
บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล

โครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์

ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่พัฒนาขึน้ 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์   

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยนี้ ได้แก่ ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 

2,121 คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยนีไ้ด้แก่ ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดย

การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถาม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี มขี้อค าถามรวมทั้งสิน้ จ านวน 68 ขอ้  

มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบลิเคอร์ท มคี่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหว่าง 0.60–1.00 แล้วผู้วิจัยน า

แบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.90  

  สมมตฐิานการวิจัย คือ โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่พัฒนาขึ้นมคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

 

  วิธีด าเนนิการวิจัย ประกอบด้วย 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด
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ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และระยะที่ 2 การตรวจสอบ

ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชีเ้ชงิสมมตฐิานที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชงิประจักษ์ 

การวิเคราะหข์้อมูล โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย สถิตอิ้างอิงโดย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

 

สรุปผลการวิจัย 

  สรุปผลการวิจัย ตามล าดับต่อไปนี้ 

   1. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 

5 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อย 68 ตัวบ่งชี ้จ าแนกเป็น ด้านการมคีวามรู้

พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 22 ตัวบ่งชี ้ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดตอ่สื่อสาร จ านวน 13 ตัวบ่งชี ้ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและ

ปลอดภัย จ านวน 11 ตัวบ่งชี ้ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน

การสอน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ และด้านหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

   1.1 ด้านการมคีวามรู้พื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 องค์ประกอบย่อย และมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 

ระดับมาก 2 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การใช้งาน

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ( = 4.65, S.D. = 0.14)  

2) สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมปีระสิทธิภาพ ( = 4.51,  

S.D. = 0.17) 3) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน ( = 4.42, S.D. = 0.37)  

4) สามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ ( = 4.26, S.D. = 0.12) 

   1.2 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อ 

สื่อสาร มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 องค์ประกอบย่อย และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การมคีวามรูค้วามเข้าใจใน

พืน้ฐานเกี่ยวกับเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ( = 4.50, S.D. = 0.06) 2) การตดิต่อสื่อสารใน
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สังคมโลกออนไลน์ ( = 4.46, S.D. = 0.06) 3) การใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อการตดิต่อสื่อสาร ( = 4.38, S.D. = 0.08) 

   1.3 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตาม

กฎหมาย คุณธรรม จรยิธรรมและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 องค์ประกอบ

ย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ( = 4.47, S.D. = 0.04) 2) การมคีวามเข้าใจประเด็นทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 4.22, S.D. = 0.15) 3) การ

วางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ( = 4.18, S.D. = 0.19) 

   1.4 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 

มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

1) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้  

( = 4.37, S.D. = 0.04) 2) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและ 

ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน ( = 4.28, S.D. = 0.03) 3) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการประเมนิและวัดผล ( = 4.11, S.D. = 0.09) 

    1.5 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง

และวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหา

น้อย ดังนี้ 1) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรู้ดา้นวิชาการและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง (  = 4.32, S.D. = 0.04) 2) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา 

และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา ( = 4.17, S.D. = 0.04) 3) การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา  

( = 3.97, S.D. = 0.06) 

  2. โมเดลโครงสรา้งสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าไค-สแควร ์(Chi-square : 2) 

เท่ากับ 41.20 ค่าองศาอิสระ df เท่ากับ 43 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.55 

ค่า 2/df เท่ากับ 0.96 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ดัชนวีัดระดับ

ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ (CN) 

เท่ากับ 647.15 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
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อภิปรายผลการวจิัย 

  ผูว้ิจัยขออภปิรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ดังตอ่ไปนี้ 

 1. ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ม ี5 องค์ประกอบคือด้านการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและ

ปลอดภัย ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน และด้าน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้อง

กับกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย 

ทีเ่กี่ยวข้องกับสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ที่

เป็นเชน่นีเ้พราะ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ตัวบ่งชีท้ี่เกี่ยวกับสมรรถนะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร ์เชน่ การสัมภาษณ์

ผูท้รงคุณวุฒิ แล้วน าข้อมูลมาร่างตัวบ่งชีแ้ละสร้างแบบสอบถาม จากนั้นจึงน า

แบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา  

ผูว้ิจัยวิเคราะห์หาความตรงเชงิเนื้อหา ได้ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) ระหว่าง 0.60–1.00 แล้วผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อ

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นได้ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.90 จงึถือว่า ตัวบ่งชีใ้ช้ได้ทุกตัว นอกจากนีผู้ว้ิจัย

ยังได้ด าเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้ตามขั้นตอนของ Blank et al (2548 อ้างถึงใน นงลักษณ์  

วริัชชัย, 2551) ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี ้ 

การนยิามตัวบ่งชี้ การรวบรวมข้อมูล การสร้างตัวบ่งชี ้การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี ้ 

และการน าเสนอรายงาน 

   1.1 องค์ประกอบหลักด้านการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน สามารถใช้งาน
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อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถจัดการกับ

ข้อมูลและสารสนเทศได้ ดังนั้นครูจะต้องมีความรูค้วามเข้าใจในพืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มีการแสวงหาความรูเ้พิ่มเติม เขา้รับการอบรม สัมมนา  

เพื่อเพิ่มทักษะความรูอ้ย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับ สายรุ่ง พิมจักร์ (2558, หน้า 46)  

ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบว่า 

ความรูพ้ืน้ฐานด้านไอซีทีเป็นความสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

การจัดระเบียบ การประเมิน และการสื่อสารข้อมูล เลือกใช้เทคโนโลยีดิจติอลรวมทั้ง

เครือขา่ยการสื่อสารประเภทต่างๆ เพื่อเข้าถึง จัดการ ผสมผสาน ประเมนิ และสร้างสรรค์

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมเพื่อการท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ และ

สอดคล้องกับวาสนา สีลาภเกือ้ (2555, หนา้ 8) ท าวิจัยเรื่อง สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นของบุคลากร ส าหรับการท างานในมหาวิทยาลัย:

กรณีศกึษาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ พบว่าการมีความรู้

พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการมสีมรรถนะในการใช้

คอมพิวเตอร์ขัน้พืน้ฐานเพื่อน าไปใช้ประกอบการท างานต่างๆ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  1.2 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การตดิต่อสื่อสารเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการตดิต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ สามารถ

เข้าถึงขอ้มูลในส่วนต่างๆ ของเว็บไชต์ได้ สามารถใช้การตดิต่อสื่อสารรว่มกันผา่นเครือขา่ย

สังคม ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสาร มีความรูค้วามเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ต่าง มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน

เกี่ยวกับเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใชง้านโปรแกรมสบืค้น

ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับวาสนา สีลาภเกื้อ (2555, หนา้ 8) ท าวจิัยเรื่อง 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นของบุคลากร ส าหรับ 

การท างานในมหาวิทยาลัย : กรณีศกึษาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 

เป็นการมสีมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการติดตอ่สื่อสาร

กับผูอ้ื่นอย่างมีจรรยาบรรณที่ดแีละมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ กนก อ้นถาวร 

(2556, หน้า 135) ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านไอซีทีส าหรับ

ผูส้อนในสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย พบว่า การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับ
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คอมพิวเตอร์ซึ้งผูส้อนในสถาบันการพลศกึษาต้องมีความรูแ้ละสามารถใช้งานด้านต่างๆ 

เชน่ การใช้งานอีเมล์ การใช้งานโซเชยีลเน็ตเวิร์ค ระบบจัดการบริหารการศึกษา  

(e-education) ระบบสื่อการสอนออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) 

ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิค (e-document) เป็นต้น 

   1.3 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัยเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการมี

ความเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักและ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามพระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ใชโ้ปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวร ์มีการวางแผนและออกแบบ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้อง 

ตามระเบียบและข้อบังคับขององค์กร มีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะน ามาใช้  

มีวนิัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอดคล้องกับ ขวัญชัย หายหัตถี (2556, หน้า 3) ท าวิจัยเรื่องสมรรถภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ครูตอ้งมี

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูด้านคุณลักษณะ เพราะแมว้่า

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมาก แตก่ารอบรมสั่งสอนของ

ครูในด้านคุณธรรม จริยธรรม จะต้องมีควบคู่กันไปตลอดเวลาในการช่วยเตรียมใหน้ักเรียน

มีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อการด ารงชีวติอยู่อย่างเหมาะสมกับลักษณะที่เป็นไปใน

สังคมแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

   1.4 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการเรียนการสอนเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ 

การคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ใช้ในการออกแบบและสร้างชิ้นงาน  

และใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมและประสบการณก์ารเรียนรูใ้ห้แก่ผู้เรยีนโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งนีย้ังใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผลผูเ้รียนด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย จัดท าแบบทดสอบความรูต้ามเนือ้หาวิชา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสื่อสารและรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้องตามกฎ กติกา มารยาทในการใช้
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คอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ ขวัญชัย หายหัตถี (2556, หน้า 28) ท าวิจัยเรื่องสมรรถภาพ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

พบว่า การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการเรียนการสอนโดยใช้เป็น

เครื่องมือครูในการบริหารจัดการ เครื่องมอืในการน าเสนอ สถานใีนการตดิต่อสื่อสาร 

สถานีสารสนเทศเครื่องมือจัดท าสิ่งพิมพ์เป็นศูนย์การเรียนรูแ้ละเป็นศูนย์จ าลอง

สถานการณ์ และสอดคล้องกับ กนก อน้ถาวร (2556, หนา้ 22) ท าวิจัยเรื่องการพัฒนา 

ตัวแบบตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านไอซีทีส าหรับผูส้อนในสถานบันการพลศกึษาในประเทศไทย 

พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน

สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน 

ทุกวิชา  

   1.5 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา

ความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศกึษา 

ค้นคว้าจากสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ

อย่างตอ่เนื่อง เข้าร่วมเครอืข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทางการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 

ในการจัดการเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา  

และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา 

และสร้างนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม น าความรูท้ี่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน มีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยี 

ทางการศึกษา เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 

บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการท างาน 

กับเพื่อนรว่มอาชีพเพื่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนได้ สอดคล้องกับ จันทิมา แสงเลิศอุทัย 

(2550, หนา้ 27) ท าวจิัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถภาพทางดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ส าหรับนักศกึษาวิชาชีพครู พบว่า ครูที่มี

สมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นั้น จะต้องประกอบด้วย

สมรรถภาพหลัก (Core Competency) ได้แก่ ความรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร (ICT) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเจตคติ

ทางบวกทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยสมรรถภาพดังกล่าวจะ
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ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะและเจตคตใินการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) ไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารงานในโรงเรียน การพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการของตนเอง   

 2. โมเดลตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นมคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชงิประจักษ์และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า 

แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหลักของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 2) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร

3) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม  

 จรยิธรรมและปลอดภัย 4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน

การสอน และ 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนั้นองค์ประกอบหลักของสมรรถนะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ทั้ง 5 องค์ประกอบจึง

ประกอบด้วยตัวบ่งชีร้วมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ทั้ง 68 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

  2.1 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองของตัวบ่งช้ี

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่าทั้ง 5 องค์ประกอบ  

เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่มคีวามเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดย 1) ด้านการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน (ICTT) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 

2) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ICTD) 

มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.95 3) ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



225 

ถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย (ICTL) มีน้ าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ 0.88 4) ด้านการมีความรูพ้ืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 และ 5) ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร (ICTC) มีน้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากับ 0.80 ตามล าดับ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบลรัตน์ หริณวรรณ และคณะ (2557) กล่าวว่า สมรรถนะครู

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา คอื การที่ครูสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ท างานทางการศกึษาและผลลัพธ์ของการท างานแสดงออกในลักษณะเชงิพฤติกรรมที่

สามารถวัดและประเมินได้ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา 

  2.2 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อยและ 68 ตัวบ่งชี ้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี ้

พบว่าตัวบ่งชีท้ั้ง 68 ตัวบ่งชี้ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งมากกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด  

ดังนัน้จงึสามารถใช้เป็นตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันที่พบว่าตัวบ่งชี้ 

ทั้ง 68 ตัวบ่งชี ้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และมีนัยส าคัญ 

ทางสถิต ิแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวบ่งชีท้ี่สามารถวัดองค์ประกอบย่อยและองค์ประกอบหลัก

ได้เนื่องจากตัวแปรมีความคลาดเคลื่อนนอ้ย โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหใ์นส่วนของ

สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) นอกจากนีย้ังมีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมขี้ออภปิรายเกี่ยวกับตัวบ่งชีใ้นแตล่ะองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้ 

   2.2.1 องค์ประกอบหลักด้านการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 22 ตัวบ่งชี ้มีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้และมีนัยส าคัญทางสถิติ  

โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 

(KICT2) น้ าหนัก 0.61 2) การใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานใน 

การปฏิบัติงาน(KICT1) น้ าหนัก 0.59 3) สามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ 

(KICT4) น้ าหนัก 0.55 และ 4) สามารถใช้อนิเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

อย่างมปีระสิทธิภาพ  (KICT3) น้ าหนัก 0.47 อภปิรายผล ดังนี้ 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



226 
 

    2.2.1.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชง้านคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบ

ของตัวบ่งช้ี เรยีงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) สามารถเชื่อมตอ่อุปกรณ์ต่อ 

พ่วงกับคอมพิวเตอร์ได้ 2) สามารถเปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้  

3) สามารถใช้ระบบปฏิบัติการตั้งค่าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งได้  

4) สามารถจัดการไฟล์ และไดเรกทอรีได้ 5) สามารถใช้อุปกรณ์ส ารองข้อมูลจัดเก็บและ

ส ารองข้อมูลได้ และ 6) ออกจากระบบปฏิบัติการและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ดังนัน้ 

การใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐาน ครูจะตอ้งมคีวามรู้ความเข้าใจ 

ในการใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์พืน้ฐานต่างๆ ได้ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดสู่นักเรียน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

สายฝน เป้าพะเนา (2554, หนา้ 154) ที่พบว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันและ

อนาคตส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการเรียนการสอน โดยน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุน คอมพิวเตอร์มีหลากหลายลักษณะ หลากหลายรูปแบบ  

ทั้งคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา คอมพิวเตอรแ์บบตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิว้ 

คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น คอมพิวเตอรเ์มนเฟรม หรอืซุปเปอร์คอมพวิเตอร์ แต่ไม่ว่าจะ

เป็นรปูแบบใดก็ตาม หากผูเ้รียนไม่มคีวามรู้ความเข้าใจก็ไม่สามารถใช้ประโยชนไ์ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     2.2.1.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยสามารถใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปพืน้ฐาน ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับ 

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) สามารถติดตั้งและถอนการตดิตั้งโปรแกรมได้  

2) สามารถใช้โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ตได้ เชน่ Google Chrome, Internet Explorer  

3) สามารถใช้โปรแกรมด้านการน าเสนอได้ เชน่ Microsoft Power point 4) สามารถใช้

โปรแกรมด้านประมวลผลค าได้ เชน่ Microsoft Word 5) สามารถใช้โปรแกรมด้านสถิติและ

การวิจัยได้ เชน่ SPSS 6) สามารถใช้โปรแกรมด้านตารางค านวณได้ เช่น Microsoft Excel 

และ 7) สามารถเริ่มต้นโปรแกรมและปิดโปรแกรมได้อย่างถูกวิธี ดังนัน้การใชง้าน

โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน ครูจะต้องมีความรูค้วามเข้าใจโปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน 

ศกึษาหาข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถน ามาจัดการเรยีนการสอนให้แก่ผูเ้รียนได้ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนก อน้ถาวร (2556, หน้า 135) ที่พบว่า ซอฟต์แวร์ที่สรา้ง

ขึน้เพื่อใชใ้นส านักงานทั่วๆ ไป สรา้งโดยบริษัทที่มคีวามช านาญในด้านนั้นๆ โดยเฉพาะมี
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การปรับปรุงรุน่ (Version) ของซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้อยู่เสมอ สามารถแบ่ง

ออกเป็นประเภท ตามลักษณะหน้าที่การท างานได้ดังนี้ คอื โปรแกรมประมวลผลค าใช้

ส าหรับพิมพ์เอกสารรายงานหรอืสร้างตารางแบบต่างๆ โปรแกรมตารางงานใช้ส าหรับ

ค านวณ สร้างกราฟ และจัดการด้านฐานข้อมูล โปรแกรมน าเสนอผลงานใช้ในการน าเสนอ

ผลงานและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบสไลด์ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลคือโปรแกรมที่ท า

หนา้ที่ในการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมเว็บเพจใช้ในการเขียนเว็บเพจเพื่อใช้งานใน

เว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ต โปรแกรมสื่อสารระยะไกลใช้ในการตดิต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต 

โปรแกรมเขียนแบบใช้ในการออกแบบและเขียนแบบด้านต่าง ๆ เชน่ ช้ินงาน อาคาร 

โปรแกรมการฟิกส์ใช้ในการสร้างและจัดการรูปภาพในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อความ

บันเทิงได้แก่ เกมส์ ภาพยนตรแ์ละเสียงเพลงต่าง ๆ  

     2.2.1.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยสามารถใช้อนิเทอร์เน็ต และ

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของ

ตัวบ่งชี ้เรยีงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหนา้

เว็บไซต์ที่ตอ้งการย้อนกลับมาได้ 2) สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตดว้ยความปลอดภัย  

3) สามารถใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เขา้ถึงแสดงขอ้มูลในเว็บไซต์ได้ 4) สามารถเชื่อม 

ต่อคอมพิวเตอรก์ับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 5) สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูล 

และสารสนเทศที่ต้องการจากเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตบันทึกลงอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้ และ  

6) สามารถใช้โปรแกรมสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลและสารสนเทศได้ ดังนั้นครู

จะต้องสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

สามารถใช้งานโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ในการสบืค้นข้อมูล ดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูล

และสารสนเทศที่ต้องการ และที่ส าคัญจะต้องใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายฝน เป้าพะเนา (2555, หน้า 156) ทีก่ล่าวว่า เครือขา่ย

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมความรูท้ี่มีมากมายมหาศาล ผูใ้ช้สามารถเข้าถึงได้สะดวก

และรวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อผู้เรยีนเป็นอย่างมากดังนัน้ผูเ้รียนจงึควรมทีักษะในการเข้าถึง

เพื่อจะสามารถใช้เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมการเรียน 

    2.2.1.4 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยสามารถจัดการกับข้อมูล

และสารสนเทศได้ ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้เรยีงล าดับค่า

น้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) มีความสามารถในการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลและ

สารสนเทศ 2) มีความสามารถในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลและสารสนเทศ  
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และ 3) มีความรู้ความเข้าใจในการใชข้้อมูลและสารสนเทศ ดังนัน้การจัดการกับข้อมูลและ

สารสนเทศ ครูจะต้องมีความรูค้วามเข้าใจในการใช้งานข้อมูลและสารสนเทศ สามารถเก็บ

รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลและสารสนเทศ และสามารถวินจิฉัยความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลและสารสนเทศได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา สลีาภเกื้อ (2555, หน้า 9)   

กล่าวว่า การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เป็นการมีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการข้อมูลหรือสารสนเทศตา่งๆ ที่ได้มาใหม่  

โดยจัดท าหรอืดัดแปลงใหอ้ยู่ในรูปของดจิทิัลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถน าข้อมูล

เหล่านั้นมาใช้งานต่างๆ ได้ในภายหลัง   

     จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบด้านการมีความรู้พื้นฐานในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งประกอบด้วย 4 องคป์ระกอบย่อย 22 ตัวบ่งช้ี 

สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีจ้ากมากไปหาน้อยได้

ดังตอ่ไปนี ้

      1. สามารถติดตั้งและถอนการตดิตั้งโปรแกรมได้  

     2. สามารถใช้โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ตได้ เชน่ Google Chrome, 

Internet Explorer  

     3. สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ตอ่พ่วงกับคอมพิวเตอร์ได้  

     4. สามารถใช้โปรแกรมด้านการน าเสนอได้ เชน่ Microsoft  

Power point      

     5. สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหนา้เว็บไซต์ที่ตอ้งการ

ย้อนกลับมาได้  

     6. มคีวามสามารถในการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลและ

สารสนเทศ  

     7. สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย  

     8. มีความสามารถในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ

สารสนเทศ 

     9. สามารถใช้โปรแกรมด้านประมวลผลค าได้ เช่น Microsoft Word  

     10. มีความรูค้วามเข้าใจในการใชข้้อมูลและสารสนเทศ  

     11. สามารถเปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้  
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     12. สามารถใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เขา้ถึงแสดงข้อมูลใน

เว็บไซต์ได้  

     13. สามารถเชื่อมตอ่คอมพิวเตอร์กับเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตได้  

     14. สามารถใช้โปรแกรมด้านสถิตแิละการวิจัยได้ เช่น SPSS  

     15. สามารถดาวน์โหลดและจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่

ต้องการจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบันทึกลงอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้  

     16. สามารถใช้โปรแกรมด้านตารางค านวณได้ เช่น Microsoft 

Excel  

     17. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการตัง้ค่าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพว่งได้  

     18. สามารถจัดการไฟล์ และไดเรกทอรีได้  

     19. สามารถเริ่มต้นโปรแกรมและปิดโปรแกรมได้อย่างถูกวิธี  

     20. สามารถใช้โปรแกรมสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลและ

สารสนเทศได้  

     21. สามารถใช้อุปกรณ์ส ารองขอ้มูลจัดเก็บและส ารองข้อมูลได้  

     22. ออกจากระบบปฏิบัติการและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

   2.2.2 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการตดิต่อสื่อสาร ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 13 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้และมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

ติดตอ่สื่อสาร (ICTC2) น้ าหนัก 0.62 2) การมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับ

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (ICTC3) น้ าหนัก 0.56 และ 3) การตดิต่อสื่อสารในสังคมโลก

ออนไลน์  (ICTC1) น้ าหนัก 0.51 อภปิรายผลดังนี้ 

    2.2.2.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการตดิต่อสื่อสารในสังคม

โลกออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับค่าน้ าหนัก

มากไปหาน้อยดังนี้ 1) สามารถใช้การติดตอ่สื่อสารร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคม เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 2) สามารถเรียกดูหรอืรับชมไฟล์วดิีโอผา่นทาง

อินเทอร์เน็ตได้ 3) สามารถเข้าถึงขอ้มูลในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ 4) มีความเข้าใจและ

สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทในสังคมออนไลน์ได้ และ 5) รู้จัก
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ใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผดิชอบ ดังนัน้การ

ติดตอ่สื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ ครูต้องสามารถติดต่อสื่อสารร่วมกันผ่าน Social 

Network เข้าถึงขอ้มูลต่างๆ ของเว็บไซต์ สามารถเรียกดูหรือรับชมไฟล์วดิีโอผา่น

อินเตอรเ์น็ตได้อย่างเหมาะสมตามกฎ กติกา มารยาทในสังคมโลกออนไลน์ สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ จันทิมา แสงเลิศอุทัย (2550, หน้า 79) ที่พบว่า โลกของการสื่อสารทาง

สังคมออนไลน์มกีารเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก และ กนก อ้นถาวร (2556, หน้า 132) ที่พบว่า 

ระดับสมรรถนะการมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ 

มากที่สุด ทั้งนีอ้าจเป็นไปได้วา่ ความรูก้ารสื่อสารทางด้านคอมพิวเตอร์ การใช้อเีมล์หรือ 

การสื่อสารทางสังคมออนไลน์ถือวา่มีความส าคัญในปัจจุบันที่ครูผูส้อนในสถานบัน 

การพลศึกษาในประเทศไทยควรจะต้องรู้ 

     2.2.2.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชไ้ปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดต่อสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของ 

ตัวบ่งชี ้เรยีงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้  

2) มีความรูค้วามเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสารและ 

การเรียนรู้ต่างๆ เช่น Hotmail, Gmail, Yahoo เป็นต้น 3) สามารถรับ-ส่งและตอบกลับ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มไีฟล์แนบได้ 4) การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ  

5) สามารถจัดการกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นา่สงสัยได้ ดังนัน้การใช้ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดต่อสื่อสาร ครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับ-ส่ง ตอบกลับและลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สายรุ่ง พิมพ์จักร (2558, หน้า 120-121) พบว่า ตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมใน

การบ่งช้ีสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที ่21  

ด้านทักษะ สามารถใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสาร และการเรียนรู้ต่างๆ 

ได้ เชน่ Hotmail Gmail และ Yahoo เป็นต้น สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลบน

อินเตอรก์ับข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น การอัพโหลด และการดาวน์โหลด

ไฟล์ข้อมูล หรือไฟล์รูปภาพต่างๆ 

 

     2.2.2.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการมคีวามรูค้วามเข้าใจ 

ในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของ 

ตัวบ่งชี ้เรยีงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใชง้าน
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โปรแกรมสบืค้นขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมค้นหาข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น 

2) มีความรูใ้นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และ 3) มีความรูเ้กี่ยวกับการใชง้านโปรแกรม

ติดตอ่สื่อสารบนเครือขา่ยสังคม เช่น Facebook, Twitter, Instagram ดังนัน้ครูจะต้องมี

ความรูค้วามเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมติดต่อ 

สื่อสารบนสังคมเครือข่าย การใชง้านโปรแกรมสบืค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น 

โปรแกรมค้นหาข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น ใช้งานโปรแกรมตดิต่อสื่อสารบนเครือข่าย

สังคม เช่น Facebook, Twitter, Instagram ได้ และยังสามารถใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการตดิต่อสื่อสารและการเรียนรู้ต่างๆ ได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายฝน  

เป้าพะเนา (2555, หน้า 154) ที่กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรูข้นาดใหญ่ส าหรับ

ผูเ้รียน เป็นสื่อการศกึษาของโลกยุดใหม ่ผู้เรยีนสามารถค้นหาข้อมูลในลักษณะใดๆ ก็ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรอืในรูปแบบของสื่อประสม โดยการสื่อค้น

ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โยงใยกับแหลง่ขอ้มูลต่างๆ ทั่วโลก กิจกรรมการเรียนการสอน

บนเครือขา่ยมีผลท าใหผู้เ้รียนมกีารรับรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมและโลกมากขึ้น 

     จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบด้านความเข้าใจและความสามารถใน

การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 13 ตัวบ่งชี ้สามารถจัดล าดับ 

ตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้จากมากไปหาน้อยได้ ดังตอ่ไปนี้ 

      1. สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้  

     2. มีความรูค้วามเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 

การตดิต่อสื่อสารและการเรียนรู้ตา่งๆ เช่น Hotmail, Gmail, Yahoo เป็นต้น  

     3. สามารถรับ-ส่งและตอบกลับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มไีฟล์

แนบได้  

     4. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใชง้านโปรแกรมสบืค้นขอ้มูล 

ผา่นอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมค้นหาข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น  

     5. การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

     6. มคีวามรูใ้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  

     7. สามารถจัดการกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นา่สงสัยได้  

     8. มีความรูเ้กี่ยวกับการใชง้านโปรแกรมตดิต่อสื่อสารบน

เครือขา่ยสังคม เช่น Facebook, Twitter, Instagram  
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     9. สามารถใช้การตดิต่อสื่อสารร่วมกันผา่นเครือขา่ยสังคม เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram เป็นตน้  

     10. สามารถเรียกดูหรือรับชมไฟล์วดิีโอผา่นทางอินเทอร์เน็ตได้  

     11. สามารถเข้าถึงขอ้มูลในส่วนตา่งๆ ของเว็บไซต์ได้  

      12. มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ 

กติกา มารยาทในสังคมออนไลน์ได้  

      13. รูจ้ักใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและมี

ความรับผดิชอบ    

   2.2.3 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ

ย่อย 11 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 ทุกตัวบ่งชี้  

และมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การวางแผน 

และออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (ICTL2) น้ าหนัก 0.63  

2) มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTL3) น้ าหนัก 0.50 

และ 3) การมคีวามเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

(ICTL1) น้ าหนัก 0.45 อภปิรายผลดังนี้ 

    2.2.3.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการมคีวามเข้าใจประเด็น

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ตระหนักและใช้

ทรัพยากรดิจทิัลตามพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ 2) ใช้โปรแกรมที่มใีบอนุญาตซอฟต์แวร์

ถูกต้อง และ 3) ตระหนักและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ดังนัน้ครูจะต้องมีความเข้าใจประเด็น

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ใช้

โปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวรถ์ูกต้อง ใช้ทรัพยากรดิจิตอลตามพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ (2561, หน้า 745) ที่กล่าวว่า สมรรถนะ 

ด้านเจตคติทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครูเป็นความรูส้ึกและ 

ความตอ้งการของครูเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้คุณค่า 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง 
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ทั้งด้านจรยิธรรม กฎหมาย และสังคมวัฒนธรรม และนงค์นุช ขันอ้าย (2557, หน้า 7)  

ที่กล่าวว่า สมรรถนะด้านจริยธรรมและความมั่นคงของคอมพิวเตอร์(Computer Ethics and 

Security) เป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญ

และประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

     2.2.3.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการวางแผนและออกแบบ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของ

ตัวบ่งชี ้เรยีงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) สามารถแก้ไขปัญหาทั้งดา้นฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวรไ์ด้ 2) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งถูกต้องตามฟังก์ชัน

เหมาะสมกับงานที่ท า และ 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์กร ดังนัน้ในการวางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับขององค์กร 

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งถูกต้องตามฟังก์ช่ันเหมาะสมกับงานที่ท า 

และแก้ไขปัญหาทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรไ์ด้ สอดคล้องกับงานวิจัย สายรุ่ง พิมจักร์ 

(2558, หนา้ 119-121) กล่าวว่า ตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการบ่งช้ีสมรรถนะครู 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที ่21 ด้านทักษะ ประกอบไป

ด้วย สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี เชน่ การใชง้านเมนู หรอืหนา้ต่าง

การท างานต่างๆ ได้ สามารถใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลตา่งๆ ได้ 

สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทต่างๆ ได้ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ และ

อุปกรณ์อื่นๆ สามารถดูแลรักษาเครื่องคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่พ่วงต่างๆ ได้ถูกวิธี 

     2.2.3.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยมีจรรยาบรรณในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของ 

ตัวบ่งชี ้เรยีงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ใช้งานคอมพิวเตอร์ถูกต้องตาม

จรยิธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 2) มีความรู ้ความเข้าใจในจรยิธรรมการใชค้อมพิวเตอร์  

3) ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะน ามาใช้ 4) มีวนิัย

ในตัวเองและเคารพกฎเกณฑใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ  

5) มจีรรยาบรรณ คุณธรรม ต่อตนเองและผูอ้ื่น ดังนั้นครูจะต้องแสดงถึงพฤติกรรม 

การมจีรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งตระหนักถึง

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะน ามาใช้ มวีินัยในตัวเองและ

เคารพกฎเกณฑใ์นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และใช้งานคอมพิวเตอร์
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ถูกต้องตามจรยิธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนก อน้ถาวร 

(2556, หนา้ 135) กล่าวว่า ประมวลความประพฤติที่อาชีพนักคอมพิวเตอร์ก าหนดไว้ 

เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานของสมาชิก เช่น จะต้องไม่ใชค้อมพิวเตอร์

เพื่อก่ออาชญากรรมหรอืละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น จะต้องไม่ใช้คอมพิวเตอรร์บกวนผูอ้ื่นจะต้อง

ไม่ท าการสอดแนม แก้ไข หรอืเปิดดูไฟล์เอกสารของผูอ้ื่นก่อนได้รับอนุญาต จะต้องไม่ใช้

คอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูล ข่าวสาร จะต้องไม่ใชค้อมพิวเตอร์สร้างหลักฐานเท็จ

จะต้องไม่ใชค้อมพิวเตอร์ในการคัดลอกโปรแกรมที่มีลขิสิทธิ์ จะต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ใน

การละเมิดการใชท้รัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสทิธิ์ จะต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์

เพื่อน าเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง จะต้องค านึงถึงสิ่งที่เกิดขึน้กับสังคมที่จะ

ตามมาจากการกระท านั้น จะต้องใชค้อมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และ

มารยาท 

      จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบย่อย 11 ตัวบ่งชี ้สามารถจัดล าดับตัวบ่งชี้ที่มคีวามเหมาะสมในการเป็น 

ตัวบ่งชีจ้ากมากไปหาน้อยได้ดังตอ่ไปนี้ 

      1. ตระหนักและใช้ทรัพยากรดิจิทัลตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

     2. สามารถแก้ไขปัญหาทั้งด้านฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์ได้  

     3. ใชโ้ปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวรถ์ูกต้อง  

     4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งถูกต้องตาม

ฟังก์ชันเหมาะสมกับงานที่ท า  

     5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์กร  

     6. ใชง้านคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามจรยิธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์  

     7. ตระหนักและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  

     8. มีความรู ้ความเข้าใจในจริยธรรมการใชค้อมพิวเตอร์  

     9. ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารที่จะน ามาใช้  
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     10. มีวนิัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑใ์นการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

     11. มจีรรยาบรรณ คุณธรรม ต่อตนเองและผูอ้ื่น 

   2.2.4 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวบ่งชี ้มีคา่น้ าหนัก

องค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้และมีนัยส าคัญทางสถิติ  

โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี ้1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมิน

และวัดผล (ICTT2) น้ าหนัก 0.56 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และ

รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้ (ICTT3) น้ าหนัก 0.53 และ 3) การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรยีน (ICTT1) น้ าหนัก 0.50 

อภปิรายผลดังนี้ 

    2.2.4.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน ผลการวิจัยพบว่ามีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) จัดสภาพแวดล้อม

และประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่ผู้เรยีนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารในการออกแบบและสร้างช้ินงานเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีน 

การสอน และ 4) สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนัน้เป็นพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรยีน สามารถประยุกต์ 

ใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบและสรา้งช้ินงาน รวมถึงการจัดเก็บ

และรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายฝน เป้าพะเนา (2555, หน้า 157) กล่าวว่า ความส าเร็จ

ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้นัน้ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ สามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง และรู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต 

โดยการจัดกระบวนการเรียนรูต้้องให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนให้

ค านงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝกึทักษะ กระบวนการคิด 
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     2.2.4.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการประเมินและวัดผล ผลการวิจัยพบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีเรียงล าดับ

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตปิระเมินและ 

วัดผลได้ 2) สามารถใช้โปรแกรมตารางค านวณ ค านวณผลการเรียนของผูเ้รียนได้ 

อย่างถูกต้องตามการประเมินและวัดผล 3) ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนในการประเมินและวัดผลผูเ้รียนได้ 4) สามารถ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผลผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ  

5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแบบทดสอบความรูต้ามเนือ้หาวิชา ดังนั้น 

ครูจะต้องแสดงถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายสามารถวิเคราะห์

ข้อมูลของผูเ้รียนในการประเมินผลผูเ้รียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแบบทดสอบ

ความรูต้ามเนือ้หาวิชา และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประเมินและวัดผลได้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรณ ีหลาวทอง และคณะ (2554) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความจ าเป็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน 

ประกอบด้วยด้านการประเมินผลการเรียนการสอนโดยการใชค้อมพิวเตอร์เกี่ยวกับ 

การประเมนิผลการเรียนการสอนของตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและ

ประมวลข้อมูล 

     2.2.4.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้ ผลการวิจัยพบว่ามีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศได้ 2) ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้องตาม กฎ กติกา 

มารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์ และ 3) ใช้การตดิต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ 

ผา่นอินเทอร์เน็ต ดังนัน้ครูจะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา 

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงการติดต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ

ผา่นอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องตามกฎ กติกา มารยาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

เขมนิจ ปรีเปรม(2554, หน้า 15) ที่พบว่า การจัดกระท าข้อมูลสารสนเทศที่มคีุณภาพ 
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และเหมาะสม แล้วน าสารสนเทศที่ได้จากระบบไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร มี

องค์ประกอบพืน้ฐาน 4 ประการ คือ ปัจจัยน าเข้า การประมวลผล ผลผลิตสารสนเทศ  

การน าไปใช้ 

     จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารในการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวบ่งชี้ สามารถ

จัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีจ้ากมากไปหาน้อยได้ ดังตอ่ไปนี ้

      1. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติประเมินและวัดผลได้  

     2. สามารถใช้โปรแกรมตารางค านวณ ค านวณผลการเรียนของ

ผูเ้รียนได้อย่างถูกต้องตามการประเมินและวัดผล  

     3. จัดสภาพแวดล้อมและประสบการณก์ารเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

     4. ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรยีนในการประเมินและวัดผลผูเ้รียนได้  

     5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและจัดเก็บ

ข้อมูลและสารสนเทศได้  

     6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดเก็บ

รวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของสื่อการเรียนรูท้ี่นา่สนใจ  

     7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้ถูกต้องตาม กฎ กติกา มารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์  

     8. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล

ผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

     9. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 

การออกแบบและสร้างชิ้นงานเพื่อใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

     10. ใช้การตดิต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผา่นอินเทอร์เน็ต  

     11. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแบบทดสอบความรู้

ตามเนือ้หาวิชา  

     12. สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
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   2.2.5 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 10 ตัวบ่งช้ี มีคา่

น้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้และมีนัยส าคัญทางสถิติ  

โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความ

เชี่ยวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา (ICTD3) น้ าหนัก 

0.59 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

(ICTD1) น้ าหนัก 0.55 และ 3) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุง

นวัตกรรมทางการศกึษา (ICTD2) น้ าหนัก 0.53 อภปิรายผล ดังนี้ 

    2.2.5.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาความรูด้้านวิชาการและวชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง ผลการวิจัยพบว่ามีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี ้1) ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการประมวลความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ 2) เข้าร่วมเครือขา่ยสื่อสังคม

ออนไลน์ทางการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูใ้นการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

และ 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศกึษา ค้นคว้าจากสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

เพื่อพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ครูจะต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ ค้นคว้าจากสื่อทั้งแบบออนไลน์และ

ออฟไลน์เพื่อพัฒนาความรู้ และเข้าร่วมเครอืข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทางการศกึษา 

เพื่อแลกเปลี่ยนความรูใ้นการจัดการเรยีนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา  

แสงเลิศออุทัย (2550, หนา้ 2) กล่าวว่า ครูจะต้องพัฒนาตนเองใหม้ีคุณภาพควบคู่ไปด้วย 

เพื่อให้ตนเองมคีวามรูค้วามสามารถในการจัดการเรียนรู้สามารถศึกษาค้นคว้า เรยีนรูท้ี่จะ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข  

     2.2.5.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี ้1) ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการพัฒนางานวิจัยทางการศกึษาได้ 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศกึษาได้ 3) น าความรูท้ี่ได้จากการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนได้ และ 4) เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นครสูามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา สามารถเลือกและ 
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม และน า

ความรูท้ีไ่ด้มาใช้ในการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา แสงเลิศออุทัย 

(2550, หนา้ 25) กล่าวว่า ควรมีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะกระตุ้นให้ครูมองเห็นประโยชน์

ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

ของตนเอง รวมทั้งการกระตุ้นให้ครูเกิดแรงจูงใจในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนตลอดจนงานสอนและ 

การค้นคว้าวิจัย  

    2.2.5.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา 

ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย

ดังนี้ 1) เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนบน

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 2) แลกเปลี่ยนประสบการณ/์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 3) ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการตดิต่อสื่อสารและการท างานรว่มกันกับเพื่อนรว่มอาชีพเพื่อการเรียนรู้

ของผู้เรยีน ดังนัน้ครูต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่ม

อาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษา การเผยแพรผ่ลงานเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต การตดิต่อสื่อสาร 

และการท างานรว่มกันกับเพื่อนรว่มอาชีพเพื่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน สอดคล้องกับวิจัยของ 

จันทิมา แสงเลิศออุทัย (2550, หน้า 3) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) มีความส าคัญต่อการจัดการเรยีนการสอนอย่างมาก มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) มาใช้ส าหรับติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการศกึษาจาก

แหลง่การเรียนรู้ที่อยู่ห่างไกล โดยอาศัยอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมซึ่งในอนาคตข้างหน้า

จะมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กันมากขึน้  

      จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 10 

ตัวบ่งชี ้สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้จากมากไปหาน้อยได้

ดังตอ่ไปนี ้

      1. เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

การสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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     2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

     3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตอ่สื่อสารและการท างาน

ร่วมกนักับเพื่อนรว่มอาชีพเพื่อการเรยีนรู้ของผู้เรยีน  

     4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานวิจัยทางการศกึษาได้  

     5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรม

ทางการศึกษาได้  

     6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลความรู้ดา้นวิชาการและ

วิชาชีพ 

     7. น าความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการ

เรียนการสอนได้  

     8. เข้าร่วมเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทางการศกึษาเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูใ้นการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  

     9. เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้าง

นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม  

     10. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศกึษา ค้นคว้าจากสื่อทั้งแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง  

 

ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัย ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นผลมาจากข้อค้นพบในการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ดังนี้ 

  1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 ผลการวิจัย พบว่า ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้ง 68 ตัวบ่งชี ้เป็นตัวบ่งชีส้ าคัญและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ตลอดจนมคีวามเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ดังนั้น จึงเป็นตัวบ่งชีท้ี่สามารถแสดงสมรรถนะ
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดังนี้ 

   1.1.1 ด้านการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) สามารถติดตั้งและถอนการตดิตั้ง

โปรแกรมได้ 2) สามารถใช้โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ตได้ เช่น Google Chrome, Internet 

Explorer 3) สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่อพว่งกับคอมพิวเตอร์ได้ 4) สามารถใช้โปรแกรม

ด้านการน าเสนอได้ เช่น Microsoft Power point และ 5) สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึก

หนา้เว็บไซต์ที่ตอ้งการย้อนกลับมาได้  

    1.1.2 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

ตดิต่อสือ่สาร ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2) มีความรูค้วามเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสารและ 

การเรียนรูต้่างๆ เช่น Hotmail, Gmail, Yahoo เป็นต้น 3) สามารถรับ-ส่งและตอบกลับ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มไีฟล์แนบได้ 4) มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใชง้าน

โปรแกรมสบืค้นขอ้มูล ผา่นอินเทอร์เน็ต เชน่ โปรแกรมค้นหาข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น 

และ 5) การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

   1.1.3 ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตาม

กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) 

ตระหนักและใช้ทรัพยากรดิจทิัลตามพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ 2) สามารถแก้ไขปัญหา 

ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรไ์ด้ 3) ใช้โปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวรถ์ูกต้อง  

4) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งถูกต้องตามฟังก์ชันเหมาะสมกับงานที่

ท า และ 5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับขององค์กร 

    1.1.4 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน 

การสอน ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

ประเมินและวัดผลได้ 2) สามารถใช้โปรแกรมตารางค านวณ ค านวณผลการเรียนของ

ผูเ้รียนได้อย่างถูกต้องตามการประเมินและวัดผล 3) จัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์

การเรียนรูใ้ห้แก่ผูเ้รียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมและวเิคราะหข์้อมูลของผูเ้รียนในการประเมินและวัดผลผูเ้รียนได้ 

และ 5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศได้ 
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    1.1.5 ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพ ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) แลกเปลี่ยน

ประสบการณ/์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษาบน

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตอ่สื่อสารและการท างาน

ร่วมกันกับเพื่อนรว่มอาชีพเพื่อการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การพัฒนางานวิจัยทางการศกึษาได้ และ 5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา 

และสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศกึษาได้ 

   1.2 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คือ ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ดังนัน้หน่วยงานต้นสังกัด 

ควรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน เพื่อให้

ครูมคีวามรูค้วามสามารถในด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส าหรับ

องค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุดคือด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการติดต่อสื่อสาร ด้วยเหตุผลดังกล่าว หนว่ยงานต้นสังกัดควรจัดอบรม ให้ความรู ้

แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละทักษะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อการตดิต่อสื่อสาร ให้แก่ครูเพื่อสรา้งความตระหนักและความเข้าใจในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสารเพิ่มขึน้ 

  1.3 ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน า

ผลการวิจัยครั้งนี ้ไปเป็นกรอบในการตรวจสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา  

 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ผูว้ิจัยเสนอแนะ ดังนี้  

   2.1 ควรท าการวิจัยสร้างแบบวัดหรอืแบบประเมินโดยยึดตัวบ่งชีส้มรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อให้หนว่ยงานต้นสังกัดหรอืผูบ้ริหาร

โรงเรียนใช้เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในสังกัดต่อไป 
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   2.2 ควรท าการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้โมเดล

สมการโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ดังสมการ AICT = 1.00 (ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน) + 0.95 (ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ) + 0.88  

(ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม 

จริยธรรมและปลอดภัย) + 0.85 (ด้านการมีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร) + 0.80 (ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการติดต่อสื่อสาร)  

   2.3 หนว่ยงานต้นสังกัดควรน าองค์ประกอบหลักทั้ง 5 องค์ประกอบ ทีไ่ด้

จากงานวิจัยนี้ไปสร้างโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพการศกึษาต่อไป 
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