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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน และศึกษาระดบัทกัษะดา้น
การคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ดา้นการส่ือสาร ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิด
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 จ านวน 320 คน สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แต่ละตวัแปรอยู่ระหว่าง .807-.883 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 2 และศึกษาอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข มีค่าเฉล่ีย 3.25 ทกัษะดา้นการส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย 3.59 ทกัษะดา้น
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย 3.79 และสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย 3.50 ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข และทกัษะดา้นการส่ือสาร ส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .01 โดยทกัษะดา้น
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข และทกัษะ
ด้านการส่ือสาร ตามล าดับ ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์เชิงตวัเลข และทกัษะดา้นการส่ือสาร ตามล าดบั เพ่ือให้เกิดสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และทั้ง 3 ตวัแปรร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะ
ของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดร้้อยละ 59.1 ดงันั้น ควร
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ศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีร่วมอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชนไดม้ากกวา่น้ี 

 
ค ำส ำคญั: สมรรถนะของบคุคล  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study factors affecting numerical, communication, and information 

technology competencies and to study the level of numerical skills, communication skills and information technology 
skills of the Mass Communication Technology students. Three hundred and twenty undergraduate students in Mass 
Communication Technology Faculty, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in term 1 of theacademic 
year 2018 were randomly sampled using the stratified random sampling approach. The research instrument was a 
questionnaire with the reliability of each variable between .807-.883. The results showed that most of the sampleswere 
female, studying  in the 2nd year. The means of their numerical skills, communication skills, and information 
technology skills were 3.25, 3.59, and 3.79, respectively.  The mean of numerical, communication, and information 
technology competencies was 3.50. Those competencies were positively affected by information technology skills, 
numerical skills, and communication skills with a statistical significance of .01.  Information technology skills had the 
highest size effect, followed by numerical skills and communication skills, respectively. The recommendation was the 
enhancement of the students’information technology skills, numerical skills, and communication skills, respectively, 
in order to develop such competencies. Finally, the percent variance of numerical, communication, and information 
technology competencies was 59.1 percent. Studying other factors to explain more about the variance of such 
competencies of the Mass Communication Technology students was recoomended for further studies. 
 
Keywords: Competencies, Numerical Skills, Communication Skills, Information Technology Skills 
 

1. บทน า 
 ราชกิจจานุเบกษาประกาศแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็น
กฎหมายบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และประเทศไทยใชเ้ป็นแผนแม่บทหลกัในการ
พฒันาประเทศ (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ระบุหลกัการพฒันาประเทศท่ีส าคญัวา่ยดึหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาท่ีย ัง่ยืน และมีคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา นอกจากน้ียงัก าหนดแนวทางการพฒันาท่ี
บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาท่ีส าคัญในการปฏิรูปประเทศ 37 วาระและไทยแลนด์ 4.0 (ส านักงาน
คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ดงันั้น จึงเห็นไดช้ดัวา่รัฐบาลก าหนดวิสัยทศัน์และทิศ
ทางการพฒันาประเทศท่ีเน้นการปรับโครงสร้างประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 นอกจากน้ีแผนพฒันาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยงัก าหนดยทุธศาสตร์ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยดิีจิทลั
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เพ่ือการศึกษาท่ีมุ่งให้คนไทยได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
ตอบสนองการพฒันาด้านการเข้าถึงการให้บริการ ความเท่าเทียมและประสิทธิภาพ (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559) ไวเ้ป็น 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์ส าคญัท่ีตอบสนองการพฒันาการเสริมสร้างโอกาสเขา้ถึงบริการทาง
การศึกษาของประชาชนอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม อีกทั้งนายกรัฐมนตรียงัเป็นประธานประชุมหารือยุทธศาสตร์ไทย
แลนด์ 4.0 กบับทบาทของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ดา้นการวิจยัจากมหาวิทยาลยัรัฐ 27 แห่ง ท่ีย  ้า
เนน้ภารกิจของมหาวิทยาลยักบับทบาทหลกัในการขบัเคล่ือนงานวิจยัและการสร้างคน โดยเฉพาะเร่ืองวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีละนวตักรรม (รัฐบาลไทย, 2557) 
 ท่ีกล่าวมาทั้งหมดมีความสอดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครท่ีตระหนกัถึงความส าคญั
ของการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือตอบสนองวิสัยทศัน์การบริหารประเทศตามกรอบยทุธศาสตร์ไทยแลนด ์4.0 และก าหนด
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัเพื่อการเป็นผูน้ าในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการและการใหบ้ริการทางการศึกษา และก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร เพื่อการบริหารจดัการและการให้บริการทางการศึกษา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , 
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ, 2557) 
 แต่จากขอ้มูลรายงานความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา/ผูจ้า้งงานท่ีมีต่อบณัฑิตของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครยอ้นหลงั 8 ปี ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2551-2559 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ระดับปริญญาตรี 
หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิตทุกสาขา พบวา่คุณลกัษณะพึงประสงคข์องบณัฑิตดา้นความสามารถดา้นการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนประเมินต ่าท่ีสุดจากการประเมินทุกดา้น (มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร, 2561) 
 ผูว้ิจยัจึงศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน โดยเนน้ความส าคญัในการสร้างสมรรถนะของ
บุคคลดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพื่อส าเร็จการศึกษาในคณะ
เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะของบุคคลดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากเอกสารต่างๆ ผูว้ิจัยสรุปความหมายของ 1) สมรรถนะของบุคคลด้านการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศวา่ หมายถึง การประเมินความสามารถของตนเองใน
ดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีประกอบดว้ย การ
คิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการบูรณาการของการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข หมายถึง ความเขา้ใจหลกัเบ้ืองตน้
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ การคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขเพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาได ้การวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิติประยกุตไ์ด ้และการใหเ้หตุผลและวเิคราะห์เชิงปริมาณโดยใชค้วามรู้และเทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิติได ้3) ทกัษะดา้นการส่ือสาร หมายถึง การส่ือสาร น าเสนอขอ้มูล ทั้งการพดู การเขียน และการส่ือความหมาย
โดยใชส้ัญลกัษณ์ได ้การใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่าน เขียน และน าเสนอได ้การใชภ้าษาไทย
และภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่ือสารกับกลุ่นคนท่ีหลากหลายทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และการเลือกส่ือและน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และ 4) ทักษะด้านการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใชง้านคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอยา่งดี การใชเ้คร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยเีพ่ือประกอบวชิาชีพได ้การสืบคน้ขอ้มูลและคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมได ้และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการติดต่อส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูลอย่างมีวิจารณญาณ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2560; มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร, คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน, 2561; มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั, คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 2561; มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2561)  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน พบวา่มีตวัแปรท่ี
ใชส้ าหรับการวิจยัคือ ทกัษะดา้นทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข (X1) ทกัษะดา้นการส่ือสาร (X2) ทกัษะดา้นการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) และสมรรถนะของบุคคลด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Y) ซ่ึงสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัรูปท่ี 1 
 

 
  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
 2. เพื่อศึกษาระดบัทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข (X1) 

สมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ (Y) 
ทกัษะดา้นการส่ือสาร (X2) 

ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(X3) 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

638 

 ประชากรของการวิจยัไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 รวมจ านวนทั้ งส้ิน 939 คน (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2561) จ านวน 5 สาขาวิชา ไดแ้ก่ เทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ เทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง เทคโนโลยี
มลัติมีเดีย และครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ไดก้ลุ่มตวัอย่างจากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) โดย
เกณฑร้์อยละท่ีขนาดประชากรหลกัพนั ใชก้ลุ่มตวัอยา่งประมาณร้อยละ 20 (Neuman, 2004) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาก
การค านวณ 188 คน และท าการสุ่มแบบง่าย (Simple Radom Sampling) เพ่ือสุ่มตวัอย่างจากนักศึกษาแต่ละกลุ่มตาม
ขนาดของตวัอย่างท่ีค  านวณได ้แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม โดยใช้ระยะเวลา 2 วนั ระหว่างวนัท่ี 17-18 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และรวบรวมแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ไดจ้ านวนทั้งส้ินจ านวน 320 แบบสอบถาม 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-List) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลขจ านวน 4 ขอ้ ทกัษะ
ดา้นการส่ือสารจ านวน 5 ขอ้ และทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 4 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบการวดัเจตคติของ Likert (Neuman, 2014) ตอนท่ี 3 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะของบุคคลด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 4 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบการ
วดัเจตคติของ Likert (Neuman, 2014) 
 3.2.2 ผูว้จิยัมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
 3.2.2.1 สร้างเคร่ืองมือท่ีใชก้ารวจิยั โดยศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ในและต่างประเทศ มาใชเ้ป็นกรอบในการสร้างเคร่ืองมือ 

3.2.2.2 น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แต่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี จ านวน 50 คน โดยเก็บขอ้มูลเพ่ือทดลองแบบสอบถาม 2 รอบ ก่อนท่ีจะเก็บขอ้มูลจริงกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 

3.2.2.3 น าขอ้มูลจากการทดลองใชแ้บบสอบถามมาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (1984) จากนั้นแปลผลโดยใชเ้กณฑม์าตรฐานตามแนวคิดของ George & Mallery 
(2003) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ในแต่ละตวัแปร ดงัน้ี ทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขอยูใ่นระดบัดี (.883) ทกัษะดา้นการส่ือสารอยูใ่นระดบัดี (.816) ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่น
ระดบัดี (.854) และสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูใ่นระดบัดี (.807) จากการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแสดงให้เห็นวา่ เคร่ืองมือทุกฉบบัมีความเช่ือมัน่เพียงพอใน
การน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวเิคราะห์ได ้
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 3.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยติดต่อนักศึกษาท่ีสนใจท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม ท า
ความเขา้ใจกบันกัศึกษาท่ีเก็บขอ้มูลเพื่อให้มีความเขา้ใจตรงกนัในเร่ืองขอ้ค าถามและกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ และใช้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นเวลา 2 วนั ระหวา่งวนัท่ี 17-18 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ไดแ้บบสอบถามท่ีถูกตอ้ง
และสมบูรณ์จ านวนทั้งส้ินจ านวน 320 แบบสอบถาม 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงมีการประมวลขอ้มูลเป็น
ขั้นตอนดงัน้ี หลงัจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าแปลงเป็นรหสั
ตวัเลข (Code) แลว้บนัทึกรหสัลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรมสัง่งาน ดงัน้ี 
 3.4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา และ
สาขาวชิา ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะ
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน ใชส้ถิติเชิงพรรณณา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.4.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) คือ การหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) และ
การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
4. ผลการวจิยั 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 รวมจ านวนทั้งส้ิน 320 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 ศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 และศึกษาอยูใ่นสาขาวชิา
เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ทกัษะดา้นการ
ส่ือสาร ทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะของบุคคลด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน (n=320 คน) 

ตัวแปร Mean SD แปลความ 
ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข (X1) 3.25 .874 ปานกลาง 
ทกัษะดา้นการส่ือสาร (X2) 3.59 .648 มาก 
ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) 3.79 .672 มาก 
สมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (Y) 3.50 .707 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของทกัษะดา้นการ
คิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะของบุคคลดา้น
การคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
สรุปไดว้า่ ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข มีค่าเฉล่ีย 3.25 อยูใ่นระดบัปานกลาง ทกัษะดา้นการส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย 
3.59 อยู่ในระดบัมาก ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย 3.79 อยู่ในระดบัมาก และสมรรถนะของ
บุคคลดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย 3.50 อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะดา้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กบัสมรรถนะของบุคคลด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน (n=320 คน) 

ตัวแปร 
ทักษะด้านการ
คดิวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข 

ทักษะด้านการ
ส่ือสาร 

ทักษะด้านการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สมรรถนะของ
บุคคลด้านการ
คดิวเิคราะห์เชิง

ตัวเลขฯ 
ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข (X1) 1.000 .438** .387** .594** 
ทกัษะดา้นการส่ือสาร (X2)  1.000 .503** .580** 
ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (X3)   1.000 .649** 
สมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Y) 

   1.000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข ทกัษะดา้นการ
ส่ือสาร และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับสมรรถนะของบุคคลด้านการคิด
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สามารถวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณได ้ผูว้จิยัจึงวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
ตารางที่ 3 ตารางอิทธิพลทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีส่งผลต่อ
สมรรถนะของบุคคลด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชนดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (n=320 คน) 

ตัวแปรอสิระ b β t Sig. 
Collinearity 

Tolerance VIF 
ขั้นตอนท่ี 1 ค่าคงท่ี .917 - 5.308 .000 - - 

ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (X3) .682 .649 15.208 .000 1.000 1.000 
ตวัแปรตาม (Y): สมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวแปรอสิระ b β t Sig. 
Collinearity 

Tolerance VIF 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (R)  = .649  สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2)  = .421 
สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted R2)  = .419 
สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน: ŷ = .917 + .682X3  (ŷ คือตวัท านาย) 
ขั้นตอนท่ี 2 ค่าคงท่ี .479 - 3.044 .003 - - 

ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (X3) .518 .493 12.196 .000 .851 1.176 
ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข (X1) .326 .403 9.964 .000 .851 1.716 

ตวัแปรตาม (Y): สมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (R)  = .748  สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2)  = .559 
สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted R2)  = .556 
สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน: ŷ = .479 + .518X3 + .326X1  (ŷ คือตวัท านาย) 
ขั้นตอนท่ี 3 ค่าคงท่ี .112 - 0.671 .503 - - 

ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (X3) .423 .403 9.499 .000 .713 1.403 
ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข (X1) .273 .337 8.267 .000 .771 1.297 
ทกัษะดา้นการส่ือสาร (X2) .251 .230 5.289 .000 .677 1.477 

ตวัแปรตาม (Y): สมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (R)  = .771  สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2)  = .595 
สมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted R2)  = .591 
สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน: ŷ = .423X3 + .273X1 + .251X2  (ŷ คือตวัท านาย) 

 
จากตารางท่ี  3  ผู ้วิจัยท าการทดสอบข้อตกลงเ บ้ืองต้นเ ร่ืองภาวะความสัมพันธ์ ร่วมเส้นตรงพหุ 

(Multicollinearity) ด้วยค่าความคงทน (Tolerance) และอตัราความแปรปรวนเฟ้อ (Variance Inflation Ratio = VIF) 
พบวา่ค่าความทนของตวัแปรท านายทุกตวัแปรในขั้นตอนการวิเคราะห์ถดถอยทั้งสามขั้นตอน มีค่ามากกวา่เกณฑ ์คือ 
0.19 ทุกตวัแปร และอตัราความแปรปรวนเฟ้อของตวัแปรท านายทุกตวัแปรในขั้นตอนวเิคราะห์ถดถอยทั้งสามขั้นตอน 
มีค่าต ่ากวา่เกณฑคื์อ 5.3 ทุกตวัแปร จึงไม่เกิดปัญหาภาวะความสัมพนัธ์ร่วมเส้นตรงพหุ สามารถวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณได ้ผูว้จิยัจึงวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

ผลวจิยัพบวา่ ในขั้นตอนท่ี 1 มีเพียงทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะของ
บุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .01 อธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนไดร้้อยละ 41.9 ซ่ึงสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี ŷ = .479 + .518X3 + .326X1 

ในขั้นตอนท่ี 2 ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ส่งผล
ทางบวกต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ
นกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .01 โดยทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีขนาด
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อิทธิพลสูงกวา่ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข และทั้ง 2 ตวัแปรร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะ
ของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชนไดร้้อยละ 55.6 ซ่ึงสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได ้ดงัน้ี ŷ = .479 + .518X3 + .326X1 

ในขั้นตอนท่ี 3 ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข และทกัษะดา้น
การส่ือสาร ส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน อย่างมีนัยส าคญัท่ี .01 โดยทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข และทกัษะดา้นการส่ือสาร 
ตามล าดบั และทั้ง 3 ตวัแปรร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนไดร้้อยละ 59.1 ซ่ึงสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี ŷ = .423X3 + .273X1 + .251X2   

 
5. การอภิปรายผล 
 5.1 การน าผลการวจิยัไปใชใ้นอนาคต 

5.1.1 ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ แมท้กัษะดา้นการส่ือสารจะมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (3.59) สูงกวา่ค่าเฉล่ีย
ของทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข (3.29) ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ทกัษะดา้นการส่ือสารส่งผลต่อสมรรถนะ
ของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัทกัษะ
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ดงันั้น ควรส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดทกัษะ
ดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข ซ่ึงมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด เพ่ือใหเ้กิดสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1.2 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทกัษะดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข และทกัษะดา้นการส่ือสาร ส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดบั ดงันั้น ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข และทกัษะดา้นการส่ือสาร ตามล าดบั เพ่ือใหเ้กิดสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิด
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.3 ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุด รองลงมา
เป็นทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข และทกัษะดา้นการส่ือสาร ตามล าดบั ดงันั้น หากตอ้งการเสริมสมรรถนะของ
บุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข และทกัษะดา้นการส่ือสาร ตามล าดบั 

5.1.4 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทกัษะดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทั้ง 3 ตวัแปรร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิด
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดร้้อยละ 59.1  ดงันั้น ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีร่วม
อธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชนไดม้ากกวา่น้ี 
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5.2 ขอ้สงัเกตท่ีไดจ้ากการวจิยั 
5.2.1 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทกัษะดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข และทกัษะดา้นการส่ือสาร ลว้นส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดสมรรถนะของบุคคลด้านการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับผูส้อนของ UNESCO (2008) ท่ีก าหนดกรอบเพ่ือช่วยผูก้  าหนดนโนบายทาง
การศึกษา ผูพ้ฒันาหลกัสูตร นิยามทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูส้อนท่ีผกูโยงกบัเทคโนโลยทีางการศึกษา เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2.2 ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีขนาดอิทธิพลสูงกวา่ทกัษะดา้น
การคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข และทกัษะดา้นการส่ือสาร สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ B. Danner & O. A. Pessu (2013) ท่ี
พบว่าการผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการจะท าให้เกิดสมรรถนะในดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ดีกวา่ผูท่ี้ผ่านการอบรมอยา่งไม่เป็นทางการ และดีกวา่ผูท่ี้ไม่ผ่านการอบรมเลย และแนะน าให้ผนวกเอาวิชาท่ีเก่ียวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเขา้ไปในหลกัสูตรบงัคบั เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนเป็นรายวิชาในขณะท่ีศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา อยา่งไรก็ตาม Gray, Matthew (2013) แนะน าวา่ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาแรกควรจดั
ชั้นเรียนแบบดั้งเดิมแบบท่ีตอ้งเขา้ชั้นเรียนพบกับผูส้อนแบบซ่ึงหน้าแทนการจดัชั้นเรียนแบบออนไลน์จะช่วยให้
นกัศึกษาพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ทกัษะเก่ียวกบัการเรียน และทกัษะการบริหารเวลาได้
ดีข้ึน 

 
6. บทสรุป 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน และศึกษาระดบัทกัษะดา้น
การคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข ดา้นการส่ือสาร ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิด
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 จ านวน 320 คน สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แต่ละตวัแปรอยู่ระหว่าง .807-.883 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ชั้ นปีท่ี 2 และศึกษาอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข มีค่าเฉล่ีย 3.25 ทกัษะดา้นการส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย 3.59 ทกัษะดา้น
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย 3.79 และสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย 3.50 ทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข และทกัษะดา้นการส่ือสาร ส่งผลทางบวกต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .01 โดยทกัษะดา้น
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีขนาดอิทธิพลสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข และทกัษะ
ด้านการส่ือสาร ตามล าดับ ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการคิด
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วิเคราะห์เชิงตวัเลข และทกัษะดา้นการส่ือสาร ตามล าดบั เพ่ือให้เกิดสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และทั้ง 3 ตวัแปรร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะ
ของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดร้้อยละ 59.1 ดงันั้น ควร
ศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีร่วมอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชนไดม้ากกวา่น้ี 
 6.1 ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 ควรประเมินทักษะด้านต่างๆ และสมรรถนะของกลุ่มตวัอย่างด้วยการวดัผลเชิงประจักษ์ เน่ืองจากการ
สอบถามเก่ียวกบัทกัษะและสมรรถนะของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้จ ากดัท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจไม่รายงาน
ระดบัของทกัษะและสมรรถนะตามความเป็นจริง 
 6.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัตอ่ไป 

6.2.1 ควรศึกษาสาเหตุท่ีทกัษะดา้นการส่ือสารไม่ส่งผลต่อสมรรถนะของบุคคลด้านการคิดวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.2.2 ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ความรู้ และคุณลกัษณะของบุคคลดา้นการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
 6.2.3 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะของบุคคลดา้นการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาในคณะอ่ืนๆ ของมหาวทิยาลยั 
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