
บทที่  1 

บทน ำ 

 

ภูมิหลัง 

  การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันการรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT Literacy) เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เนื่องจากการรู้ไอซีทีจะท า

ให้บุคคลสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลในทางปฏิบัติในสังคมแหง่ความรู้เพื่อ

เสริมสรา้งประสทิธิภาพ ในการด ารงชีวติได้อย่างที่ควรจะเป็น ดว้ยเหตุดังกล่าวจงึมีความ

จ าเป็นที่ต้องให้ความรูค้วามเข้าใจแก่บุคคลทั่วไปในเรื่องของทักษะและความสามารถใน

ด้านนีเ้พื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี สมรรถนะ

และความสามารถพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับ

การศกึษา การเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวติ ในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

สังคมแห่งความรู ้ดังนั้นครูผูส้อนควรมีสมรรถนะที่จะสามารถใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ ICT (ปยิธันว์ เบญจเทพรัศม,ี 2556, หน้า 119) 

  เทคโนโลยีสารสนเทศจงึมบีทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ในกระบวนการเรียนการสอน

ของทั้งครูและผูเ้รียนในยุคปัจจุบัน ซึ่งสังคมไทยมีแนวโน้มจะต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคม

คุณภาพสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ บทบาทส าคัญต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรวมตัวกับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมท าใหเ้กิดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) 

ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ 3 ด้านได้แก่ 1) เครือข่าย โทรคมนาคม 2)  ระบบสื่อสาร

และคอมพิวเตอร์ 3) โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการสารสนเทศและฐานข้อมูล ซึ่งถ้า

น ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาก็จะเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ 

การเรยีนรู้ของผูเ้รียนได้อย่างมหาศาล เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ

จัดระบบ การน าสือ่มาสอนมาช่วยในกระบวนการเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศกึษา

และหอ้งเรียน ตลอดจนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความตอ้งการและความสามารถ

ของผู้เรยีนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะสื่อการสอนเป็นเครื่องมอืหรอืช่องทางส าหรับท าให้
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การสอนของครูถึงผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความประสงค์หรอืจุดมุ่งหมายเป็น

อย่างด ีดังจะกล่าวได้ว่า การเรียนการสอนจะบรรลุตามจุดมุง่หมายได้หากน าเอา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน (ขวัญชัย หายหัตถี, 

2556, หนา้ 1-2) 

  อย่างไรก็ตามครูซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการพัฒนาการศกึษา การพัฒนาครู 

จงึเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยี และข้อมูล ขา่วสารไหลบ่าข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็วความ

เปลีย่นแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลต่อระบบการศกึษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความก้าวหนา้ทาง

เทคโนโลยีท าให้รูปแบบการเรียนรู ้และวิธีแสวงหา ความรูก้ าลังปรับเปลี่ยนไปจากระบบ

การเรยีนแบบดั้งเดิม ที่มคีรูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สูน่ักเรียนเพียงฝา่ยเดียว ไปสู่รูปแบบ 

การเรียนรูด้้วยตนเองที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพิ่ม

มากขึ้น ท่ามกลางสภาวะเช่นนีจ้งึเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งส าหรับครูในการจัดการองคค์วามรู้ให้ 

บังเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรอืด าเนินกิจกรรมใน

วิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการขององค์กรบริหารการศกึษา 

ตั้งแตโ่รงเรียน เขตพืน้ที่การศกึษา และกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศกึษา, 2551, หน้า 1) จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติงานด้าน 

การสอนจึงมคีวามส าคัญกับครูผูส้อนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องตามทัน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ครูต้องมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นการสนองความตอ้งการของสังคมยุคใหม่ และการ

เรียนรู้ของนักเรียน เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วใน

ยุคปัจจุบัน การเรียนรู้ของนักเรียนนัน้เป็นการเรียนรูท้ี่ไร้ขดีจ ากัด ครูจงึมีบทบาทอย่างมาก

ที่จะต้องมีความรู้และทักษะทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้

ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และรวมทั้งเป็นผู้ที่ตอ้งมคีวามสามารถชีแ้นะ ดูแล และป้องกัน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน ทั้งยังต้องพัฒนาเทคนิคการเรียน

การสอนให้ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ใหม่ๆ  ใหน้ักเรียน แตใ่นปัจจุบัน

พบว่า ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ยังขาดการพัฒนาทักษะสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับที่ กิดานันท์ มลิทอง (2548, หนา้ 45) ได้กล่าวไว้ว่า  
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ครูไม่มีความรู้และทักษะทางดา้นเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสารอย่างเพียงพอ  

อันจะท าใหก้ารสอนไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ประกอบกับ ขวัญชัย หายหัตถี 

(2556, หน้า 5) ได้กล่าวไว้ว่า ครูขาดความรูค้วามเข้าใจในการใชส้ื่อ ขาดการพัฒนา

ความรูค้วามสามารถและทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

   จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมา ผูว้ิจัยจึงมคีวามสนใจที่จะพัฒนา 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  

โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรยีนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลจาก

การวิจัยสามารถน าไปใช้เพื่อบ่งชีแ้ละพัฒนาแนวทางในการสรา้งสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูในโรงเรยีนได้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสมรรถนะครูใน

โรงเรียนใหด้ียิ่งขึน้   

 

ค ำถำมของกำรวจิัย 

  ผูว้ิจัยตัง้ค าถามการวิจัยดังนี้ 

  1. ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง 

  2. โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ที่พัฒนาขึน้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรอืไม่ 

 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

  ผูว้ิจัยก าหนดความมุง่หมายของการวจิัยดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 
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  2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 

ควำมส ำคัญของกำรวจิัย 

  ผลจากการพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

  1. ความส าคัญในเชิงวิชาการ 

     ท าให้ได้ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ที่มีความเหมาะสม 

  2. ความส าคัญในการน าไปประยุกต์ใช้ 

     น าไปใช้ในการวัดระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบาย และการวางแผนการพัฒนาครูผูส้อน

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ให้เป็นไปอย่างถูกทิศทางและบรรลุตามเป้าหมาย 

 

สมมตฐิำนของกำรวิจัย 

  ผูว้ิจัยก าหนดสมมติฐานของการวจิัย ดังนี้ 

  โมเดลตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ที่พัฒนาขึน้มคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยมุ่งที่จะพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
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 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

   ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ คอื 1) องค์ประกอบการมีความรู้

พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) องค์ประกอบการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 3) องค์ประกอบการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย จรยิธรรม จรรยาบรรณและปลอดภัย  

4) องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน  

5) องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาตนเองและวิชาชีพ   

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามระยะ

ด าเนนิการวิจัย ดังนี้ 

   ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1   

    กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก

แบบเจาะจง 

   ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชีเ้ชงิสมมตฐิานที่

สร้างขึ้นกับข้อมูลเชงิประจักษ์ 

    ประชากร เป็นครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2,121 คน (ระบบ

สารสนเทศเพื่อบริหารการศกึษา (2560). ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน, 

ออนไลน์)   

    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 425 คน  

ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)   

 3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัย 

   ตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ องค์ประกอบและตัวบ่งชีส้มรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 
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   3.1 องค์ประกอบด้านการมีความรูพ้ืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 

       3.1.1 การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานใน 

การปฏิบัติงาน 

       3.1.2 การมคีวามสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน 

       3.1.3 การมีความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์

อย่างมปีระสิทธิภาพ   

       3.1.4 การมีความสามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ 

   3.2 องค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

ติดตอ่สื่อสาร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ  

       3.2.1 การตดิต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน ์  

       3.2.2 การใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสาร 

       3.2.3 การมีความรูค้วามเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

   3.3 องค์ประกอบด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้อง

ตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ  

       3.3.1 การมีความเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

       3.3.2 การวางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย   

       3.3.3 การมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   3.4 องค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

เรียนการสอน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 

       3.4.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิด

สร้างสรรค์ของผูเ้รียน 

       3.4.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล   

       3.4.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้ 
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   3.5 องค์ประกอบด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 

       3.5.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ

อย่างตอ่เนื่อง   

       3.5.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนาและปรับปรุง

นวัตกรรมทางการศกึษา 

      3.5.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพ

เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา 

 

กรอบแนวคดิกำรวจิัย 

  การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศกึษา ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (2552) 2) วาสนา สีลาภเกือ้ (2555) 3) อุบลรัตน์ 

หรณิวรรณ (2557) 4) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติ 

หรอืยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization: 

UNESCO) (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ หรณิวรรณ และคณะ, 2557) 5) Commission on 

Information and Communications Technology (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ หริณวรรณ และคณะ 

,2557) 6) National ICT Competency Standard (NICS) – Basic (อ้างถึงใน นงนุช ขันอ้าย, 

2557) 7) ปาริชาติ เภสัชชา (2558) 8) กนก อน้ถาวร (2558) 9) The Teacher Technology 

Competency Committee (อ้างถึงใน ภญิญาพัชร์ กาวินค า และคณะ, 2559) 10) 

International Society for technology in Education (ISTE) หรอื สมาคมเทคโนโลยีใน

การศกึษานานาชาติ (อ้างถึงใน ภิญญาพัชร์ กาวินค า และคณะ, 2559)     

  จากองค์ประกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ ที่ได้ศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วจิัยได้น ามา

สังเคราะหเ์พื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
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สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์   

การมีความรู้พื้นฐานในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ

พื้นฐานในการปฏิบัตงิาน 

การมีความสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรปูพื้นฐาน 

 
การมีความสามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครอืขา่ย

คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธภิาพ 

การมีความสามารถจัดการกับขอ้มูลและ

สารสนเทศได้ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร  

การติดต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน ์

 
การใช้ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์เพื่อ 

การติดต่อสื่อสาร 

การมีความรูค้วามเขา้ใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครอืขา่ย

อินเตอรเ์น็ต 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารถูกตอ้งตาม

กฎหมาย จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และปลอดภัย 

  

 

การมีความเขา้ใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างปลอดภัย 

การมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารกับการเรียน 

การสอน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวดัผล 

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและ

รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได ้

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเช่ียวชาญกับ

เพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทาง

การศึกษา 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรู้ด้าน

วิชาการและวชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง   

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนาและ

ปรับปรุงนวัตกรรมทางการศึกษา 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

  ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังต่อไปนี้ 

  1. สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกใหเ้ห็นถึงคุณลักษณะ

ความรู ้ความสามารถ ทักษะ ที่มอียู่ภายในตัวบุคคล ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ที่รับผดิชอบ ท าใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชเ้ป็นช่องทาง

ในการสื่อสาร เช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสาร การจัดเก็บรวบรวม การค้นหาและการเข้าถึงขอ้มูล

ข่าวสารในระยะใกล้และไกลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวประกอบด้วย 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีเครอืข่าย อินเตอรเ์น็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยี

มัลติมีเดีย โทรทัศน์ วิทยุ และเทคโนโลยีอื่น ๆ 

  3. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์  

หมายถึง การที่ครมูคีวามรู้ ความสามารถ และทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 

   3.1 การมคีวามรูพ้ื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หมายถึง การมคีวามรูค้วามเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ

พืน้ฐาน ในการจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 

คือ 

       3.1.1 การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานใน 

การปฏิบัติงาน หมายถึง การใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานในการ

ปฏิบัติงานสามารถเปิด/ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานระบบปฏิบัติการในการจัดการไฟล์ 

โฟลเดอร์ หรอืไดเร็กทรอรี่ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ส ารองขอ้มูลจัดเก็บและส ารองข้อมูลได้ 

       3.1.2 การมคีวามสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน หมายถึง การใช้

งานโปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐานตั้งแตก่ารเริ่มตน้โปรแกรมและปิดโปรแกรม การใช้งาน

โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมน าเสนองาน และสามารถ

ติดตัง้และถอนการติดตัง้โปรแกรมได้ 
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       3.1.3 การมีความสามารถใช้อนิเทอร์เน็ตและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์

อย่างมปีระสิทธิภาพ หมายถึง การใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมตอ่คอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ สามารถใช้งาน

โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ในการสบืค้นขอ้มูล ดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 

ที่ตอ้งการ และใช้งานอินเตอร์เน็ตดว้ยความปลอดภัย   

        3.1.4 การมีความสามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ หมายถึง 

การจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศ การที่ครูมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานข้อมูล 

และสารสนเทศ การเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลและสารสนเทศ การวินจิฉัย 

ความน่าเชื่อถือของขอ้มูลและสารสนเทศ 

   3.2 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร  

หมายถึง การมคีวามรูค้วามเข้าใจพื้นฐานในการใช้งานเครือขา่ยอินเตอร์ สามารถใช้ 

การตดิต่อสื่อสารผา่นทางอีเมล์ และการตดิต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 

       3.2.1 การตดิต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ หมายถึง  

การติดตอ่สื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ การติดต่อสื่อสารรว่มกันผา่น Social Network  

การเข้าถึงขอ้มูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ สามารถเรียกดูหรือรับชมไฟล์วดิีโอผ่านอินเตอร์เน็ตได้

อย่างเหมาะสมตามกฎ กติกา มารยาทในสังคมโลกออนไลน์ 

       3.2.2 การใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสาร หมายถึง 

การใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสาร การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถรับ-ส่ง ตอบกลับและลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

       3.2.3 การมคีวามรูค้วามเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

หมายถึง การมคีวามรูค้วามเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต การใช้งาน

โปรแกรมตดิต่อ สื่อสารบนสังคมเครือข่าย การใช้งานโปรแกรมสบืค้นขอ้มูล การใช้

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสารและการเรียนรู้ตา่ง ๆ   

   3.3 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย 

จรยิธรรม จรรยาบรรณและปลอดภัย หมายถึง การมีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร สามารถ

วางแผนและออกแบบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบย่อย คือ 
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       3.3.1 การมีความเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การมคีวามเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามพระราชบัญญัติวา่ด้วย

การกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ใช้โปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวร์

ถูกต้อง ใชท้รัพยากรดิจติอลตามพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ 

       3.3.2 การวางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย หมายถึง การวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและขอ้บังคับขององค์กร สามารถใช้

งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่พ่วงถูกต้องตามฟังก์ช่ันเหมาะสมกับงานที่ท า และแก้ไข

ปัญหาทั้งด้านฮาร์ดแวรแ์ละซอฟต์แวรไ์ด้ 

       3.3.3 การมจีรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หมายถึง การมีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตระหนักถึง

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะน ามาใช้ วนิัยในตัวเองและ

เคารพกฎเกณฑใ์นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และใช้งานคอมพิวเตอร์

ถูกต้องตามจรยิธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์        

   3.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน  

หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ใน

กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ

ผูเ้รียน ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลและวัดผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 

       3.4.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิด

สร้างสรรค์ของผูเ้รียน หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน สามารถประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

การออกแบบและสร้างชิ้นงาน รวมถึงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศในรูปแบบของสื่อการเรียนรูท้ี่น่าสนใจ 

       3.4.2 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล หมายถึง 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การประเมนิผลผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลายสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรยีนใน 
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การประเมนิผลผูเ้รียน ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแบบทดสอบความรูต้ามเนือ้หาวิชา 

และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประเมินและวัดผลได้ 

       3.4.3 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้ หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและ

สารสนเทศ รวมถึงการตดิต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องตาม

กฎ กติกา มารยาท   

   3.5 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

หมายถึง การที่ครูมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนเอง และสามารถพัฒนาและ

ปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษาได้อย่างตอ่เนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ ์

และความเชี่ยวชาญกับเพื่อนรว่มวิชาชีพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการศกึษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 

       3.5.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ

อย่างตอ่เนื่อง หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา ค้นคว้าจากสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนา

ความรู ้เข้าร่วมเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทางการศกึษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการ

จัดการเรยีนการสอน 

       3.5.2 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุง

นวัตกรรมทางการศกึษา หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และ

ปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา

และสร้างสื่อนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม และน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน 

      3.5.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพ

เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา หมายถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ 

ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา การเผยแพร่

ผลงานเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต  

การตดิต่อสื่อสารและการท างานร่วมกันกับเพื่อนรว่มอาชีพเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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   4. ครูคอมพิวเตอร์ หมายถึง ครูผูส้อนที่มคีวามรูค้วามสามารถเกี่ยวกับการใช้

คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระอื่น ๆ  

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ปีการศึกษา 2560 

  5. การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ครูคอมพิวเตอร์ หมายถึง กระบวนการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะหอ์งค์ประกอบ

เชงิยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ในรูปของโมเดลโครงสรา้งสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  6. โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นที่

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์    

  7. ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หมายถึง ผลการวิเคราะหท์างสถิติ

โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล โดยค่าไค-สแควร์ต่ าหรอืไม่

มีนัยส าคัญทางสถิติ มีความนา่จะเป็นเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีความกลมกลืน (Goodness of Fit 

Index : GFI) และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 

Index : AGFI) เข้าใกล้ 1 
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