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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่องการศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในเพ่ือศึกษาความต้องการ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏธนบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
ความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในการจัดฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ และในบทน้ีจะนําเสนอสรุปผลและข้อเสนอแนะของการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

 
1. สรุปผล 
2. อภิปรายผล 
3. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ 
4. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 
สรุปผล 
 

จากการศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัยที่กําหนด ผู้วิจัยได้ดําเนินการภายใต้กรอบแนวคิด
และวิธีการดําเนินการวิจัยที่กําหนด โดยได้ทําการวิเคราะห์ผลการวิจัยมาแล้วตามลําดับ ในส่วนน้ี   
จะได้สรุปผลการวิจัย ภายใต้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเก่ียวกับความต้องการฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งสรุป
ได้ดังน้ี 

 

1. ผลการสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี        
จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จํานวน 240 คน เป็นเพศหญิง 144 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ
เป็นเพศชาย 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.00  

ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าช่วงอายุ มากที่สุดคือ ช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 136 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.70 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50  

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าระดับการศึกษาส่วนใหญ่ คือระดับปริญญาโท 
จํานวน 120 คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ปริญญาตรี จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 
และอันดับสุดท้ายคือ ปริญญาเอก จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60  
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สถานภาพการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จํานวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.90 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 และผู้บริหาร จํานวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 

 

หน่วยงานท่ีสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจํานวนมากที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 คณะครุศาสตร์ จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20  สํานักงานอธิการบดี 
จํานวน 29 คิดเป็นร้อยละ 12.10  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 27 ร้อยละ 11.20 
หน่วยงานอ่ืนได้แก่ โครงการบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 คน  ศูนย์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 คน โครงการ
จัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1 คน  ศูนย์บ่มเพาะวิหกิจ จํานวน 2 คน ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ จํานวน 
2 คน และงานตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 5 รวม 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.30 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 
สํานักศิลปวัฒนธรรม จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 อันดับสุดท้ายคือ สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25  

ระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง  6- 10 ปี จํานวน 91 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.90 รองลงมา 1-5 ปี จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 30และ 11 ปีขึ้นไป 
จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 ส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือน้อยกว่า 1 ปี 
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  

ประสบการณ์ในการฝึกอบรมของผู้ตรวจแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ในการ
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 และที่มีสบการณ์ฝึกอบรม ส่วนใหญ่
ได้แก่ อบรมการใช้ Google classroom จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.08 รองลงมา อบรมการ
สร้าง QR  code  จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 อบรมการใช้งาน Photoshop และIllustator 
จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.42  อบรมการประชาสัมพันธ์ข่าวหน้าเว็บของมหาวิทยาลัย จํานวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.58 อบรมการใช้งาน Microsoft Office พ้ืนฐาน จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.17 อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 อบรม
การประกอบคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 และอบรมการพัฒนาระบบ Web Appi  
จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.66 ตามลําดับ 

 
 

2. ระดับความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ    
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2.1 ด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows) 
พบว่า ความต้องการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.18 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยข้อที่มีระดับความต้องการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows) มากที่สุดคือ จริยธรรมในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ Files 
และ Folders  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 และความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Desktop เช่น การปรับแต่ง
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ส่วนต่างๆของหน้าต่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการฝึกอบรมการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านความรู้ พ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Microsoft 
Windows) น้อยที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับการปิดช่องโหว่ Ms. Windows มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82  

 
 

2.2 ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ พบว่า ความต้องการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 หมายถึง อยู่ในระดับ         
ปานกลาง  เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีระดับความ
ต้องการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์       
มากที่สุดคือ การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word เบ้ืองต้น  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และการ
ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel  เบ้ืองต้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีระดับ
ความต้องการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ 
น้อยที่สุด คือ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57  
 

2.3 ด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ พบว่า ความต้องการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.01 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีระดับความต้องการฝึกอบรม
การใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ มากที่สุดคือ การใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การใช้
งานและติดต้ังอุปกรณ์ต่อพ่วงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 และวิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการฝึกอบรมการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ น้อยที่สุด คือ การซ่อมคอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73  

 

2.4 ด้านการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พบว่า ความต้องการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.15 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีระดับความต้องการฝึกอบรม
การใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มากท่ีสุดคือ การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตสําหรับสืบค้นข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  และเทคนิคและข้อควรระวังในการใช้งานอินเทอร์เน็ต   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้าน
การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ น้อยที่สุด คือ ความรู้เก่ียวกับระบบ LAN มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.70  
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3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบัติงาน  หน่วยงาน และประสบการณ์ 
 

3.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมการ      
ใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ 
และด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

3.2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมการ
ใช้งาน คอมพิวเตอร์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows) และด้านการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความ
ต้องการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือฮาร์ดแวร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการ
ฝึกอบรมการใช้งาน คอมพิวเตอร์โดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ และด้านการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความต้องการฝึกอบรมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนด้านความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows) และด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์มี
ความต้องการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีสถานภาพการทํางานแตกต่างกันมีความ
ต้องการฝึกอบรมการใช้งาน คอมพิวเตอร์โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้    

3.5. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกันมีความ
ต้องการฝึกอบรมการใช้งาน คอมพิวเตอร์โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  

3.6 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่หน่วยงานต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมการ
ใช้งาน คอมพิวเตอร์โดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้    

3.7.บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีประสบการณ์แตกต่างกันมีความต้องการ
ฝึกอบรมการใช้งาน คอมพิวเตอร์ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Microsoft Windows) ด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ
ฮาร์ดแวร์ และด้านการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาวิจัย เรื่องความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี 

 
1.ระดับความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
จากการศึกษาความต้องการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทั้ง 4 ได้แก่ด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Microsoft 
Windows) ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ด้านการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือฮาร์ดแวร์ ด้านการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่า ความต้องการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการศึกษา
ทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศิริศศิเกษม สุโพธิภ์าค  (2545) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความต้องการ
หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ความต้องการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆอยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ นลินี 
พานสายตา (2560) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความต้องการในการฝึกอบรมและความคาดหวังต่อ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร สายสนับสนุนวิทยาลัยดุสิตธานี พบว่าบุคลากรสายสนับสนุน
ของวิทยาลัยดุสิตธานี มีความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาด้านการศึกษา พบว่ามีความต้องการ
อยู่ในระดับปานกลางในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา 

 
2.การวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบัติงาน  หน่วยงาน และประสบการณ์ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมการ      
ใช้งานคอมพิวเตอร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคลากรที่มีอายุแตกต่าง
กันมีความต้องการฝึกอบรมการใช้งาน คอมพิวเตอร์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ตลอดจน บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมการใช้งาน 
คอมพิวเตอร์โดยรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคลากรที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมการใช้งาน คอมพิวเตอร์โดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ บุญนุช (2555) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาและฝึกอบรมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 1 (ภาคกลาง) พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีทัศนคติในการได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยกับการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ผลของการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และฝ่ายงานท่ีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพของ
พนักงานที่แตกต่างกัน ทัศนคติการพัฒนา การฝึกอบรม การศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ของพนักงานในทิศทางเดียวกันและงานวิจัยของ             
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีสถานภาพการทํางานแตกต่างกันหน่วยงาน
แตกต่างกัน และประสบการณ์ฝึกอบรมแตกต่างกันมีความต้องการฝึกอบรมการใช้งาน คอมพิวเตอร์
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกันงานวิจัยของ สมภาศ       
สุขชนะ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการการพัฒนาทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ดนตรี ของครูดนตรีในสังกัดสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่าผลการทดสอบสมมติฐาน 1 
ทักษะความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดนตรี โดยการจําแนก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการสอนดนตรี ในภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 2) ความต้องการการ พัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดนตรี โดยการ
จําแนก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระดับ การศึกษา ประสบการณ์ในการสอนดนตรีในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 

 
3.ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความต้องหลักสูตรในการจัดฝึกฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการฝึกอบรมในแต่
ละด้านดังน้ี 1.ด้านความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ควรจัดฝึกอบรมเรื่องของ
จริยธรรมคอมพิวเตอร์และพรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2560 ให้แก่บุคลากรที่เข้าใหม่ในทุกปี การอบรม
เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  และให้ความรู้ในการ
แก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นไม่ว่าจะเป็น ความรู้เกี่ยวกับไวรัสประเภทต่างๆ 2.ด้านการ
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ควรจัดอบรมการโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
Microsoft Office  Word Excel และ PowerPoint ให้แก่บุคลากรในทุกระดับเป็นประจําและ
สําหรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ จัดอบรมการใช้โปรแกรม e-learning ให้กับสายวิชาการอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความรู้และความชํานาญและนําประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน จัดอบรมการ
ใช้งานโปรแกรมAdobe Photoshop เพ่ือการตกแต่งและ การออกแบบ 3.ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือฮาร์ดแวร์จัดอบรมการเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีและวิธีเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จัดอบรมการติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์จัด
อบรมการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นเมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่อง
สแกนเนอร์ เคร่ืองปริ้นเตอร์ การดูแลรักษาจอภาพจัดอบรมการซ่อมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นในการแก้ไข
ปัญหาการใช้งาน และ4.ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการ
แก้ไขปัญหาอินเทอร์เบ้ืองต้นให้กับบุคลากรทุกระดับจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตจัดอบรมวิธีการตลอดจนอบรมเรื่องดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้งาน      
อย่างถูกวิธี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริศศิเกษม สุโพธิภ์าค  (2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความ
ต้องการหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒความรู้ด้านโปรแกรมปฏิบัติงาน มี 11 หลักสูตร มีความต้องการสูง จํานวน 10 หลักสูตร คือ 
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ได้แก่ โปรแกรม Windows 98 และโปรแกรมWindows Me,โปรแกรมที่
ใช้ในการพิมพ์เอกสาร ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Page Maker, โปรแกรมส
เปรดชีต ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Excel, โปรแกรมใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ โปรแกรม 
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Microsoft Accessและ โปรแกรม Visual FoxPro,โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกราฟิก ได้แก่ 
โปรแกรม Adobe Photoshop, โปรแกรม AdobeIIIustratorและโปรแกรม Macromedia FLASH, 
โปรแกรมที่ใช้การรับ - ส่ง จดหมายบนอินเตอร์เน็ต ได้แก่ โปรแกรม Pine,โปรแกรม Netscape 
Messagerและ โปรแกรม MicrosoftOutlook, โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเอกสารบนอินเตอร์เน็ต 
ได้แก่ โปรแกรม MicrosoftFrontPage 2000 และโปรแกรม Macromedia Dreamweaver, 
โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใน การทําวิจัย ได้แก่ โปรแกรม SPSS/PC+ , โปรแกรมที่
ใช้การแก้ปญั หาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในเบ้ืองต้น ได้แก่ โปรแกรม Norton Anti Virusและโปรแกรม 
McafeeSan Virus, โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ โปรแกรม
Macromedia Authorware และมีความต้องการปานกลางมี 1 หลักสูตร คือ โปรแกรมMultimedia 
Toolbook สําหรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
งานคอมพิวเตอร์ต้องคํานึงถึงประโยชน์ถึงประโยชน์ต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นหลักและความ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องวิเคราะห์จาก
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานจริงของหน่วยเพ่ือให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
องค์กร 
  
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี ้
 

ข้อเสนอแนะในการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

- ควรมีจัดทําคู่มือในการฝึกอบรมในแต่ละสายงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

-ควรมีหน่วยงานสนับสนุนการฝึกอบรมโดยตรง 
-ควรจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการฝึกอบรม 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งต่อไป 
 

เมื่อมีการศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ควรจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ตามลําดับต่อไป โดยการเสนองานวิจัย ดังน้ี 

1. การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2. การวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

3. การวิจัยเพ่ือจัดทําคู่มือฝึกอบรมในแต่ละสายงาน 

 
 




