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บทคัดย่อ  

   การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมการจัดการเรียน
การสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 (3) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของครูผู้ผ่านการอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการจัดการเรียน
การสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2  (4) เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
กลุ่มเป้าหมาย คือ (1) ครูผู้เข้ารับการอบรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
2 จำนวน 214 คน (2) นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ครูผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติหน้าที่สอน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จำนวน 200 คน รูปแบบการฝึกอบรม คือ กลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว - วัดผลก่อนและหลังทดลอง (One group pretest - posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 
(1) ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (2) แบบทดสอบก่อนการอบรมและแบบทดสอบท้าย
หน่วยการเรียนรู้ (3) แบบประเมินผลการอบรมปฏิบัติการ (4) แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการ
อบรม (5) แบบประเมินทักษะและความพึงพอใจของนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S ) ร้อยละ (% ) สถิติ เพ่ือการทดสอบ t ( t – test for dependent )  
          ผลการวิจัยพบว่า 

        1.  ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ละเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 81.6/84.00 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง
สื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 84.81/82.00 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ 83.15/83.67 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ 81.39/81.67 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 80.00/83.67 โดยทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

       2.  ผลการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

       2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมปฏิบัติการ  พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการอบรมปฏิบัติการ ของครูผู้
เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการอบรม
ปฏิบัติการ  

       2.2 ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมาก  
       3.  ผลการปฏิบัติงานของครูผู้ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ครูผู้ผ่านการ
อบรมได้นำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ  สื ่อการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการชั้นเรียน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในโรงเรียนทุกคน 

       4.  ผลกระทบที่เกิดจากการอบรมของครูผู้สอน  
        4.1 นักเรียนมีทักษะการนำ ICT มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับมาก ทุกรายการ 
        4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนในการนำ ICT มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในอยู่ในระดับ
มากที่สุดและมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง 3.75 – 4.81 และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S ) มีค่า 
ระหว่าง 0.47 – 0.88 
 
 
 
คำสำคัญ : 1. ชุดการฝึกอบรมการจัดการเรยีนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 2 
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บทนำ 
 

        การดำรงชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่มนุษย์เริ ่มกำเนิดขึ้นมา  เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT : Information Technology)  ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของ
คนเราทำให้เกิดสังคมยุคสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมใน
การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ ดังจะเห็นได้จากบริบทของสำนักงานอัตโนมัติ พานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย การติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการ
แพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์  บริบทต่าง ๆ ช่วยในการจัดการทำงาน อำนวย
ความสะดวก มนุษย์ต้องพึ ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีว ิตประจำวันอยู ่ตลอดเวลา  อุปกรณ์เครื ่องใช้ใน
ชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบัน ล้วนได้รับการพัฒนามาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีอุดมการณ์และหลักการการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และเพ่ือให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษาพัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์ 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งเน้นว่า 1) 
ส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาทุกรูปแบบ  2) พัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ 
ทักษะ การใช้ เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะในการนำ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและหาความรู้ด้วยตนได้ตลอดชีวิต  4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผล การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาว่าคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  
อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ การศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม  คุณธรรม  และ
วัฒนธรรม  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวงมุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพโดยให้
สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่าง
มั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนสามารถพึงตนเองและพ่ึงกันเองได้  และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  

        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ           
5 ประการ สมรรถนะที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการ
เลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ซึ่งเป็นผลจากความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ  เพ่ือ
นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ความสามารถใน
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การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและ
ข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม 

        การปฏิรูปการศึกษาที่มีการเร่งพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของคน เพ่ือให้คนไปช่วยพัฒนา
ประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือที่มีส่วนในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน 
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในระบบ และส่งเสริมการ เรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียน 
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังช่วยจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ เพิ่มความ
รวดเร็วและแม่นยำในการจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูล  การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือช่วยการเรียนการสอน เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือช่วย การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งการนำระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยให้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างสะดวก  ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การแสวงหาความรู้ โดยมีเป้าหมายในการเรียนรู้สาระสำคัญตามหลักสูตรวิชาต่าง ๆ  เป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนากระบวนการทางปัญญาอย่างแท้จริง 

        จากสภาพปัญหาการขาดแคลนครูกระทรวงศึกษาธิการได้มีการแก้ปัญหาด้วยการจัดสรรอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สื่อ เทคโนโลยี และส่งเสริมการเรียนการสอนทางไกลโดยให้นักเรียนเรียนจากครูเก่งของโรงเรียน
อื่นด้วยการเรียนการสอนทางไกล และแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) 
นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือ
โรงเรียนที่ขาดแคลนครูได้มีโอกาสเข้าถึงครูผู้มีประสบการณ์ และมีการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา (Inter University  Network  :  Uninet) โดยเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงโดยความร่วมมือของ
สถาบันการอุดมศึกษา เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการศึกษา สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการเรียน
การสอนผ่านเครือข่าย การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน Uninet เพ่ือรองรับการศึกษาทั้งระบบ โดยสร้างโครงข่าย
เคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่ัวประเทศเพ่ือเชื่อมโยงทั้ง 4 ภูมิภาค เป็นการขยายโครงสร้างพ้ืนฐาน
เครือข่ายสารสนเทศเพื ่อพัฒนาการศึกษา นอกจากนั ้นได้มีโครงการพัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์             
(e–Classroom) เป็นโครงการนำร่องที ่จัดหา และประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสาระสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพ่ือการจัดการศึกษา ซึ่งจะติดตั้งให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ผ่านระบบเครือข่าย Uninet และ MOE-Net เพื่อขยายโอกาสที่เท่าเทียมให้นักเรียน ครู และโรงเรียนที่อยู่
ห่างไกลทั่วประเทศและช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้ใน
โรงเรียน  

       สื่อการสอนที่มีแค่หนังสือหรือตำราอาจตอบสนองการรับรู้และความต้องการของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ไม่เต็มที่  ครูรุ่นใหม่ขาดความเชี่ยวชาญในการสอนทั้งทางวิชาการและคุณลักษณะความเป็น
ครู ความเอาใจใส่ต่อเด็กลดลง ขาดประสบการณ์ ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว ให้เข้ากับลักษณะของผู้เรียนที่
เปลี่ยนไป ไม่ปรับวิธีการสอน ไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัย
ส่งเสริมการทำหน้าที่ของครูให้เกิดประสิทธิภาพ คือการอบรม แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายความรู้ เช่น การ
จัดการความรู้ (Knownledge Management : KM) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Professional Learning 
Community (PLC) เพ่ือรวมตัวกันทำงานเป็นทีม ซึ่งอาจอยู่ภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษาก็
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ได้ โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ครูไม่จำกัดเพียงวิธีการ
สอนของตนเองเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้วิธีการสอนอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง  การ
พัฒนาตนเองด้านไอซีที เพราะสภาพในปัจจุบันแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีมากมาย ด้านการศึกษาเองคงหนี
เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่พ้น และไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำเช่นนั้น เพราะเมื่อพิจารณาผลดีของการนำไอซีทีมาใช้ใน
การศึกษาแล้ว ไอซีทีจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเผยแพร่เนื้อหาบทเรียน การ
นำเสนอสื่อการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล การเผยแพร่ผลงานของนักเรียน การติดต่อสื่อสาร  เป็นต้น 
นอกจากนี้ ไอซีทียังเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมของการทำงานเป็นทีมของครูให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น 
เช่น การประชุมสัมมนา การติดต่อสื่อสาร การนำเสนอและเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ทักษะ
ด้านไอซีทีของครูมีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ครูควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถใน
การประยุกตใ์ช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้รวมถึงใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

       โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  จำนวน 214 
โรงเรียน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา ทั้งเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน การ
จัดการชั้นเรียน การใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ทั ้งที่จัดหาด้วยงบประมาณของโรงเรียนและที่ได้รับจัดสรรจาก
ส่วนกลาง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง  ๆที่ได้
รับมา ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะเข้ามา
ใหม่ในอนาคต ด้วยสภาพบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชานี เขต 2 มีพื้นที่
รับผิดชอบจำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และ
อำเภอโพธิ์ไทร โดย 3 มีอำเภอได้แก่ อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาลและอำเภอโพธิ์ไทร มีพื้นที่ติดชายแดนกับ
แม่น้ำโขงซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและมีครูไม่เพียงพอทำให้คุณภาพการศึกษาเกิดความเลื่อมล้ำ ด้วยสาเหตุนี้ผู้
ศึกษาในฐานะเป็นศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงต้องจัด
ให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีการช่วยเหลือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
การถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่แก้ไขปัญหาครูไม่เพียงพอและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในสังคมแห่งเทคโนโลยีต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

        1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   สำหรับ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

       2. เพื่อศึกษาผลการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

   2.1  เปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรมและหลังการอบรม   
   2.2  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการอบรมของครูผู้เข้ารับการอบรม     

       3. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของครูผู้ผ่านการอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 

       4. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
         ในการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ศึกษางานวิจัยดังต่อไปนี้ 

            อัจฉราภรณ์ จำปาวัน (2559) ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื ่อง การอบรมภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น สำหรับผู้ปกครองท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) พัฒนาชุด
ฝึกอบรม ให้มีคุณภาพระดับดีและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์70/70 2) ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถใน
การสนทนาภาษาอังกฤษของผู้ปกครองท้องที่ก่อน และหลังฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื ่อง การสนทนา
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อชุดของผู้ปกครองท้องที่หลังฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า ชุด
ฝึกอบรม โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅  = 4.85) และมีประสิทธิภาพ 72.58/71.49 สูงกว่า
เกณฑ์70/70 เมื่อนาไปใช้ฝึกอบรม พบว่า ผู้ปกครองท้องที่มีความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษหลัง 
ฝึกอบรม (𝑥̅  = 20.13) สูงกว่าก่อนฝึกอบรม (𝑥̅  = 9.23) และมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 
(𝑥̅  = 3.82)  

           กิตติ เสือแพร และ พัฒพงษ์ อมรวงศ์ (2559) ได้พัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ด้วยภาษาซี สำหรับ นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรม  การ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซี สำหรับ นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมสร้างชุดฝึกอบรมโดย การศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
ขั้นตอนที่2 นำข้อมูลที่ ได้ มากำหนดองค์ ประกอบในการสร้าง ชุดฝึกอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย หลักสูตรการ
ฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ แผนการอบรม เอกสารประกอบการอบรม แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม แบบ
ประเมินความพึงพอใจ และสื่อหุ่นยนต์ นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 6 ท่านตรวจสอบ และให้คำแนะนำพบว่า
ผลการประเมินอยู ่ในระดับดี ขั้นตอน ที่ 3 นำชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้กับกลุ ่มที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง  เพ่ือ
พิจารณาความสมบูรณ์ของชุดฝึกอบรม จากนั้น ทำการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง และขั้นตอนที่ 4 นำชุด 
ฝึกอบรมไปใช้จริง ทำการประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม 
พบว่า ผล การเปรียบเทียบความแตกต่างของการทดสอบความรู้ด้วยค่า สถิติที เท่ากับ 6.26 แสดงว่าคะแนน
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หลังการฝึกอบรมสูงกว่า คะแนนก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการประเมิน
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ ผู้เข้ารั บการอบรมพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน ระดับมาก ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ แสดงว่าชุดฝึกอบรม ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
เพ่ิมมากข้ึนและเหมาะสมในการนำไปใช้งานจริง 
           นุชนาถ คงทองและคณะ (2559) ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บเรื ่องการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกอบรม
ผ่านเว็บเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพร้อยละ 90.50  2) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่อง
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.08, S.D. = 0.19) 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บ
เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพชิ้นงานหลังการฝึกอบรมได้อยู่ในระดับดี ( X  = 3.74) 

           ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว (2560) ได้พัฒนาชุดการฝึกอบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการฝึกอบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนอบรมและหลังการอบรมของผู้เข้ารับอบรมที่ใช้ชุดการ
ฝึกอบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับอบรมที่มีต่อชุด
การฝึกอบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 35 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่มและแบบแผนการวิจัยที่เลือกใช้ คือ แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและ
หลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการฝึกอบรม 2) แบบฝึกหัดทบทวน3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม และ 4) แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่มีต่อชุดการฝึก อบรมที่พัฒนาขึ้น 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อ
กัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นนั้นประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จานวน 4 หน่วยการ
เรียนรู้ได้แก่1. การจัดพิมพ์ส่วนหน้าปก 2. การจัดพิมพ์ส่วนสารบัญ 3. การจัดพิมพ์ส่วนเนื้อหา และ 4. การ
จัดพิมพ์ส่วนอ้างอิงและบรรณานุกรม ผลการตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึกอบรม พบว่า ชุดการฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ81.79/81.11 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ตั ้งไว้ คือ 80/80 2) ผู้เข้ารับอบรมที่ใช้ชุดการ
ฝึกอบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคานั้นมีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีร้อยละความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมเท่ากับ 27.07 3)    ผู้
เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดการฝึกอบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคาอยู่ในระดับมาก  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 
                 อนุสิทธิ์ ตังคณานุกูลชัยและคณะ(2560) ได้พัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำ
ตนเองของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ
การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
องค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เป็นนิสิตจำนวน 372 คน และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมฯ  เป็นนิสิตชั ้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 2) ชุดฝึกอบรม และ 3) แบบประเมินประสิทธิผล
ของชุดฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
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องค์ประกอบเชิงยืนยันและการทดสอบ t – test ผลการศึกษาพบองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
ตนเองของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ความคิดริเริ่มในการเรียนรู้ ความต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้  การประเมินผล
การเรียนรู้ การรู้จักแหล่งเรียนรู้ และการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทั้งหกองค์ประกอบมีค่าความเหมาะสมพอดี
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
สามารถว ั ดองค ์ ป ระกอบการ เ ร ี ยนร ู ้ ด ้ ว ยการนำตน เอ งของน ิ ส ิ ตส าขาว ิ ช าบร ิ ห า ร ธ ุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ สำหรับชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผู้วิจัย  สร้างขึ้นนี้มีคุณภาพดี มีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ใน
การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองได้ ผลการประเมินการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่างหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
        การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ 

             ระยะที่ 1 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

             ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

             ระยะที่ 3 การศึกษาผลการปฏิบัติงานของครูผู้ผ่านการอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการจัดการเรียน
การสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 

       การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

             1. การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ได้ดำเนินการดังนี้ 

             2. ก่อนเริ่มการฝึกอบรม เก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของครูผู้เข้ารับการอบรม 
และทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน จำนวน 70 ข้อ 

             3. ดำเนินการฝึกอบรมตามหน่วยการเรียนรู้ โดยครูผู้เข้ารับการอบรมจะทำกิจกรรมตามใบ
งานและใบความรู้และสื่อที่ใช้ประกอบการอบรม สิ้นสุดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยจะเก็บข้อมูลทดสอบความรู้
ท้ายหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 5 หน่วย 

             4. การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 หลังจากสิ้นสุด
การอบรม 
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             5. การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรม หลังจากครูผู้ผ่านการอบรมได้
นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนอย่างน้อย 3 เดือน โดยเก็บข้อมูลในภาคเรยีน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

             6. การเก็บรวบรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากครูผู้ผ่านการอบรมได้นำความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรม ไปปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนอย่างน้อย 3 เดือน โดยเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2            ปี
การศึกษา 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

             การวิเคราะห์ข้อมูล  
                 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของชุดฝึกอบรม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้  
สถิติสำหรับหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้  

1. หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
2. หาค่าความยาก (Difficulty) ของข้อสอบแต่ละข้อ  
3. หาค่าอานาจจำแนก (Discrimination) ของข้อสอบแต่ละข้อ  
4. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้สูตร KR- 

20  
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
6. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม โดยใช้สถิติ คำนวณได้จากสูตร E1/E2  

สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติดังนี้  
1. การทดสอบสมมติฐาน (t-test)  
2. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน (𝑥̅  )  
3. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน 

สรุปผลการวิจัย 
     1.  ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ละเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 81.6/84.00 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง
สื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 84.81/82.00 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ 83.15/83.67 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ 81.39/81.67 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 80.00/83.67 โดยทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

    2.  ผลการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

    2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมปฏิบัติการ  พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการอบรมปฏิบัติการ ของครูผู้เข้า



10 

 

รับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการอบรมปฏิบัติการ  

    2.2 ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรการอบรมในระดับมาก  
    3.  ผลการปฏิบัติงานของครูผู ้ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ครูผู้ผ่านการ
อบรมได้นำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ  สื ่อการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการชั้นเรียน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในโรงเรียนทุกคน 

    4.  ผลกระทบที่เกิดจากการอบรมของครูผู้สอน  
     4.1 นักเรียนมีทักษะการนำ ICT มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับมาก ทุกรายการ 
     4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนในการนำ ICT มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง 3.75 – 4.81 และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S ) มีค่า ระหว่าง 
0.47 – 0.88 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
        การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีประเด็นที่น่าสนใจนำมา
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
     1.  ผลการสร้างชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ในการตรวจสอบประสิทธิภาพครั ้งที ่ 1 หน่วยการเรียนรู ้ที่ 1 เรื ่องระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ละเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 72.22/73.33 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่องสื่อการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ 75.39/76.67 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ  
ชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ 74.07/75.00 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ 74.07/76.67 และหน่วยการเรียนรู ้ที ่ 5 เรื ่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื ่อการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 70.37/73.33  โดยทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ครั้งที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ละเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 79.58/81.00หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องสื่อการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 79.17/80.00 หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรื ่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ 80.00/81.67 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ 78.89/81.50 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 80.00/83.33 โดยมี 3 หน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ครั้งที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ละเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 81.6/84.00 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องสื่อการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 84.81/82.00 หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3 เรื ่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ 83.15/83.67 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพ 81.39/81.67 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการวัดและ
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ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 80.00/83.67 โดยทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อภิปรายได้ว่าชุดฝึกอบรมการจัดการเรียน
การสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 / 80 เพราะได้ดำเนินการ
ตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบ  ตั้งแต่ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน นำชุดฝึกอบรมไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตรวจสอบทุกขั้นตอนและได้ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ จนได้ประสิทธิตามเกณฑ์
ที่เหมาะสม ช่วยให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเนื้อหา ในชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ครูผู้เข้า
รับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  นุชนาถ   
คงทองและคณะ (2559) ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครู
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่องการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพร้อยละ 90.50 2) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารั บการฝึกอบรมด้วยชุด
ฝึกอบรมผ่านเว็บเรื ่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่องการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.08, S.D. = 0.19) 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเว็บเรื่องการสร้าง
หนังสืออิเล ็กทรอนิกส์มีคุณภาพชิ ้นงานหลังการฝึกอบรมได้อยู ่ในระดับดี ( X  = 3.74) นอกจากนี้              
อนุสิทธิ์  ตังคณานุกูลชัยและคณะ (2560) ได้พัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของ
นิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการเรียนรู้
ด้วยการนำตนเองและเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
องค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เป็นนิสิตจำนวน 372 คน และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมฯ  เป็นนิสิตชั ้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 2) ชุดฝึกอบรม และ 3) แบบประเมินประสิทธิผล
ของชุดฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันและการทดสอบ t – test ผลการศึกษาพบองค์ประกอบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
ตนเองของนิส ิตสาขาว ิชาบร ิหารธ ุรก ิจมหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร์  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ              
ได้แก่ ความคิดริเร ิ ่มในการเรียนรู้ ความต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้  การวางแผนการเรียนรู้           
การประเมินผลการเรียนรู้ การรู้จักแหล่งเรียนรู้ และการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทั้งหกองค์ประกอบมีค่า
ความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .05 สามารถวัดองค์ประกอบการเรียนรู ้ด้วยการนำตนเองของนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ สำหรับชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผู้วิจัย  สร้างขึ้นนี้มีคุณภาพดี  มีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ใน
การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองได้ ผลการประเมินการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่างหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ  .05 ตามลำดับ และ                
ปิยะวัฒน์   ทองแก้ว (2560) ได้พัฒนาชุดการฝึกอบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับนักเรียน
นอกระบบโรงเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร
จำนวน 35 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึกอบรม พบว่า ชุดการฝึกอบรมมี
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ประสิทธิภาพ เท่ากับ81.79/81.11 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ตั ้งไว้ คือ 80/80 2) ผู้เข้ารับอบรมที่ใช้ชุดการ
ฝึกอบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำนั้นมีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีร้อยละความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมเท่ากับ 27.07 3) ผู้
เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดการฝึกอบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 

    2.  ผลการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

2.1  ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูผู ้เข้ารับการอบรมก่อนและหลังการอบรม
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรม
ปฏิบัติการ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  ( t = 32.30) โดย คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบหลังการอบรมปฏิบัติการ ของครูผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2     
( X  = 58.42, S  = 2.93) สูงกว่าค่าเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการอบรมปฏิบัติการ ( X  = 47.54,S  = 3.93) 
แสดงว่าหลังการอบรมปฏิบัติการ ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าก่อนการอบรมปฏิบัติการ 
ทั้งนี้เนื่องจากในการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นั้น ได้เน้นให้ครูผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติจริง ทำให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ช่วยให้เกิดทักษะและการจดจำ เข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย
และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ กติดา ปรัตถจริยาและอุบล เลี้ยววาริณ (2558) ศึกษาผลของการใช้ชุดฝึก
อบรมการบร ิหารจ ิตตามแนวพุทธที ่ม ีต ่อจ ิตล ักษณะทางพุทธและลักษณะทางพุทธของนักศ ึกษา
ระดับอุดมศึกษา พบว่า ภายหลังการฝึกอบรมการบริหารจิตตามแนวพุทธนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึก 
มีจิตลักษณะทางพุทธ ได้แก่ ความศรัทธาในพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องกรรม ลักษณะทางพุทธ ได้แก่ การ
ปฏิบัติตนตามหลักบุญสิกขา การใช้ชีวิตในวิถีชีวิตแบบพุทธ ความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคล และความกตัญญูรู้คุณ
ต่อแผ่นดิน สูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  0.05 นอกจากนี้แล้ว กิตติ เสือแพรและ 
พัฒพงษ์ อมรวงศ์ (2559) พัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซี สำหรับ นักศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการทดสอบความรู้ด้วยค่า สถิติที เท่ากับ 
6.26 แสดงว่า คะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่า คะแนนก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของ ผู้เข้ารับการอบรมพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งเอาไว้ 

              2.2  ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรการอบรมของผู้เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
2 พบว่ามีค่าเฉลี่ย ( X ) ของรายการประเมินอยู่ระหว่าง 3.52 – 4.98 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S ) มีค่า 
ระหว่าง 0.13 – 0.69 ผลสรุปรวมของทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) = 3.87 ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S ) มีค่า 0.54  ทั้งนี้เป็นเพราะชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรม ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความกระตือรือร้น เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาในชุดฝึกอบรมได้ดีขึ้น
และจากผลการปฏิบัติกิจกรรมทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบผล ความก้าวหน้าตลอดเวลา ทำให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดกำลังใจ และเกิดความเชื่อมั่นว่า ชุดฝึกอบรมจะสามารถช่วยให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ในหลักสูตร การ
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ติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นที่ดีต่อชุด
ฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับ อัจฉราภรณ์ จำปาวัน (2559) ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื ่อง การอบรม
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับผู้ปกครองท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
1) พัฒนาชุดฝึกอบรม ให้มีคุณภาพระดับดีและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์70/70  2) ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษของผู้ปกครองท้องที่ก่อน และหลังฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เรื่อง 
การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อชุดของผู้ปกครองท้องที่หลังฝึกอบรม ผลการวิจัย
พบว่า ชุดฝึกอบรม โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.85) และมีประสิทธิภาพ 72.58/71.49 
สูงกว่าเกณฑ์70/70 เมื่อนาไปใช้ฝึกอบรม พบว่า ผู้ปกครองท้องที่มีความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ
หลัง ฝึกอบรม ( X  = 20.13) สูงกว่าก่อนฝึกอบรม ( X  = 9.23) และมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 3.82)  

3.  ผลการปฏิบัติงานของครูผู้ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบว่า  การนำความรู้จากการ
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก จากผลการประเมินตน  
การประเมินของผู้บริหาร และการประเมินของศึกษานิเทศก์  ครูผู้ผ่านการอบรมได้นำความรู้มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนดงันี้  

(1) ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนำความรู ้เรื ่องเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เข้ามามาใช้ในการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ใช้งานได้ครอบคลุมพื้นที่อาคารเรียน 
และแหล่งเรียนรู้ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นบริการของ Google โดยการอัพโหลดไฟล์
ไปจัดเก็บ หรือ ดาวน์โหลดไฟล์มาใช้ผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถเปิดไฟล์งานจากทุกๆที่มีอินเตอร์เน็ต 
สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ 

(2) ด้านสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี การใช้ Youtube เป็นสื่อการเรียนรู้ ครูผู้สอน
ได้ทำการคัดสรรสื่อที่มีความเหมาะสมกับนักเรียน ตรงตามเนื้อหาสาระที่กำหนด จัดเรียงสื่อการสอนให้เหมาะ
กับแผนการสอน จากนั้นนำไปบรรจุไว้ในเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นด้วย Google Sites 

(3) ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการชั้นเรียน มีการสร้างตารางเรียนตารางสอน นัด
หมายกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Google Calendar ใช้สำหรับการวางแผนการการสอน ซึ่งทำให้
สามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ สามารถส่งข้อความเชิญ นักเรียนสามารถใช้ปฏิทิน
ร่วมกับเพื่อนและครูผู้สอน และค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ย้อนหลัง 

(4) ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ มีการนำ Google Site สร้างเว็บไซต์อย่างง่าย 
เพื ่อรวบรวมข้อมูลในที ่เดียว เช่น รวมวิดีโอสื ่อ  YouTube ประกอบการสอน ตารางเรียนตารางสอน 
กำหนดการกิจกรรมต่าง งานนำเสนอ เอกสารวิชาการ เอกสารข้อความ คะแนนการสอบระหว่างเรียน 
ตลอดจนการทดสอบความรู้ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ มีการอำนวยความสะดวกให้ใช้ร่วมกัน ทำให้ข้อมูลมี
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ความหลากหลาย ทันสมัย อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีการใช้ Google Docs สร้างเอกสารออนไลน์ที่ใช้สำหรับ
การจัดการเรียนการสอน เหมือนการทำงานของ Microsoft Word แต่จะทำงานอยู่บนเว็บ สามารถสร้าง 
แก้ไข หรือเปิดอ่านเอกสารได้เลย โดยตัวเอกสารนั้นจะถูกเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายของ Google และสามารถ
แชร์เอกสารให้กับครู หรือนักเรียนเพื่อแก้ไขข้อมลูไปพร้อมกัน 

(5) ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื ่อการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการใช้ Google Form ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์สำหรับวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งโปรแกรมสามารถคำนวณผลการทดสอบได้ทันที่จึงสามารถนำผลที่ได้จากการทดสอบมาใช้ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถทราบผลการทดสอบได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทันท ี

 4. ผลกระทบที่เกิดจากการอบรมของครูผู้สอน  

     4.1  ผลการศึกษาทักษะของนักเรียนในการนำ ICT มาใช้ประกอบการเรียนการสอน พบว่า 
นักเรียนมีทักษะการนำ ICT มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับมากโดยส่วนใหญ่จะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์
การจัดการเรียนการสอนได้ สามารถส่งงานหรือการบ้านผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีการใช้สื ่อ YouTube 
ประกอบการเรียน สืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากที่ครูสอน  ใช้ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างด้วย  

Google Calendar เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ยังใช้ Google Docs สร้างเอกสาร 
รายงาน และแชร์ให้เพ่ือนในกลุ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สามารถทดสอบความรู้ได้ใช้แบบทดสอบออนไลน์และ
ดูผลการประเมินจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

               4.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการนำ ICT มาใช้ประกอบการเรียนการสอนพบว่า 
มีค่าเฉลี่ย ( X ) อยู่ระหว่าง 3.75 – 4.81 และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S ) มีค่า ระหว่าง 0.47 – 0.88 โดย 
นักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์มีความเพียงพอในการใช้งานมากที่สุด รองลงมา คือ 
ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้และแนะนำการใช้สื่อดิจิทัล  ส่วนผลการประเมินของรายการอ่ืนอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งจัดสรรให้ตามขนาดของโรงเรียนทำให้โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน และ ครูยังได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครือข่ายเพื่อการจัด การเรียนการสอนด้วยชุด
ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้สามารถแนะนำนักเรียน ในการใช้ ICT ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นการนำ 
ICT มาใช้ประกอบการเรียน เป็นการเร้าความสนใจของนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและสนใจ
ในการเรียน ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน อีกท้ังนักเรียนกำลังอยู่ในวัยที่ให้ความสนใจการใช้อินเทอร์เน็ต
ด้วยก็ยิ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในการนำ ICT มาใช้ประกอบการเรียนมากยิ่งขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
        ข้อเสนอแนะสำหรับโรงเรียน 
            1. ควรจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ให้แก่
ครูผู้สอนทุกคน 
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            2. ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนสามารถใช้
ระบบเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนได ้
        ข้อเสนอแนะในการนำชุดฝึกอบรมไปใช้ 
            1.  โรงเรียนหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะนำการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ไปใช้ ควร
พิจารณาปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นด้านระยะเวลาในการฝึกอบรม โดยคำนึงถึงความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เข้ารับการอบรมที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติสูงพอ ความเร็วของระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมทั้งความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร เป็นต้น 
            2.  ควรจัดทำสื่อประกอบการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปศึกษาด้วย
ตัวเองหลังจบการฝึกอบรมได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
        ขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ที่ให้
ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดทดลองใช้เครื่องมือวิจัย ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ทุกโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย 
        คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณแก่พ่อแม่ครูอาจารย์และผู้มี
พระคุณ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวกุลสุวรรณ ทุกท่าน จนวิจัยนี้สำเร็จเป็นรูปเล่มดังใจหวัง 
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