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รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ1* สักรินทร์ อยู่ผ่อง2 ไพโรจน์ สถิรยากร3 และ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ4
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพคู่มือการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การวิจัยในครั้งนี้ดําเนินการวิจัย
โดยใช้ รู ปแบบการวิ จั ยเชิ งทดลอง กลุ่ มเป้ าหมายที่ ใช้ ในการวิ จั ยได้ แก่ ที่ ปรึ กษาฝ่ ายสารสนเทศ ผู้ บริ หารสถาน
ประกอบการ หัวหน้าบุคคล หัวหน้างานในสถานประกอบการ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน
100 สถานประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 7 หัวข้อ และเมื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบพบว่ามีค่า
ความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด และ 2) ผลการพัฒนาคู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมพบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติสูงกว่าที่ระดับ .05 ผลจากการติดตามเก็บข้อมูลการประเมินผลการเขียนหลักสูตรฝึกอบรมของผู้เข้า
อบรมงานวิจัยและนําไปจัดการฝึกอบรมรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจํานวน 4 หลักสูตร ซึ่งคะแนนรวมแต่ละหลักสูตรมีคะแนน
มากกว่า 70 % ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนาบุคลากร, อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม, บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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The Model of Human Resources Development on Information and
Communication Technology in the Industry of Small and Medium Enterprises
Wittawat Tipsuwan1* Sakarin Yuphong2 Pairote Stirayakorn3 and Teravuti Boonyasopon4
Abstract
The purposes of this research were 1) to develop and evaluate the model of personnel of
information technology and communication of small and medium business, and 2) to develop and
evaluate the effectiveness of manuals personnel of information technology and communication in
small and medium enterprises. This research was an experimental research. The target groups in this
research were supervisors in the workplace and supervisors with at least 5 years of experience in
information and communication technology. The research found that: 1) the developed model
consisted of 7 topics and all topics were suitable at highest level. 2) The effectiveness of manuals
personnel of information technology and communication in small and medium enterprises, evaluated
by the experts, were at highest level. The achievement after training was statistically significantly higher
than before training at .05. After follow-up the trainees, we found that the trainees could develop the
training courses. We evaluated 4 developed courses by trainees and found that the overall scores were
greater than 70%, which is considered to be good.
Keywords: The Model of Human Resources, Small and Medium Enterprises, Information Technology
Persona

_______________________________________

1

Doctoral Degree Student, Department of Industrial Business and Human Resource Development, Faculty of Business and Industrial
Development, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
2
Associate Professor, Department of Industrial Business and Human Resource Development, Faculty of Business and Industrial
Development, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
3
Associate Professor, Department of Technical Education Management, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University
of Technology North Bangkok
4
Professor, Department of Industrial Business and Human Resource Development, Faculty of Business and Industrial Development,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
*
Corresponding Author Tel. +668 1497 4642, e-mail: arjarnton.fte@gmail.com

-19-0667(016)P2.indd 149

7/26/2562 BE 2:15 PM

150

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 10 No. 1 January – April, 2019

1. บทนํา
ประเทศไทยวางโมเดล Thailand 4.0 “Value-based
Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
โดยการนําเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ที่เน้นการแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลาง จึงต้องปฏิรูปโครงสร้างทุกมิติ ทั้งภาคธุรกิจ
การเกษตร การศึกษาและแรงงานจากระบบเศรษฐกิจที่
เน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร
เปลี่ยนมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยีจน
เกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยมี
เป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน 3-5 ปี ปัจจุบันกลุ่ม
ธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศคือ ธุรกิจ SMEs เพราะมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม
ในประเทศ (GDP) ของ SMEs มีสัดส่วนประมาณ 41.10%
ของ GDP มวลรวมของประเทศทั้งหมด ซึ่งถือได้ว่า
SMEs ไทยเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ SMEs ยัง
มีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เนื่องจากทําให้เกิด
การจ้างงานจํานวนมากประมาณ 10.5 ล้านคน หรือ 27
% ของจํ า นวนแรงงานที่ ถู ก จ้ า งทั้ ง หมดในประเทศ
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี จํ า นวนวิ ส าหกิ จ รวมทั้ ง สิ้ น
2,736,744 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 99.73% เป็น SMEs
และมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 26.25% ของมูลค่า
การส่งออกรวมของประเทศ [1] ผลการวิเคราะห์ พบว่า
จุดอ่อนของ SMEs ข้อหนึ่งที่สําคัญคือ ด้านการบริหาร
จัดการ โดยให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอซีที ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในกิจการ
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าบุคลากรที่ทําหน้าที่ดูแลงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขาดการกําหนดสมรรถนะที่
เป็นมาตรฐาน และรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้
มีสมรรถนะตามมาตรฐานเพื่อให้ธุรกิจ SMEs สามารถ
ยกระดับในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้ ประกอบกับ
การศึกษางานวิจัยรวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า
รูปแบบสมรรถนะอาชีพสนับสนุนเทคโนโลยีด้านข้อมูล
ข่ า วสารและสื่ อ สารของประเทศไทยที่ มี ใ นปั จ จุ บั น
กําหนดกว้างเกินไปใช้งานไม่ได้ไม่ตรงกับลักษณะงานที่
ต้ อ งปฏิ บั ติ จ ริ ง จึ ง ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และมีทิศทางการพัฒนาที่ไม่
ชัดเจน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐบาล
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Thailand 4.0 ซึ่งในปัจจุบันเครื่องมือด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสารได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีการปรับ
เปลี่ยนพัฒนาตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้งาน จึง
ทําให้การทํางานบนเครือข่ายบนโลกออนไลน์กําลังเป็นที่
นิยมอย่างสูง เนื่องจากเป็นการพัฒนาระบบการใช้งาน
แบบใหม่อยู่เสมอจึงทําให้ผู้ใช้งานเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
ตามไม่ทันรวมถึงหัวหน้างานที่ต้องบริหารพนักงานที่มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับการทํางานใน
ด้านอุตสาหกรรม
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะนํามาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งผู้วิจัยจึง
สนใจที่ จ ะพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขัน
กับนานาประเทศได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาและประเมิ น รู ป แบบการพั ฒ นา
บุคลากรด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพคู่มือการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 รู ป แบบการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมที่พัฒนาขึ้น ผ่านการประเมินความ
เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมากกว่า 3.50
3.2 คู่ มื อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม สามารถนําไปใช้ฝึกอบรมบุคลากร
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ด้ านเนื้ อหา รู ปแบบการพั ฒนาบุ คลากรด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีวัฏ
จักรเดมมิ่ง (PDCA) [2] สําหรับหัวหน้างานที่ทําหน้าที่
ควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ใน
การบริหารจัดการสํานักงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์
4.2 คู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารในธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ประกอบด้วยแนวทางการใช้คู่มือ ทฤษฎีการ
พั ฒนาสมรรถนะ สมรรถนะการพั ฒนาบุ คลากร ด้ าน
สารสนเทศ และทฤษฏี การพั ฒนาหลั กสู ตร ตลอดจน
ตั ว อย่ างหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมฐานสมรรถนะการพั ฒนา
บุคลากรด้านสารสนเทศ
5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ตามขั้นตอนของการวิจัยดังนี้
5.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หัวหน้า
งานที่ทําหน้าที่ควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จํานวนทั้งสิ้น 9 คน โดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
5.2 ขั้นตอนศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มเป้าหมาย
ได้ แก่ หั วหน้ างานที่ ทํ าหน้ าที่ ควบคุ มด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารที่ ใ ช้ ในการบริ หารจั ดการ
สํ า นั ก งานในอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ ต ามนิ ค ม
อุตสาหกรรมทั่วประเทศจํานวน 100 แห่ง โดยเลือกตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
5.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนร่วมในการพิจารณา (ร่าง)
รู ปแบบ ประกอบด้ วย ผู้ บริ หารและหั วหน้ างานที่ ทํ า
หน้าที่ควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวนทั้งสิ้น 20 คน
5.4 ขั้นตอนประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบ
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ หัวหน้างานที่ทําหน้าที่ควบคุมด้าน

-19-0667(016)P2.indd 151

151

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนักวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวนทั้งสิ้น 17 คน
โดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด
5.5 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่นํารูปแบบไปทดลองใช้ (Tryout) เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบ ได้แก่ หัวหน้างานที่ทํา
หน้าที่ควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก งานในอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิคส์จํานวน 10 แห่ง โดยเลือกตามเกณฑ์ที่
กํ าหนดจากสถานประกอบการที่ มี ความสนใจและให้
ความร่วมมือในการทดลองใช้
5.6 กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ นํ า รู ป แบบไปใช้ จ ริ ง ได้ แ ก่
หัวหน้างานที่ทําหน้าที่ควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารที่ใช้ในการบริหารจั ดการสํานักงานใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์จํานวน 20 แห่ง โดยเลือก
ตามเกณฑ์ที่กําหนดจากสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ที่มีความสนใจและให้ความร่วมมือในการทดลองใช้
5.7 ขั้นตอนติดตามและประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย
ได้ แก่ ผู้ จั ดการแผนกสารสนเทศและการสื่ อสารและ
บุคลากรที่ปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์จํานวน 20 แห่ง โดยตาม
เกณฑ์ที่กําหนดจากสถานศึกษาและสถานประกอบการที่
มีความสนใจและให้ความร่วมมือในการทดลองใช้
6. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดําเนินการในลักษณะการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
เพื่ อ พั ฒ นาและประเมิ น รู ป แบบและคู่ มื อ การพั ฒ นา
บุคลากรด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยได้
แบ่งขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
6.1 ศึ กษาข้ อมู ล แนวคิ ด ทฤษฎี และ งานวิ จั ยที่
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวความคิดการวิจัย
6.2 สร้างเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์สมรรถนะ
อาชี พด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร แล้ ว
นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและทําการปรับปรุงแก้ไข
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลสามารถสรุ ปเพื่ อให้ ชั ดเจนว่ า
สมรรถนะ รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมนั้นมีองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ
- ด้านสมรรถนะงานติดตั้ง มีสมรรถนะหลัก 9 งาน,
สมรรถนะย่อย 24 งาน
- ด้านสมรรถนะงานซ่อมบํารุง มีสมรรถนะหลัก
8 งาน, มีสมรรถนะย่อย 32 งาน
- ด้านสมรรถนะงานวางแผน มีสมรรถนะหลัก 8 งาน,
สมรรถนะย่อย 32 งาน
6.3 ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เครื่ อ งมื อ คื อ
แบบสอบถามเพื่อใช้สําหรับรวบรวมสภาพปัญหาในการ
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจํานวน
5 คนประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ซึ่งผลการประเมินพบว่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
มีความสําคัญทุกรายข้อ โดยมีดัชนีความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (CVR) เท่ากับ 1.00 ทุกรายข้อ จากนั้นจึงนํา
แบบสอบถามไปเก็ บรวบรวมข้ อมู ลกั บกลุ่ มเป้ าหมาย
ได้แก่ ที่ปรึกษาฝ่ายสารสนเทศ ผู้บริหารสถานประกอบการ
หั วหน้ างานบุ คคล หั วหน้ างานในสถานประกอบการ
บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
จํานวน 100 สถานประกอบการ โดยการคัดเลือกตาม
เกณฑ์ ที่ กํ า หนดซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ นํ า ข้ อ มู ล จาก การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการ
และดู แลนิ คมอุ ตสาหกรรมทั่ วประเทศโดยมี ก ารเก็ บ
ข้อมูล จากการส่งเอกสารให้กลุ่มเป้าหมาย, การเดินทาง
ไปเข้าพบกลุ่มเป้าหมายและการพัฒนา Homepage จด
ทะเบียนโดเมนเนม (Domain name) ชื่อว่า Http://
WWW.ICTKMUTNB.COM และทําการติดต่อเพื่อเก็บ
ข้ อมู ลทั้ งสองรู ปแบบมารวมกั น โดยกํ าหนดขนาดของ
กลุ่มเป้าหมายตามตารางของ Krejcie & Morgan [3] เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนําผลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ร้อยละแล้วสรุปผล จะได้ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
6.4 ร่างรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารที่ผู้วิจัยร่างขึ้น แบบจําลองที่
แสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษา
ความต้องการ การกําหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
หลักสูตร การทดลองใช้ การใช้งานจริง และการประเมินผล
ซึ่งทั้ง 6 ขั้นตอนโดยใช้ทฤษฏีวัฎจักรเดมมิ่ง (PDCA) ใน
การบริหารจัดการ ซึ่งจะครอบคลุม งานติดตั้ง, งานซ่อม
บํารุงและงานวางแผน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
จากนั้นให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เมื่อผ่านการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะได้ร่างรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารใน
ธุรกิ จอุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม แล้ วนํ า
รู ป แบบไปเข้ า ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ ตรวจสอบ และหาความสอดคล้องของรูปแบบ
6.5 ประเมินความเหมาะสม (ร่าง) รูปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการประเมิ น จํ า นวน 9 คน แบ่ ง เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ 3 คน ผู้เชี่ยวชาญระดับ
อุดมศึกษา 6 คน แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
และความสอดคล้ อ งของ (ร่ า ง) รู ป แบบการพั ฒ นา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของกลุ่มเป้าหมาย
คือ รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้รับแบบประเมินกลับคืนมา จํานวน 9 ฉบับ
6.6 พั ฒนาคู่ มื อฝึ กอบรมการพั ฒนาบุ คลากรด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่พัฒนาขึ้น
โดยใช้ทฤษฎีการ วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง (Topic Analysis)
ซึ่งคู่มือประกอบด้วย 1) บทนํา ได้แก่วัตถุประสงค์ของ
คู่มือ ขอบเขตการใช้คู่มือ และประโยชน์การใช้คู่มือ 2)
ทฤษฎี การพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้ได้โมเดลรูปแบบการ
พัฒนา บุคลากรด้านสารสนเทศ 3) สมรรถนะของบุคลากร
ด้าน สารสนเทศ ได้แก่ งานติดตั้ง งานซ่อมบํารุง และ
งานวางแผน 4) ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และ
5) ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะการพัฒนา
บุคลากรด้านสารสนเทศ
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6.7 ประเมิ นผลคู่ มื อ ฝึ กอบรมรู ป แบบการพั ฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโดยใช้
แบบประเมินผล ความสอดคล้อง และแบบประเมินผล
ความเหมาะสมที่ พั ฒนา ขึ้ น แล้ วนํ าไปให้ ผู้ เชี่ ยวชาญ
จํานวน 5 คนเป็นผู้ประเมิน
6.8 ทดลองใช้คู่มือฝึกอบรมหลังจากได้คู่มือฝึกอบรม
ที่ผ่านการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญและทําการปรับแก้
ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนําแล้ว ผู้วิจัยได้นําไปทดลองใช้
คู่ มื อ ฝึ ก อบรมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จั ย ซึ่ ง ได้ แ ก่
หัวหน้างานในสถานประกอบการ และหัวหน้างานโดย
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 17 คน
จากนั้นจัดฝึกอบรมเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
และแบบประเมินผลการปฏิบัติ (Reliability of Test)
รวมถึ งการหาค่ าประสิ ทธิ ภาพของคู่ มื อฝึ กอบรมภาค
ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งจะนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
และสรุปผล เพื่อนําผลที่ได้ไปปรับปรุงคู่มือฝึกอบรมที่จะ
นําไปใช้ฝึกอบรมจริงๆต่อไปโดยแบบทดสอบผู้วิจัยเลือก
ใช้การหาค่าความเชื่อมั่นของ Kuder - Richardson [4]
โดยใช้สูตร KR-20 และสําหรับการหาความเชื่อมั่นของ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่มือฝึกอบรมรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ผู้วิจัยเลือกใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach
[5] ซึ่งผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบพบว่า
แบบทดสอบมีค่าระดับความเชื่อมั่นสูงกว่า 0.7 ทุกรายการ
ส่ วนผลการหาค่ าความเชื่ อมั่ นของแบบประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานพบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคู่มือฝึกอบรมรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีค่าความ
เชื่ อ มั่ น อยู่ ใ นระดั บ สู ง มากโดยแบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85
6.9 นําคู่มือฝึกอบรมไปเก็บรวบรวมข้อมูล (Implement)
เริ่มต้นจากการปรับปรุงคู่มือฝึกอบรมจากขั้นตอนการนํา
คู่มือฝึกอบรมไปทดลองใช้ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขจนได้
คู่มื อฝึ กอบรมที่ สมบู รณ์ โดยในขั้ นตอนนี้ ผู้วิ จั ยได้ นํ า
เครื่ องมื อในการวิ จั ย ได้ แก่ คู่ มื อฝึ กอบรมการพั ฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไปเก็บ
รวบรวมข้อมูล (Implementation) กับกลุ่มเป้าหมายในการ
วิจัย ได้แก่หัวหน้างานในสถานประกอบการ และหัวหน้า
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งานในสถานศึกษา โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทํางานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ
และสถานศึกษาไม่ต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 20 คน
6.10 ติดตามผลเป็นการติดตามผลหลังการฝึกอบรม
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของคู่มือการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. ผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม แบ่งออกเป็น 2
ขั้นตอน ดังนี้
7.1 การพั ฒ นาและประเมิ น รู ป แบบการพั ฒ นา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
7.1.1 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมโดยนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
สภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร มาวิ เ คราะห์ ร่ ว มกั บ ทฤษฏี ห ลั ก การ
พัฒนาบุคลากรจากเอกสารตําราและงาน วิจัยที่เกี่ยวข้อง
แล้วจึงร่างรูปแบบบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารในธุรกิจอุตสาหกรรม ขนาดกลาง
และขนาดย่อมโดยใช้วัฏจักรเดมมิ่ง (PDCA)
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ข้อมูลจากงานวิจัยที่รวบรวมมาได้ มีความเหมาะสมกับ
การใช้ องค์ ประกอบทั้ ง 6 ด้ าน โดยการนํ ากระบวนการ
วั ฏจั กรเดมมิ่ ง PDCA มาใช้ ในกระบวนการวิ จั ยจนได้
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นใช้ สําหรับงานติดตั้ง งานซ่อมบํารุงและงาน
วางแผน มีลักษณะเป็นการทํางานที่เป็นวงรอบวัฎจักร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาจะเริ่มจากส่วนใดขึ้นอยู่กับการนําไปใช้งาน
ถ้าเป็นสถานประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จะเริ่ม
จาก “งานวางแผน” ตามนโยบายของฝ่ายบริหารซึ่งมี
ความชั ดเจนในสิ่ งที่ ต้องทํา หลังจากนั้นจะเป็น “งาน
ติดตั้ง”และสุดท้ายเป็น “งานซ่อมบํารุง” เพื่อใช้งานไป
ตามเวลาที่กําหนดระหว่างการใช้งานก็จะเกิด “งานวางแผน”
เพื่อปรับปรุงงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร จากนั้นก็
จะเข้าสู่วงรอบวัฏจักรการทํางานด้านสารสนเทศต่อไป
ส่วนอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดย่อม จะไม่มี
“งานวางแผน” ที่ ชั ดเจน ส่ วนมากจะเริ่ มจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
การลงทุน จึงจะเป็นการเริ่มจาก “งานติดตั้ง” เป็นส่วน
ใหญ่เริ่มใช้งานจะเข้าสู่วงรอบ “งานซ่อมบํารุง” เมื่อใช้
งานไปช่วงเวลาหนึ่งจะเกิดข้อจํากัดหลายอย่าง ในการใช้
งานจึงจําเป็นต้องมี “งานวางแผน” เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานประกอบการให้เหมาะสม จากนั้นก็
เข้าสู่วงรอบวัฏจักรการทํางานด้านสารสนเทศต่อไป
7.1.2 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ในธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการจัดประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและด้าน
การพัฒนาหลักสูตร จํานวน 12 คน ประเมินคุณภาพของ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นความเหมาะสมรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีประสิทธิภาพ
พบว่าในภาพรวมของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และเมื่อ
พิจารณารายการย่อยพบว่ารายการที่มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุดได้แก่ กรอบการดําเนินงานทั้ง 6 ด้านมี
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ความเหมาะสม การนํากระบวนการวัฏจักรเดมมิ่ง PDCA
มาใช้ในส่วนต่าง ๆ องค์ประกอบทั้ง 6 ขั้นของการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสม ความเหมาะสมของกระบวนการ
วั ฏจั กรเดมมิ่ ง PDCA
มาใช้ ในการทํ างานของทุ ก
องค์ประกอบ ความเหมาะสมของสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะย่อยของงานติตั้ง งานซ่อมบํารุง และงาน วางแผน
7.2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพคู่มือการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
7.2.1 ผลการพัฒนาคู่มือการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ผู้วิจัยได้นํา
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์การศึกษาสภาพปัญหาและ
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแล้วนํามาพัฒนาเป็นคู่มือ ซึ่งคู่มือประกอบด้วย 5
ส่วนหลักคือ
ส่ วนที่ 1 การพั ฒนาบุ คลากรด้ านสารสนเทศ จะ
อธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบเขตการใช้
คู่มือและประโยชน์ในการนําคู่มือไปใช้งาน
ส่ ว นที่ 2 ทฤษฏี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะเพื่ อ ให้ ไ ด้
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ ประกอบด้วย
ทฤษฏี ค วามหมายของสมรรถนะ ทฤษฏี ก ารบริ ห าร
จัดการโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง (PDCA) ) และทฤษฏีรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ
ส่วนที่ 3 สมรรถนะการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ
ที่ผู้วิจัดได้สรุปขึ้นมา ประกอบด้วยสมรรถนะด้านงาน
ติดตั้ง สมรรถนะด้านงานซ่อมบํารุง และสมรรถนะด้าน
งานวางแผน
ส่วนที่ 4 ทฤษฏีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม [6]
ส่วนที่ 5 ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ
การพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ
7.2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือ
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
เมื่ อผู้ วิ จัยได้พั ฒนาคู่ มือและส่ งให้ ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
เรียบร้อยผู้วิจัยจึงได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาเพื่อประเมิน
พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าความเหมาะสมของคู่มือ
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.68 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าหัวข้อที่มี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทั้งหมด 20 หัวข้อ โดย
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีจํานวน 3 รายการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.0 ได้แก่วัตถุประสงค์ของคู่มือ, ขอบเขตการใช้
คู่มือ และการวิเคราะห์รายการตามความสามารถ ขณะที่
รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีจํานวน 6 รายการ ได้แก่
ความสําคัญของกระบวนการสารสนเทศ, รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร, ความหมาย
ของหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ, ส่วนประกอบของ
หลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ, การวิเคราะห์งาน และ
รูปภาพประกอบมีความชัดเจน
7.2.3 ผลการประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับ
การจั ด ฝึ ก อบรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมผู้วิจัยพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมในภาพรวมว่ามีความเหมาะสม
อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ดมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.52 และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดจํานวนทั้งหมด 14 รายการ โดยรายการที่
มี ค่ าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ดมี จํ านวน 4 รายการ โดยมี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.71 ได้แก่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม, ผลการฝึกอบรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์,
ท่านคาดว่าสามารถนําความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจฯ และ ท่านมีความพึง
พอใจที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมขณะที่รายการที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ําที่สุดมีจํานวน 1 รายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ได้แก่
การกําหนดระยะเวลาของแต่ละหัวข้อหลังจากนั้น ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมระหว่างก่อนอบรม
และหลังอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลังอบรมสูงกว่า
ก่อนอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติสูงกว่าที่ระดับ .05
โดยคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนอบรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.18 และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.40
ส่วนคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังอบรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 16.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.08
7.2.4 ผลการติ ดตามหลั งจากฝึ กอบรมผู้ เข้ า
ฝึกอบรมและนําหลักสูตรฝึกอบรมไปจัดฝึกอบรมจริงได้
ประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมการพัฒนา
บุคลากรด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมผลจากการ
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ติ ดตามเก็ บข้ อ มู ลการประเมิ นผลการเขี ยนหลั กสู ต ร
ฝึ ก อบรมของผู้ เ ข้ า อบรมงานวิ จั ย และนํ า ไปจั ด การ
ฝึ ก อบรมรู ป แบบการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจํานวน 4 หลักสูตร
ซึ่งคะแนนรวมแต่ละหลักสูตรมีจํานวนคะแนนเกิน 70
ขึ้นไป ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แสดงว่าผู้เข้าฝึกอบรม
และฝึ กอบรมตามเนื้ อหาในคู่ มื อจนครบและให้ ผู้ เข้ า
ฝึกอบรมลงมือปฏิบัติการเขียนหลักสูตรฝึกอบรม คนละ
1 หลั ก สู ต ร และผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมที่ ไ ด้ นํ า เอาหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นไปจัดฝึกอบรมจริง เพราะฉะนั้นจึง
พิสูจน์ได้ว่าผลการพัฒนาคู่มือการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่ อม สามารถใช้ งานได้ จริ งตาม
สมมุติฐานตามที่ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานไว้ในงานวิจัย
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 ผลการพัฒนาและประเมินของรูปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบ
ด้วย 6 ขั้นตอนได้แก่ 1) การศึกษาความต้องการ 2) การ
กําหนดวัตถุประสงค์ 3) การออกแบบหลักสูตร 4) การ
ทดลองใช้ 5) การนําไปใช้จริง และ 6) การประเมินผล
โดยการใช้วัฎจักรเดมมิ่ง (PDCA) ทั้ง 6 ขั้นตอนและการ
บริหารจัดการในภาพรวมให้ครอบคลุมงานติดตั้ง งาน
ซ่อมบํารุง และงานวางแผน ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
และรู ปแบบฯ ที่ พั ฒนาขึ้ น ผู้ เชี่ ยวชาญเห็ นว่ า มี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
8.2 ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของคู่มือ
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
คู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่พัฒนาประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) การพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2)
วัตถุประสงค์ของคู่มือขอบเขตและประโยชน์ของการใช้
คู่มือ 3) ทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะ 4) สมรรถนะของ
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บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และ
5) ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งนําไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจริงกับกลุ่มเป้าหมาย พบว่ามีประสิทธิภาพ
ตามสมมติฐานที่กําหนดไว้
9. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม” ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
9.1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ควรนํารูปแบบการพั ฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควร
นํารูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารไปกํ าหนดเป็ นนโยบายในการพั ฒนา
บุคลากรด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารใน
ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ให้
ผู้เกี่ยวข้องนําไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศได้
9.1.2 ผู้บริหารของอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ควรนําคู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อมไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมให้
บุคลากรมีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
9.2.1 ควรมีการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
คู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยการฝึกอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อแก้ปัญหาข้อจํากัดของจํานวนผู้เข้าฝึกอบรมในแต่ละ
ครั้งของการอบรมแบบปกติ
9.2.2 ควรมีการศึกษาช่องว่าง (Gap) ของสมรรถนะ
บุคลากรด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เปรียบเทียบ
กั บอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่ อนํ าข้ อมู ลการพั ฒนา
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รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม
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