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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี  2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี  
และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ผลิต
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 2) หลักสูตรฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) แบบ
ประเมินประสิทธิภาพและติดตามผลการน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพของ โดยผู้เชี่ยวชาญ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 4.78 ส่วนผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ที่ค่าเฉลี่ย 4.25 ส่วนผลการศึกษาประสิทธิภาพและติดตามผลการน าความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความ
เข้าใจในหัวข้อการฝึกอบรมและระดับประโยชน์ โดยรวมผู้เข้าอบรมมีระดับความรู้ความเข้าใจ อยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.28 และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.27 
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ABSTRACT  
 

In this study, the purposes of the study were to 1) develop training 
curriculum on information technology enhancing local community products in 
Ratchaburi province, 2) to investigate an effectiveness of a training curriculum 
development on information technology enhancing local community products in 
Ratchaburi province, 3) to investigate a user’s satisfaction toward a Training 
curriculum development on information technology enhancing local community 
products in Ratchaburi province.  Samples of the study included a group of local 
product manufacturers and entrepreneurs in Ratchaburi province. The research 
instruments consisted of (1) in-depth interview, (2) the developed IT training 
curriculum, (3) an evaluation form of the curriculum, (4) a questionnaire to survey 
trainees’ satisfaction, and (5) a follow-up survey form to inspect the use of the 
curriculum. The statistics adopted in the study were frequency, percentage and 
standard deviation. 

 According to the results, they were found that the effectiveness of the 
developed IT training curriculum, evaluated by experts in the field, was at a very 
high level (mean = 4.78). The level of the overall trainees’ satisfaction toward the 
designed curriculum was at a high level (mean= 4.25). The result of the follow- up 



survey of the use was at a high level (mean = 4.28), and the level of use was 
revealed at a high level as well (mean = 4.27), respectively.  

 
 
 
 
 
 
 
 


