศกึษาครบระยะเวลาท่ีหลกัสตูรก าหนด 12 ปี ท่ีเรียกว่า มาตรฐานการเรียนรู้ และ
คุณภาพของผู้ เรียนเป็นรายปีในแต่ละระดับชัน้ท่ีเรียกว่า ตัวชีว้ัด ซึ่งสิ่งท่ีน าเสนอในขัน้นีเ้ป็น
เป้าหมายการเรียนรู้ ในระดบักว้างยงัไม่สามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัิ แตท่ าให้เห็นล าดบัความส าคญั
ของความต้องการ หรือเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนต้องการให้นกัเรียนบรรลุ“ 
                    2. การรวบรวมข้อมูล “เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ออกแบบด าเนินการวิเคราะห์ทางเลือกหรือ
แนวทางต่าง  ๆ ในการน าเป้าหมายการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลหลายด้าน การ
ด าเนินงานในขัน้นีคื้อ การวิเคราะห์งาน (task analysis) ซึ่งหมายถึง การจ าแนกงานท่ีต้องปฏิบตัิ
เป็นกลุ่มงานตา่ง  ๆ รวมทัง้ การบรรยายรายละเอียดของภาระงานแตล่ะงาน และจดัระบบงานให้
สัมพันธ์กันจนสามารถด าเนินการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้
จะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของผู้ เรียน สาระ ส่ือ และกิจกรรม เพ่ือให้สามารถจดัการเรียนการ
สอนเป็นล าดบัขัน้ตอนและบรรลุวตัถุประสงค์ ดงันัน้งานในท่ีนี ้คืองานเพ่ือการเรียนรู้ ( learning 
task) ผลท่ีได้ จากการด าเนินงานในขัน้นีคื้อ เป้าหมายการเรียนรู้ท่ีบอกให้ทราบว่าผู้ เรียนควรมี
ความรู้อะไร สามารถ ท าอะไรได้หลงัจากได้รับการจดัการเรียนการสอนแล้ว นอกจากนัน้ยงับอกให้
ทราบว่าผู้ เรียนต้องมี ความรู้และทักษะพืน้ฐานอะไรท่ีจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้ท่ีต้องการ ดงันัน้  การด าเนินงานในขัน้นีจ้งึประกอบด้วยการวิเคราะห์ผู้ เรียน (analyzing the 
learners) เพ่ือให้ทราบ ความแตกต่างของผู้ เรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ว่ามีลักษณะ
แตกตา่งกนัอย่างไร มีพืน้ฐานความรู้ ท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรู้เป็นอย่างไร และการวิเคราะห์งานเพ่ือ
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การเรียนรู้ (analyzing the learning task) คือ การวิเคราะห์ว่าความรู้หรือเนือ้หาท่ีต้องการให้
ผู้ เรียนเรียนรู้นัน้คืออะไร มีลกัษณะและธรรมชาติเป็น อย่างไร มีขัน้ตอนการปฏิบตัิเพ่ือการเรียนรู้
เนือ้หานัน้อยา่งไรซึง่เป็นพืน้ฐานส าหรับการออกแบบการเรียนการสอน“ 
                    3. การสรุปและทบทวนความต้องการจ าเป็น “เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ออกแบบน าสารสนเทศ
ท่ีได้ จากการศกึษา ค้นคว้าและรวบรวมได้มาใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัความต้องการและปัญหา
ท่ีแท้จริง หรือปรับปรุงความต้องการท่ีก าหนดไว้ในขัน้ตอนแรกให้มีความเหมาะสมเป็นจริงมาก
ยิ่งขึน้ และใช้ใน การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีมีการจัดล าดับความส าคัญและก าหนด
ทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมี ความเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้อย่าง
แท้จริง โดยใช้สารสนเทศตา่ง  ๆ ท่ีได้ศกึษา มาแล้ว ได้แก่ ลกัษณะของผู้ เรียน สภาพบริบทของการ
เรียนการสอนในโรงเรียน สารสนเทศเหล่านีจ้ะช่วยให้ข้อเสนอแนวทางการบรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้หรือการแก้ปัญหามีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ในการปฏิบัติสอดคล้องกับเวลาและ
ทรัพยากรท่ีมีอยูต่อ่ไป“ 
              ส าหรับมุมมองของคูฟแมน และอิงลิช (Kaufman, 1981, p. 37) กล่าวไว้ว่า ความ
ต้องการจ าเป็น หมายถึง ชอ่งวา่งระหวา่ง "สิ่งท่ีเป็น" และ "สิ่งท่ีควรเป็น" ในแง่ของผลลพัธ์” ในขณะ
ท่ี Witkin (1984) กล่าวว่า ความต้องการจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่ 
(What is) กับสภาพท่ีควรจะเป็น (What should be) ส่วนมุมมองในมิติด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 
สอดคล้องกับ (Scriven, 1991) ท่ีกล่าวว่า ความต้องการจ าเป็นไม่ควรก าหนดในลักษณะของ
ความแตกตา่ง เพราะความต้องการจ าเป็นบางอยา่งไม่ต้องก าหนดสภาพท่ีควรจะเป็น เชน่ อาหาร 
น า้ เป็นต้น ดังนัน้ มุมมองของ Scriven จึงเน้นการก าหนดความต้องการจ าเป็นท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือท าให้เกิดความพงึพอใจ (Satisfaction) ดงัจะเห็นได้วา่ ความต้องการจ าเป็นมีหลาย
ความหมาย ตามข้อสรุปของ สวุิมล วอ่งวาณิช (2550) ท่ีจ าแนกนิยามของความต้องการจ าเป็นไว้ 
2 แบบ คือ แบบท่ี 1 นิยามตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy model) และแบบท่ี 2 นิยาม
ตามโมเดลการแก้ปัญหา (Solution model) ส าหรับความต้องการจ าเป็นท่ีน าเสนอในบทความนี ้
ครอบคลุมนิยามทัง้ 2 แบบ ทัง้นี ้Witkin (1984) ยังกล่าวเสริมอีกว่า การประเมินความต้องการ
จ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบท่ีน ามาใช้เพ่ือก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพท่ี
เป็นอยู่กับสภาพท่ีมุ่งหวัง โดยเน้นความแตกต่างของผลลัพธ์ (Outcome gaps) และน ามาจัด
เรียงล าดบั และเลือกความต้องการจ าเป็นมาแก้ไข ซึ่งมีความสอดคล้องกบันิยามของ (Kaufman, 
1981) ในขณะท่ี Reviere (1996) ได้กล่าวว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง 
กระบวนการท่ีท าอย่างเป็นระบบเพ่ือค้นหาสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ นอกจากนี ้B. A. 
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Witkin, J., (1995) ได้อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับกระบวนการประเมินความต้องการจ าเป็นไว้ว่า การ
ประเมินความต้องการจ าเป็นมี 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการประเมิน  2) การประเมิน และ  
3) การใช้ประโยชน์หลงัการประเมิน 
              ส าหรับนิยามของการประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีน าเสนอในงานวิจัยนี ้หมายถึง 
กระบวนการของการวิเคราะห์ช่องว่างหรือความแตกต่าง (Gap/discrepancy analysis) ระหว่าง
สภาพท่ีเป็นจริง และสภาพท่ีควรจะเป็น โดยมีการจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น 
วา่ความต้องการจ าเป็นอะไรส าคญัก่อนหลงั เพ่ือน าผลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
              จากการศึกษาของ (Preiss, 2006, pp. 14-22) ระบุว่า ความรู้ความเข้าใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งออกเป็น 4 ระดบัคือ 1) เข้าใจหลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการคิดค านวณ 2) ทักษะการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ 3) ทักษะการเขียนโปรแกรม 
และ 4) ทกัษะการใช้งานคอมเพ่ือการคดิ ค านวณ 
              โดยนกัวิจยัได้ตระหนกัว่าการเข้าใจถึงผลกระทบของการเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ต้องตระหนัก จึงเกิดนิยามค าว่า ความรู้ ความเข้าใจ
คอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) เพ่ือพฒันามนษุย์ให้เป็น พลเมืองท่ีมีประสิทธิผล (Productive 
Citizen) ในสงัคมสารสนเทศ 
              ซึง่ในความเป็นจริง การก าหนดว่าใครเป็นผู้ รู้เทา่ทนัคอมพิวเตอร์นัน้ ยากกวา่การก าหนด
ว่าใครเป็นผู้ รู้หนังสือ เน่ืองจากการชีว้ัดนัน้ บ่งชีไ้ด้จากการอ่าน การเขียน แต่ในทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารนัน้ต้องมีการก าหนดเทคนิคท่ีสงูกว่า จงึได้เกิดเป็นแนวคิดในการพฒันา
ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษท่ี  21 เพ่ือสามารถรับรองได้วา่ใครเป็นผู้ รู้เท่าทนั และ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ มีศักยภาพดังกล่าวสามารถก้าวเข้าสู่ ตลาดแรงงานได้ โดยในภาค
การศึกษามีอิทธิพลอย่างมากในการผลกัดนัให้เกิดผู้ รู้ และเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ตอบสนองภาคธุรกิจด้วยผู้ มีทักษะสูง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานใน
สภาพแวดล้อมแบบดจิิทลั (Digital Environments) 
              แมคาลีนา และคนอ่ืน ๆ (Magdalena, 2012, pp. 1042-1053) ได้ท าการวิจยัในเร่ืองการ
ประเมินทกัษะ ICT ในศตวรรษท่ี 21 โดยท าการออกแบบการทดสอบเพ่ือหาผลลพัธ์ของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย หรือในชว่งอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป โดยเบือ้งต้นได้ท าการศกึษามาตรฐาน
ตวัชีว้ดัทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีอยู่ และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
ก่อน ได้กลา่วว่า ส่วนหนึง่ท่ีส าคญัในบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารปัจจบุนัและ



  48 

อนาคต ในหลักสูตรของโรงเรียน มีความความพยายามมุ่งเน้นในการก าหนดชุดของทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีการเรียนรู้ ในปัจจบุนัซึง่ มกัเรียกว่า 
การรู้คอมพิวเตอร์  (Computer literacy) การรู้ด้านไอซีที ( , ICT Literacy) หรือ  ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Functional Skills) ซึ่งถือเป็นทกัษะท่ีก าหนดเพ่ือการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และได้พิจารณาแล้วว่าเทคโนโลยีเหล่านีเ้ป็น
ส่วนประกอบ คือ การค านวณแบบดัง้เดิมและทักษะการรู้สารสนเทศ และทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ ซึง่เกิดขึน้จากการเรียนการสอนในฐานะท่ีเป็นรายวิชาแยกตา่งหาก และมีเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวดัระดบั เช่น European Computer Driving License  หรือ ECDL ในยุโรป (ในประเทศ
ไทยเรียก The International Computer Driving License หรือ ICDL ตามมาตรฐานท่ี กพ.ใช้งาน) 
เพ่ือเป็นการวัดทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นิยมใช้ในออสเตรเลีย ยูเนสโก และ
ประเทศไทย (ในประเทศไทยเรียก The International Computer Driving License หรือ ICDL 
ตามมาตรฐานท่ี กพ.ใช้งาน) แต่ในบางประเทศ มีความพยายามท่ีอ้างว่าถ้าเราจะเข้าใจบทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการพฒันามนุษย์จะต้องไปไกลกว่าค าจ ากัดความ
หน้าท่ีของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คือ จ าเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ การใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือน ามาให้ค านิยามท่ีกว้างขึน้ โดยพิจารณาการใช้เคร่ืองมือ
เหล่านีใ้นบริบทของชีวิตประจ าวนัด้วยทักษะ 3 ประการ คือ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหา
ข้อมลูข่าวสารท่ีเกิดขึน้ 2) ทกัษะการส่ือสาร 3) การสร้างความรู้โดยใช้ ICTSfL หรือ ICT Skills for 
Learning Test เป็นเคร่ืองมือในการวดัทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในลกัษะ
ของผู้บริโภค (Consumers) ทัง้นีผ้ลการวิจัยซึ่งท าการทดลองกับกลุ่มประชากรคือเด็กนักเรียน 
ปรากฏว่า นกัเรียนเพียง 1 ใน 3 สามารถพฒันาแนวคิดเป็นของตนเองจากข้อมูลท่ีได้ศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา และมีเพียง 1 ใน 5 ท่ีสามารถน าเสนอผลงานในรูปแบบ
สิ่งแวดล้อมดิจิทลั (Digital Environment) ได้ และเกิดนโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์ท่ีบ้านของ
นกัเรียนมากย่ิงขึน้ และในมมุกลบัการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษากลบัลดลง 
              ผลการวิจัยได้กล่าวในตอนท้ายว่า การวิจัยในด้านการประเมินทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ดงักล่าวนี ้เป็นการมุ่งเน้นศึกษาทกัษะท่ีตวับุคคลโดยค านึงถึง
สภาพแวดล้อมและโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructures) ท่ีเป็นตวัสนบัสนุน ในการพฒันาทกัษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบดิจิทลัในอนาคต ซึ่งสิ่งส าคญัคือการลงลึกถึง
ปัจจัยในการเรียนรู้ หรือในการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชากรดิจิทัล (Digital 
citizens) ในวฒันธรรมดจิิทลั (Digital culture) ในยคุปัจจบุนัเป็นส าคญั 
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              ทกัษะท่ีจ าเป็นในการก าหนดความต้องการข้อมลูประเมินข้อมลูวิกฤต และใช้ข้อมลูเพ่ือ
แก้ปัญหา (OECD, 2010, p. 7) โดยสรุปสาระส าคัญได้ถึงวิธีการเร่ิมต้นในการนิยามทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปล่ียนการวางแนวการท างานท่ีจ ากัดไปสู่วงกว้างโดย
มุง่เน้นการพิจารณาทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเก่ียวข้องกบัการมีส่วนร่วมในทกุ 
ด้านของชีวิตสงัคมปัจจบุนั ดงันัน้ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศในท่ีนีต้ามนิยามของ OEDC จึง
หมายถึง ทกัษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เชน่ความสามารถด้านเทคนิค และทกัษะการรู้สารสนเทศ
และการส่ือสาร ตลอดจนกระบวนการคิดท่ีเ ก่ียวข้องกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและสร้างสรรค์ เช่น การค้นหาและการประเมินข้อมูลสารสนเทศ การแลกเปล่ียน
ข้อมลู หรือพฒันาแนวคดิไปสูบ่ริบทข้อมลูดจิิทลั 
              การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงมุ่งความสนใจไปท่ีการประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในบริบทท่ีกว้างขึน้ ซึง่วางกรอบโดยภายใต้ยคุศตวรรษท่ี 21 จึงได้มีการ
ก าหนดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ว่าเป็นความสามารถในการแก้ปัญหา
เก่ียวกบัข้อมลูสารสนเทศ การส่ือสาร และความรู้เทา่ทนัในสภาพแวดล้อมดจิิทลั โดยมีการก าหนด
ค าจ ากดัความไว้ดงันี ้
                    1. ผู้ เช่ียวชาญด้านแอปพลิเคชัน่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เชน่ทกัษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในเชิงหน้าท่ีซึ่งเป็นเง่ือนไขในการแก้ปัญหา การรับรู้ใน
สภาพแวดล้อมดิจิทลั โดยมีทกัษะทางเทคนิคในการใช้แอปพลิเคชัน่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของนกัเรียนท่ีไมส่ามารถแก้ปัญหาการรับรู้ในสภาพแวดล้อมดจิิทลัได้ 
                    2. ทักษะไม่ได้เป็นตัวขับเคล่ือนเทคโนโลยี เน่ืองจากไม่ได้มีการอ้างถึงการใช้
ซอฟต์แวร์เฉพาะใด ๆ แตเ่ป็นการแก้ปัญหาของข้อมลูสารสนเทศ งานด้านการส่ือสาร และความรู้
ในบริบททางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
                    3. กระบวนการคิดขัน้สูงท่ีได้รับการสนับสนุน และบรรจุโดยแอปพลิเคชั่นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทัว่ไป 
                    4. ทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการทางปัญญาท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองของ
นกัเรียน ดงันัน้จงึเป็นทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบับริบทการเรียนรู้ในสงัคมแหง่ความรู้ 
              ทัง้นีมี้ความสอดคล้องตามการประชุมการทดสอบสมรรถนะนานาชาติ ภายใต้ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา PIAAC ในประเทศไทย โดยกระทรวงศกึษาธิการ เม่ือวนัท่ี 5 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมค าแหง พลางกูร ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ท่ีได้มุ่งเน้น
และให้ความส าคัญถึงทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับคนไทยโดยในใช้กรอบ 
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PIAAC ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic 
Co-operation and Development : OECD) ซึ่ ง เล็ง เห็นถึงความส าคัญในโครงการประเมิน
สมรรถนะท่ีมีมาตรฐานและเป็นสมรรถนะของประชากรระหว่างอาย ุ16-65 ปี โดยมีแบบทดสอบ
เพ่ือการวัดทักษะท่ีจ าเป็น 3 ด้าน คือ 1) การอ่านออกเขียนได้ 2) การคิดค านวณ และ 3) การ
แก้ปัญหาจากการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีตวัชีว้ดัการประเมิน 5 ระดบั และผลท่ีได้จะเป็นตวับง่ชีส้ าคญั
ในการพฒันาศกัยภาพของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ นโยบายทางการศกึษา การฝึกอบรมและ
นโยบายสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีสง่ผลตอ่ประเทศไทย (กระทรวงศกึษาธิการ, 2562, ออนไลน์) 
              Sahin (2009) ได้กล่าวถึงปัจจยัส าคญัในการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นทกัษะท่ีส าคญัไว้ว่า ควรเน้นวิชาแกนท่ีเป็นทักษะการเรียนรู้ 
ประกอบกับการใช้เคร่ืองมือในการเสริมสร้างทักษะ และผู้สอนควรเน้นการให้ค าอธิบายเนือ้หา
สาระให้แก่ผู้ เรียน ท่ีประกอบไปด้วย 3 ทกัษะหลกั และ 9 ทกัษะยอ่ย ดงัตาราง 12 ดงันี ้ 

ตาราง  2 ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ทกัษะหลกั 9 ทกัษะยอ่ย 

ทักษะหลัก ทักษะย่อย 
1. ทักษะด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
(Information and communication skills) 

1. ทกัษะการรู้สารสนเทศและการสือ่สาร  
(Information and Communication Literacy) 

2. ทักษะด้านการคิด วิ เคราะห์และการ
แ ก้ ปัญหา  (Analytical and problem-solving 
skills) 

2. การคิดอยา่งเป็นระบบ (Systematic Thinking)  
3. การแก้ปัญหา (Problem Solving) 
4. การจดัการ (Management)  
5. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
6. ความอยากเรียนรู้ (Desire to learn) 

3. ทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์และการชีน้ า
ตนเอง (Interaction and self-directed skills)   

7. ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์และการท างานร่วมกัน 
(Interaction and collaboration skills) 
8. การชีน้ าตนเอง (Self-direction)  
9. ความเช่ือได้และรู้จกัยืดหยุน่ (Faith and flexibility) 
10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) 

ท่ีมา : Sahin, M. C. (2009) 
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              โจนาธาน (Costa Sr, 2012, pp. 54-58) ได้กล่าวถึง 6 ทกัษะท่ีส าคญัในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 ท่ีได้รับการพฒันาเป็นมาตรฐานในหลาย ๆ ประเทศไว้
ดงันี ้
                    1. การใช้เคร่ืองมือดิจิทัล และเคร่ืองมือค้นหาอ่ืน ๆ ในการเข้าถึง การประเมินผล 
และการใช้ข้อมลูเพื่อการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                    2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และสามารถบรรลเุป้าหมายได้ด้วยตนเอง หรือ
ในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
                    3. การส่ือสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 
โดยมีเนือ้หาและเป้าหมายท่ีหลากหลาย 
                    4. การแสดงแนวคดิเชิงนวตักรรม ความยืดหยุน่ และการปรับตวัภายใต้แนวความคิด
อยา่งเป็นระบบ ในพฤตกิรรมการท างานหรือการเรียน 
                    5. การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการประเมินผลของกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาอยา่งชาญฉลาด 
                    6. การสร้างคณุคา่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบตอ่ตนเอง วฒันธรรม ศีลธรรม
และจริยธรรมอย่างมีเป้าหมาย ท่ีสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 8 ทักษะ คือ ทักษะการเป็นผู้น า 
(Leadership Focus Skill) ทกัษะการประเมินผลข้อมลู (Assessment and Data Skill) ทกัษะการ
มีเป้าหมายในการเรียนรู้ (Goals for Learning Skill) ทักษะการเรียนการสอน (Teaching and 
Instruction Skill) ทกัษะการพฒันาทรัพยากร (Resource Development Skill) ทกัษะการให้ความ
สนับสนุน (Professional Support skill) ทักษะการประเมินผลอย่างมีมาตรฐาน (Professional 
Support skill) และ ทกัษะด้านหลกัสตูรและการส่ือสาร (Curriculum and Communication Skill) 
              ในตอนท้าย โจนาธาน ยงัได้กล่าวทิง้ท้ายถึงครูผู้สอนไว้ว่า ครูผู้สอนควรปรับเปล่ียนการ
เรียนการสอนในห้องเรียนโดยใช้ส่ือหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึน้ เพ่ือเป็นการสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้เป็นดจิิทลั และง่ายตอ่การเข้าถึงข้อมลู รวมไปถึงเตม็ไปด้วยทรัพยากรท่ีชว่ยสง่เสริม
ในการเรียนการสอน สร้างความสนใจให้กบัผู้ เรียน 
              สมาคมโรงเรียนบรรณารักษ์แห่งสหรัฐอเมริกา (American association of school 
librarians : AASL) ได้ท าการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเ รียกว่า 
Standard for the 21st century learner) เม่ือปี 2007 และมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง โดยได้
น าเสนอแนวคิดเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการศึกษายุคศตวรรษท่ี 21 ในการใช้
ทกัษะเพ่ือค้นหาแหลง่ทรัพยากร เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี การแสวงหา การคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
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เพ่ือให้ได้รับความรู้ประกอบการตดัสินใจ และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ ๆ ส าหรับผู้ เรียน 
Grade 1 – Grade 12 เทียบกบัในประเทศไทยคือ ชัน้ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 
6 หรือในช่วงอายุ 7 – 19 ปี ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ เ รียน 4 ประการหลัก คือ 
(American Association of School, 2007, online)  
                    1. ทกัษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจ การเรียนรู้ การคิด 
และความเช่ียวชาญในวิชานัน้ๆ 
                    2. ความสามารถในการจัดการอย่างเป็นระบบ (Dispositions in Action) หมายถึง 
การเน้นความคดิอยา่งมีพืน้ฐาน มีเหตผุลสนบัสนนุ และมีความเป็นเหตเุป็นผล 
                    3. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) หมายถึง ความจ าเป็นท่ีเป็นสิ่งส าคญัในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การวิจยั สืบเสาะหาข้อมลู และการแก้ปัญหา 
                    4. การประเมินตนเอง (Self-Assessment Strategies) หมายถึง การมองย้อนกลับ
เพ่ือการวิเคราะห์ตนเองและน าไปแก้ไข พฒันาให้ดียิ่งขึน้ 
              Fisher (2011) ได้น าเสนอเร่ืองการบรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
ในการเรียนการสอน ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการต้องยอมรับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งผู้ สอน
สามารถท่ีจะเลือกใช้เพ่ือการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัตาราง 3 ดงันี ้

ตาราง 3 แสดงหน้าท่ีของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร บทบาทและหน้าที่ 
การส่งข้อความ, ทวิตเตอร์, ดิกก์, การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ฯลฯ การสือ่สาร 
พ็อดคาสท์, ไอทูนส์, สื่อมัลติมีเดียแบบสตรีมม่ิง, การดึงข้อมูลด้วย RSS 
ฯลฯ 

การฟัง 

มายสเปซ, เฟซบุ๊ก, เว็บไซต์ส าเร็จรูป ฯลฯ การสร้างเครือขา่ย 
พาวเวอร์พอยต์, คีย์โน้ต, วิมบา ฯลฯ การน าเสนอ 
การาจแบนด์, ไอมูฟวี่ ฯลฯ การผลติ 
กูเกิล, ยาฮู, ไลคอส ฯลฯ การค้นหา 
ยทููป, บล็อก, วิดีโอบล็อก, ฟลิกเกอร์, วิกิ, วอยซ์เทรด, กูเกิลดอกซ์ ฯลฯ การแบง่ปัน 
เคร่ืองเล่น, แฟลชไดร์ฟ, เซิร์ฟเวอร์, ซีดี/ดีวีดี ฯลฯ การเก็บข้อมลู 

ท่ีมา : Fisher, D. & N. Frey. (2011) 
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              ทัง้นีผู้้สอนสามารถเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตา่ง ๆ ใน
การเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
และมองเห็นถึงคุณค่าของเทคโนโลยี ตลอดจนรูปแบบการใช้งานมากยิ่งขึน้ บนพืน้ฐานความ
เข้าใจ และวตัถปุระสงค์ตามหลกัสตูรอย่างถ่องแท้ เพ่ือถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่
ผู้ เรียนตอ่ไป 
              Partnership on Measuring ICT for Development. (2010) ได้ท าการก าหนดตัวชีว้ัด
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Core ICT indicators) เพ่ือให้ประเทศตา่ง ๆ ใช้
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากกลุ่มสมาชิก                    
11 แหง่ ดงันี ้

1. The World Summit on the Information Society (WSIS) 
2. The International Telecommunication Union (ITU) 
3. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
4. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
5. The United Nations Department of Economic and Social Affair (UNDESA) 
6. Undergraduate Intelligence Scholarship (UIS) ภายใต้การก ากับดูแลของ

องค์การสหประชาชาติ หรือ The United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) 

7. World Bank 
8. United Nations Resident Coordinator (UNRC) 
9. The UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
10. The UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
11. The UN Economic and Social Commission for Western Asia 

              ซึ่งร่วมกนัก าหนดตวัชีว้ดัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5 ด้าน ประกอบด้วย 
51 ตวัชีว้ดั ดงัมีรายละเอียด ดงันี ้
                    ด้านท่ี 1 โครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการเข้าถึง  
                          ตวัชีว้ดัท่ี 1 อตัราสว่นโทรศพัท์พืน้ฐานตอ่ 100 คน 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 2 อตัราสว่นโทรศพัท์มือถือตอ่ 100 คน 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 3 อตัราสว่นคอมพิวเตอร์ตอ่ประชากร 100 คน 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 4 อตัราสว่นอินเทอร์เน็ตตอ่ 100 คน 
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                          ตวัชีว้ดัท่ี 5 อตัราสว่นอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ตอ่ 100 คน 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 6 อตัราสว่นอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดธ์ตอ่ผู้อยูอ่าศยั 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 7 อตัราสว่นร้อยละของประชากรท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีครอบคลมุ 
                          ตัวชีว้ัดท่ี 8 อัตราส่วนค่าบริการอินเทอร์เน็ต (20 ชั่วโมงต่อเดือน) คิดเป็น
ดอลลาร์สหรัฐ และคดิเป็นเปอร์เซ็นต์ตอ่หวั ตอ่รายได้ 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 9 อตัราส่วนค่าบริการโทรศพัท์มือถือ (ใช้งาน 100 นาทีต่อเดือน) คิด
เป็นดอลลาร์สหรัฐ และคดิเป็นเปอร์เซ็นต์ตอ่รายได้ประชากร 
                          ตัวชีว้ัดท่ี 10 อัตราส่วนร้อยละของพืน้ท่ีท่ีมีศูนย์กลางเพ่ือเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
สาธารณะ (PIAC) ตามจ านวนผู้อยูอ่าศยั (ชนบทตอ่ในเมือง) 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 11 อตัราสว่นการใช้วิทยตุอ่ผู้อยู่อาศยั 100 คน 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 12 อตัราสว่นการใช้โทรทศัน์ตอ่ผู้อยู่อาศยั 100 คน 
 
                    ด้านท่ี  2 การเ ข้าถึงและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารของ
ผู้ประกอบการและบคุคลทัว่ไป 14 ตวัชีว้ดั 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 1 สดัสว่นของครัวเรือนท่ีมีวิทย ุ
                          ตวัชีว้ดัท่ี 2 สดัสว่นของครัวเรือนท่ีมีโทรทศัน์ 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 3 สดัสว่นของครัวเรือนท่ีมีโทรศพัท์พืน้ฐาน 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 4 สดัสว่นของครัวเรือนท่ีมีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 5 สดัสว่นของครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอร์ 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 6 สดัสว่นของบคุคลท่ีใช้คอมพิวเตอร์ ใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 7 สดัสว่นของครัวเรือนท่ีมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตท่ีบ้าน 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 8 สดัสว่นของบคุคลท่ีใช้อินเทอร์เน็ต ใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 9 ท่ีตัง้ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตสว่นตวั ใน 12 เดือนท่ีผา่นมา 
                                - ท่ีบ้าน 
                                - ท่ีท างาน 
                                - สถานศกึษา 
                                - ท่ีบ้านของบคุคลอ่ืน 
                                - สิ่งอ านวยความสะดวกการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของชมุชน 
                                - สิ่งอ านวยความสะดวกการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ 
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                          ตวัชีว้ดัท่ี 10 กิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตท่ีด าเนินการโดยบุคคลในช่วง 12 เดือนท่ี
ผา่นมา 
                                - การรับข้อมลู 
                                - เก่ียวกบัสินค้าหรือบริการ 
                                - เก่ียวข้องกบัสขุภาพหรือบริการทางสขุภาพ 
                                - องค์กรรัฐบาล / หนว่ยงานสาธารณะผา่นเว็บไซต์หรืออีเมล 
                                - ข้อมลูอ่ืน  ๆ หรือการทอ่งเว็บทัว่ไป 
                                - การส่ือสาร 
                                - การจดัซือ้หรือสัง่ซือ้สินค้าหรือบริการ 
                                - บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต 
                                - การศกึษาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ 
                                - การจดัการกบัองค์กรภาครัฐ หรือหนว่ยงานสาธารณะ 
                                - กิจกรรมยามวา่ง 
                                - การเลน่ / ดาวน์โหลดวิดีโอหรือเกมคอมพิวเตอร์ 
                                - การดาวน์โหลดภาพยนตร์เพลงหรือซอฟต์แวร์ 
                                - การอา่นหรือดาวน์โหลดหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หนงัสือพิมพ์หรือนิตยสาร  
                                - กิจกรรมยามวา่งอ่ืนๆ 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 11 สดัสว่นของบคุคลท่ีใช้โทรศพัท์มือถือ 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 12 สดัส่วนของครัวเรือนท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตามประเภทการ
เข้าถึงในรูปแบบตา่งๆ 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 13 ความถ่ีของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นรายบคุคลในช่วง 12 เดือนท่ี
ผา่นมา 
                                - อยา่งน้อยวนัละครัง้ 
                                - อยา่งน้อยสปัดาห์ละครัง้ แตไ่มใ่ชท่กุวนั 
                                - อยา่งน้อยเดือนละครัง้ แตไ่มใ่ชท่กุสปัดาห์ 
                                - น้อยกวา่หนึง่ครัง้ตอ่เดือน 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 14 สดัสว่นของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้า 
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                    ด้านท่ี 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยภาคธุรกิจ 12 ตวัชีว้ดั 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 1 สดัสว่นของธุรกิจท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 2 สดัสว่นพนกังานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 3 สดัสว่นของธุรกิจท่ีใช้อินเทอร์เน็ต 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 4 สดัสว่นของพนกังานท่ีใช้อินเทอร์เน็ต 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 5 สดัสว่นของธุรกิจท่ีมีเว็บไซต์ 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 6 สดัสว่นของธุรกิจท่ีมีอินทราเน็ต 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 7 สดัสว่นของธุรกิจท่ีรับค าสัง่ซือ้ผา่นอินเทอร์เน็ต 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 8 สดัสว่นของธุรกิจท่ีท าการสัง่ซือ้ผา่นอินเทอร์เน็ต 
                          ตัว ชี ว้ัด ท่ี  9  สัดส่วนของธุร กิจ ท่ีใ ช้ อินเทอร์เน็ตตามประเภทการเ ข้าถึ ง   
 รูปแบบตา่งๆ 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 10 สดัส่วนของธุรกิจท่ีมีระบบแลน (Local Area Network)ตวัชีว้ดัท่ี 11 
สดัสว่นของธุรกิจท่ีมีเอกซ์ทราเน็ต (Extranet) 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 12 สดัสว่นของธุรกิจท่ีใช้อินเทอร์เน็ตจ าแนกตามประเภทของกิจกรรม 
                                - การสง่และรับอีเมล 
                                - การรับข้อมลู 
                                - เก่ียวกบัสินค้าหรือบริการ 
                                - จากหนว่ยงานรัฐบาล / หนว่ยงานสาธารณะผา่นเว็บไซต์หรืออีเมล 
                                - การค้นหาข้อมลู กิจกรม หรือการวิจยัอ่ืนๆ 
                                - ด าเนินการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือเข้าถึงบริการทางการเงินอ่ืน ๆ 
                                - การจดัการกบัองค์กรภาครัฐ / หนว่ยงานสาธารณะ 
                                - การให้บริการลกูค้า 
                                - การสง่มอบผลิตภณัฑ์ออนไลน์ 
 
                    ด้านท่ี 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภาคการค้าระหว่างประเทศ
ของสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 4 ตวัชีว้ดั 
                          ตวัชีว้ัดท่ี 1 สดัส่วนของแรงงานภาคธุรกิจทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องในภาคเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
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                          ตัวชีว้ัดท่ี 2 มูลค่าเพิ่มในเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) (เป็น
เปอร์เซ็นต์ของมลูคา่เพิ่มภาคธุรกิจทัง้หมด) 
                          ตวัชีว้ัดท่ี 3 การน าเข้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เป็น
เปอร์เซ็นต์ของการน าเข้าทัง้หมด 
                          ตวัชีว้ัดท่ี 4 การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เป็น
อตัราร้อยละของการสง่ออกทัง้หมด 
 
                    ด้านท่ี 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา 9 ตวัชีว้ดั (ผู้วิจยั
ท าการทบทวนวรรณกรรมเฉพาะด้านท่ี 6 ซึง่เป็นเนือ้หาท่ีอยูใ่นขอบเขตของการวิจยั) ดงันี ้
                          ตวัชีว้ดัท่ี 1 สดัสว่นการใช้วิทยเุพ่ือประโยชน์ด้านการเรียนการสอน 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 2 สดัสว่นของโรงเรียนท่ีใช้โทรทศัน์เพ่ือการเรียนการสอน 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 3 สดัสว่นของโรงเรียนท่ีใช้โทรศพัท์เพ่ือการจดัการเรียนการสอน 
                          ตวัชีว้ัดท่ี 4 อัตราส่วนของผู้ เรียนต่อจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนกับ
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนหรือโปรแกรมชว่ยสอน 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 5 สดัสว่นของโรงเรียนท่ีเช่ือมตอ่เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตในรูปแบบตา่งๆ 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 6 สดัสว่นผู้ เรียนท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ท่ีโรงเรียน 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 7 สดัสว่นผู้ เรียนในระดบัสงูกวา่มธัยมศกึษาตอนต้น ท่ีลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
                          ตวัชีว้ัดท่ี 8 สดัส่วนของผู้สอนท่ีมีคณุสมบตัิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในโรงเรียน 
                          ตวัชีว้ดัท่ี 9 สดัสว่นของโรงเรียนท่ีมีไฟฟ้าใช้ 
 
              การศกึษาเก่ียวกบัทกัษะและสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
ผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีนกัวิชาการจ านวนมากได้ให้ความส าคญักบัความหมายและให้ค าจ ากดั
ความ ตลอดจ าค าอธิบายการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานในการเรียนรู้และทกัษะท่ีควรมีของนกัเรียน 
โดยความ ร่วม มือ เ พ่ื อทักษะแห่ งศตวรรษ ท่ี  21  ( Partnership for 21st  Century Skills) ท่ี
ประกอบด้วย 40 กลุ่มองค์กรความร่วมมือท่ีร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิดซึ่งมีความแตกต่างจาก
กรอบแนวคิดในศตวรรษท่ี 20 คือ เป็นการสนบัสนนุในภาคการศกึษาและประสบการณ์เรียนรู้ทาง
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วิชาชีพท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ รู้จกัคิด เรียนรู้ ลงมือปฏิบตัิ แก้ไขปัญหา การส่ือสารและการร่วมมือ
ท างานอยา่งเกิดประสิทธิผลสงูสดุ ดงัภาพประกอบ 3 
 

 

ภาพประกอบ  3 ทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st  Century Skills) 
ท่ีมา : Partnership for 21st Century Skills. (2011: Online) 

              จากภาพประกอบ 3 กลุ่มองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้อธิบาย
องค์ประกอบของกรอบแนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st  Century Skills) ไว้
ดงันี ้
              องค์ประกอบ 1 รายวิชาแกน หมายถึง การเรียนการสอนขัน้พืน้ฐานท่ีมีความจ าเป็นต่อ
การเรียน ประกอบไปด้วย 10 วิชา คือ ภาษาองักฤษ การอ่านและการใช้ภาษา ภาษาโลก ศิลปะ 
คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภมูิศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ และการเมืองการปกครองและ
หน้าท่ีพลเมือง 
              องค์ประกอบ 2 ผู้ เรียนควรได้รับการพฒันาความรู้และความเข้าใจเพ่ือสามารถด ารงชีวิต
อยา่งมีความสขุและประสบความส าเร็จในด้านการท างานซึ่งเป็นความรู้ท่ีไมไ่ด้สอนในโรงเรียน คือ 
จิตส านึกต่อโลก การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ พืน้ฐานการเป็นพลเมืองท่ีดี 
สขุภาพ และสิ่งแวดล้อม 
              องค์ประกอบ 3 ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ซึ่งถือเป็นทกัษะท่ีต้องพฒันาควบคูไ่ปกบั
ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี และรายวิชาแกน คือ รู้จกัใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือและเป็น
เคร่ืองมือเพ่ือการพฒันาความคิดท่ีสร้างสรรค์และเป็นนวตักรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไข
ปัญหา การส่ือสารและการร่วมมือในการท างาน โดยใช้เนือ้หาจากสาระการเรียนรู้จากรายวิชา
แกน 
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              องค์ประกอบ 4 ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นความรู้พืน้ฐานท่ีมี
ความจ าเป็นตอ่สมรรถนะในการเข้าใจการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา และบรูณาการ
การเรียนรู้ของเนือ้หาสาระวิชาตา่ง ๆ ในรายวิชาแกนท่ีเน้นความรู้พืน้ฐานด้านสารสนเทศ ความรู้
พืน้ฐานด้านส่ือ และความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
              องค์ประกอบ 5 ทกัษะชีวิตและการท างาน ซึง่เป็นทกัษะทวีความส าคญัมากขึน้ เน่ืองจาก
เป็นสิ่งส าคญัในการด ารงชีวิตเม่ือส าเร็จการศกึษาออกไป และเพ่ือให้ความสามารถในการใช้ชีวิต
พร้อมด้วยทกัษะท่ีส าคญั คือ มีความยืดหยุ่นในการปรับตวั มีความคิดริเร่ิมสามารถชีน้ าตนเอง 
ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิตและส านึกรับผิดชอบ ตลอดจน
ความเป็นผู้น า 
              องค์ประกอบ 6 ระบบสนับสนุนการศึกษาสู่การพัฒนาทักษะซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้ เรียนให้ประสบความส าเร็จได้ตามท่ีมุ่งหวงัไว้ โดยอาศยัการพัฒนาทางอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เป็นส าคญั 
              จากกรอบแนวคดิทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st  Century Skills) ข้างต้น 
กลุ่มองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นให้สถานศึกษาน ากรอบแนวคิด
ดงักล่าวไปบูรณาการให้เป็นรูปธรรม และมีความเช่ือว่าจะท าให้เกิดผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้ มี
ความรู้ ความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นเพ่ือความส าเร็จทางด้านการเรียน การด ารงชีวิต การ
ท างาน และสามารถเป็นพลเมืองท่ีดี เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ Partnership for 21st Century 
Skills (2011, online) 
              ในด้านทกัษะ ความสามารถพืน้ฐานด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี Partnership for 
21st Century Skills (2011, online) ได้เสนอแนวคดิเพ่ือเป็นพืน้ฐานของผู้ เรียนไว้ ดงันี ้
                    1. ความรู้พืน้ฐานด้านสารสนเทศ คือ นกัเรียนสามารถเข้าถึงและประเมินสารสนเทศ 
รวมไปถึงการจดัการสารสนเทศได้ 
                    2. ความรู้พืน้ฐานด้านส่ือ คือ นกัเรียนสามารถท าการวิเคราะห์ส่ือ และสามารถผลิต
ส่ือได้ 
                    3. ความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) คือ ประสิทธิภาพ
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนมีความรู้พืน้ฐานในการประยุกต์ใช้ได้ตามกรอบคณุธรรม
และจริยธรรมของข้อมลูท่ีหลากหลาย 
                    4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในการเข้าถึง จดัการและบรูณา
การ สามารถประเมินผลการสร้างและส่ือสารข้อมลูได้ 
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                    5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพ่ือพฒันาการและเพิ่มผลผลิต 
              ทัง้นี  ้กรอบแนวคิดเร่ืองความรู้พืน้ฐานด้านส่ือดิจิทัล ท่ีศูนย์ทดสอบทางการศึกษา 
(Educational Testing Service : ETS) ได้น าเสนอไว้ว่า  ผู้ เ รียนควรมีความรู้ ความคิดและ
ความสามารถในทางเทคนิค และความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ก าหนด
เกณฑ์ความสามารถขัน้พืน้ฐานไว้ 5 ระดบั ได้แก่ (Bellanca, 2011) 
                    ระดบัท่ี 1 การเข้าถึง คือ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมลูได้ 
                    ระดบัท่ี 2 การจดัการ คือ ความสามารถในการจดัเก็บและจดัระเบียบข้อมลูได้ 
                    ระดบัท่ี 3 การบรูณาการ คือ ความสามารถในการสรุปประโยชน์ของข้อมลูได้ 
                    ระดบัท่ี 4 การประเมินผล คือ ความสามารถในการสร้างคณุคา่ได้ 
                    ระดบัท่ี 5 การสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการน าข้อมลูท่ีได้มาพฒันาตอ่ยอดได้ 
              Pelgrum (2001, pp. 163-178) ไ ด้กล่ าวถึ งตัวอย่ างของ กิจกรรมพื น้ฐานการใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผู้ เรียนควรทราบไว้ในบทความเร่ือง Obstacles to the integration of ICT 
in education: results from a worldwide education assessment ไว้ดงันี ้
                    1. การท างานด้วยคอมพิวเตอร์ได้ เช่น การบนัทึกแฟ้ม (Save file) การพิมพ์เอกสาร 
(Print document) และการใช้แป้นพิมพ์ (Using the keyboard) เป็นต้น 
                    2. การใช้โปรแกรมประมวลผลค า (Word processing) ในการสร้างเอกสารได้ 
(Create new file) เช่น การพิมพ์ (Print) การแก้ไขและจัดรูปแบบ (Editing and formatting)      
เป็นต้น 
                    3. การสร้างภาพประกอบโดยใช้โปรแกรมกราฟิกได้ (Creating illustrations using 
graphic programs) เป็นต้น 
                    4. การใช้โปรแกรมตารางค านวณได้ (Spreadsheet) เช่น การสร้างงาน (Create 
new workbook) การค านวณโดยใช้สตูร (Calculated using formula) เป็นต้น 
                    5. การเขียนโปรแกรม (Programming) เชน่ โปรแกรมปาสคาล (Pascal) เป็นต้น 
                    6. การส่ือสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) 
                    7. การส่ง และการค้นหาข้อมลูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Sending and searching) 
              OECD (2019, online) ในการส ารวจการพฒันาทกัษะของประเทศกลุ่มสมาชิก OECD 
กว่า 48 ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย ได้มีการจัดท าการวิจัยเพ่ือศึกษาและพัฒนาทักษะ
ความสามารถในด้านสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือบรูณาการสูก่ารเรียน
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การสอนร่วมกันอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับ Ananiadou (2009) ท่ีระบุถึงค าจ ากัดความและ
ขอบเขตของทกัษะสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 5 ทกัษะหลกั และ 10 ทกัษะยอ่ย ดงันี ้              
              ทกัษะหลกั 5 ประการ ประกอบด้วย 

1. ความคดิสร้างสรรค์นวตักรรม 
2. การคดิวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 
3. การคดิแก้ปัญหา 
4. การเลือกและการจดัสินใจ 
5. ความสามารถในการส่ือสาร 

              ทกัษะยอ่ย 10 ประการ ประกอบด้วย  
1. การท างานร่วมกนั (Collaboration) 
2. ความรู้และความเข้าใจในการใช้งานข้อมลู (Information literacy) 
3. การวิจยั (Research and Inquiry) 
4. ความรู้ความเข้าใจในการน าส่ือสารสนเทศไปใช้งาน (Media literacy) 
5. การเป็นพลเมืองดจิิทลั (Digital citizenship) 
6.   การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ( ICT operations and 

Concept) 
7. ความยืดหยุน่และการปรับตวั (Flexibility and adaptability) 
8. การริเร่ิมสร้างสรรค์และชีน้ าตนเอง (Initiative and self-direction) 
9. การสร้างผลผลิต (Productivity) 
10. การเป็นผู้น าและส านกึรับผิดชอบ (Leadership and responsibility) 

 
              จากการศึกษางานวิจยั และเอกสารท่ีเก่ียวข้องในตา่งประเทศ ผู้วิจยัได้ทราบถึงบทบาท
และแนวทางในการปฏิวตัอิงค์ความรู้เพ่ือการบรูณาการสูก่ารสร้างทกัษะและสมรรถนะเพ่ือเทา่ทนั
ต่อโลกในยุคใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะทางข้อมูลสารสนเทศ ทักษะด้านส่ือ และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และวิธีการ ( Implement) ท่ี
ส าคญัในการก้าวเข้าสู่สงัคมข้อมลูดิจิทลัท่ีเป็นผลพวงมาจากวิวฒันาการข้อมลูรูปแบบใหม่ จาก
ระบบอนาล็อก (Analog) สู่ระบบดิจิทัล (Digital) ท่ีมีศกัยภาพสูงในด้านการสัญญาณหรือการ
โทรคมนาคมซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมทุกพืน้ท่ีบนโลกยุคปัจจุบัน โดย
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สามารถอธิบายความแตกตา่งของระบบอนาล็อก (Analog) และระบบดิจิทลั (Digital) โดยสงัเขป 
ดงันี ้
              สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) เป็นสัญญาณข้อมูลแบบต่อเน่ือง (Continuous 
Data) ท่ีมีขนาดของสญัญาณไม่คงท่ี มีการเปล่ียนแปลงขนาดของสญัญาณแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
และมีลกัษณะเป็นเส้นโค้งต่อเน่ืองกัน “โดยการส่งสญัญาณแบบอนาล็อกจะถูกรบกวนให้มีการ
แปลความหมายผิดพลาดได้ง่าย เชน่ สญัญาณเสียงในสายโทรศพัท์“ เป็นต้น 
              ส่วนสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) “หมายถึง สัญญาณท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลแบบไม่
ต่อเน่ือง(Discrete Data) ท่ีมีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดงักล่าวอาจกระโดดไปมาระหว่างค่าสองค่า 
คือ สัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต ่าสุด ซึ่งสัญญาณดิจิทัลนี เ้ป็นสัญญาณท่ี
คอมพิวเตอร์ใช้ในการท างานและตดิตอ่ส่ือสารกนัเป็นคา่ของเลขลงตวั โดยปกติมกัแทนด้วย ระดบั
แรงดนัท่ีแสดงสถานะเป็น 0 และ 1 หรืออาจจะมีหลายสถานะ ซึ่งจะกล่าวถึงในเร่ืองระบบส่ือสาร
ดจิิทลั มีคา่ท่ีตัง้ไว้ (threshold) เป็นคา่บอกสถานะ ถ้าสงูเกินคา่ท่ีตัง้ไว้สถานะเป็น 1 ถ้าต ่ากว่าคา่
ท่ีตัง้ไว้ สถานะเป็น 0 ซึง่มีข้อดีในการทา่ให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง“ 

 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบจ าลองสญัญาณอนาล็อกและสญัญาณดจิิทลั 

ท่ีมา : ธชัชยั ตระกลูเลิศยศ (2559, ออนไลน์) 

              ซึง่สามารถสรุปและอนมุานได้ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ ใน
การให้มนษุย์สามารถสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่าดิจิทลัได้ในปัจจบุนั โดยค าจ ากดัความ
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ทัง้สองนัน้ ถือเป็นนวตักรรมใหมใ่นโลกยคุปัจจบุนัท่ีเก่ียวเน่ืองกนั และกระบวนการสร้างเพื่อให้เกิด
ดิจิทัลในปัจจุบนันัน้ย่อมเป็นผลท่ีเกิดจากมาจากกระบวนการและเคร่ืองมือในทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นส าคญั" 
 

งานวิจยัในประเทศ 
             สุวิมล ว่องวาณิช (2545, น. 256) กล่าวว่า การวิจัยด้านความต้องการจ าเป็น เป็นการ
อ้างถึงโมเดลเพื่อการแก้ไขปัญหาซึง่หากไมไ่ด้รับการตอบสนองจะท าให้เกิดสภาวะท่ีไมพ่งึประสงค์ 
มีการศึกษาความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจ านวนมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นเนือ้หาเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากรและการนิเทศการสอน โดยมีงานวิจยัส่วนใหญ่ท่ี
ศกึษาความต้องการของผู้ ให้บริการโดยเป็นความต้องการของครูและอาจารย์ ส าหรับการศึกษา
ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้ รับบริการเป็นความต้องการจ าเป็นของนกัเรียน โดยงานวิจยัส่วน
ใหญ่ศึกษาความต้องการด้านกระบวนการและปัจจยัมากกว่าด้านผลผลิต ใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การส ารวจจากแบบสอบถามมากท่ีสุด รองลงมาคือการสมัภาษณ์ ลกัษณะของเคร่ืองมือ
วิจยัเป็นแบบมาตรฐานประมาณคา่ท่ีมีรูปแบบการตอบสนองเต่ียว และเป็นข้อมลูวิจยัเชิงปริมาณ
มากกว่าเชิงคณุภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ใช้สถิติภาคบรรยาย ได้แก่ การใ ช้ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รองลงมา คือ ความถ่ีและร้อยละ ส่วนการน าเสนอข้อมูลโดยส่วน
ใหญ่มีการจัดล าดับความส าคญัของความต้องการจ าเป็น และงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ซึ่งมีครบ 3 ขัน้ตอน แต่ด าเนินการถึงขัน้ตอนการระบุ
ความต้องการจ าเป็น สว่นอีก 2 ขัน้ตอนท่ีเหลือคือ ขัน้ตอนการวิเคราะห์ความต้องการและขัน้ตอน
การประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือระบคุวามต้องการจ าเป็นท่ีส าคญัท่ีสดุไมไ่ด้มีการด าเนินการ 
             กลุม่เป้าหมายท่ีต้องการก าหนดความต้องการจ าเป็นแบง่ได้เป็น 3 ระดบัคือ  
                   ระดบัท่ี 1 ผู้ รับบริการ   ได้แก่ นกัเรียน ลกูค้า ผู้ใช้ข้อมลู และผู้บริโภค 
                   ระดบัท่ี 2 ผู้ให้บริการและผู้ก าหนดนโยบาย ได้แก่ ครู บดิามารดา นกัสงัคมสงเคราะห์ 
ภารโรง แพทย์ บรรณารักษ์ ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ และผู้จดัการ เป็นต้น 
                   ระดบัท่ี 3 ทรัพยากรและแนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ อาคาร สิ่งอ านวยความสะดวก 
วสัดอุปุกรณ์ เทคโนโลยี แผนงาน ขนาดของชัน้เรียน รูปแบบการเก็บข้อมลู เงินเดือน รูปแบบการ
ด าเนินงาน การจดัสรรเวลา และสภาพการท างาน 
             โดยทัง้นีก้ารระบุความต้องการจ าเป็นระดับท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีเป็นหัวใจของการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น กลุ่มบุคคลในระดบัท่ี 2 จะมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบักลุ่มบคุคลระดบัท่ี 1 
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ได้แก่การให้ข้อมลู การให้บริการ การฝึกอบรม การวางแผนการด าเนินงาน การให้ความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิค และการดแูล ถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัในการประเมินความต้องการจ าเป็นควร
จะเป็นกลุ่มบุคคลระดบัท่ี 1 แตก่ารประเมินความต้องการจ าเป็นก็สามารถด าเนินการได้กบักลุ่ม
บคุคลระดบัท่ี 2 ซึ่งเป็นกลุ่มเจ้าของของความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม หรือ การให้บริการ 
หรือ อาจเป็นระดบัท่ี 3 เม่ือความต้องการจ าเป็นขององค์กรด้านทรัพยากรท่ีต้องการให้จดัหา 
             สุบิน ยุระรัช (2554, น. 32-33) ได้หยิบยกแนวความคิดด้านการประเมินความต้องการ
จ าเป็น (อ้างอิงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) ไว้ว่า แต่เดิมเคยเป็นแค่ “ความต้องการจ าเป็นตาม
ความรู้สึก (Felt needs)” ต่อมาในปัจจุบนัการประเมินความต้องการจ าเป็นมีกระบวนการท่ีเป็น
ระบบและมีระเบียบวิธีท่ีหลากหลายจนเรียกได้ว่าเป็นการวิจยัเชิงประเมินประเภทหนึ่ง สอดคล้อง
กบัยคุตา่ง ๆ ในการพฒันาการของการประเมินความต้องการจ าเป็นซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ 
ยุคท่ี 1 การประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือการก าหนดเป้าหมายท่ีพึงประสงค์ (Needs 
assessment for goal setting) อยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1930-1960 นักวิชาการท่ีส าคัญ คือ 
Tyler และ Bode ยุคท่ี 2 การประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือการวางแผนงาน (Needs 
assessment for planning) อยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1961-1970 และได้ท าการแบ่งนิยามของ
ความต้องการจ าเป็นออกเป็น 2 มมุมอง คือ มมุมองด้านจิตวิทยาและมมุมองด้านการประเมิน ใน
มุมมองด้านจิตวิทยา Maslow ได้เสนอทฤษฎีล าดับขัน้ของความต้องการจ าเป็น (Maslow’s 
Hierarchy of Needs) ไว้ในปี ค.ศ. 1943 ในบทความท่ีช่ือว่า A Theory of Human Motivation 
(Maslow. 1943) โดยแบ่งความต้องการจ าเป็นออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ ระดบัท่ี 1 ความต้องการ
จ าเป็นทางกายภาพ (Physiological needs) ระดบัท่ี 2 ความต้องการจ าเป็นด้านความปลอดภัย 
(Safety needs) ระดับท่ี 3 ความต้องการจ าเป็นด้านความรักและการเป็นเจ้าของ (Love and 
belonging needs) ระดบัท่ี 4 ความต้องการจ าเป็นด้านการเห็นคณุคา่ในตนเอง (Esteem needs) 
และระดบัท่ี 5 ความต้องการจ าเป็นในการบรรลุศกัยภาพของตนเอง (Self-actualization needs) 
สอดคล้องกบั สวุิมล ว่องวาณิช (2550) ท่ีได้กล่าวถึง ความต้องการจ าเป็นเม่ือได้รับการจดัอนัดบั
แล้ว ผลลพัธ์ใน 4 ระดบัแรก จดัเป็นความต้องการจ าเป็นบกพร่อง (Deficit needs) หมายความว่า 
หากยังไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการจ าเป็นก็จะยังคงอยู่ในสภาวะท่ีบกพร่องหรือขาด
แคลน ส าหรับมุมมองด้านการประเมิน แบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ มุมมองในมิติด้านความแตกตา่ง 
(Discrepancy) และมมุมองในมิตด้ิานประโยชน์ท่ีได้รับ (Benefit)  
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             องอาจ นัยพัฒน์ (2532, น. 6) กล่าวไว้ว่า ความต้องการจ าเป็น (Needs) เป็นความ
แตกต่างหรือ ไม่สอดคล้องกันระหว่าง “สภาพท่ีควรจะเป็น” หรือ “สิ่งท่ีต้องการ” (Desired or 
Required Outcomes) กบั “สิ่งท่ีมีอยูจ่ริง  ๆ ในปัจจบุนั” (Current Outcomes) 
             ในส่วนของแนวคดิเร่ืองทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 มีแนวคิดท่ีสอดคล้องกนั ของ สรุศกัดิ ปา
เฮ (2556) และ เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร  และ กอบกุล สรรพกิจจ านง (2543)  ท่ีกล่าวไว้ว่าทักษะ
ส าหรับนกัศกึษาอาชีวศกึษาว่าประกอบด้วย ทกัษะด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ และทกัษะใน
การแก้ปัญหา ทกัษะด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรมทกัษะด้านความเข้าใจตา่งวฒันธรรม ตา่ง
กระบวนทศัน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทกัษะด้านการส่ือสาร 
สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ
ทกัษะอาชีพ 
             นฤมล เพ็ชรสุวรรณ และ รุจิร์ ภู่สาระ (2558) ได้ท าการวิจัย ในการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการโดยใช้ Backward Design ซึ่งท าให้มองเห็นภาพของผลผลิตจากการจัด
การศึกษาได้อย่างชัดเจน โดยเล็งเห็นว่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาหนึ่งท่ีสถาน
ประกอบการต้องการ โดยในการการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ท าให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
สามารถผลิตนกัศกึษาท่ีมีคณุภาพตรงตามความต้องการให้กับผู้ ท่ีรับผลผลิตทางการศกึษาไปใช้ 
ตลอดจนเป็นการสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผู้ เรียนอาชีวศกึษาได้อีกทางหนึ่ง โดยใช้กลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารของสถานศึกษาอาชีวศึกษา หัวหน้างานในสถานประกอบการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้ข้อมูลจากการสมัภาษณ์และแบบสอบถาม เพ่ือการสังเคราะห์และ
ประเมินความเป็นไปได้หลักสูตร ซึ่งผลการวิจัยท่ีได้เห็นว่ามีความสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพทัง้ในด้านผลจากการเรียนรู้ และมาตรฐานความต้องการในด้านพฤติกรรมทางวิชาชีพท่ี
ยอมรับได้ ทัง้ในด้านคุณธรรม ความรู้ ทฤษฎี และทักษะทางปัญญาในภาคปฏิบตัิทางเทคนิค 
ตลอดจนมีความสัมพันธ์ทางความคิดในการท างาน และทักษะความสามารถทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทฤษฎี Backward Design ของ Wiggins 
(2006) ท่ีมุ่งเน้นในการศึกษาเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีต้องการเพ่ือการพฒันาหลกัสูตร เม่ือน ามา
เปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้และมาตรฐานความต้องการในเชิงพฤติกรรมของผู้ เรียนแล้ว ได้ผล
เป็นท่ียอมรับได้ในทางวิชาการ อาทิ วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ สงัคมวิทยาโลกา  
ภิวตัน์ การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ การใช้โปรแกรมตดัตอ่วิดีโอ การพฒันาโมบายแอปพลิเคชัน่ 
การใช้โปรแกรมเขียนแบบวิซีโอ การใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยออโต้ การใช้โปรแกรมอินเทอร์ 
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แอคทีฟมลัติมีเดีย การสร้างส่ือมลัติมีเดีย การใช้โปรแกรมออกแบบสามมิติกเูกิลสเกตอพั การใช้
โปรแกรมไอโคน และเพิ่มเติมเนือ้หาในค าอธิบายรายวิชาในหลายรายวิชา เช่น การพัฒนางาน
ด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต กฎหมายธุรกิจ ระบบปฏิบตัิการ ระบบฐานข้อมูล หลกัการ
ออกแบบและพฒันาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาซี และโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการท างาน 
อาทิ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมน าเสนอ รวมทัง้การรู้เท่าทนัส่ือ 
สารสนเทศ และเทคโนโลยี ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ เป็นต้น ซึง่เป็นรายวิชาท่ีผู้ เรียนใน
ระดบั ปวส. ได้ศกึษาทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 
และมีความสอดคล้องในโลกยุคปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง ในท้ายท่ีสุด ได้มีการเสนอแนะในการ
พัฒนาต่อยอดการวิจัยหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ และขยายผลต่อยอดไปยัง
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ให้เกิดความมัน่ใจในคณุภาพของผู้จบการศกึษาตามมาตรฐานอนัจะเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้ เรียน หลกัสตูร และการพฒันาอาชีวศกึษาของชาตติอ่ไป  
             ศิริพร เหมือนเงิน (2542) ได้ท าวิจัยการศึกษาคณุลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจ 
เขตพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก โดยเล็งเห็นว่าคอมพิวเตอร์มีบทบาทในการเป็นเทคโนโลยี
ชัน้สูงท่ีมีคณุค่า สามารถรองรับการขยายตวัและการแข่งขนัทางธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบเชิง
การค้า เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน การแก้ปัญหาการท างานด้วยการประมวลผลท่ีรวดเร็ว 
แม่นย า น่าเช่ือถือตอ่องค์กร อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมให้โครงสร้างระบบเศรษฐกิจสามารถพฒันา
ไปได้อย่างต่อเน่ืองทัง้ในระดับชาติ และระดบันานาชาติ ปัญหาในด้านการขาดแคลนทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือการขบัเคล่ือนจึงเป็นสิ่งส าคญัในการก้าวข้าม ด้วยการพฒันาคนท่ีมีศกัยภาพรองรับ
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ โดยเฉพาะในเขต
พืน้ท่ีชายฝ่ังภาคตะวนัออก ท่ีเกิดธุรกิจอตุสาหกรรมทางการค้าของชาติตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยได้มีโครงการจัดตัง้ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ขึน้ ประกอบกับในการจัดการสมัยใหม่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส าคญัในการขับเคล่ือนธุรกิจ โดยผู้ประกอบการได้น าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
กระบวนการผลิต การบญัชี การเงิน การตลาด งานบคุลากร งานวิจยัและงานจดัการบริหารเกือบ
ทกุประเภท ท าให้สถานประกอบการประสบปัญหาในการขาดแคลนบุคลากรในงานคอมพิวเตอร์
อนัเป็นปัญหาท่ีเกิดจากความไม่สมดุล จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งผลิตผู้ มีความรู้ และทักษะ
ตอบสนองตอ่กระบวนการดงักลา่วเพ่ือรองรับสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ สอดคล้องกบัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ มีบทบาทส าคัญในการผลิตก าลังคน 
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แรงงานผู้สามารถตอบโจทย์ปัญหาความขาดแคลนดงักล่าวเป็นส าคญั จึงได้เกิดโครงการจดัตัง้
ศนูย์ประสานงานการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก (EEC) ขึน้ ท าหน้าท่ีใน
การขับเคล่ือนและประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทัง้ในเชิงอุปสงค์และ
อปุทาน ก าลงัคน สาขาการลงทุน วางแผนการผลิตและพฒันาต่อยอดก าลงัคนตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการโดยมีศนูย์ประสานงานหลกัใน 3 แห่ง พืน้ท่ีรับผิดชอบ 8 จงัหวัด 
ได้แก่ 
                   1. ศนูย์ประสานงานการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก จงัหวดั
ชลบุรี ตัง้อยู่ท่ีวิทยาลัยเทคนิคบางแสน มีหน้าท่ีดูแลสถานศึกษา และการผลิตพัฒนาก าลังคน
อาชีวศกึษา ของสถานศกึษาในจงัหวดัชลบรีุ  
                   2. ศนูย์ประสานงานการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก จงัหวดั
ระยอง ตัง้อยู่ท่ีวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีหน้าท่ีดูแลสถานศึกษา และการผลิตพัฒนาก าลังคน
อาชีวศกึษา ของสถานศกึษาในจงัหวดัระยอง จนัทบรีุ และตราด  
                   3. ศนูย์ประสานงานการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ตัง้อยู่ท่ีวิทยาลยัสารพดัช่างฉะเชิงเทรา มีหน้าท่ีดแูลสถานศกึษา และการผลิตพฒันา
ก าลงัคนอาชีวศกึษา ของสถานศกึษาในจงัหวดัฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบรีุ และสระแก้ว  
             นอกเหนือจากนีย้งัมีศูนย์ประสานงานย่อยท่ีตัง้อยู่ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือ
รองรับพันธกิจการพัฒนาอีก 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก (อีเทค) วิทยาลยัเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลม
ฉบงั ในจังหวัดชลบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และวิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พี ซี  ในจังหวัดระยอง ทัง้ นี เ้ พ่ือรองรับการผลิตและพัฒนาก าลังคนสู่
ภาคอตุสาหกรรม ในนิคมอตุสาหกรรม 19 แหง่ ดงันี ้

1. นิคมอตุสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา 
2. นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา 
3. นิคมอตุสาหกรรมเกตเวย์ซิตี ้ฉะเชิงเทรา 
4. นิคมอตุสาหกรรม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา 
5. นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ 
6. นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
7. นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง ชลบรีุ 
8. นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 
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9. นิคมอตุสาหกรรมพานทองเกษม ชลบรีุ 
10. นิคมอตุสาหกรรม 304 ปราจีนบรีุ 
11. นิคมอตุสาหกรรมกบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ 
12. นิคมอตุสาหกรรมไฮเทคกบนิทร์ 
13. นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก มาบตาพดุ 
14. นิคมอตุสาหกรรมผาแดง ระยอง 
15. นิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 
16. นิคมอตุสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยอง 
17. นิคมอตุสาหกรรมทา่เรือเอเชียเทอร์มินลั ระยอง 
18. นิคมอตุสาหกรรมระยอง บ้านคา่ย 
19. นิคมอตุสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง ระยอง 

             ซึ่งรวมสถานประกอบการทัง้สิน้ 38,857 แห่ง จ าแนกเป็นด้านเกษตรกรรม 3,230 แห่ง 
ด้านอุตสาหกรรม 11,889 แห่ง และด้านพาณิชยกรรม 23,738 แห่ง ซึ่งทุกภาคส่วนดงักล่าวมา
ข้างต้นมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมสมยัใหมข่องภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ เน่ืองจากเป็นภาคการลงทุนอุตสาหกรรมหลักของประเทศและภูมิภาคอาเซียน  (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2561, น. 24-26) และเป็นพืน้ท่ียทุธศาสตร์ ตลอดจนองค์ประกอบ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีส าคญัตอ่การพฒันา ได้แก่ พืน้ท่ีเช่ือมตอ่การคมนาคมทัง้ทางบก ทางราง ทาง
น า้และทางอากาศกบัประเทศเพ่ือนบ้านกับกลุ่มประชากรประเทศมหาอ านาจ 1 และ 3 ของโลก 
ได้แก่ จีนและอินเดีย ประกอบกับโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเป็นปัจจัยท่ีส าคญัทางคมนาคมและโลจิ
สติกส์ท่ีมีศกัยภาพรองรับ 10 กลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย ทัง้รถไฟรางคู ่(ช่วงฉะเชิงเทรา – คลอง 
19 – แก่งคอย) รถไฟความเร็วสงูเช่ือม 3 ท่าอากาศยานหลกัของประเทศ (ดอนเมือง – สวุรรณภูมิ 
– อู่ตะเภา) ตลอดจนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือจุกเสม็ด ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ท่ี
สอดคล้องดงึดดูนกัลงทนุ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตวัเพิ่มมากขึน้ สร้างการจ้างงานอตัรา 
100,000 รายต่อปี ดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้กว่า 10 ล้านคนตอ่ปี และสร้างรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่า 45 
แสนล้านบาทตอ่ปี จึงเป็นวาระแห่งชาติในการเร่งพฒันาไปสู่แผนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจ้าง
งาน การผลิต และรายได้ให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีของประเทศในระยะยาวเป็นส าคญั (มนตรี โสคติ
ยานรัุกษ์, 2561, น. 6) 
             รุจิรา พนัธ์ขนั (2559) ได้กล่าวถึงผู้ เรียนอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง 
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในกระบวนการพฒันาผู้ เรียนในบริบทด้านกระบวนการผลิต
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ผู้ เรียนไว้ว่า ควรมุง่เน้นหลกัสตูรท่ีมีการจดักิจกรรมได้ปฏิบตัจิริงเพ่ือการพฒันาผู้ เรียนให้พร้อมก้าว
เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ดียิ่งขึน้ และปัจจยัท่ี
ส าคญัซึง่เป็นเป้าประสงค์ของผู้ เรียนคือ นโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนนุการเปิดตลาดแรงงาน
สู่อาเซียนในพืน้ท่ี ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอาชีวศึกษาในยุทธศาสตร์    
ท่ี 1 คือการปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกบัตลาดแรงงาน และสามารถเช่ือมตอ่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในการพัฒนาคณุภาพและสมรรถนะผู้ เรียนให้เป็นท่ียอมรับของตลาดงานและ
สังคม โดยผู้สอนและผู้ประกอบการมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมผู้ เรียนด้านทักษะคอมพิวเตอร์
เบือ้งต้น การเขียนโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล บัญชีเบือ้งต้น เศรษฐศาสตร์ ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นต่อสายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ท้ายท่ีสดุ ยงัได้เสนอแนะในการศึกษาวิจยัตอ่ไปว่า การจดัการบรูณาการเรียนการสอนนัน้ ผู้สวน
ควรให้ความรู้และค าปรึกษาเพิ่มเตมิได้นอกเหนือจากคาบเรียน รวมไปถึงการท าโครงการและการ
พฒันาชิน้งานของผู้ เรียนให้มีความสมบูรณ์ ประกอบกับการจดัท าหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอน สถานศึกษา หรือผู้สอน ควรร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการในการเชิญเป็น
ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือบรรยายให้ความรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นภาพมากยิ่งขึน้ และในท้ายท่ีสุดของการวิจยั 
ระบวุ่าควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษากระบวนการเพ่ือการพฒันาผู้ เรียนอาชีวศึกษา ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้มีความครอบคลุมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน และพืน้ท่ีใกล้เคียงเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงไปของประเทศตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในทกุบริบทเป็นส าคญัอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 
             ทัง้นี ้จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุป
ความต้องการจ าเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ ดงัตาราง 4 
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ตาราง  4 สงัเคราะห์ความเช่ือมโยงทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น 

PQF : กรอบคุณวุฒวิชิาชพี GVQ VQF HVQS OSCS V-NET VQ 
การใช้งานคอมพวิเตอร์       
การใช้งานอินเทอร์เน็ต       
การใช้งานเพื่อความม่ันคงปลอดภยั       
การใช้โปรแกรมประมวลผลค า       
การใช้โปรแกรมตารางค านวณ       
การใช้โปรแกรมน าเสนอ       
การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทลั       
การท างานร่วมกนัแบบออนไลน์       
การใช้ดิจทิัลเพื่อความม่ันคงปลอดภยั       

             จากตาราง 4 ข้างต้น มีรายละเอียดของช่ือกรอบ เกณฑ์ และมาตรฐานดงันี ้
1. PQF คือ Professional Qualification Framework หรือ กรอบคณุวฒุิวิชาชีพ 
2. GVQ คือ General Vocational Qualifications หรือ กรอบสมรรถนะมาตรฐาน 

ของคณุวฒุิการศกึษาวิชาชีพ 
3. VQF คือ Vocational Qualifications Framework หรือ กรอบคณุวฒุิอาชีวศกึษา

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2562 
4. HVQS คือ High Vocational Qualification Standards หรือ เกณฑ์มาตรฐาน

คณุวฒุิอาชีวศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พ.ศ. 2557 
5. OSCS คือ Office of the Civil Service Commission หรือ ส านกังาน กพ. 
6. V-NET คือ Vocational National Educational Test หรือ เกณฑ์การทดสอบทาง

การศกึษาระดบัชาตด้ิานอาชีวศกึษา สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ 
7. VQ คือ หรือ Vocational Qualifications หรือ เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พ.ศ. 2557 
 
              จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
เก่ียวกับการประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของ
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึ กษา
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อาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ และ
สรุป โดยมีรายละเอียดในตาราง 5 
 
ตาราง  5 การสงัเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

ประเดน็ เนือ้หา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ “ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทลัเพ่ือการศึกษา ท่ีมุ่งหวงัให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้
อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ตอบสนอง
การพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม 
และด้านประสิทธิภาพ“  
(ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2559, ออนไลน์) 

พรบ. การศึกษาแห่งชาต ิฉบับที่ 4  
พ.ศ.2562 

มาตรา 35/1 “ให้มีคณะกรรมการการอดุมศกึษา มีหน้าท่ีพิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ และแผนการศกึษาแห่งชาต ิการสนบัสนนุทรัพยากร การ
ติ ดตาม  ต ร วจสอบ  และป ระ เมิ นผลกา รจัด กา รศึ กษ า
ระดบัอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดบัปริญญาตามกฎหมายว่าด้วย
การจดัตัง้สถานศกึษาแตล่ะแหง่และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง“  
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2562) 

พรบ. การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 20  “การจดัการอาชีวศกึษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จดัใน
สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ 
หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศกึษาและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง“ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2545) 
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ตาราง  5 (ตอ่) 

ประเดน็ เนือ้หา 
กรอบคุณวุฒแิห่งชาต ิ2560 มุง่หวงัคณุภาพมากกว่าปริมาณ “การผลิตก าลงัคนในสายวิชาชีพ

ให้เป็นแรงงานคุณภาพหรือแรงงานท่ีมีฝีมือของประเทศนัน้จบ
มาแล้วต้องมีงานท า โดยการปรับระบบการศึกษาเพ่ือผลิต
ก าลงัคนให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน“ 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560) 

วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

1) “เพ่ือเป็นกลไกการปฏิรูปการศึกษา ด้วยการเช่ือมโยงความ
ต้องการก าลังคนเชิงคุณภาพของภาคการผลิตกับระบบคุณวุฒิ
ทางการศึกษา ให้ก้าวทนัการเปล่ียนแปลงของโลกอาชีพ โดยใช้
ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อันเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นสากล โปร่งใส 
เทียบเคียงนานาชาต“ิ 
2) “เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และ
การเพิ่มโอกาสการศึกษา (Widening Education Participation) 
ท่ีจ าเป็นต่อการสร้างศกัยภาพก าลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ“ 
3) “เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงกับกรอบคณุวุฒิของต่างประเทศอัน
จะเป็นกลไกสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านก าลงัคนของ
ประเทศเสริมสร้างความคล่องตวั และความมีประสิทธิภาพในการ
เคล่ือนย้ายก าลงัคน และนกัเรียนนกัศกึษาในภมูิภาค (Mobility of 
Manpower and Student) “ 
4) “เพ่ือยกระดบัคณุคา่ของผู้ มีความสามารถหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ท่ีต้องการเพิ่มพูนคุณวุฒิการศึกษาด้วยระบบการ
เทียบโอนประสบการณ์และความรู้ท่ีมีอยู่ก่อน (Recognition of 
Prior Learning: RPL) รวมทัง้การเช่ือมโยงเส้นทางการเรียนรู้และ
ความก้าวหน้าในอาชีพท่ีหลากหลายของบคุคล“ 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560) 
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ตาราง  5 (ตอ่)  

ประเดน็ เนือ้หา 
กรอบคุณวุฒแิห่งชาต ิ2561  
โดยประเทศสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติ 

เป็นการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่ง ยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) “เพ่ือสร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศกึษาท่ีมีคณุภาพ ครอบคลุม เท่าเทียม และสนบัสนนุโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าถึงการศกึษาในทกุระดบั“ 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560) 

มาตรฐานอาชีพ  
(Occupational Standard) 

แนวทางการก าหนดระดับความสามารถในการปฏิบตัิงาน หรือ
ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนต่างกัน 
ประกอบด้วยมาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน และมาตรฐานอาชีพในระดบัสากล 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560) 

สมรรถนะ (Competency) ความสามารถในการปฏิบตัิงานท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทกัษะ และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ซึง่แบง่เป็น 2 สว่น คือ 
    1) สมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) หมายถึง ความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะทั่วไปท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การ
ส่ือสาร การค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา และการท างานเป็นทีม เป็นต้น 
    2) สมรรถนะอาชีพ (Occupational Competency) หมายถึง 
ความรู้ ความสามารถและทกัษะเฉพาะในการปฏิบตัิงานในแตล่ะ
สาขางานหรือสาขาวิชาชีพ (Functional Competency) 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560) 
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ตาราง  5 (ตอ่) 

ประเดน็ เนือ้หา 
นิยามศัพท์ผลลัพธ์การเรียนรู้  
(Learning Outcomes) 

เกณฑ์บ่งชีคุ้ณลักษณะการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ทัง้ ท่ี
เกิดขึน้จากกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรท่ีก าหนดไว้ในแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา และ/
หรือประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้จากฝึกปฏิบตัิ และ/หรือจากการท างาน 
ประกอบด้วย 3 มิต ิได้แก่ 
“    1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริง 
หลกัการ ทฤษฎี และแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาท่ี
เรียน/ท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและ/หรือข้อเท็จจริงเป็น
หลกั (Theoretical and/or factual) “ 
“    2) ทกัษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถปฏิบตัิงานซึ่งบคุคล
นัน้ควรท าได้เม่ือได้รับมอบหมาย โดยสามารถเลือกใช้วิธีการ
จดัการ และแก้ปัญหาการท างาน ด้วยทกัษะด้านกระบวนการคิด 
(Cognitive Skills) ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะการหยั่งรู้
และความคิดส ร้ างสร ร ค์  ( Logical, Intuitive, and Creative 
Thinking) หรือทักษะการปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติท่ีมีความคล่องแคล่ว
และความช านาญในการปฏิบตัติามกรอบคณุวฒุิแตล่ะระดบั“ 
 “   3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
(Application and Responsibility) หมายถึง ความสามารถของ
บคุคลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ ทกัษะทางสงัคม 
ในการท างาน/ศึกษาอบรม เพ่ือการพฒันาวิชาชีพของบุคคล ซึ่ง
ประกอบไปด้วยความสามารถในการส่ือสาร ภาวะผู้ น า ความ
รับผิดชอบ (Responsibility) และความเป็นอิสระ (Autonomy) ใน
การด าเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ความสามารถในการ
ตดัสินใจและความรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน“ 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560) 
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ตาราง  5 (ตอ่) 

ประเดน็ เนือ้หา 
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ       “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศกึษา มีความสอดคล้องตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ 
       คณุภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดบัคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประเภท
วิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลมุอยา่งน้อย 4 ด้าน คือ 
    (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หมายถึง 
ความเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสยัท่ี
ดี ภมิูใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทยเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของ
ผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    (2) ด้านความรู้ หมายถึง ความรู้เก่ียวกับข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี 
และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาท่ีเรียนหรือท างาน โดยเน้น
ความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริงเป็นหลกั 
    (3) ด้านทกัษะ หมายถึง ความสามารถปฏิบติังานซึ่งบคุคลนัน้ควรท าได้
เม่ือได้รับมอบหมาย โดยสามารถเลือกใช้วิธีการจดัการและแก้ปัญหาการ
ท างานด้วยทักษะด้านกระบวนการคิดท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะ
การหยัง่รู้และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือทักษะ
การปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติท่ีมีความคล่องแคล่วและความช านาญในการ
ปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศกึษาแตล่ะระดบัหลกั 
    (4) ด้านความสามารถในการประยกุต์ใช้และความรับผิดชอบ หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ ทกัษะ
ทางสงัคมในการท างาน หรือการศึกษาอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพของ
บุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่อสาร ภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบและความเป็นอิสระในการด าเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น 

ความสามารถในการตดัสินใจ และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน“ 
(ราชกิจจานเุบกษา, 2562) 
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ตาราง  5 (ตอ่)  

ประเดน็ เนือ้หา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ       “ความรู้ในผลิตภัณฑ์ หรือในกระบวนการด าเนินการใดๆ ที่

อาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  ( software) 
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (hardware) การติดต่อสื่อสาร การรวบรวม 
และการน าข้อมลูมาใช้อย่างทนัการ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพทัง้
ทางด้านการผลติ การบริการ การบริหาร และการด าเนินงาน รวมทัง้
เพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลต่อความได้เปรียบทาง
เศรษฐกิจ การค้า และการพฒันาด้านคณุภาพชีวิตและคณุภาพของ
ประชาชนในสงัคม“ 
       “เทคโนโลยีที่เ ก่ียวข้องกับข่าวสาร ข้อมูล และการสื่อสาร 
นบัตัง้แต่ การสร้าง การน ามาวิเคราะห์ หรือประมวลผลการรับและ
ส่งข้อมูล  การจัดเก็บ และการน าไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี ้
มักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์  ซึ่งประกอบด้วย ส่วนอุปกรณ์ 
(hardware) สว่นค าสัง่ (software) และสว่นข้อมลู (data) และระบบ
การสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์ ระบบสื่อสารข้อมลู ดาวเทียม 
หรือเคร่ืองมือสื่อสารใด ๆ ทัง้มีสายและไร้สาย“ 
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , 2545, 
ออนไลน์) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (Information and 
Communication Technology: ICT) 

       “คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเครือข่ายต่าง ๆ ที่น ามา
ประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น การจดัเก็บ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสืบค้นสารสนเทศ การน าเสนอ
สารสนเทศ และการรับ-สง่สารสนเทศ“ 
(เอกภมูิ จนัทรขนัตี, 2558, น. 133-134) 
       “คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียม หรือ
เคร่ืองมือสื่อสารใด ๆ ทัง้ท่ีมีสายและไร้สาย“ 
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , 2545, 
ออนไลน์) 
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ตาราง  5 (ตอ่)  

ประเดน็ เนือ้หา 
ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีดจิิทัล  
และไอซีที 

         “เทคโนโลยี(Technology) หมายถึง สิ่งท่ีมนุษย์พัฒนาขึน้ 
เพ่ือช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่างๆ และเป็นการประยุกต์ 
น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ 
ในทางปฏิบัติ แก่มวลมนุษย์กล่าวคือเทคโนโลยีเป็นการน าเอา
ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดษิฐ์สิ่งของตา่ง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ“ 
          “สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนเกิดมาได้เรียนรู้สิ่ง
ตา่ง ๆ เป็นจ านวนมาก เรียนรู้สภาพสงัคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์
และวิชาการ“ 
          “เทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Information Technology : IT) 
หมายถึง  เทคโนโลยีท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการเก็บวิเคราะห์ข้อมลู
และประมวลผลสารสนเทศ ท าให้สารสนเทศนัน้มีประโยชน์และ
สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึน้“ 
          “เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) 
หมายถึง เศรษฐกิจและสงัคมท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร(หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัล) เป็นกลไกส าคัญในการ
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปกระบวนการผลิตการด าเนินธุรกิจ การค้า การ
บริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมทัง้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมอ่ืนๆ ท่ีสง่ผลตอ่การพฒันา
ทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการ
จ้างงานท่ีเพิ่มขึน้“ 
(ณฐันรี ข าสง่า และ ณฐัวฒัน์ ภิณโญจิตร, 2562, ออนไลน์) 

 

 



  78 

ตาราง  5 (ตอ่)  

ประเดน็ เนือ้หา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียน                
การสอน 

1) “การเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี (learning about technology) เป็น
การเรียนรู้ในเร่ืองของเทคโนโลยี เช่น ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ 
การใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ การท างานของเคร่ืองฉายภาพ 3 

มิติ “ 
2) “การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (learning by technology) คือ การใช้
เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ เช่น การใช้ห้องปฏิบัติการเสมือน 

(virtual lab) การใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์“ และ  
3) “การเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยี (learning with technology) เป็นการ
เรียนรู้เก่ียวกบัความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ได้แก่ การเรียนรู้ว่า
ขณะนีเ้ทคโนโลยีมีความก้าวไกลไปในรูปแบบใดบ้าง เช่น tablet 

โน้ตบุ๊ก PC“  
(กิจอนนัต์ มะลิทอง, 2548) 

การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและ                 
การส่ือสารมาใช้ในประเทศไทย 

   “ในการเรียนการสอนดังปรากฏอย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) หมวด 9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาท่ีให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาสงัคมไทยไปสูส่งัคมแห่งภมูิปัญญา“ 
(Office of the National Education Commission, 2002) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
เดก็ไทยในศตวรรษที่ 21 

   “มีบทบาทส าคญัในการเปลี่ยนสังคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จากการศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับจดัการเรียนการสอน 
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การสื่อสารองค์ความรู้ เนือ้หาสาระวิชาการ 
บทความ วีดิโอ รูปภาพ และเสียง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไป
ยังนักเรียน ซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญในการปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอน ท าให้โลกแห่งการเรียนรู้ของนกัเรียนกว้างมากขึน้ ไมจ่ ากดัอยู่

เฉพาะในชัน้เรียน“ 
(เอกภมูิ จนัทรขนัตี, 2558, น. 133-134) 
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ตาราง  5 (ตอ่) 

ประเดน็ เนือ้หา 
ข้อดีของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการ
จัดการเรียนรู้ 

   “เ ป็นการเปิดโอกาสให้นักเ รียนได้ท างานร่วมกัน มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งพบว่านกัเรียนเห็น
คณุคา่และมีความสขุในการเรียนด้วยห้องเรียนออนไลน์และท าให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึน้“ 
(Goldfarb. A., 2011) 

การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเข้ามาใช้ในการ
เรียนการสอน ตลอดจนการ
ประเมินทักษะ ความสามารถท าให้
นักเรียนมีแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ 

   “ท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างรวดเร็ว 
เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท าให้ครูสามารถ
เข้าถึงรูปภาพ วีดิโอคลิป และข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก เพ่ือ
น ามาใช้สร้างบทเรียนท่ีดึงดูดความสนใจของนักเรียนท าให้
นกัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นในการเรียน 
เป็นการสร้างทศันคติท่ีดีของนกัเรียนต่อการเรียนและยงัเป็นการ
เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้จากประเทศ
ตา่ง ๆ ผา่นอินเทอร์เน็ตได้ทกุท่ีทกุเวลา“ 
(Bingimlas, 2009, pp. 235-245) 
(Grabe, 2007) 
(British Educational Communications and Technology 
Agency, 2004) 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นการช่วยลดภาระ 

   “การท างานบางอย่างท่ีต้องท าซ า้ๆ เป็นประจ า ท าให้ครูและ
นกัเรียนมีเวลาในการพฒันาทกัษะด้านอ่ืน ๆ ของตนเองเพิ่มขึน้“ 
(เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร  และ กอบกลุ สรรพกิจจ านง, 2543) 

ประโยชน์ของการให้นักเรียน
น าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

   “ท าให้ครูได้ข้อมลูย้อนกลบัเก่ียวกบัความเข้าใจในเนือ้หาท่ีเรียน
ของนกัเรียนในทนัที ถ้าพบว่านกัเรียนมีความเข้าใจคลาดเคล่ือน 
ค รูสามารถคิด กิจกรรมการ เ รียน รู้ เ พ่ือแ ก้ ไขความเ ข้าใจ
คลาดเคล่ือนของนกัเรียนได้อย่างทนัทว่งที“ 
(British Educational Communications and Technology 
Agency, 2004) 
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ตาราง  5 (ตอ่)  

ประเดน็ เนือ้หา 
บุคลากรทางด้านคอมพวิเตอร์ธุรกจิ    “เป็นท่ีต้องการของวงการธุรกิจทัง้ภาครัฐและเอกชนเป็นจ านวนมาก 

ส่งผลให้การศกึษาทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นสาขาท่ีนกัศกึษาให้ความ
สนใจเรียนตอ่กนัมาก ซึง่เหตผุลดงักลา่ว จึงได้มีการสง่เสริมการศกึษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างจริงจงัทัง้ภาครัฐและเอกชน และได้มีการจดั
หลกัสตูรทางด้านคอมพิวเตอร์ขึน้เพ่ือรองรับผู้ ท่ีจบมาจากสายอาชีพให้

สามารถประกอบอาชีพ หรือสามารถท างานได้จริง“ 
(ล ายอง ปุ๊ กมะเริง, 2548) 

สภาพปัจจุบัน ในสาขาวิชา
คอมพวิเตอร์ธุรกจิ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 

   “เป็นสาขาท่ีมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะเห็นได้
จากจ านวนผู้สมคัรสอบและเข้าเรียนในสาขานี ้มีจ านวนเพ่ิมขึน้ แตจุ่ด
ท่ีน่าสังเกตคือ เมื่อนักศึกษาสอบเข้ามาเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจแล้ว ในแต่ละปีมีนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถเรียนครบตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดได้ อาจเป็นเพราะเมื่อเรียนไปแล้ว นักศึกษาไม่
ถนัดหรือไม่ชอบในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เน่ืองจากท่ีเลือกสาขานี ้
อาจเลือกตามเพ่ือนหรือเลือกตามความนิยม จึงท าให้ต้องเปลี่ยน

สาขาวิชาไป“ 
(ล ายอง ปุ๊ กมะเริง, 2548) 

การวิจัยปฏบิัตกิารในชัน้เรียน 
(CLASSROOM ACTI ON 
RESEARCH) 

     การปฏิรูปครูจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแนวคิดของครูใหม่ให้เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาวิทยาการด้านการพัฒนาการเรียนรู้ อัน
เป็นแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูและเป็นหน้าท่ีของครูทุกคนท่ีต้อง
พฒันาวิชาชีพของตนเอง งานวิจัยของครูมุ่งแสวงหาค าตอบเก่ียวกับ
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน เป็นกระบวนการที่ไม่ควร
ใช้เวลานานหรือยุ่งยากมากจนท าให้งานหลัก (งานสอน) ได้รับ
ผลกระทบ ต้องท าให้เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ โดยใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นหลักการท่ีสอดคล้องกับหลักสัจธรรมของ
พระพุทธเจ้าอริยสจัสี่-ทุกข์ สมทุัย นิโรธ มรรค เป้าหมายหลกัของการ
วิจยัของครูไม่ใช่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบัศาสตร์ของการสอน 
แตเ่พ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือแสวงหาแนวทางการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(สวิุมล วอ่งวาณิช, 2550) 
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ตาราง  5 (ตอ่) 

ประเดน็ เนือ้หา 
การประเมินความต้องการจ าเป็น    “เป็นวิธีวิจัยท่ีทรงพลงัในศตวรรษท่ี 21 นี ้เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ี

ช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดการด าเนินงานในทิศทางท่ีไม่พึง
ประสงค์ และเป็นกลไกส าคัญท่ีท าให้เกิดความมั่นใจกับทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องในการตัดสินใจและการวางแผนท่ีสนองความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง หนงัสือเลม่นีจ้ะให้สาระท่ีเก่ียวกบัมโนทศัน์ วิธีการวิจยั 
การใช้ประโยชน์ และกรณีตัวอย่างของการวิจัยประเมินความ
ต้องการจ าเป็นทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตลอดจนตวัอย่างของ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประเมินความต้องการจ าเป็น“ 
(สวิุมล วอ่งวาณิช, 2550) 
 

   “การประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นกระบวนการประเมินเพ่ือ
ก าหนดความแตกต่างของสภาพท่ีเกิดขึน้กบัสภาพท่ีควรจะเป็น โดย
ระบุสิ่งท่ีต้องการให้เกิดว่ามีลกัษณะเช่นใด และประเมินสิ่งท่ีเกิดขึน้
จริงว่ามีลกัษณะเช่นใด จากนัน้น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ประเมินสิ่งท่ี
เกิดขึน้จริงว่าสมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง การประเมินความ
ต้องการจ าเป็นท าให้ได้ข้อมลูท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
จัดการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลท่ีเกิดขึน้ปลายทาง การ
เปลี่ยนแปลงอนัเน่ืองมาจากการประเมินความต้องการจ าเป็นจงึเป็น

การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบวก“ 
(สวิุมล วอ่งวาณิช, 2550) 
 

    “1. กระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างของสิ่งท่ีควรจะเป็นของ
สิ่งท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั“ 
    “2. กระบวนการประเมินเพ่ือก าหมดความแตกตา่งกบัสภาพท่ีเกิด
ขึน้กบัสภาพท่ีควรจะเป็น เราจึงได้วิเคราะห์ความต้องการเพ่ือน าไป

วิจยั“ 
(สวิุมล วอ่งวาณิช, 2550) 
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ตาราง  5 (ตอ่) 

ประเด็น เนือ้หา 
การประเมินความต้องการจ าเป็น     “กระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่

เป็นอยู่ในปัจจุบนั หากมีความขัดแย้งระหว่าง ความแตกต่างที่พบก็จะ
ชีใ้ห้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึน้ เช่น  ในสถานศึกษาต้องการศึกษาความ
ต้องการจ าเป็น เพื่อใช้ในการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา โดยน าความ
ต้องการของชุมชนที่มีต่อคณุลกัษณะที่ดีของเด็กที่ชุมชนอยากได้เป็นตวั
ตัง้ (สิ่งที่ควรจะเป็น) ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคุณลกัษณะของเด็กที่
เกิดขึน้จริง (สิ่งที่เป็นอยู่)  ซึ่งจะพบ ความแตกต่างที่ต้องการพัฒนาว่า
จริงๆ แล้วเด็กมีคณุลกัษณะตามที่ชมุชนต้องการจริงหรือไมส่ิ่งใดที่ขาดไป 
และควรพฒันาอะไรให้แก่เด็ก ซึ่งจะต้องน าสิ่งที่ต้องพฒันาไปก าหนดไว้
ในหลกัสตูรสถานศกึษา 
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2546, น. 6)     

ขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น   “ขัน้ท่ี 1 ขัน้ก่อนการประเมิน (Pre-assessment) ในขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนของ

การส ารวจ (exploration) ประกอบด้วยขัน้ตอนยอ่ย ๆ ดงันี“้ 
     “1.วางแผนส าหรับการประเมินความต้องการจ าเป็น“ 
     “2.นิยาม/ก าหนดจดุประสงค์ส าหรับการประเมินความต้องการจ าเป็น 

     “3.ก าหนดขอบเขตของการประเมินความต้องการจ าเป็นหลกัและ/
หรือประเด็นที่ต้องการประเมิน“ 
     “4.ก าหนดรายละเอียดและข้อมูลความต้องการตามขอบเขตที่จะ
ประเมิน ซึง่รวมถึงกลุม่เป้าหมายในการประเมิน“ 
     “5.ตดัสนิใจก าหนดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลู วิธีการ
เก็บ รวบรวมข้อมลู และการใช้ประโยชน์จากข้อมลูผลที่ได้จากขัน้ตอนนี ้
คือ แผนเบือ้งต้นส าหรับการประเมินความต้องการจ าเป็นและการน าไปใช้

ในขัน้ท่ี 2 และ 3“ 
    “ขัน้ที่ 2  ขัน้การประเมิน (Assessment) หลังจากการส ารวจความ

ต้องการจ าเป็นต่างๆ แล้วในขัน้นีเ้ป็นขัน้ตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(data gathering) ประกอบด้วยขัน้ตอนยอ่ยๆ ดงันี ้

     “1. สรุปตดัสินใจก าหนดเก่ียวกับบริบท ขอบเขต และสิ่งที่เก่ียวข้อง 

     “2. เก็บรวบรวมข้อมลูของความต้องการ  
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ตาราง  5 (ตอ่)  

ประเด็น เนือ้หา 
ขัน้ตอนการประเมินความต้องการ
จ าเป็น (ต่อ) 

    “3. หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว น าข้อมูลที่ได้มาจัดเรียงล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นในเบือ้งต้นระยะแรก““ 
    “4. วิเคราะห์หาสาเหตขุองความต้องการหรือประเด็นปัญหา“ 
    “5. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทัง้หมด ผลที่ได้จากขัน้ตอนนี ้คือ 
“ความต้องการจ าเป็นหรือปัญหาที่ต้องการการแก้ไขตามล าดบัความส าคญั
ในระยะแรก“ 
     “ขัน้ท่ี 3 ขัน้หลงัการประเมิน (Post Assessment) เมื่อได้ผลการประเมิน

ความต้องการจ าเป็นแล้วในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนส าคญัขัน้ตอนหนึ่ง คือ 

การน าผลการประเมินไปใช้ (utilization) ประกอบด้วยขัน้ตอนดงันี“้ 
     “1. จัดเรียงล าดบั (Set priority) ความส าคญัของความต้องการจ าเป็น  

เทคนิคที่ใช้ในการจัดเรียงล าดับ เช่น การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (mean difference analysis) การวิเคราะห์ข้อมลูหลายมิติ (multi 
component data analysis) การก าหนดดชันีความต้องการจ าเป็นที่มีการ

ถ่วงน า้หนกั (weighted needs index) “ 
     “2. พิจารณาหาทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหา จากข้อที่ 1 การจัด
เรียงล าดับท าให้ทราบปัญหาที่ส าคัญเร่งด่วนที่สุด ถ้าหากไม่น ามา
แก้ปัญหาก็จะสญูเปลา่ในการท าการประเมิน ดงันัน้จึงต้องช่วยกนัพิจารณา

หาทางเลอืกในการแก้ปัญหา“ 
     “3. พฒันาแผนการปฏิบตัิ เพื่อใช้ในการด าเนินการตอ่ไป“ 
     “4. ประเมินผล ของการประเมินความต้องการจ าเป็น“ 
     “5. รายงานผล การประเมินความต้องการจ าเป็น“ 
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2546, น. 6)     

 

 

 

 



  84 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
              การวิจยัเร่ือง “การประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก” โดยมี
วตัถปุระสงค์ คือ  
                    1) เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของนกัศกึษา “ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ“                       
                    2) เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
นกัศกึษา “ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ“  
                การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้ระเบียบวิ ธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
research) ตามความมุ่งหมายการวิจยัข้อท่ี 1 มุง่ศกึษาความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยผู้ วิจยัศึกษาทัง้เชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งมุ่งหาข้อเท็จจริง
และข้อสรุปเชิงปริมาณตามวตัถุประสงค์การวิจัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือสนับสนุนข้อค้นพบเชิง
คณุภาพ ผู้ ให้ข้อมลู ได้แก่ อาจารย์และผู้บริหาร การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัใช้วิธีการสมัภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) ดังนัน้แนวทางการศึกษาวิจัยเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อค้นพบท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายของการวิจยัในครัง้นี ้เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์วิจยัท่ีสมบูรณ์
แบบยิ่งขึน้ โดยมี รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
                          1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
                          2. แบบแผนการวิจยั 
                          3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
                          4. การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
                          5. วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
                          6. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิจยั 
โดยรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินวิจยั มีดงันี ้
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การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

                  การด าเนินการวิจัยครั ง้นี ผู้้ วิจัยใช้ระเบียบวิ ธีวิจัย แบบการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive research) ตามความมุ่งหมายการวิจัยข้อท่ี 1 มุ่งศึกษาความต้องการจ าเป็นด้าน
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 
(ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบด้วยการเชิงปริมาณ (Quantitative research) และ
การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) โดยประชากรและกลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัในแตล่ะแบบจะประกอบไปด้วย 

1.1 การวิจยัเชิงปริมาณ 
                          1.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครัง้นี  ้คือ นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศึกษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก “ซึ่งประกอบด้วยสถานศกึษาในจงัหวดัชลบรีุ ระยอง 
จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว“ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา, ม.ป.ป., ออนไลน์) จ านวน 84 แหง่ จ านวน 6,452 คน 
                          1.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณในครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
sampling ) โดยมีวิธีการ 2 ขัน้ตอน คือ 1) การสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling ) โดยการ
สุ่มตัวอย่างเพ่ือแบ่งประชากรออกตามพืน้ท่ีได้ 8 จังหวัด คือ “ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบรีุ และสระแก้ว“ รวมจ านวนสถานศกึษา 84 แห่ง  และ 2) การสุ่ม
นกัศึกษา จ านวนรวม 6,452 คน ตามท่ีก าหนดไว้ในตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie, 1970, pp. 607-610) ซึ่งมากกวา่จ านวนในตารางดงักลา่ว โดยความคลาด
เคล่ือนร้อยละ 5 ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 363 คน รายละเอียด ดงัตาราง 6  
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ตาราง  6 แสดงจ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

จังหวัด จ านวนสถานศึกษา 
(แห่ง) 

จ านวน นศ.  
(คน) 

ชลบุรี 29 3,066 
ระยอง 11 1,079 
จันทบุรี 6 262 
ตราด 3 46 
ฉะเชิงเทรา 14 735 
นครนายก 6 223 
ปราจีนบุรี 8 779 
สระแก้ว 7 262 

รวม 84 6,452 

 ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา. (ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

1.2 การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research)  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพในครัง้นี ้ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ในจงัหวดัชลบุรี
และจังหวัดตราด รวมจ านวน 2 คน และผู้ บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก                     
84 สถานศึกษา ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดตราด รวมจ านวน 3 คน ซึ่งคดัเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก 
(Purposeful Selection) เพ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณสมบตัิภายใต้กรอบของการศึกษาวิจยัซึ่ง
เป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

 1.2.1 เป็นอาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศกึษา“ สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก
 1.2.2 เป็นผู้บริหาร ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา “สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาภาคตะวนัออก “ 
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2. แบบแผนการวิจัย 
              การด าเนินการวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยั
เชิงพรรณนา (Descriptive research) ตามความมุ่งหมายการวิจยัข้อท่ี 1 มุ่งศึกษาความต้องการ
จ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วยการวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative 
research) และการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) โดยใช้การวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือศกึษา
การประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก และการใช้การวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือศกึษา
สภาพปัญหาและการพฒันาแนวทางการพฒันาทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
นกัศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยสรุปในการ
ด าเนินการวิจยัดงันี ้
                    2 .1  การวิ จัย เชิ งป ริมาณ (Quantitative research)                                     . 
                       2.1.1 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนือ้หา จากเอกสารทางวิชาการ 
ต ารา วารสาร บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 

                       2.1.2 ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยสร้างตามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ใน
สถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 

                    2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)                                          . 
                       2.2.1 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนือ้หา จากเอกสารทางวิชาการ 
ต ารา วารสาร บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัแนวทางการท าวิจยัเชิงคณุภาพ สภาพปัญหา
และการพฒันาแนวทางการพฒันาทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษา ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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                       2.2.2 ด าเนินการการสมัภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารสถานศกึษาอาชีวศกึษา
ในภาคตะวนัออก สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก จ านวน 5 คน โดย
ใช้แบบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured Interview)  

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

การด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยั
เชิงพรรณนา (Descriptive research) ตามความมุ่งหมายการวิจยัข้อท่ี 1 มุ่งศึกษาความต้องการ
จ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และเคร่ืองมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  ใช้แบบ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) เป็นแบบสมัภาษณ์ปลายเปิด 
จากกลุ่มตวัอย่างผู้ ให้ข้อมูลส าคญั และใช้ตวัผู้ วิจัย (Researcher as a key instrument) ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือหนึ่งท่ีส าคัญในการศึกษาวิจัยในครัง้นี  ้ซึ่ง Kvale (1996) และ ชาย โพธิสิตา (2550) 
กลา่ววา่ เคร่ืองมือในการสมัภาษณ์ท่ีดี คือ ตวัผู้สมัภาษณ์เองเน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรง
ตอ่เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ การใช้ประสบการณ์การท างานของผู้วิจยัจะชว่ย
เอือ้อ านวยต่อกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการสร้างทฤษฎีเพ่ือ
อธิบายหรือหาข้อสรุปเก่ียวกบังานวิจยัท่ีผู้วิจยัได้ศกึษา 

              การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

      การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาความต้องการ
จ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนกัศกึษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยมีขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี  ้                 . 
                        1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
กบัการประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนกัศกึษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม 
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                        2. ก าหนดขอบเขตวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออก                                                                                  . 
                        3. สร้างแบบสอบถามการประเมินความจ าเป็นทักษะทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบแก้ไขในส่วนของเนือ้หาและภาษาข้อค าถามให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยั เป็น
แบบสอบถามประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยนกัศกึษานกัศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 
โดยแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
                        ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
สาขาวิชา ระดบัชัน้ปี ระดบัผลการเรียน ประเภทสถานศึกษา จ านวน 10 ข้อ                           .                                              
                        ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามประเมินเก่ียวกบัความต้องการจ าเป็นทกัษะทกัษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นแบบรายการ (Check list)  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับ
การประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework) สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแบบสอบถามท่ีมีรูปแบบการ
ตอบสนองเป็นแบบรายคู่ (Dual–response Format) เพ่ือให้เห็นความแตกต่างระหว่างสภาพท่ี
เป็นอยู่กับสภาพท่ีควรจะเป็นในประเด็นต่างๆ  รวมข้อค าถามทัง้สิน้จ านวน 50 ข้อ โดยแต่ละข้อ
ค าถามให้ตอบข้อมลู 2 ด้าน ได้แก่ สภาพท่ีเป็นจริง และ สภาพท่ีควรจะเป็น ตามความคดิเห็นของ
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษา
อา ชี วศึกษา  สั ง กัดส านัก ง านคณะกรรมการการอ า ชี วศึกษาภาคตะวันออก  ดัง นี ้                                              
              1) สมรรถนะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยค าถาม 6 ข้อ                             .     . 
              2) สมรรถนะการใช้งานอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อ  .                                 . 
              3) สมรรถนะการใช้งานเพ่ือความมัน่คงปลอดภยั ประกอบด้วยค าถาม 5 ข้อ                 .                           
              4) สมรรถนะการใช้โปรแกรมประมวลค า ประกอบด้วยค าถาม 7 ข้อ                .          . 
              5) สมรรถนะการใช้โปรแกรมตารางค านวณ ประกอบด้วยค าถาม 7 ข้อ             .           .  
              6) สมรรถนะการใช้โปรแกรมการน าเสนอ ประกอบด้วยค าถาม 5 ข้อ             .          . 
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              7) สมรรถนะการใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทลั (มลัตมีิเดีย) ประกอบด้วยค าถาม 5 ข้อ       .  
              8) สมรรถนะการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อ               .     .  
              9) สมรรถนะการใช้ข้อมลูดิจิทลัเพ่ือความมัน่คงปลอดภยั ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อ     . 
                     โดยแบบสอบถามมีรูปแบบการตอบสนองเป็นแบบรายคู ่(Dual–response Format)  
5 ระดับ  ไ ด้แก่                                                                                . 
                            ระดบั 5 หมายถึง มีความจ าเป็นในระดบัมากท่ีสุด                                 .  
                            ระดับ 4 หมายถึง มีความจ าเป็นในระดับมาก                                 . 
                            ระดบั 3 หมายถึง มีความจ าเป็นในระดบัปานกลาง                                 . 
                            ระดับ 2 หมายถึง มีความจ าเป็นในระดับน้อย                                 .                    
                            ระดับ 1 หมายถึง มีความจ าเป็นในระดับน้อยท่ีสุด                              .                    
              4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัยเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบ โครงสร้าง ค าถาม การใช้ภาษา และคลอบคลุมในเนือ้หาแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้  
              5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
ปรัชญาอาชีวศึกษา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศ.ดร.กฤษมนัต์ วัฒนา
ณรงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)                 
ผู้ เช่ียวขาญด้านบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผศ.ดร.
ฉันทนา เวชโอสถศกัดา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) และผู้ เช่ียวชาญ
ด้านสารสนเทศศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ และเทคโนโลยีส่ือสารการศกึษา (อ.ดร.ธนดล ภูสีฤทธ์ิ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสม ความคลอบคลุมและให้ค าแนะน าสิ่งท่ีควรปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึน้ พิจารณาข้อค าถามในแบบสอบถามแล้วค านวณหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แล้วพิจารณาคา่ IOC ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ ให้ได้ค่าท่ียอมรับได้ท่ี 0.5 โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาการให้
คะแนน  ดั ง นี  ้                                                                           .  
                     เห็นวา่ “สอดคล้อง“   ให้คะแนน + 1                          . 
                     เห็นวา่ “ไมแ่นใ่จ“                  ให้คะแนน 0                          . 
                     เห็นวา่ “ไมส่อดคล้อง“  ให้คะแนน - 1                          . 
น าผลคะแนนท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญมาค านวณหาคา่ IOC มีเกณฑ์ ดงันี ้                        .            
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                    1 .  ข้ อค าถาม ท่ี มี ค่า  IOC ตั ง้ แต่  0 . 50 -1 . 00  มีค่าความ เ ท่ียงตรง  ใ ช้ ไ ด้                           
                    2. ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้                         . 
              6. ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้มีความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
แล้วน า เสนออาจารย์ ท่ีป รึกษา                                                                 . 
              7. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ และปรับปรุงแล้วไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Try Out) กับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  
              8. รวบรวมแบบสอบถามจากการน าไปทดลองใช้ (Try Out) จากนัน้น ามาวิเคราะห์                
หาค่าความเท่ียงของแบบสอบถามด้วยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach ‘s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.96 ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับดีมาก
หมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างได้จริ ง 
              9 .  ผู้ วิ จัย ไ ด้ด า เนินการ เ ก็บ ข้อมูลตามขั น้ ตอน  ดัง นี ้                         . 
                    9.1 ขอเอกสารหนงัสือเร่ืองขอความอนุเคราะห์ในการส่งแบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปถึงยงัผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน
ภาคตะวนัออกจ านวน 84 สถานศกึษา                                                                                   .                                                                                      
                    9.2 ผู้ วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยพร้อมเอกสารหนังสือขอความ
อนเุคราะห์ไปยงัผู้บริหารสถานศกึษาอาชีวศกึษาในภาคตะวนัออกจ านวน 84 สถานศกึษา และนดั
ก าหนดวนัรับแบบสอบถาม 
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ภาพประกอบ  5 แสดงขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถาม 

 

 

ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง 

ก าหนดขอบเขตวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ของ

นกัศกึษา สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 

กรอบคณุวฒุิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework)  

(สถาบนัคณุวฒุวิิชาชีพ (องค์การมหาชน), 2564, ออนไลน์) 

น าแบบสอบถามเสนอตอ่

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 คนตรวจสอบคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 

วิเคราะห์คา่ดชันคีวาม

สอดคล้อง IOC 

ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ แล้วน าเสนอตอ่อาจารย์ปรึกษา 

ได้แบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

ผา่น 

ไมผ่า่น 

ผา่น 

ไมผ่า่น 
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ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview Protocol) เ พ่ือศึกษาศึกษาความต้องการจ า เ ป็นทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา “สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก“ ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ผู้ สอน และผู้ บริหารในสถานศึกษา
อาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก โดยมีขัน้ตอนการสร้าง
แบบสมัภาษณ์ดงันี ้                                                                                                      .               
              1. ศึกษาเนือ้หาและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา “สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออก“ จากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง                                 .                                                      
              2. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้                                                                                 .                                                                                                          
              ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ถูกสัมภาษณ์                                                     .                                                                                                         
              ตอนท่ี 2 ประเด็นค าถามกรอบการสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการ
จ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร “ของนกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาภาคตะวนัออก“ตามกรอบคณุวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework)  
              ตอนท่ี 3 ประเด็นค าถามกรอบการสมัภาษณ์มีวัตถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสภาพปัญหา และ
ความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา “สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกในสถานศกึษา“ ....................................................                                                      
              ตอนท่ี 4 ประเด็นค าถามกรอบการสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา “สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ..... ......... ........ ......... ........“                                                                                             
              3. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก้ไข
ปรับปรุงด้วยเนือ้หา และส านวนภาษา                                                                     .                                                                                               
. 
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              4. น าแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงเพ่ือหาคา่ดชันี
ความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) จ านวน 3 คน ได้ค่าความ
สอดคล้องอยู่ท่ี 0.92 สามารถน าไปใช้ได้                                                                           .                                                                                              
              5. น าไปใช้สัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในการสัมภาษณ์ จะเน้นการพูดคุย
สนทนาเพ่ือศกึษาศกึษาความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษา
อาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 
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ภาพประกอบ 6 แสดงขัน้ตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์  

 

 

 

ศกึษาเอกสาร เนือ้หา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวเก่ียวกบัสภาพปัญหา และความต้องการ

จ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของนกัศกึษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษาภาคตะวนัออกในสถานศกึษา 

สร้างแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) (ฉบบัร่าง) 

น าแบบสมัภาษณ์ฉบบัร่างเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อหาคา่ดชันีความสอดคล้อง  

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

วิเคราะห์คา่ดชันคีวาม

สอดคล้อง IOC 

น าแบบสมัภาษณ์ที่สร้างขึน้ไปใช้กบักลุม่เป้าหมาย 

ไมผ่า่น 

ผา่น 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูวิจยัเร่ือง “ การประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาภาคตะวนัออก” ผู้ วิจยัด าเนินการส่งโครงการวิจยัเพ่ือขออนญุาตการท าวิจยัในมนษุย์ 
ต่อคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยท่ี ท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัย                                        
ศรีนครินทรวิโรฒ จากนัน้ผู้วยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามวิธีการวิจยั “โดยแบง่เป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะท่ี 1 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และระยะท่ี 2 เก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ ใช้แบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย“ ดังนี ้ 
              ระยะท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล
ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 
                    1. ติดต่อประสานงานสถานศึกษาอาชีวศึกษา “สังกัดส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก“ เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูวิจยั                                   .                                                      
                    2. ขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา “สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก “                                                                       . 
                    3. ผู้ วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัยพร้อมแนบแบบสอบถามถึง
สถานศึกษาอาชีวศกึษา “สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก“ เพ่ือการ
วิจยัไปยังกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 
ด้วยตนเองทาง ไปรษณี ย์และแบบออนไล น์ผ่ านบ ริการของ  http://docs.google.com               
(Google form) ในการเก็บรวบรวมข้อมลู จ านวน 500 คน 
                    4. ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทัง้หมด 363 ฉบบั ท่ีตรวจสอบความ
สมบรูณ์และถกูต้องแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
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              ระยะท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล
ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 
                    1. ติดต่อประสานงานสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาภาคตะวนัออก เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูวิจยั  
                    2. ขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย                
ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาภาคตะวนัออก เพ่ือขอความร่วมมือในการวิจยั โดยแนบก าหนดการนดัหมายท่ีจะไป
สมัภาษณ์ พร้อมทัง้ให้ทางสถานศกึษาคดัเลือกอาจารย์ผู้สอนท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดไว้ เพ่ือ
เป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ผู้ สอน จ านวน 2 คน ผู้ บริหารในสถานศึกษา
อาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก จ านวน 3 คน  
                    3. ผู้ วิจัยส่งหนังสือเชิญพร้อมแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ มีความรู้เช่ียวชาญ พร้อมนัด
หมายสมัภาษณ์  
                    4. ตดิตอ่สมัภาษณ์ บนัทกึการสมัภาษณ์ และสรุปประเดน็จากการสมัภาษณ์  
                    5. ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง                   
(Semi-structured Selection Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ อาจารย์
ผู้ สอน จ านวน 2 คน และผู้ บริหาร จ านวน 3 คน โดยท าการสัมภาษณ์เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง                   
ตอ่ 1 คน ด้วยตนเอง จากนัน้ผู้วิจยั สรุปผลและข้อเสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้น ามาวิเคราะห์ข้อมลู
ตอ่ไป โดยผู้วิจยัได้แบง่การสมัภาษณ์ ออกเป็น 4 ตอนดงันี ้ 
                   ตอนท่ี 1 “ข้อมลูทัว่ไปของผู้ถกูสมัภาษณ์“ 
                   ตอนท่ี 2 “ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  ตามกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ (Professional Qualification Framework) สมรรถนะหลกัด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
9 ด้าน ข้อค าถาม 9 ข้อ“ ดงันี ้
                 1. ในสมรรถนะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ท่านมีความต้องการจ าเป็นในการพฒันา
นกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 
                 2. ในสมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่านมีความต้องการจ าเป็นในการพฒันา
นกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 
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                 3. ในสมรรถนะด้านการใช้งานเพ่ือความมัน่คงปลอดภยัทา่นมีความต้องการจ าเป็นใน
การพฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 
                 4. ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค าท่านมีความต้องการจ าเป็นในการ
พฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 
                 5. ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณท่านมีความต้องการจ าเป็นในการ
พฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 
                 6. ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมการน าเสนอท่านมีความต้องการจ าเป็นในการ
พฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 
                 7. ในสมรรถนะด้านการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ท่านมีความต้องการจ าเป็นในการ
พฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 
                 8. ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทลัท่านมีความต้องการจ าเป็นในการ
พฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 
                 9. ในสมรรถนะด้านการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ท่านมีความต้องการจ าเป็นในการ
พฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 
                   ตอนท่ี 3 “สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของนกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกใน
สถานศกึษาของทา่นเป็นอยา่งไร“ 
                   ตอนท่ี 4 “ข้อเสนอแนะในการจัดท าการวิจัยเร่ือง ความต้องการจ าเป็นทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาภาคตะวนัออก“ 
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ภาพประกอบ  7 แสดงขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั เร่ือง การประเมินความต้องการจ าเป็น 

ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังาน 

คณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

ศกึษาความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ของนกัศกึษา
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษา
อาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 

สร้างเคร่ืองมือในการวิจยัและหาประสทิธิภาพของเคร่ืองมือในการวิจยั 

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสมัภาษณ์ (Interview Form) 

เก็บรวบรวมข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมลู 

สรุปผล 

น าเสนอผลการวจิยั 
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              โดย ผู้วิจยัด าเนินการค านวณเพ่ือแปลผลการวิจยั โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี ้
                    การวิจัยเชิงคุณภาพ  ได้มาจากแบบสัมภาษณ์ (แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง)  
ผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา 
สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก“ ซึ่งได้มาด้วยการสัมภาษณ์ผ่าน
ระบบประชมุทางไกล (Zoom meeting) และได้มาซึง่ข้อมลูทัว่ไปของผู้ถกูสมัภาษณ์ ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ ในด้านทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออก“ โดยความเห็นผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน
สถานศกึษาอาชีวศกึษา “สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก“ 
                    การวิจยัเชิงปริมาณ ได้มาจากแบบประเมินโดยผู้ เรียนเก่ียวกบัความต้องการจ าเป็น
ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “ระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก“ ซึ่งได้มาด้วยการจัดท าแบบประเมินดังกล่าวผ่านแบบฟอร์มบน
อินเทอร์เน็ต (Google Form) และได้มาซึง่ข้อมลูสถานภาพสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา ระดับการศึกษา ระดับผลการเรียน (เกรดเฉล่ียสะสม) ประเภท
สถานศึกษา จังหวัดท่ีตัง้สถานศึกษา ความถ่ีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อ
สปัดาห์ อุปกรณ์ท่ีใช้งานเป็นประจ า วิธีการได้รับความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และเป้าหมายหลงัส าเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) และใช้
โปรแกรมการค านวณทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistics 
Package for Social Sciences) เพ่ือหาค่าร้อยละ (Percent) และความถ่ี (Frequencies) ของตวั

แปรข้างต้น จากนัน้ท าการหาค่าเฉล่ีย (Mean หรือ �̅�) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. 
Deviation หรือ SD) ของทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือได้มาซึ่งคา่สภาพท่ี
เป็นจริง (D) และ สภาพท่ีควรจะเป็น (I) ด้วยฟังก์ชัน่ OLAP และน ามาค านวณด้วยสตูร PNI Modified  
ในแต่ละทกัษะด้วยโปรแกรมตารางค านวณ เพ่ือทราบล าดบัความต้องการจ าเป็นในแต่ละทกัษะ 
ทัง้ 9 ด้าน รวม 50 สมรรถนะย่อย และน าไปสู่การจัดล าดบัความต้องการจ าเป็นรายสมรรถนะ 
และรายทกัษะตอ่ไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ในการวิจัย  
              การด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัชิงปริมาณ 

(Quantitative research) และใช้แบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 

research)  โดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยั ดงันี ้

              1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมค านวณส าเร็จรูป ซึง่ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
                    1.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 เ ก่ียวกับข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถามท าการวิเคราะห์โดยการแยกข้อมลูตามเพศ สาขาวิชา ระดบัการศกึษา ระดบัผลการ
เรียน ประเภทสถานศกึษา จงัหวดัสถานศกึษา ความถ่ีในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร อปุกรณ์ท่ีใช้งานเป็นประจ า ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ
หลงัส าเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) แล้วนกัศึกษามีเป้าหมายใน
อนาคตอยา่งไรบ้าง 
                    1.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นทกัษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นจริงกับ
สภาพท่ีควรจะเป็น  
                    1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ด้วยสถิติบรรยายของคา่เฉล่ีย (𝑥)̅̅ ̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของความต้องการจ าเป็น ได้แก่ สภาพท่ีเป็นจริง และ สภาพท่ีควรจะเป็น ดงันี ้(เตมิศกัดิ์ สขุวิบลูย์, 
2552, น. 4) 
                    คา่เฉล่ียระดบั 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบั มากท่ีสดุ 
                    คา่เฉล่ียระดบั 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบั มาก 
                    คา่เฉล่ียระดบั 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบั ปานกลาง 
                    คา่เฉล่ียระดบั 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบั น้อย 
                    คา่เฉล่ียระดบั 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดบั น้อยท่ีสดุ 
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                    1.4 การเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นเพ่ือพิจารณาว่ามีประเด็นใดท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นสูงสุดเพ่ือพิจารณาในกลุ่มของนักศึกษาท่ีมีสถานภาพต่างกัน โดยใช้สูตรในการ
ค านวณ คือ 
 

PNI Modified = (I - D) / D 
 

                    โดยท่ี PNI Modified หมายถึง ค่าดัชนีอันดับความต้องการจ าเป็น (Priority Needs 

Index)                            
                    I = Importance หมายถึง ระดบัความส าคญัหรือระดบัท่ีคาดหวงัหรือระดบัท่ีควรจะ
เป็นจริงในปัจจบุนั (Importance) 
                    D = Degree of Success หมายถึง ระดบัของผลส าเร็จหรือสมัฤทธิผล หรือสภาพท่ี
เป็นอยูจ่ริง (Degree of Success) 
              ในการพิจารณาความต้องการจ าเป็นพิจารณาคา่   PNI Modified ท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.3 ขึน้ไปเป็น
เกณฑ์ท่ีถือว่ามีความต้องการจ าเป็น (สุวิมล ว่องวาณิช , 2550) ส่วนการจัดเรียงล าดับความ
ต้องการจ าเป็นใช้การเรียงตามคา่ดชันีจากมาก ไปหาน้อย 
              2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมลู โดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
                    2.1 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
                    2.2 จ าแนกและจดัระบบข้อมูล เป็นการน าข้อมูลท่ีได้น ามาจ าแนกและจดัหมวดหมู่
ออกให้เป็นระบบ 
                    2.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) 
โดยสรุปเนือ้หาและการจดักลุม่ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์การวิจยั  
                    2.4 น าเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบบรรยายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เ พ่ืออธิบายข้อมูลแบบสังเคราะห์ สรุปข้อมูลสัมภาษณ์ในแต่ละประเด็นตาม
วตัถปุระสงค์การวิจยั  
 

สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 

              สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวิจยัในครัง้นี ้
                    1. การหาคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของแบบสอบถาม การหา
คณุภาพของเคร่ืองมือ ใช้การหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
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IOC) มีคา่ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป ถือวา่ข้อค าถามมีความเหมาะสม และตรงกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
(อภิสรา โชตภิาภรณ์, 2557, น. 60-61) 
 สตูรการหาคา่ IOC ดงันี ้

 สตูรค านวณ IOC = 
ี ่ยวชาญจ านวนผู้เช

คะแนนรวม = 
N

R  

เม่ือ  IOC   หมายถึง ดชันีความสอดคล้อง 
                    R       หมายถึง ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
                    N       หมายถึง จ านวนผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

                    2. การหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ
แอลฟา Í (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach (1990 อ้างถึงใน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ดงันี ้

 
                                เม่ือ  ∝    แทน   คา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

                                        n     แทน   จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
                                        S     แทน   ผลรวมของความแปรปรวนของแตล่ะข้อ 

                                        S2    แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              1. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตร Ferguson, (1981,p. 49)                   
อ้างถึงใน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)  ดงันี ้

 
                                เม่ือ  �̅�     แทน   คา่เฉล่ียเลขคณิต 

                                       Ʃx    แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

                                        n      แทน   จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
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              2. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร อ้างถึงใน (ผ่องศรี 
วาณิชย์ศภุวงศ์, 2546) 

 
                                  เม่ือ SD   แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                        �̅�     แทน   ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

                                       xi      แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

                                        n      แทน   จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
              3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS: Statistical Package for the 
Social Science ในการค านวณค่าสถิติพื น้ฐาน และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการ
ค านวณหาคา่ PNI Modified (คา่ดชันีอนัดบัความต้องการจ าเป็น : Priority Needs Index) 
 
              ทัง้นี ้ในกรณีท่ีค่า “PNI Modified หรือ คา่ความต้องการจ าเป็นติดลบ หมายถึง สภาพท่ี
เป็นจริงสูงกว่าสภาพท่ีควรจะเป็น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นอกจากจะมีความสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิวิชาชีพแล้วนัน้ ประชากรท่ีท าการศกึษา หรือนกัศึกษา มีทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในระดบัท่ีสงู อาจใช้การจดัเรียงล าดบัคา่ท่ีมีค่ามากท่ีสุด หรือใกล้ศนูย์ 
ท าการจัดเรียงล าดบัจากค่ามากไปหาค่าน้อย เพ่ือทราบจุดแข็งหรือความต้องการจ าเป็นสูงสุด 
เพ่ือค้นหาแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาทกัษะนัน้ ๆ โดยการเสริมจดุแข็งจากความต้องการ
จ าเป็นอนัดบัสูงสุดจากผลการวิจยั กล่าวคือ ความต้องการจ าเป็นสูงสุดของประชากร ตลอดจน
การบรูณาการต่อยอด เพ่ือสร้างแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาทกัษะนัน้ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ ผ่านกระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ ความ
ถนดั ความสนใจ ทศันคติและเป้าหมายของผู้ เรียน รวมทัง้การจดัสภาพแวดล้อม และทรัพยากร
เพ่ือสนบัสนนุการศกึษาเป็นส าคญัให้เกิดประสิทธิผลตอ่ไป”  
 

 

 
 



  105 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
              การวิจยัเร่ือง “การประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของนกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูในสถานศกึษา
อาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก” ผู้วิจยัได้วิเคราะห์และ
แปรผลข้อมลูตามความมุง่หมายของการวิจยั คือ “1) เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 2) เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของนกัศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ตาม
ความมุ่งหมายการวิจยัข้อท่ี 1 มุ่งศกึษาความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของนกัศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
โดยผู้ วิจัยศึกษาทัง้เชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งมุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิง
ปริมาณตามวตัถปุระสงค์การวิจยั โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู และ
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือสนับสนุนข้อค้นพบเชิงคุณภาพ  โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คณุภาพ ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ตามล าดบั“ ดงันี ้
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนัชดัเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการแปลผล ดงันี ้
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถาม 
                N แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
               (𝑥)̅̅ ̅ แทน คา่เฉล่ีย 
               S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
               * แทน อนัดบัความต้องการจ าเป็น 
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               I แทน คา่เฉล่ีย (Mean) ของสภาพท่ีควรจะเป็น หรือสภาพคาดหวงั  
                                     (Importance) คือระดบัความต้องการจ าเป็น 
               D แทน คา่เฉล่ีย (Mean) ของสภาพท่ีเป็นจริง หรือ สภาพปัจจบุนั  
                                     (Degree of Success) 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนข้อมูลแบบสอบถาม 
               Gender แทน  เพศ 
               Branch แทน สาขาวิชา 
               Level  แทน ระดบัการศกึษาปัจจบุนั 
               GPA  แทน ระดบัผลการเรียน (เกรดเฉล่ียสะสม) 
               Type  แทน ประเภทสถานศกึษา 
               Location แทน จงัหวดัท่ีตัง้สถานศกึษา 
               Offen  แทน ความถ่ีในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
                                     (คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ ระบบส่ือสารข้อมลู ดาวเทียม หรือ 
                                     เคร่ืองมือส่ือสารใดๆ ทัง้มีสาย และไร้สาย) ตอ่ 1 สปัดาห์ 
               Device แทน อปุกรณ์ท่ีใช้งานเป็นประจ า 
               Knowledge แทน ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
                                      ด้วยวิธีการใด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
              การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้วิเคราะห์และแปรผลข้อมลูตามความมุ่งหมายของการวิจยั 
ดงันี ้“1) เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
นกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และ 2) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ“ โดยแบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้
 
              ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
              การวิจยัเร่ือง  “การประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ”                    



  107 

การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม โดยผู้วิจยัแบง่การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ
ตามความมุ่งหมายของการวิจยัข้อท่ี 1) เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
                            ตอนท่ี 1 วิเคราะห์รายละเอียดของกลุม่ตวัอยา่ง 
                            ตอนท่ี 2 ความต้องการจ าเป็นทกัษะทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
              ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
                            ตอนท่ี 1 วิเคราะห์รายละเอียดของกลุม่ตวัอยา่ง 
                                  ผลการวิเคราะห์รายละเอียดของกลุม่ตวัอย่างประเมินความต้องการจ าเป็น
ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาภาคตะวนัออก แสดงดงัตาราง 7 
 
ตาราง   7 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิช าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

      ชาย 200 55.10 

      หญิง 163 44.90 

รวม 363 100.00 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 363 100.00 

รวม 363 100.00 

ระดบัการศกึษา   

      ปวส.1 97 26.70 

      ปวส.2 266 73.30 

รวม 363 100.00 
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ตาราง 7 (ตอ่)  
 
ระดับผลการเรียน จ านวน ร้อยละ 

      2.25 1 0.30 

      2.32 1 0.30 

      2.35 1 0.30 

      2.36 1 0.30 

      2.39 1 0.30 

      2.51 2 0.60 

      2.55 1 0.30 

      2.58 32 8.80 

      2.69 4 1.10 

      2.75 1 0.30 

      2.88 25 6.90 

      3.00 72 19.80 

      3.03 1 0.30 

      3.05 20 5.50 

      3.11 49 13.50 

      3.15 3 0.80 

      3.20 22 6.10 

      3.23 1 0.30 

      3.25 20 5.50 

      3.28 19 5.20 

      3.33 21 5.80 

      3.48 2 0.60 

      3.55 20 5.50 

      3.59 1 0.30 

      3.87 21 5.80 

      3.88 21 5.80 

รวม 363 100.00 
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ตาราง 7 (ตอ่)  
 

ประเภทสถานศึกษา จ านวน ร้อยละ 

      รัฐบาล 142 39.10 

      เอกชน 221 60.90 

รวม 363 100.00 

จังหวัดที่ตัง้สถานศึกษา   

      ชลบรีุ 87 24.00 

      ระยอง 71 19.60 

      จนัทบรีุ 53 14.60 

      ตราด 38 10.50 

      ฉะเชิงเทรา 36 9.90 

      นครนายก 22 6.10 

      ปราจีนบรีุ 27 7.40 

      สระแก้ว 29 8.00 

รวม 363 100.00 

ความถี่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ไมค่อ่ยได้ใช้งาน 22 6.10 

      1-2 วนั 24 6.60 

      3-4 วนั 54 14.90 

      5-6 วนั 255 70.20 

      ทกุวนั 8 2.20 

รวม 363 100.00 
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ตาราง 7 (ตอ่)  
 

อุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจ า จ านวน ร้อยละ 

      คอมพิวเตอร์ PC 2 0.60 

      คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก 56 15.40 

      โทรศพัท์มือถือ 305 84.00 

รวม 363 100.00 

ความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      เรียนตามหลกัสตูร 161 44.40 

      สถานศกึษาจดัอบรม 202 55.60 

รวม 363 100.00 

เป้าหมายในอนาคต   

      ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรี 142 39.10 

      ประกอบอาชีพ 205 56.50 

      ไมแ่น่ใจ 16 4.40 

รวม 363 100.00 
 

              จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดั

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก พบว่า นกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 

55.10) ทุกคนเป็นผู้ เ รียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ร้อยละ 100.00) ในระดับชัน้

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชัน้ปีท่ี 2 (ร้อยละ 73.30)  ระดบัผลการเรียน 3.00 (ร้อยละ 19.80)  

ประเภทสถานศึกษาเอกชน (ร้อยละ 60.90) ท่ีตัง้สถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี (ร้อยละ 24.00) 

ความถ่ีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5-6 วนัตอ่สปัดาห์ (ร้อยละ 70.20)  อปุกรณ์ท่ีใช้เป็นประจ า

คือโทรศพัท์มือถือ (ร้อยละ 84.00)  มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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ส่ือสารจากการศึกษาในสถานศกึษาจดัฝึกอบรม (ร้อยละ 55.60) และมีเป้าหมายในอนาคตหลงั

ส าเร็จการศกึษาคือการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 56.50) 

                            ตอนท่ี 2 ความต้องการจ าเป็นทกัษะทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
              ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นทักษะทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ใน

สถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก ตามกรอบ

คณุวฒุิวิชาชีพ แสดงดงัตาราง  8 
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ตาราง  8 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคา่ดชันีความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ของนกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก  

 
ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

สภาพท่ี 
เป็นจริง (D) 

สภาพท่ี 
ควรจะเป็น (I) 

 
PNI Modified 

 
แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ทกัษะท่ี 1 สมรรถนะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
1.  สามารถใ ช้งานฮา ร์ดแว ร์
คอมพิ ว เ ตอ ร์  เ ช่ น  อุ ป ก ร ณ์
เชื่อมต่อต่างๆ อุปกรณ์แสดงผล 
ได้ถกูต้องตามลกัษณะการใช้งาน 
และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้
งานฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้ 

4.33 0.644 3.01 0.721 -0.304 อนัดบั 4 

2 .  ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น
ระบบปฏิบัติการ เช่น ซอฟต์แวร์
ร ะบบ , ซอฟ ต์แว ร์ป ระยุก ต์ , 
โปรแกรมอรรถประโยชน์  ไ ด้
ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน 
และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้
ระบบปฏิบติัการได้ 

4.19 0.717 3.21 0.733 -0.233 อนัดบั 2 

3. สามารถจัดการข้อมูล ในการ
สร้าง จดัการ เคลื่อนย้าย ใช้งาน 
แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด ค่ า ข อ ง
แฟ้ม ข้อมูลอย่างถูกต้องตาม
ลกัษณะการใช้งานได้ 

4.19 0.864 3.14 0.693 -0.251 อนัดบั 3 

4. สามารถส ารองข้อมูล ในการ
ส ารองข้อมูล  และกู้ ข้อมูลบน 
DVD, External hard disk, 
Dropbox, One Drive และiCloud 
อยา่งถกูต้องได้ 

4.26 0.655 2.83 0.657 -0.334 อนัดบั 6 

(n = 363) 
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ตาราง  8 (ตอ่) 
 

 
ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

สภาพท่ี 
เป็นจริง (D) 

สภาพท่ี 
ควรจะเป็น (I) 

 
PNI Modified 

 
แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

5 .  ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง าน อุ ปก ร ณ์
เคลื่อนท่ี ในการเลือกประเภท 
และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์
เคลื่ อ น ท่ี กับ ระบบ เค รือข่ า ย 
ตลอดจนใช้งานและปรับแต่งแอพ
พลิเคชนับนอปุกรณ์เคลื่อนท่ีได้ 

4.05 0.539 3.21 0.647 -0.208 *อนัดบั 1 

6 .  ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น คล า ว ด์      
คอมพิว ติ ง้  ในการใ ห้บ ริการ           
การใ ช้ งาน  และการแบ่ ง ปัน
ทรัพยากรบนคลาวด์คอมพิวติง้
ได้ 

4.16 0.616 2.84 0.654 -0.318 อนัดบั 5 
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ตาราง  8 (ตอ่) 
 

ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สภาพท่ี 
เป็นจริง (D) 

สภาพท่ี 
ควรจะเป็น (I) 

 
PNI Modified 

 
แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทกัษะท่ี 2 สมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
1. สามารถใช้งานเว็บเบราเซอร์ 
ในการเป็นเคร่ืองมือผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมกับ
ลกัษณะการใช้งาน ทัง้แบบ LAN, 
MAN, WAN แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย
ส่วนตัวเสมือน (VPN) ตลอดจน
สามารถปรับแต่งการท างาน
เว็บเบราเซอร์อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมได้ 

4.21 0.727 3.40 0.700 -0.193 อนัดบั 3 

2 .  สามารถสืบ ค้น ข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูล
ได้ตอบโจทย์ในสิ่ ง ท่ี ต้องการ
ค้นหา และจัดการข้อมูลท่ีสืบค้น
ได้ 

4.03 0.817 3.47 0.614 -0.139 *อนัดบั 1 

3. สามารถใช้งานอีเมล ในการ
สร้าง ปรับแต่ง และจัดการได้
อย่างเหมาะสม ถกูต้องกบัสภาพ
การใช้งาน ข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัย และจัดการรายชื่ อ                  
ผู้ ติดตอ่บนอีเมล์ได้ 

4.25 0.658 3.39 0.487 -0.204 อนัดบั 4 

4. สามารถใช้งานปฏิทินในอีเมล 
ในการแสดงผลปฏิ ทิน ส ร้าง
ตารางนัดหมาย และแบ่ง ปัน 
(share) ปฏิทินให้ผู้ อ่ืนใช้งานได้ 

4.38 0.588 3.01 0.721 -0.312 อนัดบั 6 
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ตาราง  8 (ตอ่) 
 

ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สภาพท่ี 
เป็นจริง (D) 

สภาพท่ี 
ควรจะเป็น (I) 

 
PNI Modified 

 
แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทกัษะท่ี 2 สมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
5 .  สามารถใ ช้ ง านสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ (social media) อย่าง
ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย 
ทัง้ด้านกฎหมาย, จริยธรรม,  และ
ความน่าเช่ือถือได้ 

4.01 0.781 2.49 0.658 -0.379 อนัดบั 7 

6. สามารถจัดการข้อมูล ในการ
สร้าง จดัการ เคลื่อนย้าย ใช้งาน 
แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด ค่ า ข อ ง
แฟ้มข้อมูล อย่างถูกต้องตาม
ลกัษณะการใช้งานได้ 

4.11 0.757 3.36 0.779 -0.182 อนัดบั 5 

7 .  ส า ม า ร ถ ท า ธุ ร ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ ในการซือ้ขาย และ
ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
อิ เล็ กท รอ นิก ส์อย่ า งถูก ต้อ ง 
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม                    
กบัวตัถปุระสงค์ได้ 

4.25 0.658 3.39 0.487 -0.204 อนัดบั 2 
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ตาราง  8 (ตอ่) 
 

 
ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สาร 

สภาพท่ี 
เป็นจริง (D) 

สภาพท่ี 
ควรจะเป็น (I) 

 
PNI Modified 

 
แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ทกัษะท่ี 3 สมรรถนะด้านการใช้งานเพื่อความมัน่คงปลอดภยั 
1. สามารถใช้บัญชีรายชื่อบุคคล               
ในการสร้าง และก าหนดรหัสผ่าน 
ตลอดจน อัตลักษณ์บุคคล เพื่อการ
ยืนยันตัวตน ในการเ ข้าสู่ ระบบ              
อย่างถกูต้อง และปลอดภยัได้ 

3.99 0.927 3.13 0.793 -0.215 อนัดบั 3 

2. สามารถป้องกันภัยคุกคาม ใน
ก า ร ป รั บ รุ่ น  ( upgrade) 
ระบบปฏิบตัิการ การก าหนดค่า ไฟร์
วอลล์ส่วนบคุคล และป้องกนัข้อมลู
ส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
ได้ 

4.05 0.639 3.15 0.713 -0.223 อนัดบั 4 

3. สามารถป้องกันมัลแวร์ ในการ
เลือกใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง              
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้งาน  
ท่ีเสี่ยงต่อความปลอดภัย และการ
ตรวจสอบความผิดปกติจากมลัแวร์
อย่างถกูต้องได้ 

4.31 0.859 3.07 0.892 -0.287 อนัดบั 5 

4. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัย ในการใช้งานโปรแกรม 
เบรา เซอ ร์  การก าหนดรหัสลับ          
และการเลือกใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง และ
ปลอดภยัได้ 

4.10 0.680 3.25 0.568 -0.207 อนัดบั 2 

5. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
ถูกต้อง ในความเข้าใจข้อก าหนด
ด้านลิขสิทธ์ิของเนือ้หาออนไลน์ 
และใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตได้
อย่างถกูต้อง เหมาะสมได้ 

4.10 0.681 3.26 0.663 -0.207 *อนัดบั 1 
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ตาราง  8 (ตอ่) 
 

ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สภาพท่ี 
เป็นจริง (D) 

สภาพท่ี 
ควรจะเป็น (I) 

 
PNI Modified 

 
แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทกัษะท่ี 4 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า 
1. สามารถจัดการงานเอกสาร  
ในการจัดการเอกสาร ด้วยเมนู 
New, Open, Save แสดงมมุมอง 
ด้วย เมนู  Views, Ruler ค้นหา
ข้อความ และการแทนท่ี ด้วยเมนู 
Find, Replace เคลื่อนย้ายข้อมลู
บนเอกสาร ด้วยเมนู Copy, Cut, 
Paste ต ล อ ด จ น ยก เ ลิ ก ก า ร
กระท าบนเอกสาร  ด้วย เมนู  
Undo, Redo ได้ 

4.18 0.795 3.21 0.407 -0.232 อนัดบั 5 

2. สามารถจัดการข้อมูล ในการ
สร้าง จดัการ เคลื่อนย้าย ใช้งาน 
แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด ค่ า ข อ ง
แฟ้มข้อมูล  อย่างถูกต้องตาม
ลกัษณะการใช้งานได้ 

4.19 0.715 3.20 0.542 -0.236 อนัดบั 7 

3. สามารถจัดการกับย่อหน้าใน
เอกสาร ในการจดัรูปแบบย่อหน้า
ขอ ง เ อ กส า ร  ด้ ว ย เ ม นู  Line 
Spacing, Indent ป รั บ  แ ต่ ง
เอกสารด้วยชุดรูปแบบ ด้วยเมนู 
Theme และแบ่งส่ วน เอกสาร 
ด้วยเมนู  Page Break, Section 
Break ได้ 

3.90 0.732 3.26 0.572 -0.162 *อนัดบั 1 
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ตาราง  8 (ตอ่) 
 

ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร 

สภาพท่ี 
เป็นจริง (D) 

สภาพท่ี 
ควรจะเป็น (I) 

 
PNI Modified 

 
แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทกัษะที่ 4 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า 
4. สามารถแทรกวัตถุลงบนงาน
เอกสาร ในการแทรกวัตถุและ
ตาราง ด้วยเมนู Picture, Shape, 
Table ปรับแต่ งวัตถุ  ด้ วย เมนู  
Format Object แ ล ะ ป รั บ แ ต่ ง
ตารางในเอกสาร ด้วยเมนู Sort, 
Convert Text To Table ได้ 

4.25 0.741 3.48 0.619 -0.181 อนัดบั 2 

5. สามารถจัดรูปแบบเอกสาร ใน
การจัดรูปแบบ ด้วยเมนู Column, 
Border ก าหนดค่า ด้วยเมน ูSize, 
Orientation, Margins และแทรก
หัวกระดาษ  ท้ายกระดาษใน
เ อ กส า ร  ด้ ว ย เ ม นู  Header & 
Footer ได้ 

4.20 0.717 3.21 0.737 -0.235 อนัดบั 6 

6. สามารถพิมพ์เอกสาร ในการตัง้
คา่การพิมพ์เอกสาร ด้วยเมน ูPrint 
Setting และแสดงตัวอย่างก่อน
การพิมพ์ ด้วยเมนู ตลอดจนสั่ง
พิมพ์เอกสาร ด้วยเมน ูPrint ได้ 

4.01 0.781 3.21 0.737 -0.199 อนัดบั 4 

7. สามารถตรวจทานงานเอกสาร 
ในการตรวจสอบ แก้ไข สะกดค า 
และไวยากรณ์ ด้วยเมนู Spelling 
& Grammar ตลอดจนตรวจสอบ
จ านวนค าในเอกสารด้วยเมนู  
Count และจ ากดัการแก้ไขเอกสาร
ด้วยเมนูเพิ่มเง่ือนไขในการแก้ไข 
(Restrict Editing) ได้ 

3.99 0.792 3.21 0.737 -0.195 อนัดบั 3 
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ตาราง  8 (ตอ่) 
 

ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สภาพท่ี 
เป็นจริง (D) 

สภาพท่ี 
ควรจะเป็น (I) 

 
PNI Modified 

 
แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทกัษะท่ี 5 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
1. สามารถจดัการตารางค านวณ 
ในการจัดการแผ่นงาน ด้วยเมนู 
New, Open, Save และจัดเซลล์ 
แถว คอลัมน์ ด้วยเมนู Select, 
Delete, Hide, Column Width, 
Row Height ได้ 

3.84 0.648 3.07 0.422 -0.202 อนัดบั 4 

2. สามารถปรับแตง่ข้อมลูในแผ่น
งาน ในการป้อนข้อมลูในแผน่งาน 
ด้ ว ย เม นู  Type, AutoFill, Edit 
data เคลื่อนย้ายข้อมูลบนแผ่น
งานได้ กรองข้อมูลในแผ่นงาน 
ด้วยเมนู Copy, Cut, Paste และ 
เ รียงล าดับข้อมูลบนแผ่นงาน 
ด้วยเมนูจัด เ รียง ข้อมูล  (Sort 
Data) ได้ 

4.06 0.632 3.26 0.826 -0.198 *อนัดบั 1 

3. สามารถจัดการข้อมูล ในการ
สร้าง จดัการ เคลื่อนย้าย ใช้งาน 
แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด ค่ า ข อ ง
แฟ้มข้อมูลอย่างถูกต้องตาม
ลกัษณะการใช้งานได้ 

4.22 0.645 3.38 0.782 -0.200 อนัดบั 3 

4. สามารถพิมพ์แผ่นงาน ในการ
ตัง้ค่าแผ่นงานเพื่อการพิมพ์ ด้วย
เมน ู Print Setting แสดงตวัอยา่ง
แผ่นงานก่อนพิมพ์ ด้วยเมนู Print 
Preview และสั่งพิมพ์แผ่นงาน 
ด้วยเมน ูPrint ได้ 

4.29 0.562 3.43 0.924 -0.199 อนัดบั 2 
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ตาราง  8 (ตอ่) 
 

ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สภาพท่ี 
เป็นจริง (D) 

สภาพท่ี 
ควรจะเป็น (I) 

 
PNI Modified 

 
แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทกัษะท่ี 5 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
5. สามารถใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อ 
ก า ร ค า น วณ  ในก า ร ใ ช้ สู ต ร
ฟัง ก์ชัน ด้วยเมนู  Formula (fx) 
และใช้ฟังก์ชนัข้อมูลบนแผ่นงาน
ตาม        ฟังก์ชนัต่าง ๆ ของงาน
ท่ีต้องการได้ 

4.46 0.780 2.10 0.815 -0.530 อนัดบั 7 

6. สามารถแทรกวัตถุลงบนแผ่น
งาน ในการแทรกวตัถใุนแผ่นงาน 
ด้ ว ย เมนู  Picture, Chart และ
ปรับแต่งวัตถุ ด้วยเมนู Format 
Object ได้ 

4.33 0.762 3.15 0.708 -0.273 อนัดบั 5 

7.  สามารถป้องกันแผ่นงาน                 
ในการป้องกันแผ่นงาน ด้วยเมนู 
Protect และก าหนดแผ่นงาน              
ใ ห้ เ ป็ นขั น้ ตอนสุด ท้าย  ด้ วย                
เมน ูMark as Final ได้ 

4.27 0.735 3.00 0.615 -0.297 อนัดบั 6 



 
 

ตาราง  8 (ตอ่) 
 

ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สภาพท่ี 
เป็นจริง (D) 

สภาพท่ี 
ควรจะเป็น (I) 

 
PNI Modified 

 
แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทกัษะท่ี 6 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมการน าเสนอ 
1. สามารถจัดการงานน าเสนอ 
ในการสร้าง  และจัดการงาน
น าเสนอ ด้วยเมนู New, Open, 
Save, View ได้ 

4.34 0.764 3.21 0.548 -0.260 อนัดบั 4 

2. สามารถใช้งานข้อความบน
สไลด์ ในการจัดรูปแบบสไลด์ 
ด้วยเมนู Font หรือ Paragraph 
ได้ 

4.27 0.827 3.21 0.405 -0.249 อนัดบั 3 

3. สามารถแทรกวัตถุลงบนงาน
น าเสนอ ในการแทรกวัตถุลง
สไลด์  ด้วยเมนู  Insert, Table, 
Picture, ClipArt, Shape ห รื อ 
SmartArt & Chart ได้ 

4.11 0.763 3.26 0.571 -0.206 อนัดบั 2 

4. สามารถก าหนดการเคลื่อนไหว 
ในการใส่เอฟเฟกภาพเคลื่อนไหว
ลงในสไลด์ ด้วยเมนู Transition 
และ Animation ได้ 

4.13 0.846 3.02 0.517 -0.269 อนัดบั 5 

5. สามารถตัง้ค่างานน าเสนอ ใน
การน าเสนอภาพน่ิง ด้วยเมนู  
Slide show และจัดท าเอกสาร 
ใ น ก า รพิ ม พ์  ด้ ว ย เ ม นู  Print 
preview และ Print ได้ 

3.84 0.648 3.08 0.452 -0.199 *อนัดบั 1 
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ตาราง  8 (ตอ่) 
 

ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สภาพท่ี 
เป็นจริง (D) 

สภาพท่ี 
ควรจะเป็น (I) 

 
PNI Modified 

 
แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทกัษะท่ี 7 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทลั (มลัติมีเดีย) 
1. สามารถจัดกา รสื่ อ ดิ จิ ทัล 
(มัลติมีเดีย) ในการสร้าง จดัการ 
เคลื่ อนย้าย ใ ช้งาน และการ
ก าหนดค่าของสื่ออย่างถูกต้อง
ตามลกัษณะการใช้งานได้ 

4.21 0.809 3.10 0.682 -0.264 อนัดบั 4 

2 .  ส า ม า ร ถ ใ ช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล 
(มัล ติ มี เ ดีย)  ในการเลือกใ ช้                    
การจ าแนกรูปแบบ และการใช้
ง า น ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร                    
ใช้งานได้ 

4.08 0.974 2.13 0.864 -0.477 อนัดบั 5 

3. สามารถใช้โปรแกรมตกแต่ง
ภาพน่ิง ในการบนัทึกรูปภาพ จาก
แหล่งต่างๆ การปรับแต่งรูปภาพ 
และการบันทึกรูปภาพ เพื่อสั่ง
พิมพ์อยา่งถกูต้องได้ 

3.89 0.619 3.07 0.564 -0.210 *อนัดบั 1 

4. สามารถใช้โปรแกรมจับการ
ท า ง านของห น้ าจอ  ( screen 
capture) ในการใช้โปรแกรม และ
บันทึกไฟล์จากโปรแกรมจับการ
ท างานของหน้าจอได้ 

3.90 0.614 3.07 0.667 -0.212 อนัดบั 2 

5. สามารถใช้โปรแกรมตดัต่อสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว ในการตัดต่อได้
ตามชนิดไฟล์ เช่น .avi, .mpeg 
หรือ .mov ฯลฯ และใช้โปรแกรม
ตั ด ต่ อ  ต ล อ ด จ น บั น ทึ ก สื่ อ
ภาพเคลื่อนไหวได้ 

4.25 0.655 3.13 0.612 -0.262 อนัดบั 3 
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ตาราง  8 (ตอ่)  
 

ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สภาพท่ี 
เป็นจริง (D) 

สภาพท่ี 
ควรจะเป็น (I) 

 
PNI Modified 

 
แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทกัษะท่ี 8 สมรรถนะด้านการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ 
1. สามารถใช้งานพืน้ท่ีท างาน
ร่วมกันแบบออนไลน์  (share)               
ในการท างานบนพืน้ท่ีการท างาน
แบบอ อ น ไ ล น์ ต า ม เ กณ ฑ์ ท่ี
ก าหนด และสามารถแบ่งปัน
พืน้ ท่ี เพื่อการท างานร่วมแบบ
ออนไลน์ได้ 

4.00 0.942 3.41 0.613 -0.148 *อนัดบั 1 

2. สามารถใช้งานพืน้ท่ีแบ่งปัน
ข้อมลูแบบออนไลน์ (share data) 
ในการใช้พืน้ท่ีข้อมูลร่วมกันแบบ
ออนไลน์ ตามวตัถปุระสงค์การใช้
งาน และเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 

4.19 0.715 3.21 0.546 -0.234 อนัดบั 4 

3.  สามารถใ ช้งานโปรแกรม
แบ่งปันหน้าจอ (share screen) 
ใ น ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การใช้
งาน และสามารถใช้งานโปรแกรม
แบ่งปันหน้าจอได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดได้ 

3.99 0.781 3.15 0.611 -0.211 อนัดบั 2 

4. สามารถจัดการข้อมูล ในการ
สร้าง และจัดการ เคลื่อนย้าย 
ต ล อ ด จ น ก า ร ใ ช้ ง า น  แ ล ะ
ก าหนดค่าของแฟ้มข้อมูลอย่าง
ถกูต้องตามลกัษณะการใช้งานได้ 

4.08 0.741 3.14 0.608 -0.230 อนัดบั 3 
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ตาราง  8 (ตอ่) 
 

ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สภาพท่ี 
เป็นจริง (D) 

สภาพท่ี 
ควรจะเป็น (I) 

 
PNI Modified 

 
แปลผล 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทกัษะท่ี 9 สมรรถนะด้านการใช้ข้อมลูดิจิทลัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั 
1. สามารถป้องกันภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงปลอดภยัในการ
จั ด ก า ร ข้ อ มู ล  ก า ร ป้ อ ง กั น
โ ป ร แ ก ร ม  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
คอมพิว เตอ ร์จากภัยคุกคาม               
ตอ่ความมัน่คงปลอดภยัได้ 

4.16 0.780 2.57 0.887 -0.382 อนัดบั 4 

2. สามารถปฏิบัติตามหลักการ
เพื่อรักษาความปลอดภยั ในการ
รักษาข้อมูล และโปรแกรม ให้มี
ความมัน่คงปลอดภยัได้ 

4.14 0.773 3.20 0.542 -0.227 อนัดบั 3 

3. สามารถปฏิบติัตามหลกัการใช้
งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภยั 
ในการปรับแต่ง และ ใช้งานเว็บ
บราว เซอ ร์ ไ ด้อย่างปลอดภัย 
ตลอดจนเลือกใช้โปรแกรมเสริม 
(plugin) ส าหรับเว็บบราวเซอร์         
ให้มีความมัน่คงปลอดภยัได้ 

4.15 0.859 3.28 0.759 -0.212 อนัดบั 2 

4. สามารถก าหนดรูปแบบการ
พิสูจน์ตวัตน ในการใช้งานทัง้ใน
ฐานะผู้ ดูและระบบ และผู้ ใช้ได้
ตามมาตรฐาน ตลอดจนสามารถ
พิสูจน์ตัวตนให้ มีความมั่นคง
ปลอดภยัด้วยสิ่ง ท่ีมีได้ 

4.11 0.757 3.36 0.779 -0.182 *อนัดบั 1 
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 จากตาราง 8 ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของ

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก อันดบัท่ี 1 ในแต่ละ

ทักษะ รวม 9 ทักษะ แสดงผลดังนี  ้ทักษะท่ี 1 สมรรถนะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใน

ความสามารถใช้งานอปุกรณ์เคล่ือนท่ี ในการเลือกประเภท และสามารถเช่ือมตอ่อปุกรณ์เคล่ือนท่ี

กบัระบบเครือข่าย ตลอดจนใช้งานและปรับแตง่แอพพลิเคชนับนอปุกรณ์เคล่ือนท่ีได้ (PNI Modified = 

-0.208) ทกัษะท่ี 2 สมรรถนะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในสามารถสืบค้นข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต 

ในการ สืบค้นข้อมูลไ ด้ตอบโจทย์ในสิ่ ง ท่ี ต้องการค้นหา และจัดการข้อมูล ท่ี สืบค้นไ ด้                                

(PNI Modified = -0.139)  ทักษะท่ี  3 สมรรถนะด้านการใ ช้งานเ พ่ือความมั่นคงปลอดภัย                                

ในความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ในความเข้าใจข้อก าหนดด้านลิขสิทธ์ิของเนือ้หา

ออนไลน์ และใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างถกูต้อง เหมาะสมได้ (PNI Modified = -0.207) ทกัษะ

ท่ี 4 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า ในความสามารถจดัการกบัย่อหน้าในเอกสาร ใน

การจัดรูปแบบย่อหน้าของเอกสาร ด้วยเมนู Line Spacing, Indent ปรับ แต่งเอกสารด้วยชุด

รูปแบบ ด้วยเมนู Theme และแบ่งส่วนเอกสาร ด้วยเมนู Page Break, Section Break ได้                     

(PNI Modified = -0.162) ทักษะท่ี 5 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ ในสามารถ

ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน ในการป้อนข้อมูลในแผ่นงาน ด้วยเมนู Type, AutoFill, Edit data 

เคล่ือนย้ายข้อมูลบนแผ่นงานได้ กรองข้อมูลในแผ่นงาน ด้วยเมนู Copy, Cut, Paste และ 

เรียงล าดบัข้อมลูบนแผน่งาน ด้วยเมนจูดัเรียงข้อมลู (Sort Data) ได้ (PNI Modified = -0.198) ทกัษะ

ท่ี 6 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมการน าเสนอ ในความสามารถตัง้ค่างานน าเสนอ ในการ

น าเสนอภาพนิ่ง ด้วยเมน ูSlide show และจดัท าเอกสารในการพิมพ์ ด้วยเมน ูPrint preview และ 

Print ได้ (PNI Modified = -0.199) ทักษะท่ี 7 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทัล 

(มลัตมีิเดีย) ในความสามารถใช้โปรแกรมตกแตง่ภาพนิ่ง ในการบนัทึกรูปภาพจากแหล่งตา่งๆ การ

ปรับแต่งรูปภาพ และการบันทึกรูปภาพ เพ่ือสั่งพิมพ์อย่างถูกต้องได้ (PNI Modified = -0.210)                   

ทกัษะท่ี 8 สมรรถนะด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ในความสามารถใช้งานพืน้ท่ีท างาน

ร่วมกนัแบบออนไลน์ (share) ในการท างานบนพืน้ท่ีการท างานแบบออนไลน์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

และสามารถแบ่งปันพืน้ท่ีเ พ่ือการท างานร่วมแบบออนไลน์ได้ (PNI Modified = -0.148) และ                      

ทกัษะท่ี 9 สมรรถนะด้านการใช้ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือความมัน่คงปลอดภัย ในความสามารถก าหนด
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รูปแบบการพิสูจน์ตัวตน ในการใช้งานทัง้ในฐานะผู้ ดูและระบบ และผู้ ใช้ได้ตามมาตรฐาน 

ตลอดจนสามารถพิสูจน์ตัวตนให้มีความมั่นคงปลอดภัยด้วยสิ่ง ท่ีมีได้ (PNI Modified = -0.182)                  

ซึง่สามารถสรุปความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของนกัศกึษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษาสงักัด

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก แสดงดงัตาราง 9  
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ตาราง  9 ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาสงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิวิชาชีพ  

ทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

   
PNI Modified 

 
แปลผล     

ทกัษะท่ี 1 สมรรถนะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
              ความสามารถใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ในการเลือกประเภท และ
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนท่ีกบัระบบเครือข่าย ตลอดจนใช้งานและ
ปรับแตง่แอพพลิเคชนับนอปุกรณ์เคลื่อนท่ีได้ 

-0.208 อนัดบั 8 

ทกัษะท่ี 2 สมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
              สามารถสืบค้นข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมลูได้ตอบ
โจทย์ในสิ่งท่ีต้องการค้นหา และจดัการข้อมลูท่ีสืบค้นได้ 

-0.139 *อนัดบั 1 

ทกัษะท่ี 3 สมรรถนะด้านการใช้งานเพื่อความมัน่คงปลอดภยั 
              สามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ในความเข้าใจข้อก าหนด
ด้านลิขสิทธ์ิของเนือ้หาออนไลน์ และใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ถกูต้อง เหมาะสมได้ 

-0.207 อนัดบั 7 

ทกัษะท่ี 4 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า 
              สามารถจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร (จัดรูปแบบย่อหน้าของ
เอกสาร ด้วยเมนู Line Spacing, Indent ปรับแต่งเอกสารด้วยชุดรูปแบบ 
ด้วยเมนู Theme และแบ่งส่วนเอกสาร ด้วยเมนู Page Break, Section 
Break ได้) 

-0.162 อนัดบั 3 

ทกัษะท่ี 5 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
              สามารถตัง้ค่างานน าเสนอ ในการน าเสนอภาพน่ิง ด้วยเมนู 
Slide show และจัดท าเอกสารในการพิมพ์ ด้วยเมนู Print preview และ 
Print ได้ 

-0.199 อนัดบั 5 

ทกัษะท่ี 6 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมการน าเสนอ 
              สามารถตัง้ค่างานน าเสนอ (น าเสนอภาพน่ิง ด้วยเมนู Slide 
show และจดัท าเอกสารในการพิมพ์ ด้วยเมน ูPrint preview & Print ได้) 

-0.199 อนัดบั 6 

 

(n = 363) 
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ตาราง  9 (ตอ่) 

ทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

   
PNI Modified 

 
แปลผล     

ทกัษะท่ี 7 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทลั (มลัติมีเดีย) 
              สามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพน่ิง ในการบันทึกรูปภาพจาก
แหล่งต่างๆ การปรับแต่งรูปภาพ และการบนัทึกรูปภาพ เพื่อสัง่พิมพ์อย่าง
ถกูต้องได้ 

-0.210 อนัดบั 9 

ทกัษะท่ี 8 สมรรถนะด้านการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ 
              สามารถใช้งานพื น้ ท่ีท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ( share)                     
ในการท างานบนพืน้ท่ีการท างานแบบออนไลน์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และ
สามารถแบง่ปันพืน้ท่ีเพื่อการท างานร่วมแบบออนไลน์ได้ 

-0.148 อนัดบั 2 

ทกัษะท่ี 9 สมรรถนะด้านการใช้ข้อมลูดิจิทลัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั 
              สามารถก าหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน ในการใช้งานทัง้ใน
ฐานะ ผู้ดูและระบบ และผู้ ใช้ได้ตามมาตรฐาน ตลอดจนสามารถพิสูจน์
ตวัตนให้มีความมัน่คงปลอดภยัด้วยสิ่งท่ีมีได้ 

-0.182 อนัดบั 4 

 

              จากตาราง 9 แสดงค่าดชันีความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ใน

สถานศกึษาอาชีวศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ พบว่า อันดบั 1 คือ ทักษะท่ี 2 สมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

สามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลได้ตอบโจทย์ในสิ่งท่ีต้องการค้นหา และ

จดัการข้อมูลท่ีสืบค้นได้ (PNI Modified = -0.182) อันดบัท่ี 2 คือ ทกัษะท่ี 8 สมรรถนะด้านการ

ท างานร่วมกันแบบออนไลน์  สามารถใช้งานพืน้ท่ีท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ( share)                     

ในการท างานบนพืน้ท่ีการท างานแบบออนไลน์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และสามารถแบง่ปันพืน้ท่ีเพ่ือ

การท างานร่วมแบบออนไลน์ได้ (PNI Modified = -0.148) และ อนัดบัท่ี 3 คือ ทกัษะท่ี 4 สมรรถนะ

ด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า สามารถจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร (จัดรูปแบบย่อหน้าของ

เอกสาร ด้วยเมนู Line Spacing, Indent ปรับแต่งเอกสารด้วยชุดรูปแบบ ด้วยเมนู Theme และ

แบง่สว่นเอกสาร ด้วยเมน ูPage Break, Section Break ได้) (PNI Modified = -0.162) ตามล าดบั  
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ  
              การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) 
ตามความมุ่งหมายการวิจยัข้อท่ี 1 มุ่งศกึษาความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยผู้วิจยัศกึษาทัง้เชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งมุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิง
ปริมาณตามวัตถุประสงค์การวิจัย และการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือ
สนบัสนนุข้อค้นพบเชิงคณุภาพ กลุ่มตวัอย่างผู้ ให้ข้อมลูหลกั ได้แก่ อาจารย์และผู้บริหาร การเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ วิจยัใช้วิธีการสมัภาษณ์ ดงันัน้ แนวทางการศึกษาวิจยัเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบท่ี
ตอบสนองจุดมุ่งหมายของการวิจัยในครัง้นี ้เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์วิจัยท่ีสมบูรณ์แบบยิ่งขึน้ โดยมี 
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
             การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยกลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลูหลกัในการศกึษา คือ อาจารย์
ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูในสถานศกึษาอาชีวศกึษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และผู้ บริหารในสถานศึกษา
อาชีวศกึษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจยัใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) ผู้วิจยัแบง่การ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพแบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
             ตอนท่ี 1 ผลการสมัภาษณ์เก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ถกูสมัภาษณ์ 
                   ผลจากการสัมภาษณ์โดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ อาจารย์ผู้ สอนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ านวน 2 คน และผู้ บริหารในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ านวน 3 คน พบว่า
เป็นเพศชาย จ านวน 2 คน และเพศหญิง จ านวน 3 คน  มีประสบการณ์การท างานเป็นอาจารย์
ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูในสถานศกึษาอาชีวศกึษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า  5 ปี 1 คน และ 2 ปี                   
1 คน และ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก มีประสบการณ์การท างานไมน้่อยกวา่ 20 ปี 2 คน และ 15 ปี 1 คน 
             ตอนท่ี 2 ประเด็นสมัภาษณ์เก่ียวกบัความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง                    
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก ตาม
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กรอบคณุวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework) แสดงผลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างผู้ ให้ข้อมูลหลกั ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สูงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออก และผู้บริหารในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา
ภาคตะวนัออก การวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัได้วิเคราะห์และแปรผลข้อมลูตามความมุ่งหมายของการ
วิจยั ข้อท่ี 2 แนวทางการพฒันาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 
จากการสมัภาษณ์โดยอาจารย์ผู้ สอน จ านวน 2 คน และผู้บริหาร จ านวน 3 คน ในสถานศึกษา
อาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก ได้ข้อเสนอแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะหลกัด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 9 ด้าน ดงันี ้ 
                    1.  สมรรถนะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีแนวทางการพฒันา ดงันี  ้ในทศันของ
ผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็นแนวทางใน
การพฒันาสมรรถนะในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ กลา่วคือ หลกัสตูรและการจดัการเรียนการ
สอนมุ่งให้ นศ.รู้ และเข้าใจสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ท่ีจ าเป็นในการท างานโดยผลสมัฤทธ์ิให้ 
นกัศึกษาสามารถประกอบ หรือแก้ไขความบกพร่องในส่วนของฮาร์ดแวร์ได้ และสามารถบริหาร
จดัการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นกับการท างานอย่างชาญฉลาด ซึ่งเป็นทกัษะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน องค์กรได้ ในระดบัขัน้ต้น ถึงขัน้กลางและเป็นท่ี
ต้องการของตลาดแรงงาน (SCHOOL A1) สอดคล้องกับผู้บริหารสถานศึกษา (SCHOOL A2) ท่ี
กลา่ววา่ นกัศกึษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถใช้ทกัษะตา่ง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ได้ในระดบัดี แตค่วรเน้นในเร่ืองน าไปใช้งานจริงในหน้างานโดยนกัศกึษาต้องประยกุต์ใช้
ในเหตกุารณ์เฉพาะหน้าในส่วนของวิทยาลัยได้สอนตามหลกัสูตร เม่ืออ้างอิงตามกรอบท่ีผู้ วิจัย
เลือกใช้ เห็นว่าทุกข้อมีความจ าเป็นเท่าเทียมกันและเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นทัง้สิน้ แต่มีอยู่ 2 ข้อใน
ความเห็นท่ีใกล้เคียงกัน คือ การส ารองข้อมูล และคลาวด์คอมพิวติง้ท่ีเป็นบริบทของการส ารอง
ข้อมูลในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ น่าจะมีส่วนส าคัญท่ีจ าเป็นในการส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับ นศ. มากขึน้เน่ืองจากคลาวด์เป็นรูปแบบใหม่ท่ีมีการพัฒนาขึน้ 
(SCHOOL A3) ซึ่งเม่ือน ามาเรียงล าดบัทกัษะท่ีจ าเป็น เร่ืองของการส ารองข้อมูล ฮาร์ดแวร์ และ
คลาวด์ ด้วยการจัดเก็บท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องสามารถค้นหาได้ในอนาคต และถือเป็น
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นวัตกรรมใหม่ท่ีต้องส่งเสริม (SCHOOL T1) สอดคล้องกับ (SCHOOL T2) ท่ีเห็นว่า การส ารอง
ข้อมลู และคลาวด์คอมพิวติง้เป็นความจ าเป็นท่ีควรได้รับการพฒันา 
                    2. สมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต มีแนวทางการพัฒนา ดงันี ้ ในทัศนของ
ผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็นแนวทางใน
การพฒันาสมรรถนะในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ กล่าวคือ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต มุ่งเน้น
ให้นกัศกึษาสามารถสืบค้นเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้จากแหลง่ท่ีเช่ือถือได้ และรู้เท่าทนัพิษภยัทาง
อินเทอร์เน็ต เชน่ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษาค้นคว้า (ปวส.1) เคยมีอยูช่่วงหนึ่ง 
ท่ีอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ ได้น าเอาองค์ความรู้ท่ีมี มาบรูณาการสอนในเร่ือง
ของข้อมลู และสารสนเทศจากแหล่งตา่ง ๆ ท าให้นกัศกึษาสามารถน าเอาไปประยกุต์ใช้ในการท า
รายงาน ท าการค้นหา ค้นคว้าและอ้างอิงได้ ทัง้ผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาออกไป และผู้ ท่ีออกไปเพ่ือ
ประกอบอาชีพ หรือแม้แตใ่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน องค์กรตา่ง ๆ เพราะการน า
องค์ความรู้เพ่ือไปใช้จริงในปัจจุบนัไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในห้องสมุด (SCHOOL A1) สอดคล้องกับ 
(SCHOOL A2) การเรียนการสอนเพ่ือการค้นหาข้อมูล ความรู้จากส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งท่ีได้
ด าเนินการมานานแล้ว แตใ่นสว่นท่ีเพิ่มเติมเข้ามาและมีความเป็นห่วงคือ นกัศกึษาส่วนใหญ่มกัใช้
โทรศพัท์มือถือเป็นเคร่ืองมือ สิ่งท่ีเป็นห่วงและอยากให้เน้นหนกัคือเร่ืองของส่ือสงัคมออนไลน์ ท่ี
เกิดเป็นปัญหาในสงัคมบ่อยครัง้ ครูอาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริม และจดัการแนวทางการเรียนการ
สอนท่ีมีเนือ้หาให้เกิดการใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งถกูต้องและเหมาะสมตอ่ไป และเมื่ออ้างอิง
จากกรอบท่ีผู้วิจยัเลือกใช้ (SCHOOL A3) เห็นวา่สิ่งท่ีใกล้ตวั นศ.มากคือ ส่ือสงัคมออนไลน์ เพราะ
เป็นสิ่งท่ีใกล้ตวัมากท่ีสุด ควรได้รับการส่งเสริมและถือเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างมากในกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือให้เข้าใจถึงผลกระทบและโทษในการใช้งานแบบผิด ๆ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการศกึษา
นอกห้องเรียนท่ีได้รับการต่อยอดจากประเด็นปัญหาท่ีอาจารย์ผู้ สอนไกด์ไลน์ให้แล้วจากใน
ห้องเรียนก็ได้ สอดคล้องกบั (SCHOOL T1) เห็นว่าควรมีการสง่เสริมเพ่ือให้เกิดการใช้งานได้อยา่ง
เป็นรูปธรรมหรือให้นกัศึกษาสามารถต่อยอดบูรณาการไปใช้ท างานเพ่ือสามารถน ามาใช้ในการ
ประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัศกึษาได้อย่างมีประสิทธิผล โดยแม้แตต่วัครู และ
ท่านผู้ บริหารเองก็เช่นกันท่ีจ าเป็น จึงเห็นสมควรให้เป็นความจ าเป็นท่ีควรได้รับการพัฒนา 
(SCHOOL T2) 
              3. สมรรถนะด้านการใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย มีแนวทางการพัฒนา ดังนี  ้                
ในทศันของผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็น
แนวทางในการพฒันาสมรรถนะในด้านการใช้งานเพ่ือความมัน่คงปลอดภัย กล่าวคือ ในการใช้
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งานเพ่ือความมัน่คงปลอดภยั (SCHOOL A1) นกัศกึษาโดยส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ของ โปรแกรม Anti-virus ท่ีป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี แตใ่นส่วนของค าเฉพาะท่ีใช้เรียก
ไวรัสแตล่ะรูปแบบ ตลอดจนพิษภยั อนัตรายในการท าลายข้อมลูและการท างานของคอมพิวเตอร์
นัน้ยงัถือว่าอาจมีความจ าเป็นต้องระบุ หรือให้ความรู้อย่างเน้นหนกัมากยิ่งขึน้ พร้อมสอดแทรก
แนวทางการแก้ไข หรือการป้องกนั เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีสมบรูณ์ในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
จริง สอดคล้องกับ (SCHOOL A2) ท่ีกล่าวว่า ผู้สอนจ าเป็นต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง
เสริมการใช้งานในทางท่ีเหมาะสม และสร้างจิตส านึกในการใช้งานท่ีดี ในส่วนของไวรัส
คอมพิวเตอร์ ให้นกัศกึษาสามารถเลือกใช้การบริหารจดัการได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มการรู้เท่า
ทนัภยัจากสิ่งท่ีกล่าวมาอย่างตอ่เน่ือง เพราะเกิดขึน้ใหม่อยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ (SCHOOL 
A3) เม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้วิจยัเลือกใช้ นกัศกึษาคอ่นข้างมีทกัษะ แตใ่นส่วนของมลัแวร์เป็นภัย
ใกล้ตัวท่ีไม่อาจมองข้ามเพราะมันคือ ซอฟต์แวร์อันตราย ท่ีหมายถึง ไวรัส เวิร์ม โทรจัน และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นอนัตรายอ่ืน ๆ จงึเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต้องสง่เสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
เสมือนการเน้นย า้เร่ืองโรคระบาดท่ีเกิดขึน้ก็ได้ สอดคล้องกับ (SCHOOL T1) ท่ีกล่าวว่า มลัแวร์
หรือไวรัสเป็นปัญหาใหญ่ท่ีมักประสบพบเจอ จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นและฉลาดใช้ และมัลแวร์ เป็น
ปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ และนกัศกึษาควรมีความรู้และทกัษะในด้านนี ้(SCHOOL T2) 
              4. สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า มีแนวทางการพัฒนา ดงันี  ้ในทัศนของ
ผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็นแนวทางใน
การพฒันาสมรรถนะในด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า กล่าวคือ (SCHOOL A1) โดยส่วนใหญ่
นกัศึกษาแทบทุกคน จะสามารถพิมพ์งานในโปรแกรมดงักล่าวได้ แต่ในเร่ืองของการก าหนดช่ือ
เอกสาร และการจดัรูปแบบท่ีมีหลากหลายตามแตล่ะประเภทของเอกสาร หรือหน่วยงานนัน้ เป็น
สิ่งท่ีต้องประยกุต์และท าความเข้าใจ ตลอดจนการน าไปใช้แบบเฉพาะหน้า แต่โดยรวม นกัศกึษา
สามารถใช้งานได้ดี สอดคล้องกับ (SCHOOL A2) ท่ีกล่าวว่า นกัศึกษาอาชีวะทุกคนจ าเป็นต้อง
ผา่นวิชาพืน้ฐานคือโปรแกรมพิมพ์ดีดโดยใช้เคร่ืองมือ คือ คอมพิวเตอร์เป็นหลกั แตอ่ยากให้เน้นใน
ส่วนของรูปแบบเอกสารราชการ หรือการจัดรูปแบบตวัหนา ตวัเอียง ตวัขีดเส้นได้ และการย่อ
หน้าตา่ง ๆ ท่ีถกูต้อง และเม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้ วิจยัเลือกใช้ เห็นว่าทกุข้อคือกระบวนการเรียนรู้
ในการใช้งานโปรแกรมดงักล่าว แต่มี 3 ข้อท่ีพบเห็นบ่อยและใกล้ตวั สามารถพฒันาทักษะเพ่ือ
น าไปใช้งานได้จริงคือ จดัการงานเอกสาร จดัรูปแบบข้อความ และจดัรูปแบบเอกสาร เน่ืองจาก
เป็นความจ าเป็นเบือ้งต้นท่ีใกล้ตวั ควรได้รับการส่งเสริมและเสริมสร้างทกัษะในสว่นนี ้(SCHOOL 
A3) โดย 3 อนัดบัแรกจากมากไปน้อย คือ การจดัรูปแบบข้อความ การจดัรูปแบบเอกสาร และการ
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จัดการงานเอกสาร เน่ืองจากเป็นแกนหลักท่ีส าคญัของโปรแกรมประมวลผลค าท่ีเป็นทักษะท่ี
จ าเป็นหลกั ๆ เพ่ือการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล (SCHOOL T1) ซึ่งสอดคล้องกบั (SCHOOL T2) 
ท่ีกล่าวว่าการจัดรูปแบบข้อความ เป็นปัจจัยหลักท่ีนักศึกษาควรมีความรู้และทักษะในด้าน
ดงักลา่วนี ้
              5. สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ มีแนวทางการพฒันา ดงันี  ้ในทศันของ
ผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็นแนวทางใน
ด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ กล่าวคือ (SCHOOL A1) นกัศกึษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะ
สามารถค านวณค่าพืน้ฐานออกมาเช่นการ บวก ลบ คณู หาร หรือการคิดค่าเฉล่ียต่าง ๆ ได้ แต่
หากจะให้แอดวานซ์ ถึงขัน้สงู อาจเป็นกลุ่มนกัศกึษาสาขาบญัชี ท่ีมีรายวิชาบญัชีคอมพิวเตอร์ ท่ี
เนือ้หาเป็นไปในเร่ืองของการมุ่งผลลพัธ์ในการท าบญัชีผ่านโปรแกรมนี  ้สอดคล้องกบั (SCHOOL 
A2) ท่ีกล่าวว่า นกัศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งเน้นการใช้งานเป็นส าคญั ในเร่ืองของการใช้สูตร
ตา่ง ๆ ก็มีบรรจไุว้ในการเรียนการสอนอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ขัน้สูงประเภทค านวณบญัชี เหมือนอย่าง
นกัศกึษาสาขาบญัชี หรือการตลาด ท่ีจะมีสตูรการค านวณท่ีเฉพาะเจาะจงและเป็นขัน้สงูมากกว่า 
และเม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้วิจยัเลือกใช้ เห็นว่าการใช้สตูรฟังก์ชนัเพ่ือการค านวณ เป็นหวัใจหลกั
ของโปรแกรมดงักล่าว และหากผิดพลาดจะท าให้กระบวนการท างานล้มเหลว และในส่วนอ่ืน ๆ 
เป็นสิ่งท่ีปรับแก้ได้ในการปรับรูปแบบเอกสาร (SCHOOL A3) เม่ือเรียงล าดบัทกัษะดงักล่าว การ
ใช้สูตรฟังก์ชั่นเพ่ือการค านวณ การป้องกันแผ่นงาน และการแทรกวตัถุลงบนแผ่นงาน เป็นแกน
หลักของการใช้งานโปรแกรมตารางค านวณคือการใช้สูตรได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ไม่มี
ข้อผิดพลาด (SCHOOL T1) อีกทัง้สตูรฟังก์ชนัเพ่ือการค านวณ ก็เป็นปัจจยัและเป้าประสงค์หลกั
ในการใช้งานนกัศกึษาควรมีความรู้และทกัษะในด้านนี ้(SCHOOL T2) 
              6. สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมการน าเสนอ มีแนวทางการพฒันา ดงันี  ้ในทศันของ
ผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็นแนวทางใน
ด้านการใช้โปรแกรมการน าเสนอ กล่าวคือ  (SCHOOL A1) นักศึกษาสามารถออกแบบการ
น าเสนองานโปรแกรมการน าเสนอได้ดี ยกตวัอย่างเชน่ในการสมัมนาน าเสนอการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนกัศึกษา ปวส. 2 หลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าเร็จ สามารถจดัการน าเสนอ โดยใช้
เทคนิคต่าง ๆ ได้ มาก ซึ่งอาจต้องมองย้อนไปท่ีการเรียนการสอนว่าได้มีการสอนในเทคนิคตา่ง ๆ 
ได้ครบถ้วนเพียงใด หรือหากท าได้ อาจเป็นเพราะทกัษะเฉพาะของนกัศึกษาแบบเฉพาะบคุคลก็
เป็นได้ สอดคล้องกับ (SCHOOL A2) ท่ีกล่าวว่า ควรมุ่งเน้นเร่ืองความเหมาะสมและการจัด
องค์ประกอบในหน้างานมากเป็นส าคญั และเม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้ วิจัยเลือกใช้ เห็นว่าการ
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ก าหนดภาพเคล่ือนไหว ซึ่งอาจรวมไปถึงการเปล่ียนหน้าสไลด์ต้องมีความเหมาะสม (SCHOOL 
A3) โดย 3 อันดบัแรกจากมากไปน้อย คือ การก าหนดภาพเคล่ือนไหว การจัดการงานน าเสนอ 
และการใช้งานข้อความบนสไลด์ เน่ืองจากเป็นทกัษะท่ีส าคญัในการใช้งานโปรแกรมน าเสนอ ซึ่ง
ต้องมีความเหมาะสมกบัเนือ้หา และผู้ รับชม รับฟัง (SCHOOL T1) สอดคล้องกบั (SCHOOL T2) 
ท่ีกล่าวว่า การก าหนดภาพเคล่ือนไหวเป็นปัจจยัหลกัของการน าเสนอ นกัศกึษาควรมีความรู้และ
ทกัษะในด้านนี ้
              7. สมรรถนะด้านการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ มีแนวทางการพฒันา ดงันี  ้ในทศันของ
ผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็นแนวทางใน
ด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ กล่าวคือ (SCHOOL A1) กล่าวว่า ภายหลงัวิกฤตโควิด-19 
นกัศกึษาหรือแม้แตต่วัอาจารย์ผู้สอนเอง ได้มีการพฒันาการในเร่ืองนีม้ากยิ่งขึน้ แตจ่ดุหนึ่งท่ีหน้า
เป็นห่วงคือ หากเป็นข้อมลูในทางลบั หรือข้อมลูส่วนบคุคลหรือการคดัลอกงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ อาจไม่
สามารถแชร์แบบออนไลน์ในพืน้ท่ีสาธารณะทางอินเทอร์เน็ตได้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการ
เพิ่มเติมความรู้ในเร่ืองของลิขสิทธ์ิ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเพิ่มเติมความรู้ในการอ้างอิง
ข้อมูล หรือการเขียนบรรณานุกรม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งท่ีดี  สอดคล้องกับ (SCHOOL A2) ท่ีกล่าวว่า 
แนวโน้มในเร่ืองการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ นกัศกึษา รวมถึงผู้สอน และผู้บริหาร มีการพฒันา
ไปอย่างก้าวกระโดดมากกว่าเม่ือ 2-3 ปีท่ีผ่านมาในการใช้งานระบบออนไลน์เพ่ือการท างาน แต่
ภายหลังโรคระบาดและมีการก าหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ท าให้ทุกภาคส่วนมี
วิวฒันาการมากยิ่งขึน้ ซึ่งเม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้ วิจัยเลือกใช้ เห็นว่าทุกข้อคือกระบวนการของ
การท างานร่วมกับแบบออนไลน์ โดยในส่วนการใช้งานไม่ติดขัดอะไรเพราะ นศ.สมัยนีก้้าวทัน
เทคโนโลยีมาก แตจ่ดุท่ีน่าเป็นห่วงท่ีจ าเป็นคือ การน าข้อมลูลงเก็บไว้ในพืน้ท่ีออนไลน์ หรือการใช้
พืน้ท่ีแบ่งปันข้อมลูแบบออนไลน์ น่าจะเป็นส่วนท่ีจ าเป็นท่ีสดุ เพราะต้องค านึงถึงความปลอดภัย
ตา่ง ๆ ในการน าข้อมลูเหล่านัน้จดัเก็บและแชร์ตอ่ ๆ ไป ยกตวัอย่างเช่นข้อมลูส าคญัตา่ง ๆ ของแต่
ละบุคคล เพ่ือให้เห็นภาพ สามารถอ้างอิงตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ท่ีคอ่นข้างซีเรียส หากด าเนินการและเกิดความร่ัวไหลของข้อมลู (SCHOOL A3) และเมื่อจดั
3 อันดบัแรกจากมากไปน้อย คือ การใช้พืน้ท่ีแบ่งปันข้อมูลแบบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม
ประชมุทางไกลผ่านจอภาพ และการใช้งานโปรแกรมแบง่ปันผ่านหน้าจอ เน่ืองจากเป็นแกนหลกัท่ี
ส าคญัของโปรแกรมการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ท่ีเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นหลกั ๆ เพ่ือการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิผล (SCHOOL T1) สอดคล้องกับ (SCHOOL T2) ท่ีกล่าวว่า การท างานร่วมกับ
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แบบออนไลน์เป็นนวัตกรรมเดิมท่ีมีผลต่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบนั นักศึกษาควรมีความรู้และ
ทกัษะในด้านนี ้
              8. สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทลั มีแนวทางการพฒันา ดงันี  ้ในทศันของ
ผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็นแนวทางใน
ด้านการใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทัล กล่าวคือ นักศึกษามีการเรียนการสอนในเร่ืองนี ้ในรายวิชา
มลัติมีเดียในการสร้างส่ือดจิิทลัตา่ง ๆ อยู่แล้ว ทัง้ในการสร้างเว็บไซต์ การรีทชั ตกแตง่รูปภาพ และ
การตดัต่อวิดีโอต่าง ๆ แต่โดยส่วนตวั หากนกัศึกษาสามารถใช้เว็บไซต์เพ่ือการสร้างรายได้ อาทิ
เช่น การสร้างเว็บไซต์ให้เป็นรูปแบบอีคอมเมิร์ซได้ จะยิ่งดีมาก (SCHOOL A1) ซึ่งสอดคล้องกับ 
(SCHOOL A2) ท่ีกล่าวว่า นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่วนใหญ่ ถนัดการส่ือออกแบบใน
ปริมาณ 30-40% จากจ านวนนักศึกษาทัง้ชัน้เรียน ทัง้นีเ้กิดจากความชอบ และความถนดัส่วน
บคุคล โดยในรายวิชามลัติมีเดียของอาชีวศกึษามุ่งเน้นให้นกัศกึษาสามารถออกแบบและตกแต่ง
ภาพ และส่ือได้ และควรส่งเสริม แต่อาจไม่ถึงขัน้สูงเทียบเท่านักศึกษาสาขามลัติมีเดีย และเม่ือ
อ้างอิงจากกรอบท่ีผู้ วิจยัเลือกใช้ เห็นว่าหวัใจหลักอยู่ท่ีการใช้ส่ือดิจิทัล ควรเน้นหนกัเพ่ือให้เกิด
ทกัษะและกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้าใจถึงปัจจยัและองค์ประกอบต่าง ๆ ในการใช้งานจริงได้
อย่างเหมาะสม (SCHOOL A3) โดย 3 อันดบัแรกจากมากไปน้อยท่ีส าคญัส าหรับนักศึกษา คือ 
การใช้ส่ือดิจิทัลเพ่ือการท างาน การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ และการใช้โปรแกรมตัดต่อส่ือ
ภาพเคล่ือนไหว เน่ืองจากทัง้ 3 ส่วนในทกัษะด้านการใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทลั สามารถบูรณา
การร่วมกนัเป็นชิน้งานประเภทมลัติมีเดียท่ีสามารถเข้าถึงผู้ รับสาส์นได้ (SCHOOL T1) สอดคล้อง
กับ (SCHOOL T2) ท่ีกล่าวว่า การใช้ส่ือดิจิทัล เป็นทักษะภาพรวมของสมรรถนะด้านการใช้
โปรแกรมสร้างส่ือดจิิทลั นกัศกึษาควรมีความรู้และทกัษะในด้านนี ้  
              9. สมรรถนะด้านการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ มีแนวทางการพฒันา ดงันี ้ในทศันของ
ผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็นแนวทางใน
ด้านการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ กล่าวคือ (SCHOOL A1) ได้กล่าวว่า พิษภยัจากการเผยแพร่ 
น าเสนอข้อมลูบนโลกออนไลน์ มีอยู่มากและเกิดได้ทุกวินาที เน่ืองจากกระแสของข้อมลูออนไลน์
ตลอด 24 ชัว่โมง การแทรกเนือ้หาในการเรียนการสอนให้กบันกัศกึษาได้ทราบ น่าจะเป็นแนวทาง
ท่ีส าคญัและจ าเป็น สอดคล้องกับ (SCHOOL A2) ท่ีกล่าวว่า การป้องกันภัยคุกคามด้านความ
มัน่คงปลอดภยัในการจดัการข้อมลู และการป้องกันโปรแกรม ตลอดจนอปุกรณ์คอมพิวเตอร์จาก
ภยัคกุคามตา่ง ๆ อย่างปลอดภยัได้ ซึง่เม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้วิจยัเลือกใช้ เห็นว่าเร่ืองของปัญหา
ภยัคกุคามต่าง ๆ เห็นได้บ่อยครัง้จากมนุษย์กระท าผ่านเทคโนโลยี จึงเป็นตวัจกัรท่ีส าคญัในการ
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ส่งเสริมให้เกิดทกัษะและความเข้าใจเพ่ือการใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมให้เกิดความมัง่คง
ปลอดภัยต่อไป (SCHOOL A3) โดย 3 อันดบัแรกจากมากไปน้อยท่ีจ าเป็น คือ การป้องกันภัย
คกุคามด้านความมัน่คงปลอดภัย การปฏิบตัิตามหลักการเพ่ือรักษาความปลอดภัย การปฏิบตัิ
ตามหลกัการใช้งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภัย เน่ืองจากทัง้ 3 ส่วนในทกัษะด้านการใช้ดิจิทัล
เพ่ือความมัน่คงปลอดภยั เป็นสิ่งท่ีใกล้ตวัมาก สว่นในล าดบัท่ี 4 คือการก าหนดรูปแบบการพิสจูน์
ตวัตน ท่ีเป็นเร่ืองใกล้ตวัไม่แพ้กนั แตต่วัของระบบมกัมีความปลอดภัยอยู่แล้ว จึงไม่น่าเป็นความ
จ าเป็นขัน้สงู (SCHOOL T1) และการป้องกันภัยคกุคามด้านความมัน่คงปลอดภัย เน่ืองจากเป็น
ทักษะท่ีส าคัญและหากเกิดผลกระทบสิ่งเหล่านีจ้ะท าลายทัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
นกัศกึษาควรมีความรู้และทกัษะในด้านนี ้(SCHOOL T2) 
              ตอนท่ี 3 ประเด็นสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพ และความต้องการจ าเป็นทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาภาคตะวนัออก ได้ดงันี ้
              จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณคา่ดชันีความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิวิชาชีพ พบว่า อนัดบั 1 คือ ทกัษะท่ี 2 สมรรถนะด้านการใช้
งานอินเทอร์เน็ต สามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลได้ตอบโจทย์ในสิ่งท่ี
ต้องการค้นหา และจดัการข้อมูลท่ีสืบค้นได้ (PNI Modified = -0.182) อันดบัท่ี 2 คือ ทกัษะท่ี 8 
สมรรถนะด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ สามารถใช้งานพืน้ท่ีท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 
(share) ในการท างานบนพืน้ท่ีการท างานแบบออนไลน์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และสามารถแบง่ปัน
พืน้ท่ีเพ่ือการท างานร่วมแบบออนไลน์ได้ (PNI Modified = -0.148) และ อนัดบัท่ี 3 คือ ทกัษะท่ี 4 
สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า สามารถจดัการกับย่อหน้าในเอกสาร (จดัรูปแบบย่อ
หน้าของเอกสาร ด้วยเมนู Line Spacing, Indent ปรับแต่งเอกสารด้วยชุดรูปแบบ ด้วยเมนู 
Theme แ ล ะ แ บ่ ง ส่ ว น เ อ ก ส า ร  ด้ ว ย เ ม นู  Page Break, Section Break ไ ด้ )                                            
(PNI Modified = -0.162) ตามล าดบั  
              จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของกลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลูส าคญัค าถามเก่ียวกบัสภาพ และ
ความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชา
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก ได้ดงันี ้ 
              สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณค่าดชันีความต้องการจ าเป็นทกัษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ตามผลการวิจัยในบริบทสมรรถนะด้านการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ในทกัษะสามารถสืบค้นข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมลูได้ตอบโจทย์ในสิ่งท่ี
ต้องการค้นหา และจดัการข้อมลูท่ีสืบค้น  ผู้บริหารสถานศกึษาอาชีวศกึษา จ านวน 3 คน กลา่ววา่  
                    1) การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรา มุ่งเน้นให้นกัศกึษาสามารถสืบค้นเพ่ือการค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ และรู้เท่าทนัพิษภัยทางอินเทอร์เน็ต ยกตวัอย่างเช่นในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า (ปวส.1) เคยมีอยู่ช่วงหนึ่ง ท่ีอาจารย์ผู้สอนมีความรู้
ด้านสารสนเทศศาสตร์ ไ ด้น าเอาองค์ความรู้ ท่ี มี  มาบูรณาการสอนในเ ร่ืองของข้อมูล                              
และสารสนเทศจากแหล่งตา่ง ๆ ท าให้นกัศกึษาสามารถน าเอาไปประยกุต์ใช้ในการท ารายงาน ท า
การค้นหา ค้นคว้าและอ้างอิงได้ ทัง้ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาออกไป และผู้ ท่ีออกไปเพ่ือประกอบอาชีพ 
หรือแม้แตใ่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน องค์กรตา่ง ๆ เพราะการน าองค์ความรู้เพ่ือ
ไปใช้จริงในปัจจุบันไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในห้องสมุด แต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่
โทรศพัท์มือถือ และอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นได้  
                    2) การเรียนการสอนเพ่ือการค้นหาข้อมูล ความรู้จากส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งท่ีได้
ด าเนินการมานานแล้ว แตใ่นสว่นท่ีเพิ่มเติมเข้ามาและมีความเป็นห่วงคือ นกัศกึษาส่วนใหญ่มกัใช้
โทรศพัท์มือถือเป็นเคร่ืองมือดงัจะเห็นได้ว่านักศึกษาแทนทุกคนกว่า 90% มีมือถือสมาร์ทโฟน                  
ในส่วนท่ีเป็นห่วงและอยากให้เน้นหนักคือเร่ืองของส่ือสงัคมออนไลน์ ท่ีเกิดเป็นปัญหาในสงัคม
บอ่ยครัง้ ครูอาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริม และจดัการแนวทางการเรียนการสอนท่ีมีเนือ้หาให้เกิดการ
ใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งถกูต้องและเหมาะสมตอ่ไป  
                    3) เม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้วิจยัเลือกใช้ เห็นว่าสิ่งท่ีใกล้ตวันกัศกึษามากท่ีสดุ คือ ส่ือ
สงัคมออนไลน์ เพราะเป็นสิ่งท่ีใกล้ตวัมากท่ีสดุ ควรได้รับการส่งเสริมและถือเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่าง
มากในกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้เข้าใจถึงผลกระทบและโทษในการใช้งานแบบผิด ๆ ซึง่อาจเรียก
ได้ว่าเป็นการศึกษานอกห้องเรียนท่ีได้รับการต่อยอดจากประเด็นปัญหาท่ีอาจารย์ผู้สอนไกด์ไลน์
ให้แล้วจากในห้องเรียนก็ได้  
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              อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 2 คน  กลา่ววา่  
                    1) ในความคิดของผู้ สอน จัด 3 อันดบัแรกจากมากไปน้อย คือ ส่ือสังคมออนไลน์ 
ปฏิทิน และอีเมล เน่ืองจากส่ือสงัคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียมีผลตอ่ชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษา
มาก ๆ และน่าจะเป็นสิ่งท่ีใช้งานอยู่เป็นประจ า ถัดมาคือปฏิทินซึ่งเข้าใจว่าเป็น calendar ท่ีเป็น
ฟีเจอร์หนึ่งของอีเมล ควรส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือให้นักศึกษา
สามารถตอ่ยอดบรูณาการไปใช้ท างาน ท าประโยชน์ในหลาย ๆ ส่วนท่ีเก่ียวข้อง เรียกว่าใช้ให้ครบ 
และใช้ให้เป็น สุดท้ายคืออีเมล เน่ืองจากการสังเกตเห็นว่านักศึกษามักใช้การส่ือสารผ่าน                       
แชทบอกซ์ หรือไลน์มากกว่าในการส่ือสาร ทัง้ท่ีอีเมล์เป็นทรัพยากรทางเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐาน
ท่ีสดุในการส่ือสาร  
                    2) ส่ือสงัคมออนไลน์ เพราะนกัศกึษาใช้สิ่งนีม้ากเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นสมควรให้เป็น
ความจ าเป็นท่ีควรได้รับการพฒันา  
              ตอนท่ี 4 ประเดน็สมัภาษณ์เก่ียวกบัข้อเสนอแนะในการจดัท าการวิจยัเร่ือง ความต้องการ
จ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 
              ผลการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างผู้ ให้ข้อมูลหลกัค าถามเก่ียวกบัข้อเสนอแนะในการจดัท า
การวิจยัเร่ือง ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนกัศกึษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา    
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก ได้ดงันี ้
              จากข้อมูลการให้สมัภาษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวนัออก 
และอาจารย์ผู้ สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวนัออก  
ยงัได้มีการกลา่วถึงสาระส าคญัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนไว้ว่า “ความมุ่งหวงัในการจดัการ
เรียนการสอน มุ่งพฒันาทกัษะล้อความแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ ฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ. 2560–2564) และ สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12                   
(พ.ศ. 2560–2564) และยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้กลัน่กรองออกมาเป็น 2 ส่วนคือ ระดบั 
ปวช. ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 และ ระดบั ปวส. ตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศกัราช 2557 ซึ่งผู้ วิจยัได้หยิบยกเอากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ ของสถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งสามารถจ ากดัความภาพรวม (Overview) 
ของเนือ้หา โครงสร้างและรายวิชาของหลกัสตูรท่ีจดัให้มีการเรียนการสอนนกัศกึษาระดบั ปวส.1 
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และ ปวส. 2 ได้ครบถ้วนดีแล้ว” (SCHOOL A1) และ “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 
พทุธศกัราช 2557 มีการจดัการเรียนการสอน และโครงสร้าง รายวิชาให้ความรู้กบันกัศกึษาระดบั 
ปวส.1 และ ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ครบถ้วน แต่สิ่งท่ีต้องค านึงเป็นอย่างยิ่งคือ 
ผู้ เรียนมีเป้าหมายในการน าไปใช้เพ่ือตอ่ยอดสู่การเรียนตอ่ระดบัปริญญาตรี หรือ ใช้เพ่ือประกอบ
อาชีพตอบโจทย์ตามหน่วยงานและภาระงานท่ีท าหรือไม่ อย่างไร จึงเป็นหน้าท่ีและบทบาทท่ี
ส าคญั ตลอดจนเป็นโจทย์ท่ีท้าทายตอ่การสอน และการจดัการศกึษาของผู้สอน และสถานศกึษา
ด้วยเช่นกัน ในการปรับเนือ้หา รูปแบบให้เข้าถึงและทันต่อยุคสมัยเป็นส าคญั” (SCHOOL A2) 
รวมไปถึง “เม่ือกรอบอ้างอิงตามคณุวุฒิวิชาชีพท่ีสมัพันธ์กับโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สูง 2557 เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการจ าเป็นตามโจทย์วิจัยท่ีผู้ วิจัยก าหนดขึน้ สิ่งท่ี
ส าคญัในการจบกระบวนการวิจยั และถือเป็นโจทย์ท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งคือ ผู้วิจยัจะมีรูปแบบ
หรือแนวทางในการเติมเต็มความต้องการจ าเป็นท่ีค้นพบในแตล่ะตวัแปร หรือภาพรวมสงูสดุของ  
9 ทกัษะนีไ้ด้อย่างไร อยากให้น าเสนอแนวทางในส่วนนีป้ระกอบในวิจยัและอาจน าเสนอหรือส่ง
ผลการวิจยัไปยงัหน่วยงาน วิทยาลยั หรือผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ทราบและน าไปพัฒนาต่อยอดได้
ตอ่ไป โดยอยา่ลืมวา่การวิจยัคือเพ่ือสร้าง เพ่ือพฒันา และเพ่ือตอ่ยอดเป็นส าคญั” (SCHOOL A3)  
นอกเหนือจากนี ้จากการด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จ านวน 2 คน ยังได้กล่าวในตอนท้าย เพ่ือให้มีการน าผลการวิจัยท่ีได้รับ พัฒนาไปสู่
กระบวนการบรูณาการผลการวิจยั สู่การพฒันาแนวทางในการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริม
ทกัษะท่ีจ าเป็นไว้ดงันี ้
 
“ฝากน าเสนอแนวทางเพ่ือการพฒันาตอ่ยอดจากวิทยานิพนธ์นีใ้นตอนท้าย ตามทศันะ ของผู้วิจยั
ด้วย” 
                             (SCHOOL T1) 
 
ซึ่งสอดคล้องกับ “อยากให้น าเสนอแนวทางการแก้ไข ในประเด็นความต้องการจ าเป็นอนัดบัหนึ่ง
ของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                    
เพ่ือสามารถน าผลท่ีได้ไปประยกุต์ใช้งานได้จริง หรือเพ่ือการอ้างอิงในการพฒันาหลกัสตูร” 
                             (SCHOOL T2) 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงในสถานศึกษา
อาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 
              จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอย่างผู้ ให้ข้อมูลส าคญั ได้ให้ข้อเสนอแนะดงันี ้
เน่ืองด้วยสถานการณ์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งไม่หยดุยัง้ในทกุด้าน ไม่ใช่เฉพาะผู้ เรียนเทา่นัน้
ท่ีจ าเป็นต้องศกึษาค้นคว้า ตลอดจนมีทกัษะในการใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือสืบค้นข้อมลูให้ตอบโจทย์ใน
สิ่งท่ีต้องการค้นหา และจดัการข้อมลูท่ีสืบค้นได้เทา่นัน้ แตผู่้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอน 
ก็จ าเป็นต้องมีทกัษะดงักลา่วด้วยเน่ืองจากเป็นการพฒันา ตอ่ยอดและบรูณาการความรู้ เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษา และองค์ความรู้ท่ีส าคัญเพ่ือถ่ายทอดสู่ผู้ เรียนด้วย โดยให้เหตุผลว่า 
“นกัศกึษาสามารถน าเอาไปประยกุต์ใช้ในการท ารายงาน ท าการค้นหา ค้นคว้าและอ้างอิงได้ ทัง้ผู้
ท่ีส าเร็จการศึกษาออกไป และผู้ ท่ีออกไปเพ่ือประกอบอาชีพ หรือแม้แต่ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในหน่วยงาน องค์กรตา่ง ๆ เพราะการน าองค์ความรู้เพ่ือไปใช้จริงในปัจจุบนัไม่ได้จ ากดัอยู่
แคใ่นห้องสมดุ แตส่ามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรือแม้แตโ่ทรศพัท์มือถือ และอินเทอร์เน็ตในการสืบค้น
ได้ และทัง้นีใ้นสว่นของตนเองซึง่เป็นผู้บริหารสถานศกึษาของตนด้วยเชน่กนั”  

        (SCHOOL A1)  
 
สอดคล้องกบั “อ.ผู้สอนไกด์ไลน์ให้ จากในห้องเรียน”  

        (SCHOOL A3)  
 
และ “ครูอาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริม และจดัการแนวทางการเรียนการสอนท่ีมีเนือ้หาให้เกิดการใช้
งานส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งถกูต้องและเหมาะสมตอ่ไป”  

        (SCHOOL A2)  
 
ซึ่งเป็นผลมาจาก “ตัวครูหรืออาจารย์ผู้ สอนเองก็จ าเป็นต้องพัฒนาสิ่งเหล่านัน้ควบคู่ ไปด้วย                    
เพ่ือสามารถน ามาใช้ในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิผล”  

      (SCHOOL T1)  
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สอดคล้องกับ “แม้แต่ตัวครู และท่านผู้ บริหารเองก็เช่นกันท่ีจ าเป็น จึงเห็นสมควรให้เป็น                  
ความจ าเป็นท่ีควรได้รับการพฒันา”  

         (SCHOOL T2)  
ผลการน าเสนอภาพรวม 
              การวิจัยเร่ือง “การประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ                
การส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง                             
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ”                       
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ                                                                                           .  
                    1) เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ                      
2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา                    
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัย                     
ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) ตามความมุ่งหมายการวิจยั
ข้อท่ี 1 มุง่ศกึษาความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษา 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยผู้ วิจัยศึกษาทัง้เชิง
ปริมาณ (Quantitative research) ซึง่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณตามวตัถปุระสงค์การ
วิจัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) เพ่ือสนบัสนนุข้อค้นพบเชิงคณุภาพ ผู้ ให้ข้อมลู ได้แก่ อาจารย์และผู้บริหาร 
โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมลูภาพรวม  ดงันี ้ 
              ความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา                   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
(Professional Qualification Framework) ท่ีควรได้รับการสง่เสริมและพฒันา ดงัแสดงตาราง 10 
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ตาราง 10 แสดงความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีควรได้รับ
การสง่เสริมและพฒันา 

ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

   
อันดับ     

ทกัษะท่ี 2 สมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต                                                        *อนัดบั 1 
ทกัษะท่ี 5 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ                                              อนัดบั 2 
ทกัษะท่ี 8 สมรรถนะด้านการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์                                            อนัดบั 3 
ทกัษะท่ี 4 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า                                                  อนัดบั 4 
ทกัษะท่ี 9 สมรรถนะด้านการใช้ข้อมลูดจิิทลัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั                          อนัดบั 5 
ทกัษะท่ี 3 สมรรถนะด้านการใช้งานเพื่อความมัน่คงปลอดภยั                                      อนัดบั 6 
ทกัษะท่ี 7 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมสร้างส่ือดจิิทลั (มลัตมีิเดีย)                            อนัดบั 7 
ทกัษะท่ี 8 สมรรถนะด้านการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์                                            อนัดบั 8 
ทกัษะท่ี 9 สมรรถนะด้านการใช้ข้อมลูดจิิทลัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั                          อนัดบั 9 
 

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 

ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework) อันดับ 1 คือ ทักษะท่ี 2 

สมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต สามารถสืบค้นข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมลูได้

ตอบโจทย์ในสิ่ง ท่ีต้องการค้นหา และจัดการข้อมูลท่ีสืบค้นได้ อันดับท่ี 2 คือ ทักษะท่ี 8                  

สมรรถนะด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ สามารถใช้งานพืน้ท่ีท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 

(share) ในการท างานบนพืน้ท่ีการท างานแบบออนไลน์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และสามารถแบง่ปัน

พืน้ท่ีเพ่ือการท างานร่วมแบบออนไลน์ได้ และ อันดบัท่ี 3 คือ ทักษะท่ี 4 สมรรถนะด้านการใช้

โปรแกรมประมวลค า สามารถจดัการกับย่อหน้าในเอกสาร (จดัรูปแบบย่อหน้าของเอกสาร ด้วย

เมนู Line Spacing, Indent ปรับแต่งเอกสารด้วยชุดรูปแบบ ด้วยเมนู Theme และแบ่งส่วน

เอกสาร ด้วยเมนู Page Break, Section Break ได้) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษาซึ่งมีหน้าท่ีผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบักลางและนกัเทคโนโลยีมี

การปฏิรูปทัง้ระดับแนวคิด โครงสร้างและวิธีการด าเนิ นงาน เพ่ือให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ                         
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มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาชาติดังพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                

ในมาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาต้องสอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนา

การศึกษา ในแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  และเพ่ือเป็นแนวทางในการขบัเคล่ือน

การพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษา ท่ีสอดคล้องกับทิศทาง

ของยทุธศาสตร์ชาติ แผน แม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสยัทศัน์เพ่ือ “เตรียมคนไทยแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 (พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2562, 2562, น. 8-41) 
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บทที่  5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
              การวิจัยครั ง้ นี  ้ เ ป็นงานวิจัยแบบการวิจัยเชิ งพรรณนา (Descriptive research)                    
ตามความมุ่งหมายการวิจยัข้อท่ี 1 มุ่งศกึษาความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยผู้ วิจัยศึกษาทัง้เชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งมุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุป               
เชิงปริมาณตามวตัถปุระสงค์การวิจยั โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการศึกษาเชิงคณุภาพ (Qualitative research) เพ่ือสนับสนุนข้อค้นพบเชิงคณุภาพ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ ผู้ วิจัยก าหนดรูปแบบการวิจัยโดยศึกษาจาก                   
สภาพท่ีเป็นจริง  และสภาพท่ีควรจะเป็นเ ก่ียวกับ เ ก่ียวกับความต้องการจ าเป็นทักษะ                             
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา โดยผู้ วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล                    
และข้อเสนอแนะตามล าดบั ดงันี ้

1. ความมุง่หมายของการวิจยั  
2. วิธีการด าเนินงานวิจยั 
3. สรุปผลการวิจยั 
4. อภิปรายผลการวิจยั 
5. ข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  

            1. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
นักศึกษา “ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  (ปวส.)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุ ร กิจ “ 
            2. เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษา 
“ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ“ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  

             1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                             .                                                                                         
              การด าเนินการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive 
research) ตามความมุ่งหมายการวิจยัข้อท่ี 1 มุง่ศกึษาความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) “สาขาวิชา
คอมพิว เตอร์ธุ ร กิจ  ประกอบด้วยการเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัย                         
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในแต่ละแบบ                
ประกอบไปด้วย“ 

              1.1 การวิจยัเชิงปริมาณ 

                    1.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณครัง้นี ้คือ นกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ “ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก ซึ่งประกอบด้วยสถานศกึษาในจงัหวดัชลบรีุ ระยอง 
จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว“ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา, 2561, น.10) จ านวน 84 แหง่ จ านวน 6,452 คน 

                    1.1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในครัง้นี ้ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิว เตอร์ธุ ร กิจ  “ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา                             
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก “ ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่าง                  
แบบกลุ่ม (Cluster sampling ) โดยมีวิธีการ 2 ขัน้ตอน คือ 1) การสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
sampling ) โดยการสุ่มตวัอย่างเพ่ือแบ่งประชากรออกตามพืน้ท่ีได้ 8 จงัหวดั คือ “จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว รวมจ านวนสถานศึกษา                  
84 แห่ง  และ 2) การสุ่มนกัศกึษา จ านวนรวม 6,452 คน ตามท่ีก าหนดไว้ในตารางก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie, 1970, pp. 607-610) ซึ่งมากกว่าจ านวนในตาราง
ดงักลา่ว โดยความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ได้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 363 คน “ 
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              1.2 การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research)  

              กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพในครัง้นี ้ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ในจงัหวดัชลบุรี
และจังหวัดตราด รวมจ านวน 2 คน และผู้ บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก                     
84 สถานศึกษา ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดตราด รวมจ านวน 3 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก 
(Purposeful Selection) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติภายใต้กรอบของการศึกษาวิจัย                  
ซึง่เป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

                    1.2.1 เป็นอาจารย์ผู้ สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตร                 
วิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                       
ภาคตะวนัออก 

                    1.2.2 เป็นผู้ บริหาร ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                  
การอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก  

แบบแผนการวิจัย 
           การด าเนินการวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัย                
เชิงพรรณนา (Descriptive research) ตามความมุ่งหมายการวิจยัข้อท่ี 1 มุ่งศึกษาความต้องการ
จ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) และการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) โดยใช้การวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือศกึษา
การประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา                   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ               
เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาแนวทางการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ                 
การส่ือสารของนกัศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โดยสรุปในการด าเนินการวิจยัดงันี ้
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                 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
              1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนือ้หา จากเอกสารทางวิชาการ 
ต ารา วารสาร บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะ                    
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุ ร กิจ                           
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                
การอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 
              2. ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยสร้างตาม                      
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 
 
                 การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) 
              1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนือ้หา จากเอกสารทางวิชาการ 
ต ารา วารสาร บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัแนวทางการท าวิจยัเชิงคณุภาพ สภาพปัญหา
และการพฒันาแนวทางการพฒันาทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษา ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
              2. ด าเนินการการสมัภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารสถานศกึษาอาชีวศกึษา
ในภาคตะวันออก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ านวน 5 คน  
โดยใช้แบบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured Interview)  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
           การด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบการวิจยัเชิง
พรรณนา (Descriptive research) ตามความมุ่งหมายการวิจัยข้อท่ี 1 มุ่งศึกษาความต้องการ
จ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และเคร่ืองมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  ใช้แบบ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) เป็นแบบสมัภาษณ์ปลายเปิด 
จากกลุ่มตวัอย่างผู้ ให้ข้อมูลส าคญั และใช้ตวัผู้ วิจัย  (Researcher as a key instrument) ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือหนึ่งท่ีส าคญัในการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้ ซึ่ง Kvale (1996) และ ชาย โพธิสิตา (2550) 
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กลา่ววา่ เคร่ืองมือในการสมัภาษณ์ท่ีดี คือ ตวัผู้สมัภาษณ์เองเน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรง
ตอ่เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ การใช้ประสบการณ์การท างานของผู้วิจยัจะชว่ย
เอือ้อ านวยต่อกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการสร้างทฤษฎีเพ่ือ
อธิบายหรือหาข้อสรุปเก่ียวกบังานวิจยัท่ีผู้วิจยัได้ศกึษา 
 
การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
              การวิจยัเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็น
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                    
การอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก โดยมีขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถาม ดงันี ้
                    1. ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา       
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง                 
ข้อค าถาม 
                    2. ก าหนดขอบเขตวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ของนกัศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง                 
ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก  
                    3. สร้างแบบสอบถามการประเมินความจ าเป็นทักษะทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบแก้ไขในส่วนของเนือ้หาและภาษาข้อค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย                   
เป็นแบบสอบถามประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยนกัศกึษานกัศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 
โดยแบบสอบถามประเภทมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
              ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สาขาวิชา 
ระดบัชัน้ปี ระดบัผลการเรียน ประเภทสถานศกึษา จ านวน 10 ข้อ 
              ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามประเมินเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นทักษะทักษะ                       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นแบบรายการ (Check list)  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับ
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การประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework) สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแบบสอบถามท่ีมี รูปแบบ                          
การตอบสนองเป็นแบบรายคู่ (Dual–response Format) เพ่ือให้เห็นความแตกต่างระหว่างสภาพ  
ท่ีเป็นอยู่กบัสภาพท่ีควรจะเป็นในประเด็นตา่งๆ  รวมข้อค าถามทัง้สิน้จ านวน 50 ข้อ โดยแตล่ะข้อ
ค าถามให้ตอบข้อมลู 2 ด้าน ได้แก่ สภาพท่ีเป็นจริง และ สภาพท่ีควรจะเป็น ตามความคดิเห็นของ
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษา
อาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก ดงันี ้
              1) สมรรถนะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ  
              2) สมรรถนะการใช้งานอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ  
              3) สมรรถนะการใช้งานเพื่อความมัน่คงปลอดภยั ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ  
              4) สมรรถนะการใช้โปรแกรมประมวลค า ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 7 ข้อ  
              5) สมรรถนะการใช้โปรแกรมตารางค านวณ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 7 ข้อ  
              6) สมรรถนะการใช้โปรแกรมการน าเสนอ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ  
              7) สมรรถนะการใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทัล (มัลติมีเดีย)  ประกอบด้วยข้อค าถาม  
                  จ านวน 5 ข้อ   
              8) สมรรถนะการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ และ  
              9) สมรรถนะการใช้ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วยข้อค าถาม   
                  จ านวน  4 ข้ อ                                                                                     . 
              โดยแบบสอบถามมีรูปแบบการตอบสนองเป็นแบบรายคู่  (Dual–response Format)                   
5 ระดบั ได้แก่ 
                  ระดบั 5 หมายถึง มีความจ าเป็นในระดบัมากท่ีสดุ  
                  ระดบั 4 หมายถึง มีความจ าเป็นในระดบัมาก  
                  ระดบั 3 หมายถึง มีความจ าเป็นในระดบัปานกลาง  
                  ระดบั 2 หมายถึง มีความจ าเป็นในระดบัน้อย  
                  ระดบั 1 หมายถึง มีความจ าเป็นในระดบัน้อยท่ีสดุ 
              4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจยัเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบ โครงสร้าง ค าถาม การใช้ภาษา และคลอบคลมุในเนือ้หาแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
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              5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 คน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
ปรัชญาอาชีวศึกษา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศ.ดร.กฤษมันต์                   
วฒันาณรงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)                
ผู้ เ ช่ียวชาญด้านบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และเ ทคโนโลยีสารสนเทศ                                
(ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)                       
และผู้ เ ช่ียวชาญด้านสารสนเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา                         
(อ.ดร.ธนดล ภูสีฤทธ์ิ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ                 
หาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสม ความคลอบคลุมและ              
ให้ค าแนะน าสิ่งท่ีควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึน้ พิจารณาข้อค าถามในแบบสอบถาม
แล้วค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) แล้ว
พิจารณาค่า IOC ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ ให้ได้ค่าท่ียอมรับได้ท่ี 0.5 
โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณาการให้คะแนน ดงันี ้ 
                         “    เห็นวา่สอดคล้อง“   ให้คะแนน +1 
       “     ไมแ่นใ่จ“  ให้คะแนน   0 

“เห็นวา่ไมส่อดคล้อง“   ให้คะแนน  -1 
              น าผลคะแนนท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญมาค านวณหาคา่ IOC  

มีเกณฑ์ ดงันี ้           
               1.  ข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.50-1.00 มีคา่ความเท่ียงตรง ใช้ได้ 
               2.  ข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ต ่ากวา่ 0.50 ต้องปรับปรุง ยงัใช้ไมไ่ด้ 

              6. ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้มีความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
แล้วน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา 
              7. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ และปรับปรุงแล้วไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Try Out) กับนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง                           
ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก  
              8. รวบรวมแบบสอบถามจากการน าไปทดลองใช้ (Try Out) จากนัน้น ามาวิเคราะห์                  
หาค่าความเท่ียงของแบบสอบถามด้วยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach ‘s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.96 ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในระดับดีมาก
หมายถึง แบบสอบถามมีความนา่เช่ือถือและสามารถน าไปใช้ศกึษากบักลุม่ตวัอยา่งได้จริง 
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              9. ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้

                   9.1 ขอเอกสารหนงัสือเร่ืองขอความอนุเคราะห์ในการส่งแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
จากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปถึงยังผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา                  
ในภาคตะวนัออกจ านวน 84 สถานศกึษา 

9.2 ผู้ วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยพร้อมเอกสารหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคตะวนัออกจ านวน 84 สถานศึกษา และ       
นดัก าหนดวนัรับแบบสอบถาม  
              การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง       
(Semi-structured Interview Protocol) เ พ่ือศึกษาศึกษาความ ต้องการจ า เ ป็นทักษะ ด้าน
เทคโน โล ยีสารสน เทศและการ ส่ื อสาร ของนักศึกษาสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอ ร์ ธุ ร กิ จ                                  
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ผู้ สอน และผู้ บริหารในสถานศึกษา
อาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก โดยมีขัน้ตอนการสร้าง
แบบสมัภาษณ์ดงันี ้
              1. ศึกษาเนือ้หาและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะ                   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุร กิจ                            
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                
การอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก จากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
              2. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด แบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
              ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ถกูสมัภาษณ์  
    ตอนท่ี 2 ประเด็นค าถามกรอบการสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการ
จ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                
การอา ชี วศึกษาภาคตะวันออกตามกรอบคุณวุฒิ วิ ช า ชีพ  (Professional Qualification 
Framework)  
              ตอนท่ี 3 ประเด็นค าถามกรอบการสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา                
และความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษาสาขาวิชา
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออกในสถานศกึษา 
              ตอนท่ี 4 ประเด็นค าถามกรอบการสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา                  
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 
              3. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก้ไข
ปรับปรุงด้วยเนือ้หา และส านวนภาษา 
              4. น าแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงเพ่ือหาคา่ดชันี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านปรัชญาอาชีวศึกษา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศ.ดร.กฤษมันต์ 
วฒันาณรงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)   
ผู้ เ ช่ียวชาญด้านบรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และเ ทคโนโลยีสารสนเทศ                                
(ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)                         
และผู้ เ ช่ียวชาญด้านสารสนเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา                              
(อ.ดร.ธนดล ภูสีฤทธ์ิ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ                 
หาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสม ความคลอบคลุมและ                 
ให้ค าแนะน าสิ่งท่ีควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ท่ี 0.92 
สามารถน าไปใช้ได้                     
              5. น าไปใช้สมัภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมลู 
              ในการสมัภาษณ์ จะเน้นการพูดคยุสนทนาเพ่ือศึกษาศึกษาความต้องการจ าเป็นทกัษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิว เตอร์ธุ ร กิจ                              
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                 
การอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก  
 

วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
              การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเร่ือง “ การประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะ       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                  
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การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก” ผู้ วิจัยด าเนินการส่งโครงการวิจัยเพ่ือขออนุญาตการท าวิจัย                
ในมนุษย์ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ จากนัน้ผู้ วยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามวิธีการวิจยั โดยแบง่เป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะท่ี 1 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และระยะท่ี 2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ                   
ในการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยั ดงันี ้ 
              ระยะท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล
ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 
                    1. ติดต่อประสานงานสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                  
การอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูวิจยั  
                    2. ขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ บ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                           
การอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 
                    3. ผู้ วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัยพร้อมแนบแบบสอบถาม                    
ถึงสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก เพ่ือการ
วิจยัไปยังกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สูงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 
ด้วยตนเองทาง ไปรษณี ย์และแบบออนไล น์ผ่ านบ ริการของ  http://docs.google.com                     
(Google form) ในการเก็บรวบรวมข้อมลู จ านวน 500 คน 
                    4. ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทัง้หมด 363 ฉบับ ท่ีตรวจสอบ                   
ความสมบรูณ์และถกูต้องแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

 
              ระยะท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล
ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 
                    1. ติดต่อประสานงานสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                    
การอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก เพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูวิจยั  
                    2. ขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ บ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                             
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย โดยแนบก าหนดการนัดหมายท่ี          
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จะไปสมัภาษณ์ พร้อมทัง้ให้ทางสถานศกึษาคดัเลือกอาจารย์ผู้สอนท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดไว้ 
เพ่ือเป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคญัในการวิจยั ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน จ านวน 2 คน ผู้บริหารในสถานศึกษา
อาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก จ านวน 3 คน  
                    3. ผู้ วิจัยส่งหนังสือเชิญพร้อมแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ มีความรู้เช่ียวชาญ พร้อม                    
นดัหมายสมัภาษณ์  
                    4. ตดิตอ่สมัภาษณ์ บนัทกึการสมัภาษณ์ และสรุปประเดน็จากการสมัภาษณ์  
                    5. ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง                      
(Semi-structured Selection Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  ได้แก่ อาจารย์
ผู้ สอน จ านวน 3 คน และผู้ บริหาร จ านวน 2  คน โดยท าการสัมภาษณ์เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง                    
ตอ่ 1 คน ด้วยตนเอง จากนัน้ผู้วิจยั สรุปผลและข้อเสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้น ามาวิเคราะห์ข้อมลู
ตอ่ไป 
  โดยผู้วิจยัได้แบง่การสมัภาษณ์ ออกเป็น 4 ตอนดงันี ้ 
       ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ถกูสมัภาษณ์ 
       ตอนท่ี 2 ความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                   
ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   ตามกรอบคุณวุฒิ
วิ ช า ชี พ  (Professional Qualification Framework) ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก ด้ า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์                              
และสารสนเทศ 9 ด้าน ข้อค าถาม 9 ข้อ ดงันี ้

1. ในสมรรถนะด้านการใช้งานคอมพิว เตอร์  ท่านมีความต้องการจ า เ ป็น                               

ในการพฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 

2. ในสมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่านมีความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

นกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 

3. ในสมรรถนะด้านการใช้งานเพ่ือความมัน่คงปลอดภยัท่านมีความต้องการจ าเป็น

ในการพฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 

4. ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค าท่านมีความต้องการจ าเป็น                             

ในการพฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 

5. ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณท่านมีความต้องการจ าเป็น                    

ในการพฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 
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6. ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมการน าเสนอท่านมีความต้องการจ าเป็น                  

ในการพฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 

7. ในสมรรถนะด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ท่านมีความต้องการจ าเป็น                

ในการพฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 

8. ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทัลท่านมีความต้องการจ าเป็น                 

ในการพฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 

9. ในสมรรถนะด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ท่านมีความต้องการจ าเป็น               

ในการพฒันานกัศกึษาใน เร่ืองใด เพราะเหตใุด 

       ตอนท่ี 3 สภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                
และการส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง                 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกใน
สถานศกึษาของทา่นเป็นอยา่งไร 

       ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าการวิจัยเร่ือง  ความต้องการจ าเป็นทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ                         
การอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ในการวิจัย  
              การด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และใช้แบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
research)  โดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยั ดงันี ้
                    1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัเชิงปริมาณ ผู้ วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมค านวณส าเร็จรูป ซึง่ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 
                          1.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกับข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถามท าการวิเคราะห์โดยการแยกข้อมูลตามเพศ สาขาวิชา ระดับการศึกษา ระดับ                  
ผลการเรียน ประเภทสถานศึกษา จงัหวดัสถานศกึษา ความถ่ีในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  อุปกรณ์ท่ีใช้งานเป็นประจ า ความรู้ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ                         
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และการส่ือสาร และหลังส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) แล้ว
นกัศกึษามีเป้าหมายในอนาคตอยา่งไรบ้าง 
                          1.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นทกัษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างสภาพท่ีเป็นจริง
กบัสภาพท่ีควรจะเป็น  
                          1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ด้วยสถิติบรรยายของค่าเฉล่ีย (𝑥)̅̅ ̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของความต้องการจ าเป็น ไ ด้แก่  สภาพท่ีเป็นจริง และ สภาพท่ีควรจะเป็น ดัง นี  ้                            
(เตมิศกัดิ ์สขุวิบลูย์, 2552, น. 4) 
                                คา่เฉล่ียระดบั 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบั มากท่ีสดุ 
                                คา่เฉล่ียระดบั 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบั มาก 
                                คา่เฉล่ียระดบั 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบั ปานกลาง 
                                คา่เฉล่ียระดบั 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบั น้อย 
                                คา่เฉล่ียระดบั 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดบั น้อยท่ีสดุ 
                          1.4 การเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นเพ่ือพิจารณาว่ามีประเด็นใดท่ีมี                     
ความต้องการจ าเป็นสูงสุดเพ่ือพิจารณาในกลุ่มของนักศึกษาท่ีมีสถานภาพต่างกัน โดยในการ
พิจารณาความต้องการจ าเป็นพิจารณาค่า   PNI Modified ท่ีมีค่าตัง้แต่ 0.3 ขึน้ไปเป็นเกณฑ์ท่ีถือว่า               
มีความต้องการจ าเป็น (สุวิมล ว่องวาณิช , 2550) ส่วนการจัดเรียงล าดบัความต้องการจ าเป็น                   
ใช้การเรียงตามคา่ดชันีจากมาก ไปหาน้อย 
                    2. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้จากแบบสมัภาษณ์ ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมลู โดยด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
                          2.1 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
          2.2 จ าแนกและจัดระบบข้อมูล เป็นการน าข้อมูลท่ีได้น ามาจ าแนกและ                        
จดัหมวดหมูอ่อกให้เป็นระบบ 
                          2.3 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอปุนยั (Analytic induction) 
โดยสรุปเนือ้หาและการจดักลุม่ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์การวิจยั  
                          2.4 น า เสนอข้อมูลเ ป็นข้อความแบบบรรยายโดยใช้สถิติ เชิ งพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูลแบบสงัเคราะห์ สรุปข้อมูลสมัภาษณ์ในแต่ละประเด็น
ตามวตัถปุระสงค์การวิจยั  
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                    3. สถิตท่ีิใช้ในการวิจยั 
                          3.1 สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 
                                   3.1.1 ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม เ ท่ี ย ง ต ร ง เ ชิ ง เ นื ้อ ห า  (Content Validity)                             
ของแบบสอบถาม การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ใช้การหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) มีค่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ถือว่าข้อค าถามมีความเหมาะสม และ                  
ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั (อภิสรา โชตภิาภรณ์, 2557, น. 60-61) 
                                   3.1.2 กา รห าคว าม เ ช่ื อมั่ น  (Reliability) ขอ ง แบบสอบถาม โดย                                
ใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธิแอลฟา Í (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach (1990) อ้างถึงใน พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์ (2540)                                    
                                   3.1.3 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
                                         1) หาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตร (Ferguson, 
1981 : 49 อ้างถึงใน ผอ่งศรี วาณิชย์วงศ์ , 2546, น. 156)  
                                         2) หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร 
(อ้างถึงใน ผอ่งศรี วาณิชย์ศภุวงศ์, 2546, น. 156) 
                                   3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS: Statistical 
Package for the Social Science ในการค านวณค่าสถิติพืน้ฐาน และใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel ในการค านวณหาค่า PNI Modified (ค่าดชันีอนัดบัความต้องการจ าเป็น : Priority Needs 
Index) 
 
สรุปผลการวิจัย 
              ผลการวิจัยเร่ือง “การประเมินความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ               
และการส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง                   
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ” 
สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
              1. ความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จากการประเมิน                     
ความต้องการจ าเป็นเก่ียวทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชีวศกึษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ สอน สาขาวิชา
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และผู้ บริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกพบว่า นักเรียน อาจารย์ และผู้บริหาร ยงัมีความต้องการจ าเป็น             
ให้มีการส่งเสริมและพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ตามกรอบคณุวุฒิ
วิ ช า ชีพ  (Professional Qualification Framework) โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทักษะสมรรถนะ                       
ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต ในประเด็นย่อยการพฒันาความสามารถใช้งานฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
เช่น อปุกรณ์เช่ือมตอ่ตา่งๆ อปุกรณ์แสดงผล ได้ถกูต้องตามลกัษณะการใช้งาน และสามารถแก้ไข
ปัญหาการใช้งานฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้  โดยผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
              ความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา                       
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
(Professional Qualification Framework) ท่ีควรได้รับการสง่เสริมและพฒันา ดงัแสดงตาราง 11 
 
ตาราง 11 แสดงความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีควรได้รับ
การสง่เสริมและพฒันา 

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อันดับ 

ทกัษะท่ี 2 สมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต อนัดบั 1* 
ทกัษะท่ี 5 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ                                                          อนัดบั 2 
ทกัษะท่ี 8 สมรรถนะด้านการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์                                                         อนัดบั 3 
ทกัษะท่ี 4 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า                                                               อนัดบั 4 
ทกัษะท่ี 9 สมรรถนะด้านการใช้ข้อมลูดจิิทลัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั                                       อนัดบั 5 
ทกัษะท่ี 3 สมรรถนะด้านการใช้งานเพื่อความมัน่คงปลอดภยั                                                   อนัดบั 6 
ทกัษะท่ี 7 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมสร้างส่ือดจิิทลั (มลัตมีิเดีย)                                         อนัดบั 7 
ทกัษะท่ี 8 สมรรถนะด้านการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์                                                         อนัดบั 8 
ทกัษะท่ี 9 สมรรถนะด้านการใช้ข้อมลูดจิิทลัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั                                       อนัดบั 9 

 

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของนกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 
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ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework) อันดับ 1 คือ ทักษะท่ี 2 

สมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต สามารถสืบค้นข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมลูได้

ตอบโจทย์ในสิ่งท่ีต้องการค้นหา และจดัการข้อมลูท่ีสืบค้นได้ (PNI Modified = -0.182) อนัดบัท่ี 2 

คือ ทกัษะท่ี 8 สมรรถนะด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ สามารถใช้งานพืน้ท่ีท างานร่วมกัน

แบบออนไลน์ (share) ในการท างานบนพืน้ท่ีการท างานแบบออนไลน์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด                      

และสามารถแบ่งปันพืน้ ท่ี เ พ่ือการท างานร่วมแบบออนไลน์ได้ (PNI Modified = -0.148)                        

และ อันดบัท่ี 3 คือ ทักษะท่ี 4 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า สามารถจัดการกับ                   

ย่อหน้าในเอกสาร (จัดรูปแบบย่อหน้าของเอกสาร ด้วยเมนู Line Spacing, Indent ปรับแต่ง

เอกสารด้วยชุดรูปแบบ ด้วยเมนู Theme และแบ่งส่วนเอกสาร ด้วยเมนู Page Break, Section 

Break ได้) (PNI Modified = -0.162) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ                    

การอาชีวศึกษาซึ่งมีหน้าท่ีผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลางและนักเทคโนโลยีมีการปฏิรูป                  

ทัง้ระดับแนวคิด โครงสร้างและวิธีการด าเนินงาน เพ่ือให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับการพัฒนาชาติ  ดังพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ในมาตรา 6                           

ท่ีก าหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาต้องสอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา                         

ในแผนการศกึษาแหง่ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

2. แนวทางการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 

จากการสมัภาษณ์โดยอาจารย์ผู้ สอน จ านวน 3 คน และผู้บริหาร จ านวน 2 คน ในสถานศึกษา

อาชีวศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก ได้ข้อเสนอแนวทางการ

พฒันาสมรรถนะหลกัด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 9 ด้าน ดงันี ้ 

      2.1 สมรรถนะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้ในทัศน                       

ของผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็นแนวทาง

ในการพฒันาสมรรถนะในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ กลา่วคือ “หลกัสตูรและการจดัการเรียน

การสอนมุ่งให้ นศ.รู้ และเข้าใจสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ท่ีจ าเป็นในการท างานโดยผลสมัฤทธ์ิ

ให้นกัศกึษาสามารถประกอบ หรือแก้ไขความบกพร่องในสว่นของฮาร์ดแวร์ได้ และสามารถบริหาร



  
 

160 

จัดการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นกับการท างานอย่างชาญฉลาด ซึ่งเป็นทักษะ              

การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน องค์กรได้ ในระดบัขัน้ต้น ถึงขัน้กลางและ             

เ ป็น ท่ี ต้องการของตลาดแรงงาน”  (SCHOOL A1)  สอดคล้องกับผู้ บ ริหารสถานศึกษา                      

(SCHOOL A2) ท่ีกล่าวว่า  “นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุ ร กิจสามารถใช้ทักษะต่าง  ๆ                             

ด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้ในระดับดี แต่ควรเน้นในเร่ืองน าไปใ ช้งานจริง                         

ในหน้างานโดยนักศึกษาต้องประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์เฉพาะหน้าในส่วนของวิทยาลัยได้สอน              

ตามหลักสูตร เม่ืออ้างอิงตามกรอบท่ีผู้ วิจัยเลือกใช้ เห็นว่าทุกข้อมีความจ าเป็นเท่าเทียมกัน                    

และเป็นทักษะท่ีจ าเป็นทัง้สิน้ แต่มีอยู่ 2 ข้อในความเห็นท่ีใกล้เคียงกัน คือ การส ารองข้อมูล                  

และคลาวด์คอมพิวติง้ท่ีเป็นบริบทของการส ารองข้อมูลในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ มีส่วน

ส าคญัท่ีจ าเป็นในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับ นศ. มากขึน้เน่ืองจากคลาวด์                     

เป็นรูปแบบใหม่ท่ีมีการพฒันาขึน้” (SCHOOL A3) “ซึ่งเม่ือน ามาเรียงล าดบัทกัษะท่ีจ าเป็น เร่ือง

การส ารองข้อมลู ฮาร์ดแวร์ และคลาวด์ ด้วยการจดัเก็บท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องสามารถค้นหา

ได้ในอนาคต และถือเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีต้องส่งเสริม” (SCHOOL T1) สอดคล้องกับ (SCHOOL 

T2) ท่ีเห็นวา่ “การส ารองข้อมลู และคลาวด์คอมพิวติง้เป็นความจ าเป็นท่ีควรได้รับการพฒันา” 

      2.2 สมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต มีแนวทางการพัฒนา ดงันี ้ในทัศนของ

ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์ผู้ สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็นแนวทาง               

ในการพัฒนาสมรรถนะในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ กล่าวคือ “ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถสืบค้นเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ และรู้เท่าทัน                

พิษภยัทางอินเทอร์เน็ต เชน่ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษาค้นคว้า (ปวส.1) เคยมี

อยูช่่วงหนึ่ง ท่ีอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ ได้น าเอาองค์ความรู้ท่ีมี มาบรูณาการ

สอนในเร่ืองของข้อมูล และสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ท าให้นักศึกษาสามารถน าเอาไป

ประยุกต์ใช้ในการท ารายงาน ท าการค้นหา ค้นคว้าและอ้างอิงได้ ทัง้ผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาออกไป 

และผู้ ท่ีออกไปเพ่ือประกอบอาชีพ หรือแม้แตใ่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน องค์กร

ตา่ง ๆ เพราะการน าองค์ความรู้เพ่ือไปใช้จริงในปัจจุบนัไม่ได้จ ากดัอยู่แคใ่นห้องสมดุ” (SCHOOL 

A1) สอดคล้องกับ (SCHOOL A2) “การเรียนการสอนเพ่ือการค้นหาข้อมูล ความรู้จากส่ือ

อินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งท่ีได้ด าเนินการมานานแล้ว แตใ่นส่วนท่ีเพิ่มเติมเข้ามาและมีความเป็นห่วงคือ 
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นกัศึกษาส่วนใหญ่มกัใช้โทรศพัท์มือถือเป็นเคร่ืองมือ สิ่งท่ีเป็นห่วงและอยากให้เน้นหนกัคือเร่ือง

ของส่ือสงัคมออนไลน์ ท่ีเกิดเป็นปัญหาในสงัคมบอ่ยครัง้ ครูอาจารย์ผู้สอนควรสง่เสริม และจดัการ

แนวทางการเรียนการสอนท่ีมีเนือ้หาให้เกิดการใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งถกูต้องและเหมาะสม

ตอ่ไป และเม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้วิจยัเลือกใช้” (SCHOOL A3) เห็นว่า “สิ่งท่ีใกล้ตวั นศ.มากคือ 

ส่ือสังคมออนไลน์ เพราะเป็นสิ่งท่ีใกล้ตวัมากท่ีสุด ควรได้รับการส่งเสริมและถือเป็นเร่ืองจ าเป็น

อย่างมากในกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้เข้าใจถึงผลกระทบและโทษในการใช้งานแบบผิด ๆ ซึ่งอาจ

เรียกได้ว่าเป็นการศึกษานอกห้องเรียนท่ีได้รับการตอ่ยอดจากประเด็นปัญหาท่ีอาจารย์ผู้สอนไกด์

ไลน์ให้แล้วจากในห้องเรียนก็ได้” สอดคล้องกับ (SCHOOL T1) เห็นว่า “ควรมีการส่งเสริมเพ่ือให้

เกิดการใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือให้นกัศึกษาสามารถต่อยอดบูรณาการไปใช้ท างานเพ่ือ

สามารถน ามาใช้ในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิผล โดยแม้แตต่วัครู และท่านผู้บริหารเองก็เช่นกนัท่ีจ าเป็น จึงเห็นสมควรให้เป็นความจ า

เป็นท่ีควรได้รับการพฒันา” (SCHOOL T2) 

      2.3 สมรรถนะด้านการใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย มีแนวทางการพฒันา ดงันี ้                

ในทศันของผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้ สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็น

แนวทางในการพฒันาสมรรถนะในด้านการใช้งานเพ่ือความมัน่คงปลอดภัย กล่าวคือ ในการใช้

งานเพ่ือความมัน่คงปลอดภยั (SCHOOL A1) “นกัศกึษาโดยสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

ของ โปรแกรม Anti-virus ท่ีป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี แตใ่นส่วนของค าเฉพาะท่ีใช้เรียก

ไวรัสแตล่ะรูปแบบ ตลอดจนพิษภยั อนัตรายในการท าลายข้อมลูและการท างานของคอมพิวเตอร์

นัน้ยงัถือว่าอาจมีความจ าเป็นต้องระบุ หรือให้ความรู้อย่างเน้นหนกัมากยิ่งขึน้ พร้อมสอดแทรก

แนวทางการแก้ไข หรือการป้องกนั เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีสมบรูณ์ในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

จริง” สอดคล้องกบั (SCHOOL A2) ท่ีกลา่ววา่ “ผู้สอนจ าเป็นต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง

เสริมการใช้งานในทางท่ีเหมาะสม และสร้างจิตส านึกในการใช้งานท่ีดี ในส่วนของไวรัส

คอมพิวเตอร์ ให้นกัศกึษาสามารถเลือกใช้การบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มการรู้เท่า

ทนัภยัจากสิ่งท่ีกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง เพราะเกิดขึน้ใหม่อยู่ตลอดเวลา” สอดคล้องกบั (SCHOOL 

A3) “เม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้วิจยัเลือกใช้ นกัศกึษาคอ่นข้างมีทกัษะ แตใ่นสว่นของมลัแวร์เป็นภยั

ใกล้ตัวท่ีไม่อาจมองข้ามเพราะมันคือ ซอฟต์แวร์อันตราย ท่ีหมายถึง ไวรัส เวิร์ม โทรจัน และ
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นอนัตรายอ่ืน ๆ จงึเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต้องสง่เสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

เสมือนการเน้นย า้เร่ืองโรคระบาดท่ีเกิดขึน้ก็ได้” สอดคล้องกับ (SCHOOL T1) ท่ีกล่าวว่า “มลัแวร์

หรือไวรัสเป็นปัญหาใหญ่ท่ีมักประสบพบเจอ จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นและฉลาดใช้ และมัลแวร์ เป็น

ปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ และนกัศกึษาควรมีความรู้และทกัษะในด้านนี”้ (SCHOOL T2) 

      2.4 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า มีแนวทางการพฒันา ดงันี ้ในทศันของ

ผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็นแนวทางใน

การพฒันาสมรรถนะในด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า กล่าวคือ (SCHOOL A1) “โดยส่วนใหญ่

นกัศึกษาแทบทุกคน จะสามารถพิมพ์งานในโปรแกรมดงักล่าวได้ แต่ในเร่ืองของการก าหนดช่ือ

เอกสาร และการจดัรูปแบบท่ีมีหลากหลายตามแตล่ะประเภทของเอกสาร หรือหน่วยงานนัน้ เป็น

สิ่งท่ีต้องประยกุต์และท าความเข้าใจ ตลอดจนการน าไปใช้แบบเฉพาะหน้า แต่โดยรวม นกัศกึษา

สามารถใช้งานได้ดี” สอดคล้องกบั (SCHOOL A2) ท่ีกล่าวว่า “นกัศกึษาอาชีวะทกุคนจ าเป็นต้อง

ผา่นวิชาพืน้ฐานคือโปรแกรมพิมพ์ดีดโดยใช้เคร่ืองมือ คือ คอมพิวเตอร์เป็นหลกั แตอ่ยากให้เน้นใน

ส่วนของรูปแบบเอกสารราชการ หรือการจัดรูปแบบตวัหนา ตวัเอียง ตวัขีดเส้นได้ และการย่อ

หน้าตา่ง ๆ ท่ีถกูต้อง และเม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้วิจยัเลือกใช้ เห็นว่าทกุข้อคือกระบวนการเรียนรู้

ในการใช้งานโปรแกรมดงักล่าว แต่มี 3 ข้อท่ีพบเห็นบ่อยและใกล้ตวั สามารถพัฒนาทกัษะเพ่ือ

น าไปใช้งานได้จริงคือ จดัการงานเอกสาร จดัรูปแบบข้อความ และจดัรูปแบบเอกสาร เน่ืองจาก

เป็นความจ าเป็นเบือ้งต้นท่ีใกล้ตวั ควรได้รับการสง่เสริมและเสริมสร้างทกัษะในส่วนนี”้ (SCHOOL 

A3) “โดย 3 อนัดบัแรกจากมากไปน้อย คือ การจัดรูปแบบข้อความ การจัดรูปแบบเอกสาร และ

การจดัการงานเอกสาร เน่ืองจากเป็นแกนหลกัท่ีส าคญัของโปรแกรมประมวลผลค าท่ีเป็นทกัษะท่ี

จ าเป็นหลกั ๆ เพ่ือการใช้งานอยา่งมีประสิทธิผล” (SCHOOL T1) ซึ่งสอดคล้องกบั (SCHOOL T2) 

ท่ีกล่าวว่า “การจัดรูปแบบข้อความ เป็นปัจจัยหลักท่ีนักศึกษาควรมีความรู้และทักษะในด้าน

ดงักลา่วนี”้ 

      2.5 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี  ้                    

ในทศันของผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็น

แนวทางในด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ กล่าวคือ (SCHOOL A1) “นักศึกษาสาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจจะสามารถค านวณค่าพืน้ฐานออกมาเช่นการ บวก ลบ คณู หาร หรือการคิด
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คา่เฉล่ียตา่ง ๆ ได้ แตห่ากจะให้แอดวานซ์ ถึงขัน้สงู อาจเป็นกลุ่มนกัศกึษาสาขาบญัชี ท่ีมีรายวิชา

บญัชีคอมพิวเตอร์ ท่ีเนือ้หาเป็นไปในเร่ืองของการมุ่งผลลัพธ์ในการท าบัญชีผ่านโปรแกรมนี”้ 

สอดคล้องกับ (SCHOOL A2) ท่ีกล่าวว่า “นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งเน้นการใช้งานเป็น

ส าคญั ในเร่ืองของการใช้สตูรตา่ง ๆ ก็มีบรรจไุว้ในการเรียนการสอนอยู่แล้ว แตไ่มใ่ชข่ัน้สงูประเภท

ค านวณบัญชี เหมือนอย่างนักศึกษาสาขาบัญชี หรือการตลาด ท่ีจะมีสูตรการค านวณท่ี

เฉพาะเจาะจงและเป็นขัน้สงูมากกว่า และเม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้วิจยัเลือกใช้ เห็นว่าการใช้สตูร

ฟังก์ชันเพ่ือการค านวณ เป็นหัวใจหลักของโปรแกรมดังกล่าว และหากผิดพลาดจะท าให้

กระบวนการท างานล้มเหลว และในส่วนอ่ืน ๆ เป็นสิ่งท่ีปรับแก้ได้ในการปรับรูปแบบเอกสาร” 

(SCHOOL A3) “เม่ือเรียงล าดบัทกัษะดงักล่าว การใช้สูตรฟังก์ชั่นเพ่ือการค านวณ การป้องกัน

แผ่นงาน และการแทรกวตัถุลงบนแผ่นงาน เป็นแกนหลกัของการใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ

คือการใช้สูตรได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ไม่มีข้อผิดพลาด” (SCHOOL T1) “อีกทัง้สูตรฟังก์ชัน

เพ่ือการค านวณ ก็เป็นปัจจยัและเป้าประสงค์หลกัในการใช้งานนกัศกึษาควรมีความรู้และทกัษะใน

ด้านนี”้ (SCHOOL T2) 

      2.6 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมการน าเสนอ มีแนวทางการพฒันา ดงันี ้ในทศัน 

ของผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็นแนวทาง

ในด้านการใช้โปรแกรมการน าเสนอ กล่าวคือ (SCHOOL A1) “นักศึกษาสามารถออกแบบการ

น าเสนองานโปรแกรมการน าเสนอได้ดี ยกตวัอย่างเชน่ในการสมัมนาน าเสนอการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพของนกัศกึษา ปวส. 2 หลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าเร็จ สามารถจดัการน าเสนอ โดยใช้

เทคนิคต่าง ๆ ได้ มาก ซึ่งอาจต้องมองย้อนไปท่ีการเรียนการสอนว่าได้มีการสอนในเทคนิคตา่ง ๆ 

ได้ครบถ้วนเพียงใด หรือหากท าได้ อาจเป็นเพราะทักษะเฉพาะของนักศึกษาแบบเฉพาะบุคคล      

ก็เป็นได้” สอดคล้องกับ (SCHOOL A2) ท่ีกล่าวว่า “ควรมุ่งเน้นเร่ืองความเหมาะสมและการจัด

องค์ประกอบในหน้างานมากเป็นส าคญั และเม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้ วิจัยเลือกใช้ เห็นว่าการ

ก าหนดภาพเคล่ือนไหว ซึ่งอาจรวมไปถึงการเปล่ียนหน้าสไลด์ต้องมีความเหมาะสม” (SCHOOL 

A3) “โดย 3 อนัดบัแรกจากมากไปน้อย คือ การก าหนดภาพเคล่ือนไหว การจดัการงานน าเสนอ 

และการใช้งานข้อความบนสไลด์ เน่ืองจากเป็นทักษะท่ีส าคญัในการใช้งานโปรแกรมน าเสนอ       

ซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับเนือ้หา และผู้ รับชม รับฟัง” (SCHOOL T1) สอดคล้องกบั (SCHOOL 
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T2) ท่ีกล่าวว่า “การก าหนดภาพเคล่ือนไหวเป็นปัจจยัหลกัของการน าเสนอ นกัศกึษาควรมีความรู้

และทกัษะในด้านนี”้ 

      2.7 สมรรถนะด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้           

ในทศันของผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็น

แนวทางในด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ กล่าวคือ (SCHOOL A1) กล่าวว่า “ภายหลัง

วิกฤตโควิด-19 นกัศึกษาหรือแม้แต่ตวัอาจารย์ผู้สอนเอง ได้มีการพฒันาการในเร่ืองนีม้ากยิ่งขึน้ 

แตจ่ดุหนึ่งท่ีหน้าเป็นห่วงคือ หากเป็นข้อมลูในทางลบั หรือข้อมลูส่วนบคุคลหรือการคดัลอกงานท่ี

มีลิขสิทธ์ิ อาจไม่สามารถแชร์แบบออนไลน์ในพืน้ท่ีสาธารณะทางอินเทอร์เน็ตได้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องมีการเพิ่มเตมิความรู้ในเร่ืองของลิขสิทธ์ิ จึงจ าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องมีการเพิ่มเติมความรู้ใน

การอ้างอิงข้อมูล หรือการเขียนบรรณานุกรม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งท่ีดี” สอดคล้องกับ (SCHOOL A2)      

ท่ีกล่าวว่า “แนวโน้มในเร่ืองการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ นักศกึษา รวมถึงผู้สอน และผู้บริหาร

เอง มีการพฒันาไปอยา่งก้าวกระโดดมากกวา่เม่ือ 2-3 ปีท่ีผ่านมาในการใช้งานระบบออนไลน์เพ่ือ

การท างาน แต่ภายหลังโรคระบาดและมีการก าหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ท าให้ทุก

ภาคส่วนมีวิวัฒนาการมากยิ่งขึน้ ซึ่งเม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้ วิ จัยเลือกใช้ เห็นว่าทุกข้อคือ

กระบวนการของการท างานร่วมกับแบบออนไลน์ โดยในส่วนการใช้งานไม่ติดขดัอะไรเพราะ นศ.

สมัยนีก้้าวทันเทคโนโลยีมาก แต่จุดท่ีน่าเป็นห่วงท่ีจ าเป็นคือ การน าข้อมูลลงเก็บไว้ในพืน้ท่ี

ออนไลน์ หรือการใช้พืน้ท่ีแบ่งปันข้อมูลแบบออนไลน์ น่าจะเป็นส่วนท่ีจ าเป็นท่ีสุด เพราะต้อง

ค านึงถึงความปลอดภัยต่าง ๆ ในการน าข้อมูลเหล่านัน้จดัเก็บและแชร์ต่อ ๆ ไป ยกตวัอย่างเช่น

ข้อมลูส าคญัตา่ง ๆ ของแตล่ะบคุคล เพ่ือให้เห็นภาพ สามารถอ้างอิงตามพระราชบญัญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีค่อนข้างซีเรียส หากด าเนินการและเกิดความร่ัวไหลของข้อมูล” 

(SCHOOL A3) และ “เม่ือจัด 3 อันดับแรกจากมากไปน้อย คือ การใช้พืน้ท่ีแบ่งปันข้อมูลแบบ

ออนไลน์ การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ และการใช้งานโปรแกรมแบ่งปันผ่าน

หน้าจอ เน่ืองจากเป็นแกนหลกัท่ีส าคญัของโปรแกรมการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ท่ี เป็นทกัษะ 

ท่ีจ าเป็นหลกั ๆ เพ่ือการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล” (SCHOOL T1) สอดคล้องกบั (SCHOOL T2)  

ท่ีกล่าวว่า “การท างานร่วมกับแบบออนไลน์เป็นนวตักรรมเดิมท่ีมีผลตอ่การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบนั 

นกัศกึษาควรมีความรู้และทกัษะในด้านนี”้ 
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      2.8 สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทลั มีแนวทางการพฒันา ดงันี ้ในทศัน 

ของผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็นแนวทาง

ในด้านการใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทลั กลา่วคือ “นกัศกึษามีการเรียนการสอนในเร่ืองนี ้ในรายวิชา

มลัติมีเดียในการสร้างส่ือดจิิทลัตา่ง ๆ อยู่แล้ว ทัง้ในการสร้างเว็บไซต์ การรีทชั ตกแตง่รูปภาพ และ

การตดัต่อวิดีโอต่าง ๆ แต่โดยส่วนตวั หากนกัศึกษาสามารถใช้เว็บไซต์เพ่ือการสร้างรายได้ อาทิ

เช่น การสร้างเว็บไซต์ให้เป็นรูปแบบอีคอมเมิร์ซได้ จะยิ่งดีมาก” (SCHOOL A1) ซึ่งสอดคล้องกับ 

(SCHOOL A2) ท่ีกล่าวว่า “นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่วนใหญ่ ถนัดการส่ือออกแบบใน

ปริมาณ 30-40% จากจ านวนนักศึกษาทัง้ชัน้เรียน ทัง้นีเ้กิดจากความชอบ และความถนดัส่วน

บคุคล โดยในรายวิชามลัติมีเดียของอาชีวศกึษามุ่งเน้นให้นกัศกึษาสามารถออกแบบและตกแต่ง

ภาพ และส่ือได้ และควรส่งเสริม แต่อาจไม่ถึงขัน้สูงเทียบเท่านักศึกษาสาขามลัติมีเดีย และเม่ือ

อ้างอิงจากกรอบท่ีผู้ วิจยัเลือกใช้ เห็นว่าหวัใจหลักอยู่ท่ีการใช้ส่ือดิจิทัล ควรเน้นหนกัเพ่ือให้เกิด

ทกัษะและกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้าใจถึงปัจจยัและองค์ประกอบต่าง ๆ ในการใช้งานจริงได้

อย่างเหมาะสม” (SCHOOL A3) โดย “3 อนัดบัแรกจากมากไปน้อยท่ีส าคญัส าหรับนกัศึกษา คือ 

การใช้ส่ือดิจิทัลเพ่ือการท างาน การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ และการใช้โปรแกรมตัดต่อส่ือ

ภาพเคล่ือนไหว เน่ืองจากทัง้ 3 ส่วนในทกัษะด้านการใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทลั สามารถบูรณา

การร่วมกนัเป็นชิน้งานประเภทมลัตมีิเดียท่ีสามารถเข้าถึงผู้ รับสาส์นได้” (SCHOOL T1) สอดคล้อง

กับ (SCHOOL T2) ท่ีกล่าวว่า “การใช้ส่ือดิจิทัล เป็นทักษะภาพรวมของสมรรถนะด้านการใช้

โปรแกรมสร้างส่ือดจิิทลั นกัศกึษาควรมีความรู้และทกัษะในด้านนี”้  

      2.9 สมรรถนะด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้          

ในทศันของผู้บริหารสถานศกึษา และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถสรุปเป็น

แนวทางในด้านการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ กล่าวคือ (SCHOOL A1) ได้กล่าวว่า “พิษภัย      

จากการเผยแพร่ น าเสนอข้อมูลบนโลกออนไลน์ มีอยู่มากและเกิดได้ทุกวินาที เน่ืองจากกระแส   

ของข้อมลูออนไลน์ตลอด 24 ชัว่โมง การแทรกเนือ้หาในการเรียนการสอนให้กบันกัศกึษาได้ทราบ 

น่าจะเป็นแนวทางท่ีส าคญัและจ าเป็น” สอดคล้องกับ (SCHOOL A2) ท่ีกล่าวว่า “การป้องกนัภัย

คกุคามด้านความมัน่คงปลอดภยัในการจดัการข้อมลู และการป้องกนัโปรแกรม ตลอดจนอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามต่าง ๆ อย่างปลอดภัยได้ ซึ่งเม่ืออ้างอิงจากกรอบท่ีผู้ วิจัยเลือกใช้      
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เห็นว่าเร่ืองของปัญหาภยัคกุคามตา่ง ๆ เห็นได้บอ่ยครัง้จากมนษุย์กระท าผา่นเทคโนโลยี จงึเป็นตวั

จกัรท่ีส าคญัในการส่งเสริมให้เกิดทกัษะและความเข้าใจเพ่ือการใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ให้เกิดความมัง่คงปลอดภยัตอ่ไป” (SCHOOL A3) โดย “3 อนัดบัแรกจากมากไปน้อยท่ีจ าเป็น คือ 

การป้องกนัภยัคกุคามด้านความมัน่คงปลอดภยั การปฏิบตัิตามหลกัการเพ่ือรักษาความปลอดภยั 

การปฏิบตัิตามหลกัการใช้งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภยั เน่ืองจากทัง้ 3 ส่วนในทกัษะด้านการ

ใช้ดิจิทลัเพ่ือความมัน่คงปลอดภัย เป็นสิ่งท่ีใกล้ตวัมาก ส่วนในล าดบัท่ี 4 คือการก าหนดรูปแบบ

การพิสจูน์ตวัตน ท่ีเป็นเร่ืองใกล้ตวัไม่แพ้กนั แตต่วัของระบบมักมีความปลอดภยัอยู่แล้ว จึงไม่น่า

เป็นความจ าเป็นขัน้สูง” (SCHOOL T1) และ “การป้องกันภัยคกุคามด้านความมั่นคงปลอดภัย 

เน่ืองจากเป็นทักษะท่ีส าคัญและหากเกิดผลกระทบสิ่งเหล่านีจ้ะท าลายทัง้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศได้ นกัศกึษาควรมีความรู้และทกัษะในด้านนี”้ (SCHOOL T2) 
 

อภปิรายผล 
              ในการวิจยัเร่ือง “การประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง                           
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก” 
สามารถน ามาอภิปรายผลในประเดน็ตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
                    1. การจัดการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557 มีความสอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ                   
และความต้องการอัตราก าลังคนเชิงคุณภาพของสถานประกอบการ ซึ่งมีความเหมาะสม                       
กบัสภาพการณ์ปัจจบุนั (นฤมล เพ็ชรสวุรรณ และ รุจิร์ ภู่สาระ, 2558, น. 65-76) 
                    2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความสอดคล้องและตรงตามทักษะท่ีปรากฏ                   
เป็นมาตรฐาน ดงัปรากฏในงานวิจยัเก่ียวกับหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัอาชีวศกึษา พบว่า 
หลักสูตรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ, 2559, ออนไลน์) อยา่งมีนยัส าคญั 
                    3. บริบทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นทกัษะท่ีส าคญัและมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งในยคุปัจจบุนัตอ่บคุคลทกุภาคส่วน เพ่ือการด ารงชีวิตในยคุสมยัท่ีมีการเติบโตและ
วิวัฒนาการเปล่ียนแปลงไปอย่างไม่หยุดยัง้ ของเทคโนโลยีเพ่ือการด ารงชีวิต การท างาน                              
และกา รพัฒนาชาติ  ด้ ว ยทักษะ  4C คื อ  ความคิ ดส ร้ า ง ส ร ร ค์  (Creativity)  กา รคิ ด                                
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อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การส่ือสาร (Communication) และการท างานเป็นทีม 
ซึ่งมีลักษณะท่ีเปล่ียนไปในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 และ               
ทวีความส าคญัมากยิ่งขึน้จนกลายเป็นสิ่งท่ีต้องมี มากกว่าน่าจะมี นัน่คือ ทกัษะด้านสารสนเทศ
และการส่ือสาร (สมเกียรติ ตัง้กิจวานิช, 2556, น.13) และการมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการค้นหาทกัษะ 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะครูผู้สอน เพ่ือพฒันาศิษย์ให้มีทกัษะการเรียนรู้ 
เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีส าคญัในการเตรียมคนเพ่ือเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน          
และคาดไม่ถึงของคนยุคใหม่ซึ่งต้องมีทกัษะท่ีสงูในการเรียนรู้และปรับตวั (วิจารณ์ พานิช, 2556, 
น.11) มีส่วนช่วยในการเติมเต็ม และเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทัง้นีเ้พ่ือ
ความอยู่รอด และการไม่ตกเป็นเหย่ือ ตลอดจนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้เป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างผสมกลมกลืนกนัซึ่งสอดคล้องกบักรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษ     
ท่ี 21 กรอบความคิดของภาคีเพ่ือทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills) 
โดย (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตฤกษ์, 2556, น.34) อยา่งมีนยัส าคญั 
                    4. ทักษะสมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต ในความสามารถสืบค้นข้อมูล                      
บนอินเทอร์เน็ตซึ่งมีมากมายหลากหลาย และเป็นแหลง่การเรียนรู้ท่ีส าคญัในปัจจบุนั ในการสืบค้น
ข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือตอบโจทย์ท่ีต้องการค้นหา ถือเป็นปัจจัยท่ีส าคญัและสร้างคุณภาพชีวิต                 
ให้มีคุณภาพได้อีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับ Teaching Students Fundamental Web Research 
Skills: Resilient Educator. (2021, June 20, Online) ท่ีกล่าวว่า ทกัษะการค้นคว้า เป็นสิ่งจ าเป็น
และกลายเป็นทกัษะพืน้ฐานส าหรับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบนั เน่ืองจากอิทธิพลของอินเทอร์เน็ต                  
ท่ีช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลท่ีมีความหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยวิธีท่ีสะดวก รวดเร็วและ
ง่ายดายมากยิ่งขึน้ อินเทอร์เน็ตจึงนบัว่ามีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในกระบวนการศึกษาหาข้อมูล 
และเรียนรู้  ต่าง ๆ ดงันัน้ ความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตท่ีมีคณุภาพ และ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูลเหล่านัน้ได้อย่างสูงสุด การอบรม และปลูกฝังทักษะดงักล่าวซึ่งถือเป็น
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสนบัสนนุและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการด ารงชีวิตให้ดียิ่งขึน้ได้  
ทัง้นีใ้นส่วนของการจดัการข้อมลูท่ีสืบค้นได้นัน้ อาจหมายรวมถึงการจดัการ จดัเก็บ และน าไปใช้
ได้จริงเพ่ือการตดัสินใจ ตามกระบวนการทางสารสนเทศ และสร้างข้อมลูสารสนเทศ สู่การบรูณา
การเป็นองค์ความรู้ท่ีส าคญั ก่อเกิดเป็นปัญญาเพ่ือการด ารงชีวิต และการพฒันาตน พฒันาชาติ
ตอ่ไป 
                    5. การให้ความรู้ในเร่ืองทักษะสมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต เกิดขึน้จาก                 
การเรียนรู้ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการทางการศกึษา และในการศกึษาระดบัอาชีวศึกษา ถือเป็นสิ่ง
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ส าคัญท่ีมีบทบาทต่อการผลิตบุคลากรของชาติเพ่ือสามารถประกอบอาชีพ ขับเคล่ือนสังคม 
เศรษฐกิจและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ กนกวรรณ สุภาราญ (2563, ออนไลน์)      
ท่ีกล่าวว่า หากต้องการพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะในการวิจยั และการค้นคว้าท่ีมีคณุภาพยิ่งขึน้นัน้ 
ขัน้แรกจะต้องท าความเข้าใจและเช่ือมัน่ในความสามารถของนกัเรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้น
ข้อมูลท่ีถูกต้องได้ การอบรมหรือฝึกฝนทักษะดงักล่าวไม่ใช่การบอกว่านักเรียนใช้อินเทอร์เน็ต                 
ในการค้นคว้าไมถ่กูต้องหรือใช้ได้ไมดี่พอ แตเ่รียนรู้เพ่ือใช้ให้ดี และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยมี
แนวทาง ดงันี ้

1. การฝึกอบรมผ่านการปฏิบตัิจริงๆ และสะท้อนรายละเอียด วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ว่า                
มีลักษณะใด มีแหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือ หรือมีการรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เหลา่นัน้มากน้อยเพียงใด 

2. จัดท าคู่มือหลักการการค้นคว้าข้อมูล ข้อแนะน าแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ รวมทัง้       
ข้อควรระวังในการน าข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมาย                        
เช่น การไม่คัดลอกข้อมูลของผู้ อ่ืน หรือแอบอ้างข้อมูลมาใช้โดยไม่ขออนุญาต                   
หรือให้การอ้างอิง เป็นต้น 

3. จัดหาชั่วโมงเรียนท่ีท าการอบรมฝึกฝนทักษะการวิจัย และการค้นคว้าเบือ้งต้น                   
เพ่ือเป็นการสร้างพืน้ฐานในการเรียนรู้ตอ่ยอดในระดบัท่ีสงูขึน้ อีกทัง้ท าการประเมิน
ความเข้าใจของนกัเรียนในการค้นคว้า สืบค้นข้อมลูตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

4. บูรณาการเช่ือมโยงทกัษะการค้นคว้าข้อมูลและหลกัการวิจยัอย่างง่ายเข้ากับวิชา
ตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาทกัษะเข้ากบัการเรียนรู้และใช้ในชีวิตประจ าได้อย่างหลากหลาย 
โดยไมจ่ าเป็นจะต้องจ ากดัขอบเขตแคเ่พียงบางวิชาเทา่นัน้ 

5. ส่งเสริมและสนบัสนนุให้นกัเรียนท าการศกึษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่
แคเ่พียงข้อมูลท่ีสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตเท่านัน้ เช่น หนงัสือ วารสารและ
บทความท่ีได้รับการรับรอง เป็นต้น 
 

              ดังนัน้ การปลูกฝังหรืออบรมทักษะการวิจัย และค้นคว้าข้อมูลท่ีดีให้แก่นักเรียนนัน้                    
ครูผู้สอน ในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เองจะต้องมีการพฒันาบทบาทของตนเองให้มีทกัษะท่ีดี
ยิ่งขึน้อยู่เสมอ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติตาม และซึมซับกระบวนการคิด
วิเคราะห์จากครูจนเกิดเป็นความคุ้นชิน และกลายเป็นทกัษะท่ีดีท่ีน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การ
ด าเนินชีวิตตอ่ไปได้ 



  
 

169 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
              จากผลการวิจยัเร่ือง “การประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของนกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูงใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ”                       
ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดงันี ้

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
              การพัฒนาหลักสูตรถือเป็นการเตรียมการด้านบุคลากรท่ีส าคัญ เพ่ือให้มีองค์ความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการด้านตา่ง ๆ ในท่ีนีข้อกล่าวถึงเฉพาะทกัษะและองค์ความรู้ในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ในบริบทการสืบค้นข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมลูท่ีต้องการให้ตอบโจทย์การ
ค้นหา พร้อมทัง้สามารถจดัการข้อมลูท่ีสืบค้น ในการจดัการศกึษา ดงันี ้

      1. ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะเป็นตวัจกัรส าคญัในการบริหารจดัการหลกัสตูรของ
สถานศึกษา ควรมุ่งพฒันาผู้บริหารให้มีความเช่ียวชาญในเร่ืองการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพ่ือการบริหารงาน และเห็นคุณค่าของการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือเป็นส่วน
ช่วยในการตดัสินใจวางนโยบาย แนวทาง หรือรูปแบบกลยุทธ์ ในการพัฒนาสถานศึกษา และ                
เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึน้                            
ในสถานศึกษา ในองค์ประกอบต่าง ๆ ทัง้ในด้านบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานท่ี และ                   
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

      2. ผู้ บริหาร และอาจารย์ผู้ สอน ตลอดจนบุคลากรท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษา ตลอดจนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาต้องเห็นพ้องต้องกันว่าการจัดท าหลักสูตร
สถานศกึษานัน้จะต้องเร่ิมต้นท่ีสถานศกึษา เพียงแตต้่องอาศยัการท า ความเข้าใจในกระบวนการ
จดัท าหลกัสตูรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเป็นไปอยา่งพร้อมใจกนั และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้บริหารเป็นตวัจกัรส าคญัในงานวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนท่ีท า
หน้าท่ีในการขบัเคล่ือนให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

      3. อาจารย์ผู้ สอนมีความตระหนักว่าการบริหารจัดการหลักสูตรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยอาจารย์ผู้สอนควรรับทราบแนวทางเป็นอย่างดีระหว่างโครงสร้าง
หลกัสตูร นโยบายสถานศกึษา และกิจกรรมท่ีส าคญั คือ กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารอย่างมีความสุข โดยการสร้างหลักสูตรสถานศึกษากับการจัดการเรียนการสอนนัน้               
เป็นเร่ืองเดียวกัน กล่าวคือเม่ือสร้างหลกัสูตรเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นเอกสารแกนกลางท่ีจะต้อง
น าไปสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามเอกสารแกนกลางท่ีได้ร่วมกันก าหนดขึน้             
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โดยกระบวนการดงักล่าว อาจารย์ผู้ สอนต้องมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าให้สิ่งท่ีก าหนดไว้          
ในเอกสารแกนกลางได้มีการปฏิบตัิอย่างแท้จริง เพ่ือจะได้ทราบว่าเม่ือน าไปปฏิบตัิจริงแล้วเกิด
ปัญหาอะไร และเม่ือเกิดปัญหาก็น ามาพฒันาปรับปรุงให้ดีขึน้ โดยถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีของตน               
ท่ีจะต้องมุ่งศึกษาหาความรู้ในเ ร่ืองการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการการสืบค้นข้อมูล                               
บนอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมลูท่ีต้องการให้ตอบโจทย์การค้นหา พร้อมทัง้สามารถจดัการข้อมูล     
ท่ีสืบค้นเป็นสว่นท่ีส าคญัหนึง่ในหลกัสตูรของสถานศกึษา 

      4. สถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักให้กับอาจารย์ผู้ สอนทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับ                 
การจดัการบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนของสถานศึกษาว่าการด าเนินการจัดท าหลกัสูตร
สถานศกึษา ท่ีมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นส าคญัเพ่ือการค้นหาข้อมูล
และการสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตนัน้เป็นหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบของบคุลากรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริม
และกระตุ้นให้นกัศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
มากย่ิงขึน้ จนเป็นผลสัมฤทธ์ิร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนในการเรียนรู้ และ                  
พฒันางาน ตลอดจนสงัคม ประเทศชาตไิด้ตอ่ไปได้ 

      5. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าขององค์กรท่ีมีความส าคัญ และเป็นผู้ จุดประกาย
ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนสามารถระดมสรรพก าลงัจากทุกภาคส่วนให้สนบัสนุนสถานศึกษา      
ให้ขบัเคล่ือนการสู่การพฒันาได้บรรลเุป้าหมายการเรียนรู้ได้ โดยจดัโครงการฝึกอบรมและพฒันา
ให้ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในรูปแบบการอบรม                
เชิงปฏิบตัิการ โดยเน้นผู้ เข้ารับการอบรมเป็นศนูย์กลาง และเป็นกระบวนการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะกับบุคคลท่ีสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรม                    
ไปใช้ได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสมตอ่ไป 

      6. ผู้ เรียนซึง่ถือเป็นหวัใจหลกัท่ีส าคญั และเป็นผลผลิตทางการศกึษา สู่การน าความรู้
ท่ีได้ออกไปใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือการศกึษาต่อ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจ เข้าถึง และรู้จกัการ
พฒันาตอ่ยอด ตลอดจนการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านตา่ง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุได้ตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครัง้ต่อไป 
                    การศกึษาวิจยัด้านการประเมินความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในครัง้นี  ้ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ในสถานศกึษาอาชีวศึกษาในเขต



  
 

171 

ภาคตะวนัออกทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถขยายผลสูก่ารพฒันาตอ่ไป ผู้วิจยัมีความเห็นว่าอาจปรับเปล่ียน
กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างไปยงักลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือให้ทราบผลการวิจยัท่ีสอดคล้องตามบริบท                   
ของพืน้ท่ีนัน้ ๆ หรือแม้แตก่ารยกระดับสู่การน าไปใช้ในกลุ่มประชากรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่นกัศกึษาระดบั
อาชีวศึกษา ซึ่งส่วนส าคัญท่ีต้องค านึงถึง คือ การจัดการเรียนการสอน หรือหลักสูตรนัน้ ๆ                      
จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification 
Framework) สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ         
(องค์การมหาชน) ด้วยเป็นส าคญั 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามการประเมินความจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ของนักศึกษานักศึกษา สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
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แบบประเมินโดยผู้เรียนเก่ียวกบัความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์รุกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 

 
ผูว้จิยั นายอธปิตัย ์พฒัน์นาวนิ 

นิสติระดบัปรญิญาโท หลกัสตูร ศศ.ม. (สารสนเทศศกึษา) 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              ความมุ่งหมายของการวิจยั เพือ่ศกึษา ประเมนิและจดัอนัดบัความตอ้งการจ าเป็นในดา้น

ทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนกัศกึษาอาชวีศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี

ชัน้สงู (ปวส.) ในสาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ เพือ่เป็นแนวทางการพฒันาความตอ้งการจ าเป็น 

              นิยามศพัท์เฉพาะ 
                       1. การประเมนิความตอ้งการจ าเป็น (Need Assessment) คอื กระบวนการประมาณ
การอยา่งเป็นระบบเพือ่บ่งชีป้ญัหา หรอืสิง่ซึง่หน่วยงาน หรอืบุคคลตอ้งการ เพือ่น าไปสูก่ารเลอืก
วธิกีารรวบรวมขอ้มลูอยา่งเจาะจง เพือ่คน้หาปญัหาทีแ่ทจ้รงิทีช่ว่ยในการตดัสนิใจ ซึง่ผลการศกึษา
สามารถน าไปใชเ้พือ่การพฒันาความรูแ้ละทกัษะประสทิธภิาพได ้ 
          2. ทกัษะ หมายถงึ ความช านาญหรอืความสามารถในการกระท าหรอืการปฏบิตั ิทัง้
ทางดา้นรา่งกาย สตปิญัญา และสงัคม อนัจะเกดิประโยชน์ต่อบุคคลเพือ่ความส าเรจ็ในการด าเนนิชวีติ
และการท างานสามารถเป็นผูป้ฏบิตังิานได้ด ีและมปีระสทิธภิาพ 
          3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถงึ ความรูท้ ัง้ทฤษฎแีละปฏบิตั ิเกีย่วกบั
เทคโนโลยทีีป่ระกอบดว้ย อปุกรณ์ (hardware) ค าสัง่ (software) และขอ้มลู (data) และ ระบบการ
สือ่สาร (communication) ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นบนเครือ่งมอื (device) เชน่ คอมพวิเตอร ์โทรศพัท ์
ระบบสือ่สารขอ้มลู ดาวเทยีม หรอืเครือ่งมอืสือ่สารใดๆ ทัง้มสีาย และไรส้าย ในการท างานรว่มกบั
ขอ้มลูสารสนเทศ 
          4. นกัศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู หมายถงึ 
ผูเ้รยีนตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู พทุธศกัราช 2557 ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ 
สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
(สอศ.) 
          5. สถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาค
ตะวนัออก หมายถงึ สถานศกึษาทีเ่ปิดสอนในระดบัอาชวีศกึษา ทัง้ภาครฐับาลและภาคเอกชน ในภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย 
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              ค าช้ีแจงส าหรบัผู้ตอบแบบประเมิน แบบประเมนิแบ่งออกเป็น 2 ตอน จ านวน 60 ขอ้ ดงันี้ 
             ตอนที ่1 ขอ้มลูสถานภาพสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 10 ขอ้ 
    ตอนที ่2 ความตอ้งการจ าเป็นทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 50 ขอ้ 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูสถานภาพส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงใน  หน้าขอ้ความและเตมิค าตอบลงในชอ่งว่างตาม
ความเป็นจรงิของทา่น 

1. เพศ  ชาย   หญงิ 
 

2. สาขาวชิา  คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ  อืน่ๆ ………………………………………… 
 

3. ระดบัการศกึษาปจัจุบนั  ปวส.1  ปวส.2 
 

4. ระดบัผลการเรยีน (เกรดเฉลีย่สะสม) .................................. 
 

5. ประเภทสถานศกึษา  รฐับาล  เอกชน 
 

6. จงัหวดัทีต่ ัง้สถานศกึษา ชลบุร ี   ระยอง    จนัทบุร ี   ตราด   
      ฉะเชงิเทรา   นครนายก    ปราจนีบุร ี   สระแกว้ 
 

7. ความถีใ่นการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คอมพวิเตอร ์โทรศพัท์

ระบบสือ่สารขอ้มลู ดาวเทยีม หรอืเครือ่งมอืสือ่สารใดๆ ทัง้มสีายและไรส้าย) ต่อ 1 
สปัดาห ์

  ไมค่อ่ยไดใ้ชง้าน   1-2 วนั   3-4 วนั   5-6 วนั   ทกุวนั     

8. อปุกรณ์ทีใ่ชง้านเป็นประจ า (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
    คอมพวิเตอร ์PC  คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก   โทรศพัทม์อืถอื       
 แทบ็เลต็   อืน่ๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 

 

9. ความรูด้า้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดว้ยวธิกีารใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 

ขอ้) 
  เรยีนตามหลกัสตูร    เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  เพือ่น คนในครอบครวั คนใกลช้ดิสอน  เรยีน หรอือบรมพเิศษเอง 
  สถานศกึษาจดัอบรม    อืน่ๆ (โปรดระบุ) ...................... 

10. หลงัส าเรจ็การศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) แลว้ นกัศกึษา        
มเีป้าหมายในอนาคตอยา่งไร (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี(หลกัสตูรต่อเนื่อง 2 ปี) 
 ประกอบอาชพี 
 ไมแ่น่ใจ             อืน่ๆ (โปรดระบุ) .............................................................. 
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ตอนท่ี 2 ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย ลงในชอ่ง สภาพทีเ่ป็นจรงิ และ สภาพทีค่วรจะเป็น ของ

ความตอ้งการจ าเป็นทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเกณฑค์ะแนน ดงันี้ 

      ระดบั 5 หมายถงึ ระดบัมากทีส่ดุ  
      ระดบั 4 หมายถงึ ระดบัมาก  
      ระดบั 3 หมายถงึ ระดบัปานกลาง  
      ระดบั 2 หมายถงึ ระดบัน้อย  

            ระดบั 1 หมายถงึ ระดบัน้อยทีส่ดุ 
 
ตวัอย่างการตอบแบบสอบถาม 

 
ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สภาพทีเ่ป็นจรงิ สภาพทีค่วรจะเป็น 
<-- น้อยทีสุ่ด–มากทีสุ่ด --> <-- น้อยทีสุ่ด–มากทีสุ่ด --> 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ก. ทา่นสามารถใชง้านฮารด์แวร ์           
ข. ทา่นสามารถใชง้านระบบปฏบิตักิาร           

     แปลความหมายไดด้งันี้ 
                  ขอ้ ก. หมายถงึ สภาพทีเ่ป็นจรงิ ทา่นมทีกัษะในการใชง้านฮารด์แวร ์ในระดบัน้อย แต่
สภาพทีค่วรจะเป็นทา่นตอ้งมทีกัษะในการใชง้านฮารด์แวร ์ในระดบัมาก 
         ขอ้ ข. หมายถงึ สภาพทีเ่ป็นจรงิ ทา่นมทีกัษะในการใชง้านระบบปฏบิตักิาร ในระดบั
น้อย แต่สภาพทีค่วรจะเป็นทา่นตอ้งมทีกัษะในการใชง้านระบบปฏบิตักิาร ในระดบัปานกลาง 
 
 

ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สภาพทีเ่ป็นจรงิ สภาพทีค่วรจะเป็น 

<-- น้อยทีส่ดุ–มากทีสุ่ด --
> 

<-- น้อยทีส่ดุ–มากทีสุ่ด 
--> 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. สมรรถนะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร ์

1. ท่านสามารถใช้งานฮาร์ดแวร์ (เลือกประเภท
ของฮารด์แวรไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งตามลกัษณะการใชง้าน ระบุ
องค์ประกอบ ตลอดจนอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ อุปกรณ์
แสดงผล และแกป้ญัหาการใชง้านฮารด์แวรไ์ด)้ 

          

2. ท่านสามารถใช้งานระบบปฏิบตัิการ (เลือกใช้
งานถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ ซอฟต์แวร์
ระบบ, ซอฟต์แวร์ประยุกต์, โปรแกรมอรรถประโยชน์ 
ตลอดจนแกไ้ขปญัหาการใชร้ะบบปฏบิตักิารได)้ 
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ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

สภาพทีเ่ป็นจรงิ สภาพทีค่วรจะเป็น 
<-- น้อยทีส่ดุ–มากทีสุ่ด --> <-- น้อยทีส่ดุ–มากทีสุ่ด--> 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. สมรรถนะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร ์(ต่อ) 
3. ท่านสามารถจัดการข้อมูล (สร้าง  จัดการ 

เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการก าหนดค่าของแฟ้มข้อมูล
อย่างถูกตอ้งตามลกัษณะการใชง้านได)้ 

          

4. ท่านสามารถส ารองข้อมูล (ด าเนินการส ารอง
ข้อมูล และกู้คืนข้อมูลบน DVD, External hard disk, 
Dropbox, One Drive และ iCloud อย่างถูกตอ้งได)้ 

          

5. ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เลือก
ประเภท และเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนทีก่บัระบบเครอืข่าย 
ตลอดจนใช้งานและปรับแต่งแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนทีไ่ด)้ 

          

6. ท่านสามารถใชง้านคลาวดค์อมพวิติ้ง (ใหบ้รกิาร 
ใ ช้ ง า น  แ ล ะ แ บ่ ง ป ัน ท รั พ ย า ก ร บ น ค ล า ว ด ์
คอมพวิติง้ได)้ 

          

2. สมรรถนะด้านการใช้งานอินเทอรเ์น็ต 
1. ท่านสามารถใช้งานเว็บเบราเซอร์ (เลือกใช้

เครือข่ายอย่างเหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน ทัง้แบบ 
LAN, MAN, WAN, VPN และปรับแต่งการท างานเว็บ 
เบราเซอรอ์ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมได)้ 

          

2. ท่านสามารถสืบค้นข้อมูล (สืบค้นข้อมูลได้
ถูกต้องตามค าค้นที่ก าหนด สบืค้นข้อมูลได้ถูกต้องตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด และจัดการข้อมูลที่สืบค้นได้อย่าง
รวดเรว็) 

          

3. ท่านสามารถใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(สร้าง ปรับแต่งจัดการอีเมล์ได้อย่างเหมาะสมโดยมี
องค์ประกอบที่ถูกต้องตามข้อก าหนด สภาพการใช้งาน 
ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั และสามารถจดัการรายชื่อ
ผูต้ดิต่อบนอเีมลไ์ด)้ 

          

4. ท่านสามารถใช้งานปฏิทิน (แสดงผลปฏิทิน 
สรา้งตารางนดัหมาย และแบ่งปนัปฏทินิใหผู้อ้ื่นใชง้านได)้ 
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ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

สภาพทีเ่ป็นจรงิ สภาพทีค่วรจะเป็น 
<-- น้อยทีสุ่ด–มากทีสุ่ด --> <-- น้อยทีสุ่ด–มากทีสุ่ด -> 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2. สมรรถนะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร ์(ต่อ) 

5. ท่านสามารถใช้งานสื่อสังคม (เลือกใช้และ
ด าเนินการใช้เครือข่ายสื่อสงัคมได้อย่างถูกต้องตามหลกั
ค ว า ม ป ล อ ดภั ย  ทั ้ง ด้ า น กฎห ม า ย , จ ริ ย ธ ร ร ม ,  
ความน่าเชื่อถอื และความปลอดภยัได)้ 

          

6. ท่านสามารถจัดการข้อมูล  (สร้าง  จัดการ 
เคลื่อนยา้ย ใชง้าน และการก าหนดค่าของแฟ้มขอ้มลูอย่าง
ถูกตอ้งตามลกัษณะการใชง้านได)้ 

          

7. ท่านสามารถใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้งาน
การซื้อขาย และการช าระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้อย่าง
ถูกตอ้ง ปลอดภยั เหมาะสมกบัวตัถุประสงค)์ 

          

3. สมรรถนะด้านการใช้งานเพื่อความมัน่คงปลอดภยั 
1. ท่านสามารถใช้บัญชีรายชื่อบุคคล (สร้าง และ

ก าหนดรหสัผ่าน ตลอดจนอตัลกัษณ์บุคคล ในการยนืยนั
ตวัตน เพื่อเขา้สูร่ะบบไดอ้ย่างถูกตอ้ง ปลอดภยั) 

          

2. ท่ านสามารถ ป้องกันภัย คุกคาม (ปรับรุ่ น
ระบบปฏิบัติการ ก าหนดค่าไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล และ
ป้องกนัขอ้มลูสว่นบุคคลไดอ้ย่างถูกตอ้ง ปลอดภยั) 

          

3. ท่านสามารถป้องกนัมลัแวร์ (เลอืกใช้ซอฟต์แวร์
ป้องกนัมลัแวรไ์ดอ้ย่างถูกต้อง หลกีเลีย่งพฤตกิรรมการใช้
งานทีเ่สีย่งต่อความปลอดภยั และตรวจสอบอาการผดิปกติ
จากมลัแวรไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง) 

          

4. ท่านสามารถใช้อนิเทอร์เน็ตอย่างปลอดภยั (ใช้
งานโปรแกรมเบราเซอร ์ก าหนดระบบรหสัลบั และเลอืกใช้
อุปกรณ์เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างถูกตอ้ง ปลอดภยั) 

          

5. ท่านสามารถใชอ้นิเทอรเ์น็ตอย่างถูกต้อง (เขา้ใจ
ขอ้ก าหนดดา้นลขิสทิธิเ์น้ือหาออนไลน์ และใชง้านบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม) 
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ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

สภาพทีเ่ป็นจรงิ สภาพทีค่วรจะเป็น 
<-- น้อยทีสุ่ด–มากทีสุ่ด --> <-- น้อยทีสุ่ด–มากทีสุ่ด -> 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4. สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมประมวลค า 

1. ท่านสามารถจดัการงานเอกสาร (จดัการเอกสาร 
ดว้ยเมนู New, Open, Save แสดงมุมมอง ดว้ยเมนู Views, 
Ruler ค้นหาข้อความ และการแทนที่ ด้วยเมนู Find, 
Replace เคลื่อนย้ายข้อมูลบนเอกสาร ด้วยเมนู Copy, 
Cut, Paste ตลอดจนยกเลิกการกระท าบนเอกสาร ด้วย
เมนู Undo, Redo ได)้ 

          

2. ท่านสามารถจัดการข้อมูล  (สร้าง  จัดการ 
เคลื่อนยา้ย ใชง้าน และการก าหนดค่าของแฟ้มขอ้มลูอย่าง
ถูกตอ้งตามลกัษณะการใชง้านได)้ 

          

3. ท่านสามารถจัดการกับย่ อหน้าในเอกสาร 
(จดัรูปแบบย่อหน้าของเอกสาร ด้วยเมนู Line Spacing, 
Indent ปรบัแต่งเอกสารด้วยชุดรูปแบบ ด้วยเมนู Theme 
และแบ่งส่วนเอกสาร ด้วยเมนู Page Break, Section 
Break ได)้ 

          

4. ท่านสามารถแทรกวตัถุลงบนงานเอกสาร (แทรก
วตัถุและตาราง ดว้ยเมนู Picture, Shape, Table ปรบัแต่ง
วัตถุ ด้วยเมนู Format Object และปรับแต่งตารางใน
เอกสาร ดว้ยเมนู Sort, Convert Text To Table ได)้ 

          

5. ท่านสามารถจดัรูปแบบเอกสาร (จดัรปูแบบ ดว้ย
เ ม นู  Column, Border ก า ห น ด ค่ า  ด้ ว ย เ ม นู  Size, 
Orientation, Margins และแทรกหวักระดาษ ทา้ยกระดาษ
ในเอกสาร ดว้ยเมนู Header & Footer ได)้ 

          

6. ท่านสามารถพิมพ์เอกสาร (ตัง้ค่าการพิมพ์
เอกสาร ดว้ยเมนู Print Setting และแสดงตวัอย่างก่อนการ
พิมพ์ ด้วยเมนู ตลอดจนสัง่พิมพ์เอกสาร ด้วยเมนู Print 
ได)้ 

          

7. ท่านสามารถตรวจทานงานเอกสาร (ตรวจสอบ 
แก้ไข สะกดค า และไวยากรณ์ ด้วยเมนู Spelling & 
Grammar ตลอดจนตรวจสอบจ านวนค าในเอกสารด้วย
เมนู Count และจ ากดัการแก้ไขเอกสารด้วยเมนู Restrict 
Editing ได)้ 
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ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

สภาพทีเ่ป็นจรงิ สภาพทีค่วรจะเป็น 
<-- น้อยทีสุ่ด–มากทีสุ่ด --> <-- น้อยทีสุ่ด–มากทีสุ่ด -> 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5. สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมตารางค านวณ 

1. ท่านสามารถจดัการตารางค านวณ (จดัการแผ่น
งาน ด้วย เม นู  New, Open, Save และจัดเซลล์  แถว 
คอลัมน์ ด้วยเมนู Select, Delete, Hide, Column Width, 
Row Height ได)้ 

          

2. ท่านสามารถปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน (ป้อน
ข้อมูลในแผ่นงาน  ด้วยเมนู Type, AutoFill, Edit data 
เคลื่อนย้ายขอ้มูลบนแผ่นงานได้ กรองข้อมูลในแผ่นงาน 
ดว้ยเมนู Copy, Cut, Paste และ เรยีงล าดบัขอ้มูลบนแผ่น
งาน ดว้ยเมนู Sort Data ได)้ 

          

3. ท่านสามารถจัดการข้อมูล  (สร้าง  จัดการ 
เคลื่อนยา้ย ใชง้าน และการก าหนดค่าของแฟ้มขอ้มลูอย่าง
ถูกตอ้งตามลกัษณะการใชง้านได)้ 

          

4. ท่านสามารถพมิพ์แผ่นงาน (ตัง้ค่าแผ่นงานเพื่อ
การพมิพ์ ดว้ยเมนู  Print Setting แสดงตวัอย่างแผ่นงาน
ก่อนพิมพ์ ด้วยเมนู Print Preview และสัง่พิมพ์แผ่นงาน 
ดว้ยเมนู Print ได)้ 

          

5. ท่านสามารถใช้สูตรฟงัก์ชันเพื่อการค านวณ 
(ค านวณข้อมูลบนแผ่นงานตามสูตรที่ก าหนด ด้วยเมนู 
Formula และใช้ฟงัก์ชนัข้อมูลบนแผ่นงานตามฟงัก์ชนัที่
ก าหนด ดว้ยเมนู Function ได)้ 

          

6. ท่านสามารถแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน (แทรก
วัตถุในแผ่นงาน ด้วยเมนู Picture, Chart และปรับแต่ง
วตัถุ ดว้ยเมนู Format Object ได)้ 

          

7. ท่านสามารถป้องกนัแผ่นงาน (ป้องกนัแผ่นงาน 
ด้วยเมนู Protect และก าหนดแผ่นงานให้เป็นขัน้ตอน
สดุทา้ย ดว้ยเมนู Mark as Final ได)้ 

          

6. สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมการน าเสนอ 
1. ท่านสามารถจัดการงานน าเสนอ (สร้าง และ

จัดการงานน าเสนอ ด้วยเมนู New, Open, Save, View 
ได)้ 

          

2. ท่านสามารถใชง้านขอ้ความบนสไลด ์(จดัรปูแบบ
สไลด ์ดว้ยเมนู Font, Paragraph ได)้ 
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ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

สภาพทีเ่ป็นจรงิ สภาพทีค่วรจะเป็น 
<-- น้อยทีสุ่ด–มากทีสุ่ด --> <-- น้อยทีสุ่ด–มากทีสุ่ด --> 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6. สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมการน าเสนอ (ต่อ) 

3. ท่านสามารถแทรกวัตถุลงบนงานน าเสนอ 
(แทรกวัตถุลงสไลด์ ด้วยเมนู Insert, Table, Picture, 
ClipArt, Shape, SmartArt & Chart ได)้ 

          

4. ท่านสามารถก าหนดการเคลื่อนไหว (ใส่เอฟ
เฟกต์ภาพเคลื่อนไหวลงในสไลด์ ด้วยเมนู Transition & 
Animation ได)้ 

          

5. ท่านสามารถตัง้ค่างานน าเสนอ (น าเสนอภาพนิ่ง 
ดว้ยเมนู Slide show และจดัท าเอกสารในการพมิพ ์ดว้ย
เมนู Print preview & Print ได)้ 

          

8. สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมสรา้งส่ือดิจิทลั 
1. ท่านสามารถจัดการข้อมูล (สร้าง  จัดการ 

เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการก าหนดค่าของแฟ้มข้อมูล
อย่างถูกตอ้งตามลกัษณะการใชง้านได)้ 

          

2. ท่านสามารถใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการท างาน (การ
เลือกใช้สื่อดิจทิลั จ าแนกรูปแบบสื่อดิจิทลั และใช้งานสื่อ
ดจิทิลัไดต้ามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน) 

          

3. ท่านสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ (บนัทึก
รปูภาพจากแหล่งต่างๆได ้ปรบัแต่งรปูภาพได ้และบนัทกึ
รปูภาพเพื่อสัง่พมิพไ์ดถู้กตอ้ง) 

          

4. ท่านสามารถใช้โปรแกรมจับการท างานของ
หน้าจอ (ใช้โปรแกรมจับการท างานของหน้าจอ และ
บนัทกึไฟลจ์ากโปรแกรมจบัการท างานของหน้าจอได)้ 

          

5. ท่ า น ส า ม า ร ถ ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ตั ด ต่ อ สื่ อ
ภาพเคลื่อนไหว (การตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ตาม
ชนิดไฟลไ์ด ้ใชง้านโปรแกรมตดัต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ 
และบนัทกึสือ่ภาพเคลื่อนไหวได)้ 

          

7. สมรรถนะด้านการท างานรว่มกนัแบบออนไลน์ 
1. ท่านสามารถใช้งานพื้นที่ท างานแบบออนไลน์ 

(การท างานบนพืน้ทีก่ารท างานแบบออนไลน์ ใชง้านพืน้ที่
เพื่อการท างานแบบออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
แบ่งปนัพืน้ทีเ่พื่อการท างานแบบออนไลน์ได)้ 
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ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

สภาพทีเ่ป็นจรงิ สภาพทีค่วรจะเป็น 
<-- น้อยทีสุ่ด–มากทีสุ่ด --> <-- น้อยทีสุ่ด–มากทีสุ่ด -> 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
9. สมรรถนะด้านการท างานรว่มกนัแบบออนไลน์ (ต่อ) 

2. ท่านสามารถใช้งานพื้นที่แบ่งปนัขอ้มูลออนไลน์ 
(การแบ่งปนัพืน้ทีข่อ้มลูออนไลน์ไดต้ามวตัถุประสงคก์ารใช้
งาน ใชพ้ืน้ทีแ่บ่งปนัขอ้มูลออนไลน์ไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนด 
แบ่งปนัการใชพ้ืน้ทีข่อ้มลูออนไลน์ได)้ 

          

3. ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมแบ่งปนัหน้าจอ 
(การเลือกใช้โปรแกรมแบ่งปนัหน้าจอได้เหมาะสมกับ
วตัถุประสงคก์ารใชง้าน ใชง้านโปรแกรมแบ่งปนัหน้าจอได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้งานโปรแกรมแบ่งปนัหน้าจอ
ร่วมกนัได)้ 

          

4. ท่ านสามารถจัดการข้อมูล  (สร้าง  จัดการ 
เคลื่อนยา้ย ใชง้าน และการก าหนดค่าของแฟ้มขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งตามลกัษณะการใชง้านได)้ 

          

8. สมรรถนะด้านการใช้ดิจิทลัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั 
1. ท่านสามารถป้องกนัภยัคุกคามด้านความมัน่คง

ปลอดภยั (จดัการขอ้มลูจากภยัคุกคามความมัน่คงไดต้าม
ลกัษณะการใช้งาน ป้องกนัโปรแกรมจากภัยคุกคามต่อ
ความมัน่คงปลอดภยั และป้องกนัอุปกรณ์คอมพวิเตอรจ์าก
ภยัคุกคามต่อความมัน่คงปลอดภยัได)้ 

          

2. ท่านสามารถปฏบิตัติามหลกัการเพื่อรกัษาความ
ปลอดภยั (การรกัษาขอ้มลูใหม้คีวามปลอดภยั รกัษาความ
ปลอดภยัของโปรแกรม) 

          

3. ท่านสามารถปฏบิตัติามหลกัการใช้งานเวบ็เบรา
เซอรอ์ย่างปลอดภยั (การปรบัแต่งเวบ็บราวเซอรใ์หม้คีวาม
ปลอดภัย ใช้งานเว็บบราวเซอร์ได้อย่างปลอดภัย และ
เลือกใช้โปรแกรมเสริมส าหรับเว็บบราวเซอร์ได้อย่าง
ปลอดภยั) 

          

4. ท่านสามารถก าหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน 
(การพสิจูน์ตวัตนดว้ยสิง่ทีเ่ป็นไดต้ามมาตรฐาน และพสิจูน์
ตวัตนดว้ยสิง่ทีม่ไีด)้ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
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แบบสมัภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกบัความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การส่ือสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์รุกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ค าชีแ้จง  
 แบบสมัภาษณ์ฉบบันี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศกึษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี
ชัน้สูง ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก โดย
ความเหน็อาจารยผ์ูบ้รหิารสถานศกึษา ประกอบดว้ย ขอ้มลู 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูถ้กูสมัภาษณ์ 
 ตอนที ่2 ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศกึษา
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก โดยความเหน็อาจารยผ์ูบ้รหิารสถานศกึษา 
 ตอนที่ 3 สภาพปญัหา และความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ในสถานศกึษา
อาชวีศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก โดยความเห็นอาจารย์
ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะในการจดัท าการวจิยัเรื่อง ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สูง ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก  โดย
ความเหน็อาจารยผ์ูบ้รหิารสถานศกึษา 

โปรดพจิารณาขอ้ความในแต่ละขอ้ค าถาม และขอความอนุเคราะหใ์หท้า่นตอบแบบสมัภาษณ์
ให้ตรงกบัสภาพและความเป็นจรงิมากที่สุด เพื่อให้การวิจยันี้มผีลสรุปที่น่าเชื่อถือได้ และน าไปใช้
ประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ โดยขอ้มลูทีไ่ดม้าจากแบบสมัภาษณ์จะเป็นความลบัและไมน่ าเปิดเผยในทีใ่ด ๆ 
โดยมุง่น าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์เฉพาะการศกึษาเพือ่การวจิยัเทา่นัน้ 
 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นความส าคญัของการวิจยัในครัง้นี้ และให้ความ
รว่มมอืในการตอบแบบสมัภาษณ์ 
 

ผูว้จิยั นายอธปิตัย ์พฒัน์นาวนิ 
นิสติระดบัปรญิญาโท หลกัสตูร ศศ.ม. (สารสนเทศศกึษา) 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูถ้กูสมัภาษณ์ 

1. ชือ่ – นามสกลุ ...................................................................................... (ตามความสมคัรใจ) 

2. ชือ่สถานศกึษา ระบ…ุ………………………………………………….…..… 

3. ต าแหน่ง ระบ…ุ……………………………………………………………..… 

4. สงักดั ระบ.ุ................................................................................................  

5. จงัหวดั ระบุ............................................................................................... 

6. ประสบการณ์ในการท างาน ระบ.ุ............................................ปี 

7. สถานทีส่มัภาษณ์ ระบุ................................................................... 

8. วนั/เดอืน/ปี ทีส่มัภาษณ์ ระบุ......................................................... 

9. เวลาทีส่มัภาษณ์ ระบุ.................................................................... 

 
ตอนที ่2 ความต้องการจ าเป็นทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศกึษาสาขาวชิา
คอมพวิเตอร์ธุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก  ตามกรอบคุณวุฒวิชิาชพี (Professional Qualification 
Framework) สมรรถนะหลกัดา้นคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 9 ดา้น 
 
ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ หลกัฐาน 
1 ใ น ส ม ร ร ถน ะ ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น

คอมพวิเตอร์ ท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

2 ใ น ส ม ร ร ถน ะ ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น
อินเทอร์เน็ตท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 
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ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ หลกัฐาน 
3 ในสมรรถนะด้านการใช้งานเพื่อ

ความมัน่คงปลอดภัยท่านมีความ
ต้อ งก า ร จ า เ ป็ น ใ นกา รพัฒน า
นกัศกึษาใน เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

4 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม
ประมวลค าท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

5 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม
ตารางค านวณท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

6 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม
การน าเสนอท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

7 ในสมรรถนะดา้นการท างานร่วมกนั
แบบออนไลน์ท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

8 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม
สร้างสื่อดจิิทลัท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

9 ในสมรรถนะดา้นการท างานร่วมกนั
แบบออนไลน์ท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 
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ตอนท่ี 3 สภาพปญัหา และความตอ้งการจ าเป็นทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักศกึษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง ในสถานศกึษา
อาชวีศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออกในสถานศกึษาของทา่น
เป็นอยา่งไร 

...................................................................................................................................................................

......……………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าการวิจัยเรื่อง ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตร
วชิาชพีชัน้สูง ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาค
ตะวนัออก 

...................................................................................................................................................................

......……………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
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แบบสมัภาษณ์อาจารยผ์ู้สอน เก่ียวกบัความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์รุกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ค าชีแ้จง  
 แบบสมัภาษณ์ฉบบันี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศกึษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี
ชัน้สูง ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก โดย
ความเหน็อาจารยผ์ูส้อน ประกอบดว้ย ขอ้มลู 4 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูถ้กูสมัภาษณ์ 
 ตอนที ่2 ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศกึษา
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา  สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก โดยความเหน็อาจารยผ์ูส้อน 
 ตอนที่ 3 สภาพปญัหา และความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ในสถานศกึษา
อาชวีศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก โดยความเหน็อาจารยผ์ูส้อน 

ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะในการจดัท าการวจิยัเรื่อง ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สูง ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก  โดย
ความเหน็อาจารยผ์ูส้อน 

โปรดพจิารณาขอ้ความในแต่ละขอ้ค าถาม และขอความอนุเคราะหใ์หท้า่นตอบแบบสมัภาษณ์
ให้ตรงกบัสภาพและความเป็นจรงิมากที่สุด เพื่อให้การวิจยันี้มผีลสรุปที่น่าเชื่อถือได้ และน าไปใช้
ประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ โดยขอ้มลูทีไ่ดม้าจากแบบสมัภาษณ์จะเป็นความลบัและไมน่ าเปิดเผยในทีใ่ด ๆ 
โดยมุง่น าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์เฉพาะการศกึษาเพือ่การวจิยัเทา่นัน้ 
 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นความส าคญัของการวิจยัในครัง้นี้ และให้ความ
รว่มมอืในการตอบแบบสมัภาษณ์ 
 

ผูว้จิยั นายอธปิตัย ์พฒัน์นาวนิ 
นิสติระดบัปรญิญาโท หลกัสตูร ศศ.ม. (สารสนเทศศกึษา) 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูถ้กูสมัภาษณ์ 

1. ชือ่ – นามสกลุ ...................................................................................... (ตามความสมคัรใจ) 

2. ชือ่สถานศกึษา ระบ…ุ………………………………………………….…..… 

3. ต าแหน่ง ระบ…ุ……………………………………………………………..… 

4. สงักดั ระบ.ุ................................................................................................  

5. จงัหวดั ระบุ............................................................................................... 

6. ประสบการณ์ในการท างาน ระบ.ุ............................................ปี 

7. สถานทีส่มัภาษณ์ ระบุ................................................................... 

8. วนั/เดอืน/ปี ทีส่มัภาษณ์ ระบุ......................................................... 

9. เวลาทีส่มัภาษณ์ ระบุ.................................................................... 

 
ตอนท่ี 2 ความตอ้งการจ าเป็นทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศกึษาสาขาวชิา
คอมพวิเตอร์ธุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก  ตามกรอบคุณวุฒวิชิาชพี (Professional Qualification 
Framework) สมรรถนะหลกัดา้นคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 9 ดา้น 
 
ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ หลกัฐาน 
1 ใ น ส ม ร ร ถน ะ ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น

คอมพวิเตอร์ ท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

2 ใ น ส ม ร ร ถน ะ ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น
อินเทอร์เน็ตท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

3 ในสมรรถนะด้านการใช้งานเพื่อ
ความมัน่คงปลอดภัยท่านมีความ
ต้อ งก า ร จ า เ ป็ น ใ นกา รพัฒน า
นกัศกึษาใน เรือ่งใด เพราะเหตุใด 
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ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ หลกัฐาน 
4 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม

ประมวลค าท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

5 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม
ตารางค านวณท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

6 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม
การน าเสนอท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

7 ในสมรรถนะดา้นการท างานร่วมกนั
แบบออนไลน์ท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

8 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม
สร้างสื่อดจิิทลัท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

  

9 ในสมรรถนะดา้นการท างานร่วมกนั
แบบออนไลน์ท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 
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ตอนท่ี 3 สภาพปญัหา และความตอ้งการจ าเป็นทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักศกึษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง ในสถานศกึษา
อาชวีศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออกในสถานศกึษาของทา่น
เป็นอยา่งไร 

...................................................................................................................................................................

......……………………………………………………………………………………………..……………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าการวิจัยเรื่อง ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตร
วชิาชพีชัน้สูง ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาค
ตะวนัออก 

...................................................................................................................................................................

......……………………………………………………………………………………………..……………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
ค่าสถติจิากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิ 

โปรแกรม SPSS (Statistics Package for Social Sciences) 
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“Codebook“ 

 

“Gender“ 

  Value Count Percent 

Standard Attributes Label เพศ   

Valid Values 1 ชาย 200 55.1% 

2 หญิง 163 44.9% 

 

“Branch“ 

  Value Count Percent 

Standard Attributes Label สาขาวิชา   

Valid Values 1 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 363 100.0% 

2 อ่ืนๆ 0 .0% 

 

“Level“ 

  Value Count Percent 

Standard Attributes Label ระดับการศึกษา   

Valid Values 1 ปวส.1 97 26.7% 

2 ปวส.2 266 73.3% 
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“GPAX“ 

  Value 

Standard Attributes Label ระดับผลการเรียน 

N Valid 363 

Missing 0 

Central Tendency and Dispersion Mean 3.1686 

Standard Deviation .34558 

Percentile 25 3.0000 

Percentile 50 3.1100 

Percentile 75 3.2800 

 

“Type“ 

  Value Count Percent 

Standard Attributes Label ประเภทสถานศึกษา   

Valid Values 1 รัฐบาล 142 39.1% 

2 เอกชน 221 60.9% 
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“Location“ 

  Value Count Percent 

Standard Attributes Label จังหวัดที่ต้ัง

สถานศึกษา 

  

Valid Values 1 ชลบุร ี 99 27.3% 

2 ระยอง 45 12.4% 

3 จันทบุร ี 22 6.1% 

4 ตราด 69 19.0% 

5 ฉะเชิงเทรา 68 18.7% 

6 นครนายก 15 4.1% 

7 ปราจีนบรุ ี 27 7.4% 

8 สระแก้ว 18 5.0% 

 

 

“Offen“ 

  Value Count Percent 

Standard Attributes Label ความถี่ในการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

Valid Values 1 ไม่ค่อยได้ใช้งาน 22 6.1% 

2 1-2 วัน 24 6.6% 

3 3-4 วัน 54 14.9% 

4 5-6 วัน 255 70.2% 

5 ทุกวัน 8 2.2% 
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“Device“ 

  Value Count Percent 

Standard Attributes Label อุปกรณ์ทีใ่ช้งานเป็น

ประจ า 

  

Valid Values 1 คอมพิวเตอร์ PC 2 .6% 

2 คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก 56 15.4% 

3 โทรศัพท์มือถือ 305 84.0% 

4 แท็บเล็ต 0 .0% 

5 อ่ืน ๆ 0 .0% 

 

 

“Knowledge“ 

  Value Count Percent 

Standard Attributes Label ความรู้พื้นฐานด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

Valid Values 1 เรียนตามหลักสูตร 161 44.4% 

2 เรียนรู้ด้วยตนเอง 0 .0% 

3 เพื่อน คนใน

ครอบครัว คน

ใกล้ชิดสอน 

0 .0% 

4 เรียน หรืออบรม

พิเศษเอง 

0 .0% 

5 สถานศึกษาจัดอบรม 202 55.6% 

6 อื่น ๆ 0 .0% 
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“SK1 OLAP Cubes“ 

“Case Processing Summary“ 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานคอมพวิเตอร์;  

ฮาร์ดแวร ์ * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานคอมพิวเตอร์;  

ฮาร์ดแวร ์ * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานคอมพวิเตอร์;  

ระบบปฏบิัติการ/ซอฟต์แวร์  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานคอมพิวเตอร์;  

ระบบปฏบิัติการ/ซอฟต์แวร์  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานคอมพวิเตอร์;  

จัดการข้อมลู  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานคอมพิวเตอร์;  

จัดการข้อมลู  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานคอมพวิเตอร์;  

ส ารองข้อมูล  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานคอมพิวเตอร์;  

ส ารองข้อมูล  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานคอมพวิเตอร์;  

ใช้งานอุปกรณเ์คลื่อนที ่ * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานคอมพิวเตอร์;  

ใช้งานอุปกรณเ์คลื่อนที ่ * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานคอมพวิเตอร์;  

ใช้งานคลาวด์คอมพิวต้ิง  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานคอมพิวเตอร์;  

ใช้งานคลาวด์คอมพิวต้ิง  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 
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“OLAP Cubes“ 

สาขาวิชา:Total 

 
Sum N Mean 

Std. 

Deviation 

% of Total 

Sum % of Total N 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานคอมพวิเตอร์; 

ฮาร์ดแวร ์

1571 363 4.33 .644 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งาน

คอมพิวเตอร์; ฮาร์ดแวร ์

1093 363 3.01 .721 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานคอมพวิเตอร์; 

ระบบปฏบิัติการ/ซอฟต์แวร์ 

1521 363 4.19 .717 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งาน

คอมพิวเตอร์; ระบบปฏิบัติการ/ซอฟต์แวร์ 

1166 363 3.21 .733 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานคอมพวิเตอร์; 

จัดการข้อมลู 

1522 363 4.19 .864 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งาน

คอมพิวเตอร์; จัดการข้อมูล 

1140 363 3.14 .693 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานคอมพวิเตอร์; 

ส ารองข้อมูล 

1545 363 4.26 .655 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งาน

คอมพิวเตอร์; ส ารองข้อมูล 

1029 363 2.83 .657 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานคอมพวิเตอร์; 

ใช้งานอุปกรณเ์คลื่อนที ่

1470 363 4.05 .539 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งาน

คอมพิวเตอร์; ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

1164 363 3.21 .647 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานคอมพวิเตอร์; 

ใช้งานคลาวด์คอมพิวต้ิง 

1511 363 4.16 .616 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งาน

คอมพิวเตอร์; ใช้งานคลาวด์คอมพวิต้ิง 

1031 363 2.84 .654 100.0% 100.0% 
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“SK2 OLAP Cubes“ 

“Case Processing Summary“ 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานเว็บเบราเซอร ์ * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานเว็บเบราเซอร ์ * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

สืบค้นข้อมลู  * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

สืบค้นข้อมลู  * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานไปรษณีย์อิเลก็ทรอนกิส์  * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานไปรษณีย์อิเลก็ทรอนกิส์  * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานปฏิทิน  * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานปฏิทิน  * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานสื่อสังคม  * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานสื่อสังคม  * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานโปรแกรมสื่อสาร  * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานโปรแกรมสื่อสาร  * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  * สาขาวิชา 

363 49.1% 376 50.9% 739 100.0% 
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“OLAP Cubes“ 

สาขาวิชา:Total 

 
Sum N Mean 

Std. 

Deviation 

% of Total 

Sum % of Total N 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานเว็บเบราเซอร ์

1530 363 4.21 .727 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต; ใช้งานเว็บเบราเซอร ์

1235 363 3.40 .700 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต; 

สืบค้นข้อมลู 

1464 363 4.03 .817 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต; สืบค้นข้อมูล 

1260 363 3.47 .614 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานไปรษณีย์อิเลก็ทรอนกิส์ 

1544 363 4.25 .658 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต; ใช้งานไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส ์

1229 363 3.39 .487 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานปฏิทิน 

1589 363 4.38 .588 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต; ใช้งานปฏิทิน 

1093 363 3.01 .721 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานสื่อสังคม 

1455 363 4.01 .781 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต; ใช้งานสื่อสังคม 

904 363 2.49 .658 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้งานโปรแกรมสื่อสาร 

1492 363 4.11 .757 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต; ใช้งานโปรแกรมสื่อสาร 

1220 363 3.36 .779 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานอินเทอร์เน็ต;  

ใช้ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

1544 363 4.25 .658 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต; ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

1229 363 3.39 .487 100.0% 100.0% 
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“SK3 OLAP Cubes“ 

“Case Processing Summary“ 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย;  

ใช้บัญชรีายชื่อบุคคล  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานเพือ่ความมั่นคงปลอดภัย;  

ใช้บัญชรีายชื่อบุคคล  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย;  

ป้องกันภัยคุกคาม  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานเพือ่ความมั่นคงปลอดภัย; 

ป้องกันภัยคุกคาม  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย;  

ป้องกันมัลแวร ์ * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานเพือ่ความมั่นคงปลอดภัย;  

ป้องกันมัลแวร ์ * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย;  

ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานเพือ่ความมั่นคงปลอดภัย;  

ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย;  

ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานเพือ่ความมั่นคงปลอดภัย;  

ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 
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““OLAP Cubes“ 

สาขาวิชา:Total 

 
Sum N Mean 

Std. 

Deviation 

% of Total 

Sum % of Total N 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัย; ใช้บัญชรีายชื่อบุคคล 

1449 363 3.99 .927 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานเพือ่ความ

มั่นคงปลอดภัย; ใช้บัญชรีายชื่อบุคคล 

1137 363 3.13 .793 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัย; ป้องกันภัยคุกคาม 

1471 363 4.05 .639 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานเพือ่ความ

มั่นคงปลอดภัย; ป้องกันภัยคุกคาม 

1143 363 3.15 .713 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัย; ป้องกันมัลแวร ์

1563 363 4.31 .859 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานเพือ่ความ

มั่นคงปลอดภัย; ป้องกันมัลแวร ์

1115 363 3.07 .892 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัย; ใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง

ปลอดภัย 

1489 363 4.10 .680 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานเพือ่ความ

มั่นคงปลอดภัย; ใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง

ปลอดภัย 

1181 363 3.25 .568 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้งานเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัย; ใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง

ถูกต้อง 

1490 363 4.10 .681 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้งานเพือ่ความ

มั่นคงปลอดภัย; ใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง

ถูกต้อง 

1182 363 3.26 .663 100.0% 100.0% 
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“SK4 OLAP Cubes“ 

“Case Processing Summary“ 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

จัดการงานเอกสาร  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

จัดการงานเอกสาร  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

จัดรูปแบบข้อความ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

จัดรูปแบบข้อความ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

จัดการกบัย่อหน้าในเอกสาร  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

จัดการกบัย่อหน้าในเอกสาร  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

แทรกวัตถลุงบนงานเอกสาร  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

แทรกวัตถลุงบนงานเอกสาร  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

จัดรูปแบบเอกสาร  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

จัดรูปแบบเอกสาร  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

พิมพ์เอกสาร  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

พิมพ์เอกสาร  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

ตรวจทานงานเอกสาร  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมประมวลผลค า;  

ตรวจทานงานเอกสาร  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 
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“OLAP Cubes“ 

สาขาวิชา:Total 

 
Sum N Mean 

Std. 

Deviation 

% of Total 

Sum % of Total N 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; จัดการงานเอกสาร 

1516 363 4.18 .795 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; จัดการงานเอกสาร 

1165 363 3.21 .407 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; จัดรปูแบบข้อความ 

1520 363 4.19 .715 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; จัดรปูแบบข้อความ 

1162 363 3.20 .542 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; จัดการกับย่อหน้า 

ในเอกสาร 

1414 363 3.90 .732 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; จัดการกับย่อหน้า 

ในเอกสาร 

1185 363 3.26 .572 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; แทรกวัตถ ุ

ลงบนงานเอกสาร 

1544 363 4.25 .741 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; แทรกวัตถ ุ

ลงบนงานเอกสาร 

1265 363 3.48 .619 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; จัดรปูแบบเอกสาร 

1525 363 4.20 .717 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; จัดรปูแบบเอกสาร 

1166 363 3.21 .737 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; พิมพ์เอกสาร 

1455 363 4.01 .781 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; พิมพ์เอกสาร 

1166 363 3.21 .737 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; ตรวจทานงานเอกสาร 

1449 363 3.99 .792 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม

ประมวลผลค า; ตรวจทานงานเอกสาร 

1166 363 3.21 .737 100.0% 100.0% 
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“SK5 OLAP Cubes“ 

“Case Processing Summary“ 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

จัดการตารางค านวณ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

จัดการตารางค านวณ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

พิมพ์แผ่นงาน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

พิมพ์แผ่นงาน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการค านวณ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการค านวณ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

แทรกวัตถลุงบนแผ่นงาน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

แทรกวัตถลุงบนแผ่นงาน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

ป้องกันแผ่นงาน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมตารางค านวณ;  

ป้องกันแผ่นงาน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 
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“OLAP Cubes“ 

สาขาวิชา:Total 

 
Sum N Mean 

Std. 

Deviation 

% of Total 

Sum % of Total N 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตาราง

ค านวณ; จัดการตารางค านวณ 

1395 363 3.84 .648 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม

ตารางค านวณ; จัดการตารางค านวณ 

1113 363 3.07 .422 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตาราง

ค านวณ; ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน 

1474 363 4.06 .632 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม

ตารางค านวณ; ปรบัแต่งข้อมูลในแผ่นงาน 

1182 363 3.26 .826 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตาราง

ค านวณ; จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน 

1532 363 4.22 .645 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมตาราง

ค านวณ; จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน 

1226 363 3.38 .782 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตาราง

ค านวณ; พิมพ์แผ่นงาน 

1556 363 4.29 .562 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม

ตารางค านวณ; พิมพ์แผ่นงาน 

1246 363 3.43 .924 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตาราง

ค านวณ; ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการค านวณ 

1620 363 4.46 .780 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม

ตารางค านวณ; ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการ

ค านวณ 

762 363 2.10 .815 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตาราง

ค านวณ; แทรกวัตถลุงบนแผ่นงาน 

1571 363 4.33 .762 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม

ตารางค านวณ; แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน 

1142 363 3.15 .708 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมตาราง

ค านวณ; ป้องกันแผ่นงาน 

1550 363 4.27 .735 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม

ตารางค านวณ; ป้องกันแผ่นงาน 

1090 363 3.00 .615 100.0% 100.0% 
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“SK6 OLAP Cubes“ 

“Case Processing Summary“ 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน;  

จัดการงานน าเสนอ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน;  

จัดการงานน าเสนอ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน;  

ใช้งานข้อความบนสไลด ์ * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน;  

ใช้งานข้อความบนสไลด ์ * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน;  

แทรกวัตถลุงบนงานน าเสนอ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน;  

แทรกวัตถลุงบนงานน าเสนอ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน; 

ก าหนดการเคลื่อนไหว  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน; 

ก าหนดการเคลื่อนไหว  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน;  

ต้ังค่างานน าเสนอ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน;  

ต้ังค่างานน าเสนอ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 
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“OLAP Cubes“ 

สาขาวิชา:Total 

 
Sum N Mean 

Std. 

Deviation 

% of Total 

Sum % of Total N 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมการ

น าเสนองาน; จัดการงานน าเสนอ 

1575 363 4.34 .764 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมการ

น าเสนองาน; จัดการงานน าเสนอ 

1166 363 3.21 .548 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมการ

น าเสนองาน; ใช้งานข้อความบนสไลด ์

1550 363 4.27 .827 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมการ

น าเสนองาน; ใช้งานข้อความบนสไลด ์

1164 363 3.21 .405 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมการ

น าเสนองาน; แทรกวัตถุลงบนงานน าเสนอ 

1491 363 4.11 .763 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมการ

น าเสนองาน; แทรกวัตถุลงบนงานน าเสนอ 

1184 363 3.26 .571 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมการ

น าเสนองาน; ก าหนดการเคลื่อนไหว 

1499 363 4.13 .846 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมการ

น าเสนองาน; ก าหนดการเคลื่อนไหว 

1096 363 3.02 .517 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมการ

น าเสนองาน; ต้ังค่างานน าเสนอ 

1395 363 3.84 .648 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมการ

น าเสนองาน; ต้ังค่างานน าเสนอ 

1117 363 3.08 .452 100.0% 100.0% 
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“SK7 OLAP Cubes“ 

“Case Processing Summary“ 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล;  

ใช้โปรแกรมสร้างเวบ็  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล;  

ใช้โปรแกรมสร้างเวบ็  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล;  

ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการท างาน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล;  

ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการท างาน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล;  

ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล;  

ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล;  

ใช้โปรแกรมจบัการท างานของหน้าจอ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล;  

ใช้โปรแกรมจบัการท างานของหน้าจอ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล;  

ใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล;  

ใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 
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“OLAP Cubes“ 

สาขาวิชา:Total 

 
Sum N Mean 

Std. 

Deviation 

% of Total 

Sum % of Total N 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรม 

สร้างสื่อดิจิทัล; ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ 

1529 363 4.21 .809 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรม 

สร้างสื่อดิจิทัล; ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ 

1125 363 3.10 .682 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมสร้าง 

สื่อดิจิทัล; ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการท างาน 

1482 363 4.08 .974 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมสร้าง

สื่อดิจิทัล; ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการท างาน 

775 363 2.13 .864 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมสร้าง 

สื่อดิจิทัล; ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 

1413 363 3.89 .619 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมสร้าง

สื่อดิจิทัล; ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 

1116 363 3.07 .564 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมสร้าง 

สื่อดิจิทัล; ใช้โปรแกรมจับการท างานของ

หน้าจอ 

1416 363 3.90 .614 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมสร้าง

สื่อดิจิทัล; ใช้โปรแกรมจับการท างานของ

หน้าจอ 

1116 363 3.07 .667 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้โปรแกรมสร้าง 

สื่อดิจิทัล; ใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อ

ภาพเคลื่อนไหว 

1541 363 4.25 .655 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้โปรแกรมสร้าง

สื่อดิจิทัล; ใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อ

ภาพเคลื่อนไหว 

1137 363 3.13 .612 100.0% 100.0% 
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“SK8 OLAP Cubes“ 

“Case Processing Summary“ 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

สภาพที่เป็นจริง; การท างานร่วมกนัแบบออนไลน์;  

ใช้งานพื้นที่ท างานแบบออนไลน์  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การท างานร่วมกันแบบออนไลน์;  

ใช้งานพื้นที่ท างานแบบออนไลน์  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การท างานร่วมกนัแบบออนไลน์;  

ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การท างานร่วมกันแบบออนไลน์;  

ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การท างานร่วมกนัแบบออนไลน์;  

ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การท างานร่วมกันแบบออนไลน์;  

ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การท างานร่วมกนัแบบออนไลน์;  

ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การท างานร่วมกันแบบออนไลน์;  

ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 
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“OLAP Cubes“ 

สาขาวิชา:Total 

 
Sum N Mean 

Std. 

Deviation 

% of Total 

Sum % of Total N 

สภาพที่เป็นจริง; การท างานร่วมกนัแบบ

ออนไลน์; ใช้งานพื้นที่ท างานแบบออนไลน์ 

1453 363 4.00 .942 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การท างานร่วมกันแบบ

ออนไลน์; ใช้งานพื้นที่ท างานแบบออนไลน์ 

1238 363 3.41 .613 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การท างานร่วมกนัแบบ

ออนไลน์; ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมลู

ออนไลน์ 

1520 363 4.19 .715 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การท างานร่วมกันแบบ

ออนไลน์; ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมลู

ออนไลน์ 

1165 363 3.21 .546 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การท างานร่วมกนัแบบ

ออนไลน์; ใช้งานโปรแกรมแบ่งปนัหน้าจอ 

1447 363 3.99 .781 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การท างานร่วมกันแบบ

ออนไลน์; ใช้งานโปรแกรมแบ่งปนัหน้าจอ 

1142 363 3.15 .611 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การท างานร่วมกนัแบบ

ออนไลน์; ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกล

ผ่านจอภาพ 

1481 363 4.08 .741 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การท างานร่วมกันแบบ

ออนไลน์; ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกล

ผ่านจอภาพ 

1140 363 3.14 .608 100.0% 100.0% 
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“SK9 OLAP Cubes“ 

“Case Processing Summary“ 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้ดิจทิัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย; 

ป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้ดิจทิัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย; 

ป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้ดิจทิัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย;  

ปฏิบัติตามหลักการเพื่อรกัษาความปลอดภัย  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้ดิจทิัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย; 

ปฏิบัติตามหลักการเพื่อรกัษาความปลอดภัย  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้ดิจทิัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย;  

ปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภัย  * 

สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้ดิจทิัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย; 

ปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภัย  * 

สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้ดิจทิัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย; 

ก าหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้ดิจทิัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย; 

ก าหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน  * สาขาวิชา 

363 100.0% 0 .0% 363 100.0% 
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“OLAP Cubes“ 

สาขาวิชา:Total 

 
Sum N Mean 

Std. 

Deviation 

% of Total 

Sum % of Total N 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้ดิจทิัลเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัย; ป้องกันภัยคุกคามด้าน

ความมั่นคงปลอดภัย 

1509 363 4.16 .780 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้ดิจทิัลเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัย; ป้องกันภัยคุกคามด้าน

ความมั่นคงปลอดภัย 

932 363 2.57 .887 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้ดิจทิัลเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัย; ปฏิบัติตามหลักการเพื่อ

รักษาความปลอดภัย 

1504 363 4.14 .773 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้ดิจทิัลเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัย; ปฏิบัติตามหลักการเพื่อ

รักษาความปลอดภัย 

1162 363 3.20 .542 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้ดิจทิัลเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัย; ปฏิบัติตามหลักการใช้งาน

เว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภัย 

1508 363 4.15 .859 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้ดิจทิัลเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัย; ปฏิบัติตามหลักการใช้งาน

เว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภัย 

1189 363 3.28 .759 100.0% 100.0% 

สภาพที่เป็นจริง; การใช้ดิจทิัลเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัย; ก าหนดรูปแบบการพิสูจน์

ตัวตน 

1492 363 4.11 .757 100.0% 100.0% 

สภาพที่ควรจะเป็น; การใช้ดิจทิัลเพื่อความ

มั่นคงปลอดภัย; ก าหนดรูปแบบการพิสูจน์

ตัวตน 

1220 363 3.36 .779 100.0% 100.0% 
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ภาคผนวก จ 

ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสัมภาษณ์จากผู้บริหารสถานศึกษา 
และอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ผู้บริหารสถานศึกษา คนที่ 1 (SCHOOL A1) 
 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูถู้กสมัภาษณ์ 
1. ชื่อ – นามสกุล ............................................-....................................... (ตามความสมคัรใจ) 
2. ชื่อสถานศกึษา ระบุ………………………….-..……………………….…..… 
3. ต าแหน่ง ระบุ                  ผูช่้วยผูอ้ านวยการ ฝา่ยวชิาการ                  . 
4. สงักดั ระบุ…………………………...……….-..……………………….…..… 
5. จงัหวดั ระบุ                                     ชลบุร ี                                . 
6. ประสบการณ์ในการท างาน ระบุ                20                                 ปี 
7. สถานทีส่มัภาษณ์ ระบุ……………….…….-..………………..……….…..… 
8. วนั/เดอืน/ปี ทีส่มัภาษณ์ ระบุ               25 พฤศจกิายน 2563              . 
9. เวลาทีส่มัภาษณ์ ระบุ                             17.00 น.                        . 
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ตอนที่ 2 “ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชวีศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
(Professional Qualification Framework) สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 9 
ดา้น“ 
ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
1 ในสมรรถนะดา้นการใชง้าน

คอมพวิเตอร ์ท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพฒันานกัศกึษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

โดยเนื้อหาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน
มุง่ใหน้กัศกึษารู ้และเขา้ใจสถาปตัยกรรม
คอมพวิเตอร ์ซึง่หมายถงึ ฮารด์แวรแ์ละ
ซอฟตแ์วรท์ีจ่ าเป็นในการท างาน โดยหลงั
ผลสมัฤทธิใ์หน้กัศกึษาสามารถประกอบ หรอื
แกไ้ขความบกพรอ่งในส่วนของฮารด์แวรไ์ด ้และ
สามารถบรหิารจดัการเลอืกใชซ้อฟ์ตแวรท์ี่
เกีย่วขอ้งและจ าเป็นกบัการท างานอย่างชาญ
ฉลาด ตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน เพราะ
นกัศกึษาอาชวีะ มกัเป็นทีต่้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยมคีวามน่าเชื่อถอืในการมี
ทกัษะสามารถแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์
ในหน่วยงาน องคก์รได ้ในระดบัขัน้ตน้ ถงึขัน้
กลาง 

2 ในสมรรถนะดา้นการใชง้าน
อนิเทอรเ์น็ตท่านมคีวามตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันานกัศกึษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตของเรา มุง่เน้นให้
นกัศกึษาสามารถสบืคน้เพื่อการคน้ควา้หาความรู้
จากแหล่งทีเ่ชื่อถอืได ้และรูเ้ท่าทนัพษิภยัทาง
อนิเทอรเ์น็ต ยกตวัอยา่งเช่นในรายวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาคน้ควา้ 
(ปวส.1) เคยมอียูช่่วงหนึ่ง ทีอ่าจารยผ์ูส้อนมี
ความรูด้า้นสารสนเทศศาสตร ์ไดน้ าเอาองค์
ความรูท้ีม่ ีมาบูรณาการสอนในเรือ่งของขอ้มลู 
และสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ท าใหน้กัศกึษา
สามารถน าเอาไปประยกุตใ์ชใ้นการท ารายงาน 
ท าการคน้หา คน้ควา้และอา้งองิได ้ทัง้ผูท้ีส่ าเรจ็
การศกึษาออกไป และผูท้ีอ่อกไปเพื่อประกอบ
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ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
อาชพี หรอืแมแ้ต่ในการฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ในหน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ เพราะการน าองค์
ความรูเ้พื่อไปใชจ้รงิในปจัจุบนัไมไ่ดจ้ ากดัอยูแ่ค่
ในหอ้งสมดุ แต่สามารถใชค้อมพวิเตอร ์หรอื
แมแ้ต่โทรศพัทม์อืถอื และอนิเทอรเ์น็ตในการ
สบืคน้ได ้และทัง้นี้ในส่วนของตนเองซึง่เป็น
ผูบ้รหิารสถานศกึษาของตนดว้ยเช่นกนั  

3 ในสมรรถนะดา้นการใชง้านเพื่อ
ความมัน่คงปลอดภยัท่านมคีวาม
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
นกัศกึษาใน เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

ในเรือ่งของความมัน่คงปลอดภยั นกัศกึษาโดย
ส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งของ 
โปรแกรม Anti-virus ทีป้่องกนัไวรสัคอมพวิเตอร์
เป็นอยา่งด ีแต่ในส่วนของค าเฉพาะทีใ่ชเ้รยีก
ไวรสัแต่ละรปูแบบ ตลอดจนพษิภยั อนัตรายใน
การท าลายขอ้มลูและการท างานของคอมพวิเตอร์
นัน้ยงัถอืว่าอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งระบุ หรอืให้
ความรูอ้ย่างเน้นหนกัมากยิง่ขึน้ พรอ้มสอดแทรก
แนวทางการแกไ้ข หรอืการป้องกนั เพื่อใหเ้ป็น
องคค์วามรูท้ีส่มบูรณ์ในการน าไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์จรงิ  

4 ในสมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรม
ประมวลค าท่านมคีวามตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันานกัศกึษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

โดยส่วนใหญ่นกัศกึษาแทบทุกคน จะสามารถ
พมิพง์านในโปรแกรมดงักล่าวได ้แต่ในเรือ่งของ
การก าหนดชื่อเอกสาร และการจดัรปูแบบทีม่ ี
หลากหลายตามแต่ละประเภทของเอกสาร หรอื
หน่วยงานนัน้ เป็นสิง่ทีต่อ้งประยกุตแ์ละท าความ
เขา้ใจ ตลอดจนการน าไปใชแ้บบเฉพาะหน้า แต่
โดยรวม นกัศกึษาสามารถใชง้านไดด้ ี
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ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
5 ในสมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรม

ตารางค านวณท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพฒันานกัศกึษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

ในส่วนโปรแกรมตารางค านวณนัน้ นกัศกึษา
สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิจะสามารถค านวณค่า
พืน้ฐานออกมาเช่นการ บวก ลบ คณู หาร หรอื
การคดิค่าเฉลีย่ต่าง ๆ ได ้แต่หากจะใหแ้อดวานซ ์
ถงึขัน้สงู อาจเป็นกลุ่มนกัศกึษาสาขาบญัช ีทีม่ ี
รายวชิาบญัชคีอมพวิเตอร ์ทีเ่นื้อหาเป็นไปในเรือ่ง
ของการมุง่ผลลพัธใ์นการท าบญัชผี่านโปรแกรมนี้ 

6 ในสมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมการ
น าเสนอท่านมคีวามตอ้งการจ าเป็น
ในการพฒันานกัศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

นกัศกึษาสามารถออกแบบการน าเสนองาน
โปรแกรมการน าเสนอไดด้ ียกตวัอยา่งเช่นในการ
สมัมนาน าเสนอการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของ
นกัศกึษา ปวส. 2 หลงัฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ส าเรจ็ สามารถจดัการน าเสนอ โดยใชเ้ทคนิคต่าง 
ๆ ไดด้ ีแต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นการจบัวาง
ขอ้ความและภาพประกอบทีด่มีาก ซึง่อาจตอ้ง
มองยอ้นไปทีก่ารเรยีนการสอนว่าไดม้กีารสอนใน
เทคนิคต่าง ๆ ไดค้รบถว้นเพยีงใด หรอืหากท าได ้
อาจเป็นเพราะทกัษะเฉพาะของนกัศกึษาแบบ
เฉพาะบุคคลกเ็ป็นได ้
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ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
7 ในสมรรถนะดา้นการท างานรว่มกนั

แบบออนไลน์ท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพฒันานกัศกึษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

ในประเดน็นี้ เรยีกไดว้่าภายหลงัวกิฤตโควดิ-19 
นกัศกึษาหรอืแมแ้ต่ตวัอาจารยผ์ูส้อนเอง ไดม้กีาร
พฒันาการในเรือ่งนี้มากยิง่ขึน้ แต่จดุหนึ่งทีห่น้า
เป็นห่วงคอื หากเป็นขอ้มลูในทางลบั หรอืขอ้มลู
ส่วนบุคคลหรอืการคดัลอกงานทีม่ลีขิสทิธิ ์อาจไม่
สามารถแชรแ์บบออนไลน์ในพืน้ทีส่าธารณะทาง
อนิเทอรเ์น็ตได ้จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีาร
เพิม่เตมิความรูใ้นเรือ่งของลขิสทิธิ ์มอีาจารย์
ผูส้อนท่านหนึ่งไดเ้คยสอดแทรกเนื้อหา และสอน
ใหน้กัศกึษารูจ้กัการอา้งองิขอ้มลู หรอืการเขยีน
บรรณานุกรม ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ทีด่ ีในทางกลบักนั
พืน้ทีส่าธารณะเพื่อการท างานรว่มกนับน
อนิเทอรเ์น็ตกเ็กดิขึน้มาเยอะมากพอสมควร และ
มคีวามหลากหลาย อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งให้
ความรูเ้พิม่เตมิในเรือ่งของการบรหิารจดัการใหม้ี
ความรดักุม รวมไปถงึใหใ้ชป้ระโยชน์จากพืน้ที่
เหล่านัน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

8 ในสมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรม
สรา้งสื่อดจิทิลัท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพฒันานกัศกึษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

นกัศกึษามกีารเรยีนการสอนในเรือ่งนี้ ในรายวชิา
มลัตมิเีดยีในการสรา้งสื่อดจิทิลัต่าง ๆ อยูแ่ลว้ ทัง้
ในการสรา้งเวบ็ไซต ์การรทีชั ตกแต่งรปูภาพ 
และการตดัต่อวดิโีอต่าง ๆ แต่โดยส่วนตวั หาก
นกัศกึษาสามารถใชเ้วบ็ไซต์เพื่อการสรา้งรายได ้
อาทเิช่น การสรา้งเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นรปูแบบอี
คอมเมริซ์ได ้จะยิง่ดมีาก 

9 ในสมรรถนะดา้นการใชด้จิทิลัเพื่อ
ความมัน่คงปลอดภยัท่านมคีวาม
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
นกัศกึษาใน เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

เรยีกไดว้่าพษิภยัจากการเผยแพร ่น าเสนอขอ้มลู
บนโลกออนไลน์ มอียู่มากและเกดิไดทุ้กวนิาท ี
เนื่องจากกระแสของขอ้มลูออนไลน์ตลอด 24 
ชัว่โมง การแทรกเนื้อหาในการเรยีนการสอน
ใหก้บันกัศกึษาไดท้ราบ น่าจะเป็นแนวทางที่
ส าคญัและจ าเป็น 
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ตอนท่ี 3 “สภาพปญัหา และความตอ้งการจ าเป็นทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของนกัศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ใน
สถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออกใน
สถานศกึษาของท่านเป็นอย่างไร“ 
1. สมรรถนะดา้นการใชง้านคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก่ ไวรสัแต่ละรปูแบบ และพษิภยัจากสิง่เหล่านัน้  . 
2. สมรรถนะดา้นการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ การสบืคน้ขอ้มลูและการอา้งองิแหล่งขอ้มลูเพื่อ 
การคน้ควา้และการใชช้วีติประจ าวนั                                       . 
3. สมรรถนะดา้นการใชง้านเพื่อความมัน่คงปลอดภยั ไดแ้ก่ ความมัน่คงปลอดภยัในเรือ่งมลัแวร์
4. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมประมวลค า ไดแ้ก่ การจดัรปูแบบขอ้ความ      . 
5. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ ไดแ้ก่ ใชส้ตูรฟงักช์นัเพื่อการค านวณ     . 
6. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมการน าเสนอ ไดแ้ก่ ภาพรวมการใชโ้ปรแกรมการน าเสนอไดด้ี
7. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมสรา้งสื่อดจิทิลั ไดแ้ก่ ใชโ้ปรแกรมสรา้งเวบ็เพื่องานอคีอมเมริซ์ 
8. สมรรถนะดา้นการท างานรว่มกนัแบบออนไลน์ ไดแ้ก่ ใชง้านพืน้ทีแ่บ่งปนัขอ้มลูออนไลน์      . 
9. สมรรถนะดา้นการใชด้จิทิลัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั ไดแ้ก่ ป้องกนัภยัคุกคามดา้นความ     .
มัน่คงปลอดภยั                                                            . 
 
ตอนท่ี 4 “ขอ้เสนอแนะในการจดัท าการวจิยัเรือ่ง ความตอ้งการจ าเป็นทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ของนกัศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สงู ในสถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาค
ตะวนัออก“ 
              ความมุง่หวงัในการจดัการเรยีนการสอน มุ่งพฒันาทกัษะลอ้ความแผนพฒันา        .
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560–2564) และ สอดคลอ้งตาม          .
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที1่2 (พ.ศ. 2560–2564) และยทุธศาสตรช์าตริะยะ 
20 ปี ซึง่ไดก้ลัน่กรองออกมาเป็น 2 ส่วนคอื ระดบั ปวช. ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี . 
พุทธศกัราช 2562 และ ระดบั ปวส. ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง พุทธศกัราช    . 
2557 ซึง่ผูว้จิยัไดห้ยบิยกเอากรอบมาตรฐานคุณวุฒวิชิาชพี ของสถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี          . 
(องคก์ารมหาชน) ซึง่สามารถจ ากดัความภาพรวม (Overview) ของเนื้อหา โครงสรา้งและ       .
รายวชิาของหลกัสตูรทีจ่ดัใหม้กีารเรยีนการสอนนกัศกึษาระดบั ปวส.1 และ ปวส. 2 ไดค้รบถว้น
ดแีลว้                                                                                                            .          
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ผู้บริหารสถานศึกษา คนที่ 2 (SCHOOL A2) 
 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูถู้กสมัภาษณ์ 

1. ชื่อ – นามสกุล ............................................-....................................... (ตามความสมคัรใจ) 
2. ชื่อสถานศกึษา ระบุ………………………….-..……………………….…..… 

3. ต าแหน่ง ระบุ                               ผูอ้ านวยการ                             . 

4. สงักดั ระบุ…………………………...……….-..……………………….…..… 

5. จงัหวดั ระบุ                                     ชลบุร ี                                . 

6. ประสบการณ์ในการท างาน ระบุ                15                                 ปี 

7. สถานทีส่มัภาษณ์ ระบุ……………….…….-..………………..……….…..… 

8. วนั/เดอืน/ปี ทีส่มัภาษณ์ ระบุ               25 พฤศจกิายน 2563              . 

9. เวลาทีส่มัภาษณ์ ระบุ                             18.30 น.                         . 
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ตอนที่ 2 “ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชวีศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
(Professional Qualification Framework) สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 9 
ดา้น“ 
 
ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
1 ในสมรรถนะด้าน

ก า ร ใ ช้ ง า น
คอมพวิเตอร์ ท่านมี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุ รกิจสามารถใช้ทักษะต่าง ๆ ด้าน
คอมพวิเตอรซ์อฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้ในระดบัด ีแต่ควรเน้นในเรื่อง
น าไปใช้งานจรงิในหน้างาน ทัง้การประกอบคอมพวิเตอร์ และการลง
โปรแกรมทีต่้องการ เหมาะสมกบังานนัน้ ๆ ในส่วนอื่น ๆ คงเป็นเรื่องที่
นักศกึษาต้องประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์เฉพาะหน้า ในส่วนของวทิยาลยั
ไดส้อนตามหลกัสูตร และโดยคณาจารยผ์ูม้คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะ
ทางอาท ิอาจารยผ์ูส้อนทีจ่บสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์สาขาวทิยาการ
คอมพวิเตอร ์และวทิยาการสารสนเทศ 

2 ในสมรรถนะด้าน
ก า ร ใ ช้ ง า น
อินเทอร์เน็ตท่านมี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 
 
 

การเรยีนการสอนเพื่อการคน้หาขอ้มลู ความรูจ้ากสื่ออนิเทอรเ์น็ต เป็นสิง่
ที่ได้ด าเนินการมานานแล้ว แต่ในส่วนที่เพิม่เติมเขา้มาและมคีวามเป็น
ห่วงคอื นักศกึษาส่วนใหญ่มกัใช้โทรศพัท์มอืถอืเป็นเครื่องมอืดงัจะเหน็
ได้ว่านักศึกษาแทนทุกคนกว่า 90% มมีอืถอืสมาร์ทโฟน ในส่วนที่เป็น
ห่วงและอยากใหเ้น้นหนักคอืเรือ่งของสื่อสงัคมออนไลน์ ทีเ่กดิเป็นปญัหา
ในสงัคมบ่อยครัง้ ครอูาจารยผ์ูส้อนควรส่งเสรมิ และจดัการแนวทางการ
เรยีนการสอนทีม่เีนื้อหาใหเ้กดิการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมต่อไป 

3 ในสมรรถนะด้าน
การใชง้านเพื่อความ
มัน่คงปลอดภยัท่าน
มีค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

ภยัความมัน่คงทีเ่กดิจากการกระท าของมนุษย ์หรอืผูใ้ชง้านจดัว่าเป็นสิง่
ที่น่าเป็นห่วงในระดบัหนึ่ง ผู้เป็นครู หรือผู้สอนจ าเป็นต้องให้ความรู้ 
ความเขา้ใจ และสรา้งเสรมิการใชง้านในทางทีเ่หมาะสม อกีประการหนึ่ง
คอื ผู้ใช้ หรอืผู้เรยีนนัน้ จ าเป็นต้องมจีติส านึกในการใช้งานที่ด ีในส่วน
ของไวรสัคอมพวิเตอร ์นกัศกึษาส่วนใหญ่สามารถเลอืกใชอ้ยา่งเหมาะสม 
แต่ต้องเพิม่การรูเ้ท่าทนัภยัจากสิง่ทีก่ล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเกดิขึน้
ใหมไ่ดต้ลอดเวลา  
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ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
4 ในสมรรถนะด้าน

การ ใช้ โ ป รแกรม
ประมวลค าท่านมี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

การจดัการงานเอกสารเป็นทีย่อมรบัว่านักศกึษาสามารถเปิดใชง้าน และ
พมิพเ์อกสารได ้เพราะนกัศกึษาอาชวีะทุกคนจ าเป็นต้องผ่านวชิาพืน้ฐาน
คอืโปรแกรมพมิพด์ดีโดยใชเ้ครื่องมอืคอืคอมพวิเตอรเ์ป็นหลกั แต่อยาก
ใหเ้น้นในส่วนของรปูแบบเอกสารราชการ หรอืการจดัรปูแบบตวัหนา ตวั
เอยีง ตวัขดีเสน้ได ้และการยอ่หน้าต่าง ๆ ทีถู่กตอ้ง 

5 ในสมรรถนะด้าน
การ ใช้ โ ป รแกรม
ตารางค านวณท่าน
มีค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

ต้องยอมรบัว่านักศกึษาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ มุ่งเน้นการใชง้านเป็นส าคญั 
ในเรื่องของการใชสู้ตรต่าง ๆ กม็บีรรจุไวใ้นการเรยีนการสอนอยูแ่ลว้ แต่
ไม่ใช่ข ัน้สูงประเภทค านวณบญัช ีเหมอืนอย่างนักศกึษาสาขาบญัชี หรอื
การตลาด ทีจ่ะมสีตูรการค านวณทีเ่ฉพาะเจาะจงและเป็นขัน้สงูมากกว่า 

6 ในสมรรถนะด้าน
การใชโ้ปรแกรมการ
น าเสนอท่านมคีวาม
ต้องการจ าเป็นใน
การพฒันานักศกึษา
ใน เรื่องใด เพราะ
เหตุใด 

โดยส่วนใหญ่นกัศกึษาท าไดด้ ีแต่ควรมุง่เน้นเรือ่งความเหมาะสมและการ
จดัองคป์ระกอบในหน้างานมากเป็นส าคญั 

7 ในสมรรถนะด้าน
การท างานร่วมกัน
แบบออนไลน์ท่านมี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

แนวโน้มในเรื่องการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ นักศกึษา รวมถงึผูส้อน 
และผูบ้รหิารเอง มกีารพฒันาไปอย่างก้าวกระโดดมากกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่
ผ่านมาในการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อการท างาน แต่ภายหลังโรค
ระบาดและมกีารก าหนดมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม ท าใหทุ้กภาค
ส่วนมวีวิฒันาการมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะนักศกึษาเองที่ได้ใชรู้ปแบบการ
เรยีนการสอนออนไลน์อยา่งกวา้งขวางมากขึน้  
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ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
8 ในสมรรถนะด้าน

การ ใช้ โ ป รแกรม
สรา้งสื่อดจิทิลัท่านมี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส่วนใหญ่ ถนัดการสื่อออกแบบใน
ปริมาณ 30-40% จากจ านวนนักศึกษาทัง้ชัน้เรียน ทัง้นี้ เกิดจาก
ความชอบ และความถนัดส่วนบุคคล ในส่วนของการจดัการเรยีนการ
สอนนัน้ เรามวีชิามลัตมิเีดยีที่มุ่งเน้นให้นักศกึษาสามารถออกแบบและ
ตกแต่งภาพ และสื่อได้ และควรส่งเสริม แต่ไม่ถึงขัน้สูงเทียบเท่า
นกัศกึษาสาขามลัตมิเีดยี  

9 ในสมรรถนะด้าน
การ ใช้ดิจิทัล เพื่ อ
ค ว า ม มั ่ น ค ง
ป ล อ ด ภั ย ท่ า น มี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

เน้นเรื่องการป้องกนัภยัคุกคามด้านความมัน่คงปลอดภยัในการจดัการ
ขอ้มูล และการป้องกนัโปรแกรม ตลอดจนอุปกรณ์คอมพวิเตอรจ์ากภยั
คุกคามต่าง ๆ อยา่งปลอดภยัได ้
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ตอนท่ี 3 “สภาพปญัหา และความต้องการจ าเป็นทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของนักศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ใน
สถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออกใน
สถานศกึษาของท่านเป็นอยา่งไร“ 

1. สมรรถนะดา้นการใชง้านคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก่ คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรไ์ดใ้น
ระดบัด ีแต่ควรเน้นในเรือ่งน าไปใชง้านจรงิในหน้างาน                                 . 
2. สมรรถนะดา้นการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ สื่อสงัคมออนไลน์       
.3. สมรรถนะดา้นการใชง้านเพื่อความมัน่คงปลอดภยั ไดแ้ก่ ความมัน่คงปลอดภยัในเรือ่ง
มลัแวร ์และไวรสัคอมพวิเตอร ์                             . 
4. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมประมวลค า ไดแ้ก่ การจดัการรปูแบบขอ้ความ     . 
5. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ ไดแ้ก่ ใชส้ตูรฟงักช์นัเพื่อการค านวณ     . 

6. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมการน าเสนอ ไดแ้ก่ การมุง่เน้นเรือ่งความเหมาะสมและ  .
การจดัองคป์ระกอบของงานน าเสนอในการปฏบิตัจิรงิ                          . 
7. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมสรา้งสื่อดจิทิลั ไดแ้ก่ ใชส้ื่อดจิทิลัเพื่อการท างาน     . 
8. สมรรถนะดา้นการท างานรว่มกนัแบบออนไลน์ ไดแ้ก่ ภาพรวมการท างานรว่มกนัแบบ  .
ออนไลน์                                . 
9. สมรรถนะดา้นการใชด้จิทิลัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั ไดแ้ก่ ป้องกนัภยัคุกคามดา้นความ
มัน่คงปลอดภยั                                           . 

ตอนท่ี 4 “ข้อเสนอแนะในการจัดท าการวิจ ัยเรื่อง  ความต้องการจ าเป็นทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก“ 

              หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู พุทธศกัราช 2557 มกีารจดัการเรยีนการสอน 
และโครงสรา้ง รายวชิาใหค้วามรูก้บันักศกึษาระดบั ปวส.1 และ ปวส. 2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์
ธุรกจิไดค้รบถว้น แต่สิง่ทีต่อ้งค านึงเป็นอยา่งยิง่คอื ผูเ้รยีนมเีป้าหมายในการน าไปใชเ้พื่อต่อยอด
สู่การเรยีนต่อระดบัปรญิญาตร ีหรอื ใช้เพื่อประกอบอาชพีตอบโจทย์ตามหน่วยงานและภาระ
งานที่ท าหรอืไม่ อย่างไร จงึเป็นหน้าที่และบทบาททีส่ าคญั ตลอดจนเป็นโจทยท์ีท่า้ทายต่อการ
สอน และการจดัการศกึษาของผูส้อน และสถานศกึษาดว้ยเช่นกนั ในการปรบัเนื้อหา รปูแบบให้
เขา้ถงึและทนัต่อยคุสมยัเป็นส าคญั                     
. 
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ผู้บริหารสถานศึกษา คนที่ 3 (SCHOOL A3) 
 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูถู้กสมัภาษณ์ 

1. ชื่อ – นามสกุล ............................................-....................................... (ตามความสมคัรใจ) 
2. ชื่อสถานศกึษา ระบุ………………………….-..……………………….…..… 

3. ต าแหน่ง ระบุ                               ผูอ้ านวยการ                             . 

4. สงักดั ระบุ…………………………...……….-..……………………….…..… 

5. จงัหวดั ระบุ                                     ตราด                                 . 

6. ประสบการณ์ในการท างาน ระบุ                23                                 ปี 

7. สถานทีส่มัภาษณ์ ระบุ……………….…….-..………………..……….…..… 

8. วนั/เดอืน/ปี ทีส่มัภาษณ์ ระบุ               29 พฤศจกิายน 2563              . 

9. เวลาทีส่มัภาษณ์ ระบุ                             10.00 น.                        . 
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ตอนที่ 2 “ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชวีศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
(Professional Qualification Framework) สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 9 
ดา้น“ 
 
ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
1 ในสมรรถนะด้าน

ก า ร ใ ช้ ง า น
คอมพวิเตอร์ ท่านมี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

อา้งองิจากกรอบทีผู่ว้จิยัเลอืกใช ้เหน็ว่าทุกขอ้มคีวามจ าเป็นเท่าเทยีมกนั
และเป็นทกัษะที่จ าเป็นทัง้สิ้น แต่มอียู่ 2 ขอ้ในความเหน็ที่ใกล้เคยีงกนั 
คอื การส ารองขอ้มูล และคลาวด์คอมพวิติ้งที่เป็นบรบิทของการส ารอง
ขอ้มลูในรปูแบบออฟไลน์และออนไลน์ น่าจะมสี่วนส าคญัทีจ่ าเป็นในการ
ส่งเสรมิให้เกดิกระบวนการเรยีนรูส้ าหรบั นศ. มากขึน้เนื่องจากคลาวด์
เป็นรปูแบบใหมท่ีม่กีารพฒันาขึน้ 

2 ในสมรรถนะด้าน
ก า ร ใ ช้ ง า น
อินเทอร์เน็ตท่านมี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

อา้งองิจากกรอบทีผู่ว้จิยัเลอืกใช ้เหน็ว่าสิง่ทีใ่กลต้วั นศ.มากคอื สื่อสงัคม
ออนไลน์ เพราะเป็นสิง่ที่ใกล้ตวัมากที่สุด ควรได้รบัการส่งเสรมิและถือ
เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างมากในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจถึง
ผลกระทบและโทษในการใช้งานแบบผิด ๆ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น
การศึกษานอกห้องเรียนที่ได้รบัการต่อยอดจากประเด็นปญัหาที่ อ.
ผูส้อนไกดไ์ลน์ใหแ้ลว้ จากในหอ้งเรยีนกไ็ด้ 
 

3 ในสมรรถนะด้าน
ก า ร ใ ช้ ง า น เ พื่ อ
ค ว า ม มั ่ น ค ง
ป ล อ ด ภั ย ท่ า น มี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

อา้งองิจากกรอบทีผู่ว้จิยัเลอืกใช ้เหน็ว่าการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเกดิขึน้มา
นานแล้ว ตลอดไปถงึการใช้งานอีเมลก็เป็นสิง่ที่ใช้กนัมาระยะหนึ่งและ 
นศ.ค่อนขา้งมทีกัษะ แต่ในส่วนของมลัแวร์เป็นภยัใกล้ตวัที่ไม่อาจมอง
ขา้งเพราะมนัคอื ซอฟต์แวรอ์นัตราย ที่หมายถงึ ไวรสั เวริม์ โทรจนั และ
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นอนัตรายอื่น ๆ ทีแ่ฮกเกอรใ์ชเ้พื่อท าลายลา้ง
และเพื่อเข้าถึงข้อมูลจงึเป็นสิง่ที่จ าเป็นต้องส่งเสรมิให้เกดิกระบวนการ
เรยีนรู ้เสมอืนการเน้นย า้เรือ่งโรคระบาดทีเ่กดิขึน้กไ็ด้ 

  
 
 

 



  237 

ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
4 ในสมรรถนะด้าน

การ ใช้ โ ป รแกรม
ประมวลค าท่านมี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

อ้างองิจากกรอบที่ผู้วจิยัเลอืกใช้ เหน็ว่าทุกขอ้คอืกระบวนการเรยีนรูใ้น
การใช้งานโปรแกรมดังกล่าว แต่มี 3 ข้อที่พบเห็นบ่อยและใกล้ตัว 
สามารถพัฒนาทักษะเพื่อน าไปใช้งานได้จริงคือ จดัการงานเอกสาร 
จดัรูปแบบข้อความ และจดัรูปแบบเอกสาร เนื่องจากเป็นความจ าเป็น
เบือ้งตน้ทีใ่กลต้วั ควรไดร้บัการส่งเสรมิและเสรมิสรา้งทกัษะในส่วนนี้ 

5 ในสมรรถนะด้าน
การ ใช้ โ ป รแกรม
ตารางค านวณท่าน
มีค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

อ้างอิงจากกรอบที่ผู้วิจ ัยเลือกใช้ เห็นว่าการใช้สูตรฟงัก์ชันเพื่อการ
ค านวณ เป็นหวัใจหลกัของโปรแกรมดงักล่าว และหากผดิพลาดจะท าให้
กระบวนการท างานลม้เหลว และในส่วนอื่น ๆ เป็นสิง่ทีป่รบัแก้ไดใ้นการ
ปรบัรปูแบบเอกสาร 

6 ในสมรรถนะด้าน
การใชโ้ปรแกรมการ
น าเสนอท่านมคีวาม
ต้องการจ าเป็นใน
การพฒันานักศกึษา
ใน เรื่องใด เพราะ
เหตุใด 

อ้างองิจากกรอบที่ผู้วจิยัเลอืกใช้ เหน็ว่าการก าหนดภาพเคลื่อนไหว ซึ่ง
อาจรวมไปถงึการเปลีย่นหน้าสไลดต์อ้งมคีวามเหมาะสม 

7 ในสมรรถนะด้าน
การท างานร่วมกัน
แบบออนไลน์ท่านมี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

อ้างอิงจากกรอบที่ผู้วจิยัเลอืกใช้ เหน็ว่าทุกข้อคอืกระบวนการของการ
ท างานร่วมกบัแบบออนไลน์ โดยในส่วนการใช้งานไม่ตดิขดัอะไรเพราะ 
นศ.สมยันี้ก้าวทนัเทคโนโลยมีาก แต่จุดทีน่่าเป็นห่วงทีจ่ าเป็นคอื การน า
ข้อมูลลงเก็บไว้ในพื้นที่ออนไลน์ หรือการใช้พื้นที่แบ่งปนัข้อมูลแบบ
ออนไลน์ น่าจะเป็นส่วนทีจ่ าเป็นที่สุด เพราะต้องค านึงถงึความปลอดภยั
ต่าง ๆ ในการน าขอ้มลูเหล่านัน้จดัเกบ็และแชรต่์อ ๆ ไป ยกตวัอย่างเช่น
ขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล เพื่อใหเ้หน็ภาพ สามารถอา้งองิตาม
พระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ค่อนขา้งซเีรยีส 
หากด าเนินการและเกดิความรัว่ไหลของขอ้มลู 
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ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
8 ในสมรรถนะด้าน

การ ใช้ โ ป รแกรม
สรา้งสื่อดจิทิลัท่านมี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

อ้างองิจากกรอบที่ผู้วจิยัเลอืกใช้ เหน็ว่าหวัใจหลกัอยู่ที่ขอ้ 2 คอื การใช้
สื่อดิจทิลั ควรเน้นหนักเพื่อให้เกิดทกัษะและกระบวนการเรยีนรู้อย่าง
เข้าใจถึงปจัจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ในการใช้งานจริงได้อย่าง
เหมาะสม 

9 ในสมรรถนะด้าน
การใช้ดิจิทัล เพื่ อ
ค ว า ม มั ่ น ค ง
ป ล อ ด ภั ย ท่ า น มี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จ าเป็นในการพฒันา
นักศกึษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 

อา้งองิจากกรอบทีผู่ว้จิยัเลอืกใช ้เหน็ว่าเรือ่งของปญัหาภยัคุกคามต่าง ๆ 
ซึง่เปิดขึน้และเหน็ไดบ้่อยครัง้ทัง้จากมนุษยก์ระท าผ่านเทคโนโลย ีจงึเป็น
ตวัทีส่ าคญัในการส่งเสรมิให้เกดิทกัษะและความเขา้ใจเพื่อการใชง้านได้
อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมใหเ้กดิความมัง่คงปลอดภยั 
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ตอนท่ี 3 “สภาพปญัหา และความต้องการจ าเป็นทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของนักศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ใน
สถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออกใน
สถานศกึษาของท่านเป็นอยา่งไร“ 

1. สมรรถนะดา้นการใชง้านคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก่ คลาวดค์อมพวิติง้         . 
2. สมรรถนะดา้นการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ สื่อสงัคมออนไลน์       . 
3. สมรรถนะดา้นการใชง้านเพื่อความมัน่คงปลอดภยั ไดแ้ก่ ความมัน่คงปลอดภยัใน      ..
เรือ่งมลัแวร ์และไวรสัคอมพวิเตอร ์                             . 
4. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมประมวลค า ไดแ้ก่ จดัการงานเอกสาร จดัรปูแบบขอ้ความ 
และจดัรปูแบบเอกสาร                              . 
5. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ ไดแ้ก่ ใชส้ตูรฟงักช์นัเพื่อการค านวณ     .     
.6. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมการน าเสนอ ไดแ้ก่ การก าหนดภาพเคลื่อนไหว           . 
7. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมสรา้งสื่อดจิทิลั ไดแ้ก่ ใชส้ื่อดจิทิลัเพื่อการท างาน     . 
8. สมรรถนะดา้นการท างานรว่มกนัแบบออนไลน์ ไดแ้ก่ การท างานรว่มกนัแบบออนไลน์  . 
9. สมรรถนะดา้นการใชด้จิทิลัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั ไดแ้ก่ ป้องกนัภยัคุกคามดา้นความ
มัน่คงปลอดภยั                                         . 

 
ตอนท่ี 4 “ข้อเสนอแนะในการจัดท าการวิจ ัยเรื่อง  ความต้องการจ าเป็นทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก“ 

              เมื่อกรอบอา้งองิตามคุณวุฒวิชิาชพีทีส่มัพนัธก์บัโครงสรา้งหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สูง 2557 เพื่อตอบโจทยค์วามต้องการจ าเป็นตามโจทยว์จิยัที่ผู้วจิยัก าหนดขึน้ สิง่ที่
ส าคญัในการจบกระบวนการวจิยั และถอืเป็นโจทยท์ีส่ าคญัอกีประการหนึ่งคอื ผูว้จิยัจะมรีปูแบบ
หรอืแนวทางในการเติมเต็มความต้องการจ าเป็นที่ค้นพบในแต่ละตวัแปร หรอืภาพรวมสูงสุด
ของ 9 ทกัษะนี้ได้อย่างไร อยากให้น าเสนอแนวทางในส่วนนี้ประกอบในวจิยัและอาจน าเสนอ
หรอืส่งผลการวจิยัไปยงัหน่วยงาน วทิยาลยั หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อใหไ้ดท้ราบและน าไปพฒันาต่อ
ยอดไดต่้อไป โดยอยา่ลมืว่าการวจิยัคอืเพื่อสรา้ง เพื่อพฒันา และเพื่อต่อยอดเป็นส าคญั      
. 
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อาจารย์ผู้สอน คนที่ 1 (SCHOOL T1) 
 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูถู้กสมัภาษณ์ 

1. ชื่อ – นามสกุล ...........................................-................................. (ตามความสมคัรใจ) 

2. ชื่อสถานศกึษา ระบุ…………………………-………………………….…..… 

3. ต าแหน่ง ระบุ                       หวัหน้าสาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ   . 

4. สงักดั ระบุ..................................................-...............................................  

5. จงัหวดั ระบุ                                   ชลบุร ี     

6. ประสบการณ์ในการท างาน ระบุ.....................3........................ปี 

7. สถานทีส่มัภาษณ์ ระบุ...............................-.................................... 

8. วนั/เดอืน/ปี ทีส่มัภาษณ์ ระบุ 20 พฤศจกิายน 2563   

9. เวลาทีส่มัภาษณ์ ระบุ................................13.00 น........................ 
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ตอนท่ี 2 “ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศกึษา
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชวีศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
(Professional Qualification Framework) สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 9 
ดา้น“ 
 
ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
1 ใ น ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น

คอมพิวเตอร์ ท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

3 อนัดบัแรกจากมากไปน้อย คอื เรื่องการส ารอง
ขอ้มลู ฮารด์แวร ์และคลาวด ์เนื่องจากการจดัเกบ็ที่
มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องสามารถค้นหาได้ใน
อนาคตเมื่อต้องการ ส่วนในเรื่องของอารด์แวรเ์ป็น
องคป์ระกอบทีส่ าคญัตามมาเพราะถอืเป็นอวยัวะที่
ขาดไม่ได้ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ถัดมา
ประการสุดท้ายคอืเรื่องคลาวด์ซึง่เป็นแหล่งจดัเก็บ
ทีเ่ป็นนวตักรรมใหมท่ีต่อ้งส่งเสรมิ 

2 ใ น ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น
อินเทอร์เน็ตท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

3 อนัดบัแรกจากมากไปน้อย คอื สื่อสงัคมออนไลน์ 
ปฏทินิ และอีเมล เนื่องจากสื่อสงัคมออนไลน์หรอื
โซเชยีลมเีดยีมผีลต่อชวีิตประจ าวนัของนักศึกษา
มาก ๆ และน่าจะเป็นสิง่ที่ใช้งานอยู่เป็นประจ า ถดั
มาคอืปฏทินิซึง่เขา้ใจว่าเป็น calendar ทีเ่ป็นฟีเจอร์
หนึ่งของอเีมล ควรส่งเสรมิเพื่อใหเ้กดิการใชง้านได้
อย่างเป็นรูปธรรมหรอืใหน้ักศกึษาสามารถต่อยอด
บูรณาการไปใช้ท างาน ท าประโยชน์ในหลาย ๆ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เรยีกว่าใช้ให้ครบ และใช้ให้เป็น 
สุดท้ายคืออีเมล เนื่ องจากการสัง เกตเห็นว่า
นักศกึษามกัใชก้ารสื่อสารผ่านแชทบอกซ ์หรอืไลน์
มากกว่าในการสื่อสาร ทัง้ทีอ่เีมลเ์ป็นทรพัยากรทาง
เทคโนโลยทีีม่มีาตรฐานทีสุ่ดในการสื่อสาร ซึง่จากที่
กล่าวมาข้างต้นตัวครูหรืออาจารย์ผู้สอนเองก็
จ าเป็นต้องพัฒนาสิ่งเหล่านัน้ควบคู่ไปด้วย เพื่อ
สามารถน ามาใช้ในการประยุกต์ใช้ในการจดัการ
เรยีนการสอนใหก้บันกัศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
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ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
3 ในสมรรถนะด้านการใช้งานเพื่อ

ความมัน่คงปลอดภัยท่านมีความ
ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น ใ นก า รพัฒน า
นกัศกึษาใน เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

3 อนัดบัแรกจากมากไปน้อย คอื มลัแวร ์ภยัคุกคาม 
และรายชื่อ เน่ืองจากปญัหาใหญ่ที่มกัประสบพบ
เจอคอืเรื่องของมลัแวรห์รอืไวรสั ซึง่ท าใหเ้กดิความ
เสียหาย ส่วนในเรื่องของภัยคุกคามหากมีการ
ป้องกันด้วยระบบหรือโปรแกรมอัพเดท ก็จะ
สามารถป้องกนัได ้สุดท้ายคอืรายชื่อบุคคลนัน้หรอื
การล็อกอินด้วยรหัสผ่านต่าง ๆ ที่ต้องเป็นเรื่อง
จ าเป็นและฉลาดใช ้

4 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม
ประมวลค าท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

3 อันดบัแรกจากมากไปน้อย คือ การจดัรูปแบบ
ข้อความ การจดัรูปแบบเอกสาร และการจดัการ
งานเอกสาร เนื่องจากเป็นแกนหลกัที่ส าคญัของ
โปรแกรมประมวลผลค าที่เป็นทกัษะที่จ าเป็นหลกั 
ๆ เพื่อการใชง้านอยา่งมปีระสทิธผิล 

5 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม
ตารางค านวณท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

3 อันดับแรกจากมากไปน้อย คือ  การใช้สูตร
ฟงัก์ชัน่เพื่อการค านวณ การป้องกนัแผ่นงาน และ
การแทรกวตัถุลงบนแผ่นงาน เนื่องจากแกนหลกั
ของการใช้งานโปรแกรมตารางค านวณคือการใช้
สตูรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแมน่ย า ไมม่ขีอ้ผดิพลาด 

6 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม
การน าเสนอท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

3 อันดับแรกจากมากไปน้อย คือ  การก าหนด
ภาพเคลื่อนไหว การจดัการงานน าเสนอ และการใช้
งานขอ้ความบนสไลด ์เนื่องจากเป็นทกัษะที่ส าคญั
ในการใช้งานโปรแกรมน าเสนอ ซึ่งต้องมีความ
เหมาะสมกบัเน้ือหา และผูร้บัชม รบัฟงั 

7 ในสมรรถนะด้านการท างานร่วมกนั
แบบออนไลน์ท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

3 อันดับแรกจากมากไปน้อย คือ  การใช้พื้นที่
แบ่งปนัข้อมูลแบบออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ และการใช้งาน
โปรแกรมแบ่งปนัผ่านหน้าจอ เน่ืองจากเป็นแกน
หลกัที่ส าคญัของโปรแกรมการท างานร่วมกนัแบบ
ออนไลน์ที่เป็นทกัษะที่จ าเป็นหลกั ๆ เพื่อการใช้
งานอยา่งมปีระสทิธผิล 
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ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
8 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม

สร้างสื่อดิจิทลัท่านมคีวามต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

3 อนัดบัแรกจากมากไปน้อย คอื การใช้สื่อดจิทิลั
เพื่อการท างาน การใชโ้ปรแกรมสรา้งเวบ็ และการ
ใชโ้ปรแกรมตดัต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากทัง้ 
3 ส่วนในทกัษะด้านการใช้โปรแกรมสรา้งสื่อดจิทิลั 
สามารถผสมผสานและบูรณาการร่วมกันเป็น
ชิ้นงานประเภทมัลติมีเดียที่สามารถเข้าถึงผู้ร ับ
สาสน์ 

9 ในสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อ
ความมัน่คงปลอดภัยท่านมีความ
ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น ใ นก า รพัฒน า
นกัศกึษาใน เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

3 อันดบัแรกจากมากไปน้อย คือ การป้องกันภยั
คุกคามด้านความมัน่คงปลอดภยั การปฏบิตัิตาม
หลกัการเพื่อรกัษาความปลอดภยั การปฏบิตัิตาม
หลักการใช้งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภัย 
เนื่องจากทัง้ 3 ส่วนในทกัษะด้านการใช้ดจิทิลัเพื่อ
ความมัน่คงปลอดภยั เป็นสิง่ที่ใกล้ตวัมาก ส่วนใน
ล าดบัที่ 4 คอืการก าหนดรูปแบบการพสิูจน์ตวัตน 
ที่เป็นเรื่องใกล้ตวัไม่แพ้กัน แต่ตวัของระบบมกัมี
ความปลอดภยัอยูแ่ลว้ จงึไม่น่าเป็นความจ าเป็นขัน้
สงู 
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ตอนท่ี 3 “สภาพปญัหา และความต้องการจ าเป็นทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของนักศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ใน
สถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออกใน
สถานศกึษาของท่านเป็นอยา่งไร“ 

1. สมรรถนะดา้นการใชง้านคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก่ การส ารองขอ้มลู         . 
2. สมรรถนะดา้นการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ สื่อสงัคมออนไลน์       . 
3. สมรรถนะดา้นการใชง้านเพื่อความมัน่คงปลอดภยั ไดแ้ก่ ความมัน่คงปลอดภยัในเรือ่ง  . 
มลัแวร ์                                . 
4. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมประมวลค า ไดแ้ก่ จดัรปูแบบขอ้ความ               . 
5. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ ไดแ้ก่ ใชส้ตูรฟงักช์นัเพื่อการค านวณ     . 
6. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมการน าเสนอ ไดแ้ก่ การก าหนดภาพเคลื่อนไหว     . 
7. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมสรา้งสื่อดจิทิลั ไดแ้ก่ ใชส้ื่อดจิทิลัเพื่อการท างาน     . 
8. สมรรถนะดา้นการท างานรว่มกนัแบบออนไลน์ ไดแ้ก่ ใชพ้ืน้ทีแ่บ่งปนัขอ้มลูแบบ         .
ออนไลน์                       . 
9. สมรรถนะดา้นการใชด้จิทิลัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั ไดแ้ก่ ป้องกนัภยัคุกคามดา้นความ
มัน่คงปลอดภยั                                         . 

 
ตอนท่ี 4 “ข้อเสนอแนะในการจัดท าการวิจ ัยเรื่อง  ความต้องการจ าเป็นทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชวีศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก“ 
         ฝากน าเสนอแนวทางเพื่อการพฒันาต่อยอดจากวิทยานิพนธ์นี้ในตอนท้าย ตาม
ทศันะของผูว้จิยัดว้ย                          .                               
                      .        
. 
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อาจารย์ผู้สอน คนที่ 2 (SCHOOL T2) 
 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูถู้กสมัภาษณ์ 

1. ชื่อ – นามสกุล ...........................................-........................................ (ตามความสมคัรใจ) 

2. ชื่อสถานศกึษา ระบุ…………………………-…………………………..… 
3. ต าแหน่ง ระบุ                       อาจารยผ์ูส้อน                         . 

4. สงักดั ระบุ...................................................-........................................  

5. จงัหวดั ระบุ                                    ตราด      

6. ประสบการณ์ในการท างาน ระบุ....................5.........................ปี 

7. สถานทีส่มัภาษณ์ ระบุ.................................-.................................. 

8. วนั/เดอืน/ปี ทีส่มัภาษณ์ ระบุ          6 ธนัวาคม 2563                 . 

9. เวลาทีส่มัภาษณ์ ระบุ                        13.00 น.                      . 
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ตอนท่ี 2 “ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศกึษา
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ในสถานศึกษาอาชวีศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
(Professional Qualification Framework) สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 9 
ดา้น“ 
 
ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
1 ใ น ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น

คอมพิวเตอร์ ท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

ทุกข้อมคีวามจ าเป็นเท่าเทยีมกนัและเป็นทกัษะที่
จ าเป็น แต่หากให้จัดล าดับ เห็นว่า การส ารอง
ขอ้มลู และคลาวดค์อมพวิติง้เป็นความจ าเป็นทีค่วร
ไดร้บัการพฒันา 

2 ใ น ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น
อินเทอร์เน็ตท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

สื่อสงัคมออนไลน์ เพราะนักศกึษาใช้สิง่นี้มากเป็น
ส่วนใหญ่ หรอืแม้แต่ตวัครู และท่านผู้บรหิารเองก็
เช่นกนัทีจ่ าเป็น จงึเหน็สมควรใหเ้ป็นความจ าเป็นที่
ควรไดร้บัการพฒันา 

3 ในสมรรถนะด้านการใช้งานเพื่อ
ความมัน่คงปลอดภัยท่านมีความ
ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น ใ น ก า รพัฒน า
นกัศกึษาใน เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

มัลแวร์ เ น่ืองจากเป็นปจัจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได ้และนักศกึษาควรมคีวามรูแ้ละทกัษะใน
ดา้นน้ี 

4 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม
ประมวลค าท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

จัดรูปแบบข้อความ เน่ืองจากเป็นปจัจัยหลักที่
นกัศกึษาควรมคีวามรูแ้ละทกัษะในดา้นน้ี 

5 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม
ตารางค านวณท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

สูตรฟงัก์ชนัเพื่อการค านวณ เน่ืองจากเป็นปจัจยั
และเป้าประสงค์หลกัในการใช้งานนักศกึษาควรมี
ความรูแ้ละทกัษะในดา้นน้ี 

6 ในสมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมการ
น าเสนอท่านมคีวามต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนานักศึกษาใน เรื่องใด 
เพราะเหตุใด 
 

การก าหนดภาพเคลื่อนไหว เน่ืองจากเป็นปจัจยั
หลกัของการน าเสนอ นักศึกษาควรมคีวามรู้และ
ทกัษะในดา้นน้ี 
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ข้อท่ี ประเดน็สมัภาษณ์ บนัทึกผลการสมัภาษณ์ 
7 ในสมรรถนะด้านการท างานร่วมกัน

แบบออนไลน์ท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

การท างานร่วมกับแบบออนไลน์ เนื่ องจากเป็น
นวตักรรมเดิมที่มผีลต่อการใช้ชีวิตในยุคปจัจุบัน 
นกัศกึษาควรมคีวามรูแ้ละทกัษะในดา้นน้ี 

8 ในสมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม
สร้างสื่อดิจิทัลท่านมีความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาใน 
เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

การใช้สื่อดจิทิลั เนื่องจากเป็นทกัษะภาพรวมของ
สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
นกัศกึษาควรมคีวามรูแ้ละทกัษะในดา้นน้ี 

9 ในสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลเพื่อ
ความมัน่คงปลอดภัยท่านมีความ
ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น ใ น ก า รพัฒน า
นกัศกึษาใน เรือ่งใด เพราะเหตุใด 

การป้องกันภัยคุกคามด้านความมัน่คงปลอดภัย 
เนื่องจากเป็นทกัษะทีส่ าคญัและหากเกดิผลกระทบ
สิง่เหล่านี้จะท าลายทัง้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ได ้นกัศกึษาควรมคีวามรูแ้ละทกัษะในดา้นน้ี 
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ตอนท่ี 3 “สภาพปญัหา และความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกใน
สถานศกึษาของท่านเป็นอยา่งไร“ 

1. สมรรถนะดา้นการใชง้านคอมพวิเตอร ์ไดแ้ก่ คลาวดค์อมพวิติง้                 . 
2. สมรรถนะดา้นการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ สื่อสงัคมออนไลน์                 . 
3. สมรรถนะดา้นการใชง้านเพื่อความมัน่คงปลอดภยั ไดแ้ก่ ความมัน่คงปลอดภยัในเรือ่งมลัแวร ์
4. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมประมวลค า ไดแ้ก่ จดัรปูแบบขอ้ความ                . 
5. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ ไดแ้ก่ ใชส้ตูรฟงักช์นัเพื่อการค านวณ     . 
6. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมการน าเสนอ ไดแ้ก่ การก าหนดภาพเคลื่อนไหว      . 
7. สมรรถนะดา้นการใชโ้ปรแกรมสรา้งสื่อดจิทิลั ไดแ้ก่ ใชส้ื่อดจิทิลัเพื่อการท างาน      . 
8. สมรรถนะดา้นการท างานรว่มกนัแบบออนไลน์ ไดแ้ก่ การท างานรว่มกนัแบบออนไลน์     . 
9. สมรรถนะดา้นการใชด้จิทิลัเพื่อความมัน่คงปลอดภยั ไดแ้ก่ ป้องกนัภยัคุกคามดา้นความ     . 
มัน่คงปลอดภยั                                                   . 

 
ตอนท่ี 4 “ข้อเสนอแนะในการจดัท าการวจิยัเรื่อง ความต้องการจ าเป็นทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ ระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สูง ในสถานศกึษาอาชวีศึกษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาภาค
ตะวนัออก“ 
              อยากใหน้ าเสนอแนวทางการแก้ไข ในประเดน็ความต้องการจ าเป็นอนัดบัหนึ่งของ
ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อ
สามารถน าผลทีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชง้านไดจ้รงิ หรอืเพื่อการอา้งองิในการพฒันาหลกัสตูร  
            
               
.. 
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ภาคผนวก ฉ 

ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
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สรุปการด าเนินการแก้ไขเคร่ืองมือวิจัย 
จากผู้เช่ียวชาญ ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของค าถาม (IOC) 

สมรรถนะ ข้อค าถาม 
คะแนน IOC จากผู้เช่ียวชาญ คะแนน 

IOC 
ค่าเฉล่ีย 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
1. สมรรถนะด้าน
การใช้งาน
คอมพวิเตอร์ 
 

1. ทา่นสามารถใช้งานฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ เช่น อปุกรณ์เช่ือมตอ่ตา่งๆ 
อปุกรณ์แสดงผล ได้ถกูต้องตามลกัษณะ
การใช้งาน และสามารถแก้ไขปัญหาการ
ใช้งานฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

2. ทา่นสามารถใช้งานระบบปฏิบตัิการ 
เช่น ซอฟต์แวร์ระบบ, ซอฟต์แวร์ประยกุต์, 
โปรแกรมอรรถประโยชน์ ได้ถกูต้องตาม
ลกัษณะการใช้งาน และสามารถแก้ไข
ปัญหาการใช้ระบบปฏิบตักิารได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

3. ทา่นสามารถจดัการข้อมลู ในการสร้าง 
จดัการ เคล่ือนย้าย ใช้งาน และการ
ก าหนดค่าของแฟ้มข้อมลูอย่างถกูต้อง
ตามลกัษณะการใช้งานได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

4. ทา่นสามารถส ารองข้อมลู ในการ
ส ารองข้อมลู และกู้ ข้อมลูบน DVD, 
External hard disk, Dropbox, One 
Drive และ iCloud อย่างถูกต้องได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

5. ทา่นสามารถใช้งานอปุกรณ์เคล่ือนท่ี 
ในการเลือกประเภท และสามารถเช่ือมตอ่
อปุกรณ์เคล่ือนท่ีกบัระบบเครือข่าย 
ตลอดจนใช้งานและปรับแตง่แอพพลิเค
ชนับนอปุกรณ์เคล่ือนท่ีได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

6. ทา่นสามารถใช้งานคลาวด์คอมพิวติง้ 
ในการให้บริการ การใช้งาน และการ
แบง่ปันทรัพยากรบนคลาวด์คอมพิวติง้ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 
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สมรรถนะ ข้อค าถาม 
คะแนน IOC จากผู้เช่ียวชาญ คะแนน 

IOC 
ค่าเฉล่ีย 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
2. สมรรถนะด้าน
การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 

1. ทา่นสามารถใช้งานเว็บเบราเซอร์ ในการ
เป็นเคร่ืองมือผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตอย่าง
เหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน ทัง้แบบ 
LAN, MAN, WAN และเครือข่ายส่วนตวั
เสมือน (VPN) ตลอด จนสามารถปรับแตง่
การท างานเวบ็เบราเซอร์อย่างถกูต้อง และ
เหมาะสมได้ 

1 -1 1 1.0 0.3 

2. ทา่นสามารถสืบค้นข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต 
ในการสืบค้นข้อมลูได้ตอบโจทย์ในสิ่งท่ี
ต้องการค้นหา และจดัการข้อมลูที่สืบค้นได้ 

1 -1 1 1.0 0.3 

3. ทา่นสามารถใช้งานอีเมลในการสร้าง
ปรับแตง่ และจดัการได้อย่างเหมาะสม 
ถกูต้องกบัสภาพการใช้งาน ข้อก าหนดด้าน
ความปลอดภยั และจดัการรายช่ือ 
ผู้ตดิตอ่บนอีเมล์ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

4. ทา่นสามารถใช้งานปฏิทินในอีเมล  
ในการแสดงผลปฏิทนิ สร้างตารางนดัหมาย 
และแบง่ปัน (share) ปฏิทนิให้ผู้ อ่ืนใช้งาน
ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

5. ทา่นสามารถใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์  
(social media) อย่างถูกต้องตามหลกั
ความปลอดภยั ทัง้ด้านกฎหมาย, จริยธรรม
, และความน่าเช่ือถือได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

6. ทา่นสามารถจดัการข้อมลู ในการสร้าง 
จดัการ เคล่ือนย้าย ใช้งาน และการ
ก าหนดค่าของแฟ้มข้อมลู อย่างถกูต้อง
ตามลกัษณะการใช้งานได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

7. ทา่นสามารถท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการซือ้ขาย และการช าระเงินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างถกูต้อง 
ปลอดภยั และเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์
ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 
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สมรรถนะ ข้อค าถาม 
คะแนน IOC จากผู้เช่ียวชาญ คะแนน 

IOC 
ค่าเฉล่ีย 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
3. สมรรถนะด้าน
การใช้งานเพื่อ
ความม่ันคง
ปลอดภัย 

1. ทา่นสามารถใช้บญัชีรายช่ือบคุคล ใน
การสร้าง และก าหนดรหสัผ่าน 
ตลอดจนอตัลกัษณ์บคุคล เพ่ือการยืนยนั
ตวัตน ในการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง และ
ปลอดภยัได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

2. ทา่นสามารถป้องกนัภยัคกุคาม ในการ
ปรับรุ่น (upgrade) ระบบปฏิบตักิาร การ
ก าหนดค่าไฟร์วอลล์ส่วนบคุคล และ
ป้องกนัข้อมลูส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง 
ปลอดภยัได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

3. ทา่นสามารถป้องกนัมลัแวร์ ในการ
เลือกใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง การ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมการใช้งานท่ีเส่ียงตอ่
ความปลอดภยั และการตรวจสอบความ
ผิดปกตจิากมลัแวร์อย่างถกูต้องได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

4. ทา่นสามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภยั ในการใช้งานโปรแกรมเบรา
เซอร์ การก าหนดรหสัลบั และการเลือกใช้
อปุกรณ์เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ถกูต้อง และปลอดภยัได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

5. ทา่นสามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
ถกูต้อง ในความเข้าใจข้อก าหนดด้าน
ลิขสิทธ์ิของเนือ้หาออนไลน์ และใช้งาน
บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างถกูต้อง 
เหมาะสมได้ 

1 1 1 3.0 1.0 
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สมรรถนะ ข้อค าถาม 
คะแนน IOC จากผู้เช่ียวชาญ คะแนน 

IOC 
ค่าเฉล่ีย 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
4. สมรรถนะด้าน
การใช้โปรแกรม
ประมวลค า 

1. ทา่นสามารถจดัการงานเอกสาร ในการ
จดัการเอกสาร ด้วยเมน ูNew, Open, 
Save แสดงมมุมอง ด้วยเมน ูViews, 
Ruler ค้นหาข้อความ และการแทนท่ี ด้วย
เมน ูFind, Replace เคล่ือนย้ายข้อมลูบน
เอกสาร ด้วยเมน ูCopy, Cut, Paste 
ตลอดจนยกเลิกการกระท าบนเอกสาร 
ด้วยเมน ูUndo, Redo ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

2. ทา่นสามารถจดัการข้อมลู ในการสร้าง 
จดัการ เคล่ือนย้าย ใช้งาน และการ
ก าหนดค่าของแฟ้มข้อมลูอย่างถกูต้อง
ตามลกัษณะการใช้งานได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

3. ทา่นสามารถจดัการกบัย่อหน้าใน
เอกสาร ในการจดัรูปแบบย่อหน้าของ
เอกสาร ด้วยเมน ูLine Spacing, Indent 
ปรับแตง่เอกสารด้วยชดุรูปแบบ ด้วยเมน ู
Theme และแบง่ส่วนเอกสาร ด้วยเมน ู
Page Break, Section Break ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

4. ทา่นสามารถแทรกวตัถลุงบนงาน
เอกสาร ในการแทรกวตัถแุละตาราง ด้วย
เมน ูPicture, Shape, Table ปรับแตง่
วตัถ ุด้วยเมน ูFormat Object และ
ปรับแตง่ตารางในเอกสาร ด้วยเมน ูSort, 
Convert Text To Table ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

5. ทา่นสามารถจดัรูปแบบเอกสาร ในการ
จดัรูปแบบ ด้วยเมน ูColumn, Border 
ก าหนดค่า ด้วยเมน ูSize, Orientation, 
Margins และแทรกหวักระดาษ ท้าย
กระดาษในเอกสาร ด้วยเมน ูHeader & 
Footer ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

 
 
 



  254 

สมรรถนะ ข้อค าถาม 
คะแนน IOC จากผู้เช่ียวชาญ คะแนน 

IOC 
ค่าเฉล่ีย 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
4. สมรรถนะด้าน
การใช้โปรแกรม
ประมวลค า (ต่อ) 

6. ทา่นสามารถพิมพ์เอกสาร ในการตัง้คา่
การพิมพ์เอกสาร ด้วยเมน ูPrint Setting 
และแสดงตวัอย่างก่อนการพิมพ์ ด้วยเมน ู
ตลอดจนสัง่พิมพ์เอกสาร ด้วยเมน ูPrint ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

7. ทา่นสามารถตรวจทานงานเอกสาร ใน
การตรวจสอบ แก้ไข สะกดค า และ
ไวยากรณ์ ด้วยเมน ูSpelling & 
Grammar ตลอดจนตรวจสอบจ านวนค า
ในเอกสารด้วยเมน ูCount และจ ากดัการ
แก้ไขเอกสารด้วยเมนเูพิ่มเง่ือนไขในการ
แก้ไข (Restrict Editing) ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 
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สมรรถนะ ข้อค าถาม 
คะแนน IOC จากผู้เช่ียวชาญ คะแนน 

IOC 
ค่าเฉล่ีย 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
5. สมรรถนะด้าน
การใช้โปรแกรม
ตารางค านวณ 

1. ทา่นสามารถจดัการตารางค านวณ ใน
การจดัการแผ่นงาน ด้วยเมน ูNew,Open,  
Save และจดัเซลล์ แถว คอลมัน์ ด้วยเมน ู
Select, Delete, Hide, Column Width, 
Row Height ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

2. ทา่นสามารถปรับแตง่ข้อมลูในแผ่นงาน 
ในการป้อนข้อมลูในแผ่นงานด้วยเมน ู
Type, AutoFill, Edit data เคล่ือนย้าย
ข้อมลูบนแผ่นงานได้ กรองข้อมลูในแผ่น
งาน ด้วยเมน ูCopy, Cut, Paste และ 
เรียงล าดบัข้อมลูบนแผ่นงาน ด้วยเมนู
จดัเรียงข้อมลู (Sort Data) ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

3. ทา่นสามารถจดัการข้อมลู ในการสร้าง 
จดัการ เคล่ือนย้าย ใช้งาน และการก าหนด 
คา่ของแฟ้มข้อมลูอย่างถกูต้องตามลกัษณะ
การใช้งานได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

4. ทา่นสามารถพิมพ์แผ่นงาน ในการตัง้
คา่แผ่นงานเพ่ือการพิมพ์ ด้วยเมนู  Print 
Setting แสดงตวัอย่างแผ่นงานก่อนพิมพ์ 
ด้วยเมน ูPrint Preview และสัง่พิมพ์แผ่น
งาน ด้วยเมน ูPrint ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

5. ทา่นสามารถใช้สตูรฟังก์ชนัเพ่ือการ
ค านวณ ในการใช้สตูรฟังก์ชนัด้วยเมน ู
Formula (fx) และใช้ฟังก์ชนัข้อมลูบนแผ่น
งานตามฟังก์ชนัต่าง ๆ ของงานท่ีต้องการได้ 

1 -1 1 1.0 0.3 

6. ทา่นสามารถแทรกวตัถลุงบนแผ่นงาน 
ในการแทรกวตัถใุนแผ่นงาน ด้วยเมน ู
Picture, Chart และปรับแตง่วตัถ ุด้วย
เมน ูFormat Object ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

7. ทา่นสามารถป้องกนัแผ่นงาน ในการ
ป้องกนัแผ่นงาน ด้วยเมน ูProtect และ
ก าหนดแผ่นงานให้เป็นขัน้ตอนสดุท้าย ด้วย
เมน ูMark as Final ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 
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สมรรถนะ ข้อค าถาม 
คะแนน IOC จากผู้เช่ียวชาญ คะแนน 

IOC 
ค่าเฉล่ีย 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
6. สมรรถนะด้าน
การใช้โปรแกรม
การน าเสนอ 

1. ทา่นสามารถจดัการงานน าเสนอ ใน
การสร้าง และจดัการงานน าเสนอ ด้วย
เมน ูNew, Open, Save, View ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

2. ทา่นสามารถใช้งานข้อความบนสไลด์ 
ในการจดัรูปแบบสไลด์ ด้วยเมน ูFont 
หรือ Paragraph ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

3. ทา่นสามารถแทรกวตัถลุงบนงาน
น าเสนอ ในการแทรกวตัถลุงสไลด์ ด้วย
เมน ูInsert, Table, Picture, ClipArt, 
Shape หรือ SmartArt & Chart ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

4. ทา่นสามารถก าหนดการเคล่ือนไหว ใน
การใส่เอฟเฟกภาพเคล่ือนไหวลงในสไลด์ 
ด้วยเมน ูTransition และ Animation ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

5. ทา่นสามารถตัง้คา่งานน าเสนอ ในการ
น าเสนอภาพน่ิง ด้วยเมน ูSlide show 
และจดัท าเอกสารในการพิมพ์ ด้วยเมนู 
Print preview และ Print ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 
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สมรรถนะ ข้อค าถาม 
คะแนน IOC จากผู้เช่ียวชาญ คะแนน 

IOC 
ค่าเฉล่ีย 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
7. สมรรถนะด้าน
การใช้โปรแกรม
สร้างส่ือดิจทิัล 
(มัลตมีิเดีย) 

1. ทา่นสามารถจดัการส่ือดจิิทลั 
(มลัตมีิเดีย) ในการสร้าง จดัการ 
เคล่ือนย้าย ใช้งาน และการก าหนดคา่
ของส่ืออย่างถกูต้องตามลกัษณะการใช้
งานได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

2. ทา่นสามารถใช้ส่ือดจิิทลั (มลัตมีิเดีย) 
ในการเลือกใช้ การจ าแนกรูปแบบ และ
การใช้งานตามวตัถปุระสงค์การใช้งานได้ 

1 -1 1 1.0 0.3 

3. ทา่นสามารถใช้โปรแกรมตกแตง่
ภาพน่ิง ในการบนัทกึรูปภาพจากแหล่ง
ตา่งๆ การปรับแตง่รูปภาพ และการบนัทกึ
รูปภาพ เพ่ือสัง่พิมพ์อย่างถกูต้องได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

4. ทา่นสามารถใช้โปรแกรมจบัการท างาน
ของหน้าจอ (screen capture) ในการใช้
โปรแกรม และบนัทกึไฟล์จากโปรแกรมจบั
การท างานของหน้าจอได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

5. ทา่นสามารถใช้โปรแกรมตดัตอ่ส่ือ
ภาพเคล่ือนไหว ในการตดัตอ่ได้ตามชนิด
ไฟล์ เช่น .avi, .mpeg หรือ .mov ฯลฯ 
และใช้โปรแกรมตดัตอ่ ตลอดจนบนัทกึส่ือ
ภาพเคล่ือนไหวได้ 

1 1 1 3.0 1.0 
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สมรรถนะ ข้อค าถาม 
คะแนน IOC จากผู้เช่ียวชาญ คะแนน 

IOC 
ค่าเฉล่ีย 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
8. สมรรถนะด้าน
การท างาน
ร่วมกันแบบ
ออนไลน์ 

1. ทา่นสามารถใช้งานพืน้ท่ีท างานร่วมกนั
แบบออนไลน์ (share) ในการท างานบน
พืน้ท่ีการท างานแบบออนไลน์ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด และสามารถแบง่ปันพืน้ท่ีเพ่ือการ
ท างานร่วมแบบออนไลน์ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

2. ทา่นสามารถใช้งานพืน้ท่ีแบง่ปันข้อมลู
แบบออนไลน์ (share data) ในการใช้
พืน้ท่ีข้อมลูร่วมกนัแบบออนไลน์ ตาม
วตัถปุระสงค์การใช้งาน และเกณฑ์ท่ี
ก าหนดได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

3. ทา่นสามารถใช้งานโปรแกรมแบง่ปัน
หน้าจอ (share screen) ในการเลือกใช้
โปรแกรมเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การใช้
งาน และสามารถใช้งานโปรแกรมแบง่ปัน
หน้าจอได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

4. ทา่นสามารถจดัการข้อมลู ในการสร้าง 
และจดัการ เคล่ือนย้าย ตลอดจนการใช้
งาน และก าหนดค่า ของแฟ้มข้อมลู อย่าง
ถกูต้องตามลกัษณะการใช้งานได้ 

1 1 1 3.0 1.0 
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สมรรถนะ ข้อค าถาม 
คะแนน IOC จากผู้เช่ียวชาญ คะแนน 

IOC 
ค่าเฉล่ีย 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
9. สมรรถนะด้าน
การใช้ข้อมูล
ดจิทิัลเพื่อความ
ม่ันคงปลอดภัย 

1. ทา่นสามารถป้องกนัภยัคกุคามด้าน
ความมัน่คงปลอดภยั ในการจดัการข้อมลู 
การป้องกนัโปรแกรม และอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์จากภยัคกุคามตอ่ความ
มัน่คงปลอดภยัได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

2. ทา่นสามารถปฏิบตัติามหลกัการเพ่ือ
รักษาความปลอดภยั ในการรักษาข้อมลู 
และโปรแกรม ให้มีความมัน่คงปลอดภยั
ได้ 

1 1 1 3.0 1.0 

3. ทา่นสามารถปฏิบตัติามหลกัการใช้งาน
เวบ็เบราเซอร์อย่างปลอดภยั ในการ
ปรับแตง่ และ ใช้งานเวบ็บราวเซอร์ได้
อย่างปลอดภยั ตลอดจนเลือกใช้โปรแกรม
เสริม (plugin) ส าหรับเวบ็บราวเซอร์ ให้มี
ความมัน่คงปลอดภยัได้ 

1 -1 1 1.0 0.3 

4. ทา่นสามารถก าหนดรูปแบบการพิสจูน์
ตวัตน ในการใช้งานทัง้ในฐานะผู้ดแูละ
ระบบ และผู้ใช้ได้ตามมาตรฐาน ตลอดจน
สามารถพิสจูน์ตวัตนให้มีความมัน่คง
ปลอดภยัด้วยสิ่งที่มีได้ 

1 -1 1 1.0 0.3 

รวม 138.0 0.46 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจิัย 
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