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 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มทดลอง
ของการวิจัย คือ ครูโรงเรียนวัดบางนาใน สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน และนักเรียนที่
เก่ียวข้อง 371 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบก่ึงทดลองแบบหนึ่งกลุ่มที่มี
การทดสอบก่อนและหลังการทดลองและการพัฒนา มี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและความต้องการจําเป็นในการพัฒนา 2) การจัดทําร่างโปรแกรม 3) การตรวจสอบ
ร่างโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไข 4) การทดสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการปรับปรุง
แก้ไข 5) การทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข 6) การทดลองใช้โปรแกรมใน
สถานการณ์จริงและการประเมินปรับปรุง ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ ดังน้ี 
 1. โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ 
จุดมุ่งหมายโปรแกรม ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ( โครงการระยะที่ 1) และโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) รายละเอียดแต่ละโครงการ ประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เน้ือหา กิจกรรม ระยะเวลาและสถานที่ งบประมาณ การประเมินผล 
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย เอกสารประกอบโปรแกรม 6 ชุด ส่วนที่ 4 ประกอบด้วย เครื่องมือประเมินผล
การพัฒนาครูและส่วนที่ 5 ประกอบด้วย แนวทาง เง่ือนไข ตัวช้ีความสําเร็จ 
 2. โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สร้างและพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเห็นได้จาก (1) ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หลังการพัฒนามีคะแนนเฉล่ียคิดเป็น ร้อยละ 85.50 ผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนด โดยคะแนนก่อนและหลังการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(2) หลังการพัฒนาครูมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ครูนําความรู้ทักษะใหม่
สู่การปฏิบัติหน้าที่และครูมีผลการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สูงกว่า
ก่อนการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) ผลการประเมินความพึง
พอใจ 

ค 



 
 

ต่อโปรแกรมของกลุ่มเป้าหมายและความพึงพอใจของนักเรียนต่อการนําทักษะด้าน ICT ไปใช้ใน       
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  
 
คําสําคัญ : โปรแกรม/ พัฒนา/ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

ง 



 
 

 
Desertation Topic :  A Program for Developing Information and Communication 

Technology (ICT) Skills of Teachers in Schools under Bangkok 
Metropolitan Administration  

Student’s Name :  Wanpen Sungsuwan 
Degree Sought :  Doctor of Education 
Program  :  Education Administration 
Anno Domini  :  2018    
Advisor  :  Phrapariyatsaravethee, Dr. 
 
 The objectives of this research were to develop and evaluate the program 
efficiency for developing Information and communication Technology (ICT) skills of 
teachers in schools under Bangkok Metropolitan Administration. The experimental 
groups in this study consisted of 30 teachers and 371 students of Wat bangna Nai 
school under Bangkok Metropolitan Administration. The samples were obtained by 
sample random sampling. The research methods used in the study were semi-test 
and pretest – posttest in development in 6 steps; 1) to study relevant concepts, 
theories, and necessity for development, 2) to draft the program, 3) to review and 
revise the program by experts, 4) Preliminary field checking and revision, 5) Main field 
checking and revision, and 6) Program implementing in the target school.  

The findings could be concluded as follows: 
 1. A program for developing Information and communication Technology 
skills of teachers in schools under Bangkok Metropolitan Administration consisted of 
5 parts; Part 1 consisted of concept, principle, and purpose, Part 2 consisted of 
enhancement of Information and communication Technology skills 1 and the 
application of Information and communication Technology skills in learning 
management 2, The details of each project included rationale, objective, goal, 
content, activity guidelines,time and place, budget and evaluation, Part 3 consisted 
of six-document sets for the project, Part 4 consisted of evaluation of teacher’s 
development, and Part 5 consisted of the guidelines, conditions, and indicators of 
success in applying the program for developing information and communication 
technology skills of teachers in schools under Bangkok Metropolitan Administration. 
 2. The program for developing Information and communication Technology  
skills of teachers in schools under Bangkok Metropolitan Administration was efficient 
with the evaluation from; 1) Average ICT literacy score after development, 85.50% of 
teachers passed the test and their pretest and posttest scores were different with a 
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significant statistic figure at 0.01, 2) After developing Information and communication 
Technology  skills, the teachers applied new knowledge and skills into practice and 
performances higher than before attending the development with a significant 
statistic figure at 0.01, and 3)The satisfaction evaluation results to the program of the 
target teachers and of student to the application of Information and communication 
Technology skills in teaching and learning was at a level. 
 
Keywords : program/develop/ICT Skills 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็ว ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมเป็นอย่างมาก 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงหลีกไม่พ้นที่จะต้องนําเอา ICT ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและผู้เรียน
คุ้นเคยเป็นอย่างดีเข้ามาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือให้ทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าด้าน ICT ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว 
 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุค Conceptual Age เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง
จากสังคมข้อมูลข่าวสารมาเป็นสังคมแห่งการสร้างความคิด ความจําและทักษะที่สําคัญในการใช้ชีวิต
และทํางานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี 
ทักษะชีวิตและอาชีพ จะเห็นได้ว่านอกเหนือไปจากการมีความรู้พ้ืนฐานระดับอ่านออกเขียนได้ 
(Literacy) ทักษะท่ีมีความจําเป็นและได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่ความสามารถใน
การใช้และเรียนรู้ผ่าน ICT ดังน้ันในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนหรือเยาวชนให้สามารถเติบโต
และเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ที่พร้อมในการดํารงชีวิตและการทํางานในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึง
จําเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นในด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนหรือการอบรมให้ความรู้ โดย
ส่วนหน่ึงก็คือทําให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเกิดความเข้าใจถึงความสําคัญของการปรับเปล่ียนวิธีการสอน
และการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2545) มีนโยบายมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่ย่ังยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เป็นโปรแกรมที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาครูผู้สอนใน
โรงเรียนให้มีทักษะการนํา ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความตระหนักและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะด้าน ICT เป็นเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ เป็น
สื่อการสอนเพ่ิมมากขึ้น 

 
1.1.1 ความเป็นมาของการวิจัย  

 ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ถือเป็นผู้เรียนในยุคแห่งอนาคตซึ่งได้รับการมองว่ามีคุณสมบัติที่
แตกต่างจากผู้เรียนในยุคที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจน เน่ืองจากการที่ผู้เรียนในกลุ่มดังกล่าวเกิดมาพร้อม
กับยุคที่คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือและเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจําวัน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556, หน้า 9-10) จากทศวรรษที่
ผ่านมา ICT ได้ถูกนํามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง ประเทศที่พัฒนาแล้ว
หลายประเทศประสบผลสําเร็จในการรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ 
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“เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” (knowledge based economy) ปัจจุบันการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตราความเร็วสูงขึ้นส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในหลาย ๆ ด้าน 
เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กและถูกลงส่งผลให้การทํางานมีความสะดวกรวดเร็วและมี
ความสามารถในการประมวลผลท่ีสูงขึ้น ผนวกกับความก้าวหน้าทางการสื่อสารทั้งทางระบบสายและ
ไร้สายที่ทําให้สามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศในทุกรูปแบบได้ทั่วทุกมุมโลกตลอดเวลาท่ีต้องการจึงมี
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างมหาศาล  

 นอกจากน้ีรัฐบาลได้กําหนดเป้าหมายในการยกระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) โดยรวมของประเทศไทยโดยให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูง
ที่สุดร้อยละ 25 (Top quartile) ของ Networked Readiness Index ตามกรอบนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ประเทศไทย (IT2020) พัฒนาทุน
มนุษย์ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทันรวมถึงพัฒนาครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professional) ที่มีความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการ (ข่าว
สํานักงานรัฐมนตรี, 2556) ได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) มาใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
ตลอดจนลดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกลอีกด้วย 

    การจัดการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังปรากฏในหมวด 4 ว่าด้วย แนวการจัดการศึกษา ใน
มาตรา 23 ข้อ 2 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาควรเน้น ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืนและหมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาและกําหนดให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษามุ่งเน้นการนํา ICT มาใช้ในการเรียน
การสอนรวมถึงสร้างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูด้าน ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล การสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT เพ่ือการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน การสร้างแรงงานในอนาคตท่ีมีความรู้และทักษะในการใช้ประโยชน์จาก ICT โดย
สนับสนุนการแพร่กระจายโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี ที่จําเป็นและเหมาะสมไปยังห้องเรียนในทุก
ระดับและจัดให้มีอบรมทักษะในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้ง
กําหนดให้สถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องนํา ICT มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียน
การสอนเพ่ิมมากขึ้น ปรับปรุงเน้ือหาหรือหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา
เพ่ิมเน้ือหาที่เป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้ประโยชน์จาก ICT ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้การ
ดํารงชีวิตและการจ้างงานในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554, 
หน้า 10 - 27) 
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1.1.2 ปัญหาการวิจัย 
  จากการที่ประเทศไทยได้เร่งพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มี
ศักยภาพ ทั้งน้ีปัจจัยหลักของการพัฒนาการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพครูซึ่งเป็นตัวจักรสําคัญใน
การขับเคลื่อนให้การพัฒนาการศึกษาประสบความสําเร็จซึ่งสอดคล้องกับ ดิเรก พรสีมา (2553, 
เว็บไซต์) กล่าวว่าถ้าจะทําให้การพัฒนาการศึกษาสําเร็จ คงไม่มีกลยุทธ์การปฏิรูปการศึกษาใดที่มี
ประสิทธิผลสูงกว่าการพัฒนาครู การปฏิรูปครูของประเทศเราในวันน้ีเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนวันหน้าเพราะคงไม่มีคําตอบใดที่จะทําให้การปฏิรูปการศึกษาและการ
ปฏิรูปประเทศประสบความสําเร็จได้ดีเท่ากับการปฏิรูปครู เพราะหลายประเทศได้พิสูจน์ให้พวกเรา
เห็นแล้วว่า “ครู” คือคําตอบสุดท้าย ดังน้ันเมื่อพิจารณาด้านการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันยังมี
ปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของครูผู้สอน จากการสํารวจจํานวนการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการ
สอนของครู พบว่ามีจํานวนน้อยมากซึ่งครูผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนมีเพียง
ร้อยละ 8.7 ในขณะที่จํานวนสถานศึกษาจัดให้มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีจํานวนมากถึงร้อยละ 97.2 
แต่จํานวนครูผู้สอนที่ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนมีเพียงร้อยละ 22.8 
(แผนกระทรวงศึกษาธิการ, 2554 - 2556) จากการสํารวจการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมพบว่า การใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 18.2 เป็นร้อยละ 26.5 (จํานวน16.6 ล้านคน) และใช้โทรศัพท์มือถือ
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 52.8 เป็นร้อยละ70.2 (จํานวน 44.1 ล้านคน) (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555, 
หน้า 1) ตัวเลขดังที่กล่าวมา สังเกตได้ว่าครูส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองและสถานศึกษา
เกือบทุกแห่งมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตสูงขึ้น แต่ปริมาณครูในการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและจํานวนการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนมีจํานวนน้อย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) ปัญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง
คือครูขาดการนํา ICT มาช่วยจัดการเรียนรู้และปัญหาครูส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยเร่ืองการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ต่อการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.80 มีการ
ใช้ ICT ช่วยจัดการเรียนการสอนในระดับน้อยและครูส่วนใหญ่ร้อยละ 59.40 ใช้ ICT อยู่ในระดับน้อย
นอกจากน้ียังพบว่าครูยังไม่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
แท้จริง (สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 9)  
 
 1.1.3 ความสําคัญของการวิจัย 
       การจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี 21 เน้นการพัฒนาทักษะของคนรุ่นใหม่ อาทิ
เช่น ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมและทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีโดย
ทักษะเหล่าน้ีจะถูกเช่ือมโยงกับวิชาแกนที่กําหนดไว้ให้เรียนในวิชาต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นหน่ึงในทักษะหลักแห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อเป็นเช่นน้ีย่อมช้ีให้เห็น
ว่าการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในจัดการศึกษามีความสําคัญจําเป็นกับ
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 65 “ให้มีการ
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พัฒนาครูทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและทักษะใน
การผลิต รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ” มาตรา 66 “ผู้เรียนมีสิทธิ
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในโอกาสแรกที่ทําได้ เพ่ือให้มี
ความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต” และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด
สมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียนไว้ในข้อ 5 ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็น
ความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ถูกต้องเหมาะสม 
 กรุงเทพมหานครเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยสํานักการศึกษาเป็น
องค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ทักษะด้าน ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
พบว่ามีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด การพัฒนาด้านเทคนิคและวิธีการยังมีความต้องการ
ส่งเสริมครูให้มีเจตคติที่ดีและเห็นความจําเป็นในการนําเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการพัฒนาครูมีความต้องการให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมหรือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้นและต้องการให้ครูมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาด้านวิธีการสอนโดยนําเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอนมาใช้เพ่ือพัฒนานักเรียนในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดและครูผู้สอนมีความ
ต้องการเพ่ิมพูนประสบการณ์ความสามารถความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
(กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน, 2559, หน้า 78) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงมีความจําเป็นและต้องการในการเพ่ิมพูนทักษะ
ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูผู้สอน เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้จัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จากปัญหาและเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว จึงควรต้องมีการพัฒนา
ครูโดยมุ่งเน้นให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ที่ สอดคล้อง
กับลักษณะของผู้เรียนและภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งความรู้และทักษะที่จําเป็น
สําหรับการเป็นพลเมืองในศตวรรษ ที่ 21 และจําเป็นสําหรับการศึกษาอยู่ในยุค 4.0 เน่ืองจากแนวคิด
ที่เห็นว่าครูเป็นบุคคลสําคัญที่จะทําให้การพัฒนาการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ วิจิตร 
ศรีสอ้าน (2558, หน้า 40) ที่กล่าวว่า “..ครูต้องศึกษาวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนว่าเป็นอย่างไร จะได้
ออกแบบการสอนหรือจัดวิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียน วิธีการน้ีจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพราะยุคน้ีไม่ใช่ Talk and Chalk..” ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุก
รูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เน่ืองจากข้อมูลในปัจจุบันมีจํานวนมาก ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการค้นหาและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้ทักษะด้าน ICT 
   ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้อํานวยการสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนางาน
วิชาการ หาวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เน้นให้ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะและ
นําความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง จากเหตุผลความจําเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความต้ังใจที่จะวิจัยและ
พัฒนา “โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร”เพ่ือที่จะได้นําผลการวิจัยมาพัฒนาครูผู้สอนให้เกิดทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2  คําถามการวิจัย 

1.2.1 โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

1.2.2 โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.3.1 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

1.3.2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 1.4.1 หลังการทดลองโปรแกรมครูที่เข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 1.4.2 หลังการทดลองโปรแกรมครูที่เข้าร่วมโปรแกรมมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 1.4.3 หลังการทดลองโปรแกรมครูที่เข้าร่วมโปรแกรมมีการนําความรู้และทักษะที่ได้รับจาก
การพัฒนาตามโปรแกรมไปสู่การปฏิบัติงานสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 1.4.4 หลังการทดลองโปรแกรมผลการปฏิบัติงานของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 1.4.5 หลังการทดลองโปรแกรมครูที่เข้าร่วมโปรแกรมมีความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่
ในระดับมาก  
 1.4.6 หลังการทดลองโปรแกรมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการนําทักษะ ICT ไปใช้ในการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครู
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งน้ี มีขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
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 1.5.1 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างในการทดลองภาคสนาม คือ ครูโรงเรียนวัดบางนาใน เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน 

1.5.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา คือ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการ
วิจัยประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) 
ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 4) ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี 
5) ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” และ 6) การประยุกต์ใช้ ICT ในการ
จัดการเรียนรู้ 

1.5.3 ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา คือ โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ
เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) และโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ แต่ละโครงการประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างเน้ือหา แนวทางการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการและ
สถานที่ การประเมินผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่ประกอบด้วยกิจกรรม
การศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมการอบรม 9 รูปแบบโดยบูรณาการกับรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพอ่ืนๆ 
และใช้เอกสารประกอบโปรแกรม    
 1.5.4 เอกสารประกอบโปรแกรม ที่นํามาพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ชุด ดังน้ี ชุดที่ 1 ความรู้พ้ืนฐาน
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2 ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ชุดที่ 3 ทักษะการ
สืบค้นสารสนเทศ ชุดที่ 4 ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี ชุดที่ 5 ทักษะการนําเสนอผลงาน
ด้วยโปรแกรม “Power point”และชุดที่ 6 การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 

1.5.5 ระยะเวลาในการวิจัย โดยการวิจัยในครั้งน้ี ใช้ระยะเวลาดําเนินการ มีดังน้ี 
 1.5.5.1 ระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโครงการ เอกสารประกอบ
โปรแกรมและเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ระหว่างเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน  2560 
 1.5.5.2 ระยะเวลาในการทดลองใช้และประเมินผลการทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) รูปแบบ 
pretest – posttest design ต้ังแต่เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา เอกสาร หลักการแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
มาใช้เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สําหรบัครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
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 1.6.1 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม 
ผู้ วิจัยนําแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมของรองศาสตราจารย์        

ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) และนักวิชาการหลายท่าน อาทิเช่น บอร์กและกอลล์ (Borg & Gall, 
1989, pp. 784 – 785), สุพักตร์ พิบูลย์และคณะ (2552), กนกอร สมปราชญ์ (2554) และ ศิริชัย 
กาญจนวาสี (2559, หน้า 10-11) มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม 6 
ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและความต้องการจําเป็นในการพัฒนา ขั้นตอนที่ 
2 การจัดทําร่างโปรแกรม ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบร่างโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไข 
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการปรับปรุงแก้ไข (R1D1) ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ
ภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (R2D2) ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใช้โปรแกรมใน
สถานการณ์จริงและการประเมินปรับปรุง (R3D3) 
 1.6.2 แนวคิดด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษาใน
ปัจจุบัน 

จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สําหรับครู อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(2551), เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2556, หน้า 86-87), โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ (2550, บทคัดย่อ), วรรณิภา 
แป้นทอง (2551, บทคัดย่อ), ตระกูล แสงลับ (2551, บทคัดย่อ), ศิริรัตน์ จันมะณี (2552), จงกล     
ศิริประภา (2550), ภรณี หลาวทอง (2554, หน้า 76), สายฝน เป้าพะเนา (2555,บทคัดย่อ), สุพินดา 
เลิศฤทธ์ิ (2558), กรมการศึกษา รัฐนิวเซาท์เวลล์ (AECT Government, 1998 p.79) องค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยู เนสโก  (United Nations 
Educational, Scientific, and Cultural Organization : UNESCO) อ้างใน อุบลรัตน์ หริณวรรณ
(2557, หน้า 148-149), Integrating New Technologies Into the Methods of Education. 
(2001, p.79) และNorth Carolina Department of Public Instruction (2000, p. 56 อ้างใน 
ภรณี หลาวทอง, หน้า 27-28 ) สรุปเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ที่มีความจําเป็นและ
ต้องการพัฒนาในปัจจุบัน 6 ทักษะ ประกอบด้วย 1) พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 4) ทักษะการผลิตสื่อด้วย
การใช้เทคโนโลยี 5) ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” 6) การประยุกต์ใช้ 
ICT ในการจัดการเรียนรู้ 

1.6.3 แนวคิดเก่ียวกับวิธีการพัฒนาคร ู
 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการรูปแบบพัฒนาครูจากนักวิชาการ หน่วยงาน องค์การ อาทิ
เช่น สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2550, หน้า 58), จินตนา ศรีสารคาม (2554, หน้า 
66), สิริลักษณ์ สามารถ (2554, หน้า 113 ), ถาวร คูณิรัตน์ (2556, หน้า 120-121), อนันต์ พันนึก 
(2554, หน้า 97), McBeath. (1997, p. 212), Robert (1990) และ Seldin, (1988), Spark & 
Loucks-Horsley, (1989), และ Drago-Severson, (1994) (อ้างถึงในวิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) 
Guskey, (2000, pp. 22-28) แนวคิดการพัฒนาครูประกอบด้วย หลักการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้าน ICT กระบวนการพัฒนาครู รูปแบบการพัฒนาครู การประเมินผลการพัฒนาครู  ทฤษฎีการ
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เรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่ และผู้วิจัยนํารูปแบบการพัฒนาครูด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 9 รูปแบบ มาใช้ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบผสมผสานและบูรณาการ ดังน้ี      
1) การฝึกอบรม 2) การสังเกต 3) การให้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการพัฒนา 4) การศึกษาเป็นกลุ่ม 
5) การสืบค้น 6) การพัฒนาตนเอง 7) การเป็นพ่ีเลี้ยง 8) การจัดทําคู่มือและ 9) การนิเทศ/การ
แนะนํารายบุคคล 

    1.6.4 การประยุกต์ใช้โครงการแบบประเพณีนิยมเพื่อออกแบบโปรแกรม 
          ผู้วิจัยนําแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบโปรแกรม จากนักวิชาการ
หลายท่าน อาทิเช่น ไท คําล้าน (2551, หน้า 36- 49), หรรษา สุขกาล (2553, หน้า 286-287), 
อนันต์ พันนึก (2554, หน้า 97) ยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์ (2553, หน้า 286 - 287) และวิโรจน์ สา
รัตนะ (2556) มาประยุกต์ใช้เพ่ือออกแบบโปรแกรม สรุปได้ว่าองค์ประกอบสําคัญของโปรแกรม
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โครงการ 2 โครงการ ดังน้ี 1) โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) ถือเป็นโครงการพัฒนาความรู้ให้กับ
กลุ่มทดลอง และ 2) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการ
เรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) เป็นโครงการกลุ่มทดลองนําความรู้สู่การปฏิบัติในลักษณะ on the job 
developing  โดยออกแบบเป็นโครงการแบบประเพณีนิยม (traditional approach) มีองค์ประกอบ
ที่สําคัญ คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เน้ือหา กิจกรรม ระยะเวลาและสถานท่ี 
งบประมาณ การประเมินผล และเอกสารประกอบโครงการ จํานวน 6 ชุด   
    1.6.5 การประเมินผลการพัฒนาครู ผู้วิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการ
พัฒนาครูตามทัศนะของนักวิชาการหลายท่านอาทิเช่น ดีลาฮาเย (Delahaye .2005, p 357) โดนัลด์ 
เคร์อกแพทริก (Donald L. KirPatrick,1959; 1960; 1998) กัสคีย์ (Guskey, 2000) อนันต์ พันนึก 
(2554) สรุปแนวคิดการประเมินผลการพัฒนาครู มีดังน้ี 1. การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 2. การประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 3. การประเมินการนําความรู้สู่การปฏิบัติ 4. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และ 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการนํา
ทักษะ ICT ไปใช้จัดการเรียนการสอน 
   1.6.6  กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย  
     กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  และการสื่อสาร (ICT) สําหรบัครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

โปรแกรมพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด

กรงเทพมหานคร 

แนวคิดด้านทกัษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) เพื่อการศึกษาในปัจจุบัน  
1. พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร  
3. ทักษะการสบืค้นสารสนเทศ  
4. ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้
เทคโนโลยี  
5. ทักษะการนําเสนอผลงานด้วย
โปรแกรม “Power point” 
6. การประยุกต์ใช้ ICT ในการ
จัดการเรียนรู้   

การออกแบบโปรแกรมโดย
ประยุกต์ใช้โครงการแบบ
ประเพณีนิยม 
1. โครงการเสริมสร้างทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 
2. โครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สู่การ
จัดการเรียนรู้ 
3. เอกสารประกอบโปรแกรม 
จํานวน 6 ชุด 

แนวคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาครู มีดังนี ้
1. หลักการพัฒนาครูเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้าน ICT 
2. กระบวนการพัฒนาครู  
3. รูปแบบการพัฒนาครู 
4. การประเมนิผลการ
พัฒนาครู 
5. ทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับ
ผู้ใหญ ่

ขั้ นตอนการ วิ จั ยและ
พัฒนาโปรแกรม  
6 ขั้นตอน 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวข้องและความ
ต้องการจําเป็นในการ
พัฒนา  
2. การจัดทํารา่งโปรแกรม  
3. การตรวจสอบร่าง
โปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
และปรับปรุงแก้ไข  
4. การทดสอบภาคสนาม
เบ้ืองต้นและการปรับปรุง
แก้ไข (R1D1)  
5. การทดสอบภาคสนาม
ครั้งสําคัญและการ
ปรับปรุงแก้ไข (R2D2)  
6. การทดลองใช้โปรแกรม
ในสถานการณ์จริงและการ
ประเมินปรับปรุง (R3D3) 

การประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรม 
1. การทดสอบความรู้ด้าน ICT  
2. การประเมินทักษะด้าน ICT  
3. การประเมินการนําความรู้
สู่การปฏิบัติ  
4. การประเมนิผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ 
5. แบบประเมนิความพึงพอใจ
ที่มีต่อโปรแกรม  
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
การวิจัยคร้ังนี้ ได้กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่สําคัญ ดังน้ี  
1.7.1 โปรแกรม หมายถึง แผนงานที่ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงการ/

กิจกรรม เน้ือหา งบประมาณ ระยะเวลา การประเมินผลที่ได้กําหนดไว้อย่างเป็นระบบสําหรับใช้เป็น
แนวทางในการทํากิจกรรมหรือปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโดยมี
เอกสารประกอบ 

1.7.2 โปรแกรมพัฒนา หมายถึง แผนงานการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ ประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินการ 6 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนที ่1 ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งและความต้องการจําเป็นในการพัฒนา ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่างโปรแกรม ขั้นตอน
ที่ 3 การตรวจสอบร่างโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรบัปรุงแก้ไข ขัน้ตอนที่ 4 การทดสอบภาค 
สนามเบ้ืองต้นและการปรบัปรุงแก้ไข (R1D1) ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบภาคสนามคร้ังสาํคัญและการ
ปรับปรุงแก้ไข (R2D2) ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใช้โปรแกรมในสถานการณ์จริงและการประเมิน
ปรับปรุง (R3D3) 
 1.7.3 โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครู
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง แผนงานพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในลักษณะของการจัดทําเอกสาร
ประกอบการพัฒนา 2 โครงการ คือ เอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นโครงการระยะท่ี 1 และเอกสารประกอบโครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้เป็นโครงการระยะที่ 2 โดยโครงการ 2 
โครงการมีลักษณะเป็นโครงการที่มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายให้ครูนําความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.7.4 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง 
การดําเนินการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือพัฒนาให้ครูมีพ้ืนฐาน
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 
ทักษะทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power 
point” โดยใช้รูปแบบการพัฒนา ประกอบด้วย รูปแบบการศึกษาด้วยตนเอง รูปแบบการศึกษาเป็น
กลุ่ม รูปแบบการสืบค้น รูปแบบพ่ีเลี้ยงและรูปแบบการอบรมโดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

1.7.5 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การ 
จัดการเรียนรู้ หมายถึง แนวทางพัฒนาครูให้นําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
กิจกรรมด้านการออกแบบแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนโดยใช้รูปการ
พัฒนา ดังน้ี รูปแบบการศึกษาด้วยตนเอง รูปแบบการเป็นพ่ีเลี้ยงและรูปแบบการสอนงาน  
 1.7.6 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่นํามาพัฒนาตามโปรแกรม
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังน้ี 
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1.7.6.1 ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การรู้
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และคอมพิวเตอร์ การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่อ
พ่วงกับคอมพิวเตอร์ได้ การใช้อุปกรณ์สํารองข้อมูลจัดเก็บและสํารองข้อมูลได้บํารุงและดูแลรักษา 
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงได้ จริยธรรมในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1.7.6.2 ทักษะในการติดต่อสื่อสาร หมายถึง การแสดงออกหรือพฤติกรรม 
ของครูที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และการสื่อสาร
ด้วยจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   

1.7.6.3 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หมายถึง การแสดงออกหรือพฤติกรรมของครูที่แสดง
ให้เห็นถึงความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine การสมัครเข้าใช้งานจาก
ฐานข้อมูล (thailis) และการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (thailis) 

1.7.6.4 ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี หมายถึง การแสดงออกหรือพฤติกรรม
ของครูที่แสดงให้เห็นถึงความรู้และทักษะเก่ียวกับการผลิตสื่อหรือเอกสารประกอบการสอนโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Word, Microsoft Excel , Adobe PhotoShop หรืออ่ืน ๆ  

1.7.6.5 ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” หมายถึง การ
แสดงออกหรือพฤติกรรมของครูที่แสดงให้เห็นถึงความรู้และทักษะเก่ียวกับการสร้างและการนําเสนอ
ผลงานโดยใช้โปรแกรม Power point 

1.7.6.6 การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การแสดงออกหรือพฤติกรรม
ของครูที่สามารถนําความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ดังน้ี 1) การออกแบบแผนการสอน 2) การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

1.7.7 ประสิทธิภาพโปรแกรม หมายถึง ความสามารถท่ีทําให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาตาม
โปรแกรมมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และการนําทักษะที่ได้ไป
ใช้ปฏิบัติหน้าที่หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและความพึงพอใจของ
ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการนําทักษะ ICT ไปใช้จัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

1.7.8 การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม หมายถึง การประเมินผลการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม ประกอบด้วย 1) การประเมินความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 2) 
การประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 3) การประเมินการนําทักษะใหม่
ไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ในช้ันเรียน 4) การประเมินความเปลี่ยนแปลงจากผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
5) การประเมินความพึงพอใจครูที่เข้าร่วมโปรแกรมและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการนํา
ทักษะ ICT ไปใช้จัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดการประเมินดังน้ี 

1.7.8.1 การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
หมายถึง การวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร   
ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยีและทักษะการนําเสนอผลงาน
ด้วยโปรแกรม “Power point”   
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1.7.8.2 การประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
หมายถึง การตรวจสอบทักษะและความสามารถของครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี 
ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point”   
  1.7.8.3 การประเมินการนําความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติในหน้าที่ หมายถึง การ
ประเมินผลการนําความรู้และทักษะใหม่ที่ได้จากการพัฒนา ตามโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปปฏิบัติใน
ภาระงานการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนประกอบด้วย การออกแบบแผนการสอน การจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนของครูที่เข้าร่วมโปรแกรม 
 1.7.8.4 การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง การประเมินผลงานที่
เกิดขึ้นจากการท่ีครูที่เข้าร่วมโครงการนําความรู้และทักษะไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

1.7.8.5 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโปรแกรม หมายถึง การประเมินความพึงพอใจ
ของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมท่ีมีต่อโปรแกรมและประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการนําทักษะ 
ICT ไปใช้ในการเรียนการสอนหลังทดลองใช้โปรแกรม 

1.7.9 เอกสารประกอบโปรแกรม หมายถึง เอกสารที่จัดทําข้ึนเพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาครู
ตามกิจกรรมการพัฒนาในโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัยได้จัดทําขึ้น  
 1.7.10 ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง ครูหรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 ผลการวิจัยในครั้งน้ี จะทําให้ได้โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เอกสารประกอบโปรแกรมและ
โครงการซึ่งจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนําไปใช้และความรู้ที่ได้รับ มีดังน้ี 
 1.8.1 ประโยชน์ด้านการนําไปใช้ 

   1.8.1.1 สํานักการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้จากการการวิจัย
และพัฒนา ที่ประกอบไปด้วย โครงการพัฒนาความรู้และโครงการที่นําความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งจะมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

     1.8.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถนํา 
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครู โดยคํานึงถึงบริบทและความต้องการจําเป็นของ
สถานศึกษาที่สถานศึกษาต้องการพัฒนา 
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  1.8.1.3  ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นําไปใช้พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ครูหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงข้ึน 
 1.8.2 ความรู้ที่ได้รับ 
 1.8.2.1 ผลการวิจัยทําให้ได้โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงในยุคศตวรรษที่ 21 มีประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
   1.8.2.2 ได้รับข้อเสนอแนะการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตาม
ประเด็นสําคัญ ดังน้ี  
  2.1 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม  
  2.2 แนวคิดด้านทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
  2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาครู 

      2.4 การประยุกต์ใช้โครงการแบบประเพณีนิยมเพ่ือออกแบบโปรแกรม 
  2.5 การประเมินผลการพัฒนาครู  
   2.6 บริบทปัจจุบันของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
2.1 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม  

   การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (research & 
development : R&D) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้มีความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัย
และพัฒนาผู้วิจัยได้นําเสนอความหมาย ความสําคัญ ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา ตามลําดับดังน้ี 
      2.1.1  ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 

  การวิจัยและพัฒนาซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Research and Development” หรือ 
เรียกว่าช่ือย่อว่า “R&D” การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยลักษณะหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการ
พัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพหรือการพัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย์ซึ่งในปัจจุบันองค์กรจํานวนมากได้พยายาม
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาโดยเช่ือว่าการวิจัยและ
พัฒนาจะช่วยให้ได้ทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น
เป็นลําดับ (สุพักตร์ พิบูลย์และคณะ, 2552) นักวิชาการได้ให้นิยามความหมายของการวิจัยและ
พัฒนาและผู้วิจัยได้รวบรวม เพ่ือศึกษาเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาในครั้งน้ี ดังน้ี 

 สิริลักษณ์ สามารถ (2554, หน้า 120) กล่าวว่าการวิจัยและพัฒนา หมายถึง การพัฒนา
รูปแบบหน่ึงที่ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือ ทั้งน้ีเพราะเช่ือว่าการพัฒนาจะเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมถ้าใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพเป็นพ้ืนฐานของการตัดสินใจ การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการที่
พัฒนามาจากวงการอุตสาหกรรมซึ่งมีการนําผลที่ได้จากการวิจัยไปออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการใหม่ ๆ โดยมีการวิจัยเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา การตรวจสอบ
คุณภาพอาจทําเป็นการวิจัยเพ่ือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบมีการประเมินผลและนํา
ผลการวิจัยมาปรับปรุ ง เ พ่ือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใ ห้มีคุณภาพจนได้มาตรฐานตามที่ กํ าหนด 
กระบวนการวิจัยและพัฒนาจึงเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่หรือประดิษฐ์คิดค้นใหม่ที่
ประกอบด้วยกระบวนการวิจัย (research - R) และกระบวนการพัฒนา (development - D) 
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 อนันต์ พันนึก (2554, หน้า 13-14) ให้ความหมายของการวิจัยและพัฒนาว่าการวิจัยและ
พัฒนามี 3 ความหมาย คือ 1) หน่วยงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานวิจัยเฉพาะทางหรือการวิจัยหลาย ๆ 
ประเภทเพ่ือนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้พัฒนางานต่าง ๆ ที่วงการประชาสังคมน้ัน ๆ เก่ียวข้อง
โดยตรง 2) ช่ือของงานวิจัยใด ๆ ก็ตามท่ีผู้วิจัยเรียกช่ือหรือระบุว่าเป็นงานวิจัยและพัฒนา โดยเจาะจง
ว่าจะนําผลการวิจัยที่ ไ ด้ไปพัฒนาแก้ไขปัญหาของงานที่กําลังดําเนินการอยู่เป็นประจํา 3) 
กระบวนการหรือวิธีการแสวงหาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพ่ือ
นํามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

 ถาวร คูณิรัตน์ (2554, หน้า 16) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการศึกษา
ค้นคว้า คิดค้น อย่างเป็นระบบและน่าเช่ือถือโดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือพัฒนางาน 
โดยอาจใช้การหยิบยืมจากที่อ่ืนมาใช้ (adopt) หรืออาจปรับเอามาใช้ทําสิ่งเดิมให้ดีกว่า (adapt)หรือ
ริเริ่มขึ้นมาใหม่ (creation) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ การพัฒนากระบวนการ 
พัฒนาระบบและวิธีทํางานและคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้น
อย่างชัดเจนโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เก่ียวข้องและการทดลองใช้ในสถานที่จริง 

 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2554, หน้า 4) กล่าวถึงการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนาไว้ว่าเป็นรูปแบบ
งานวิจัยที่มีความสําคัญสําหรับการพัฒนานวัตกรรมและการปรับปรุงการศึกษาให้มีคุณภาพสนอง
ความต้องการจัดการศึกษา ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพการศึกษาจึงต้องพัฒนาความสามารถในการวิจัยประเภท
น้ีให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนามีความหมาย ดังน้ี 1) เป็นงาน
สร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ เพ่ือเพ่ิมคลังแห่งองค์ความรู้ที่ครอบคลุมความรู้ของมนุษย์ 
วัฒนธรรมและสังคม และการใช้คลังความรู้เหล่าน้ีเพ่ือสร้างแนวทางใหม่ในการนําองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ 2) เป็นกิจกรรมเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมใช้สําหรับ
ค้นหาข้อค้นพบใหม่ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่ หรือเพ่ือการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ถือเป็นวิธีการท่ีธุรกิจใช้ในการสร้างความเจริญด้วยการ
สร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่เพ่ือขยายงานให้กว้างขวางขึ้นและ 3) เป็นกิจกรรมการค้นคว้า
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ หรือเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น เพ่ือ
พัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่เพ่ือปรับปรุงหรือขยายการ
ดําเนินงาน 
  รัตนะ บัวสนธ์ (2556, หน้า 1) ให้ความหมายคําว่าการวิจัยและพัฒนาไว้ว่า หมายถึง การ
พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเคร่ืองมือดําเนินการในแต่ละขั้นตอนทางการพัฒนา ทั้งน้ี
เป้าหมายสําคัญของการวิจัยและพัฒนาก็คือการได้นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบสามารถนําไปใช้แก้ปัญหา
ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวิจัยและพัฒนา หมายถึง การพัฒนานวัตกรรมด้วยการแสวงหาความรู้ใหม่จาก
องค์ความรู้เดิมโดย ใช้กระบวนการวิจัยปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนได้นวัตกรรมที่เป็น
ต้นแบบและนําไปใช้แก้ปัญหาได้    

  นภาวรรณ โกจารย์ศรี (2556, หน้า 14) การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการค้นคว้า 
ประดิษฐ์นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
เครื่องมือดําเนินการ การนําสิ่งเดิมมาปรับให้ดีกว่า (adapt) หรือริเริ่มขึ้นมาใหม่ (creation) โดยการ
พัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนากระบวนการ ระบบและวิธีการทํางานและคิดค้นพัฒนา



 

16 

 
 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองผ่านกระบวนการตรวจสอบโดย
ผู้เช่ียวชาญและการทดลองใช้ในภาคสนามก่อนนําไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อไป 
  วิโรจน์ สารรัตนะ (2556, หน้า 100) ให้ความหมายของการวิจัยและพัฒนาไว้ว่า การวิจัย
และพัฒนา (Research and Development : R&D) เป็นรูปแบบแนวคิดทางการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาที่มีลักษณะเป็นหลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีที่ได้มาจากการหยิบยืมมาจากท่ี
อ่ืน (Adopt) การนําเอามาปรับใช้ (Adapt) หรือมาจากการริเริ่มคิดค้นข้ึนมาใหม่ (Create) อันมี
จุดมุ่งหมายในการนําไปใช้พัฒนาคนสู่การปฏิบัติงานจริงซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทั้งคนและงาน รวมถึง
นักเรียนที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการจัดการศึกษานั่นเอง  

    ศิริชัย กาญจนวาสี (2559, หน้า 4) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนามีองค์ประกอบของการ
ผสานกันระหว่าง “การวิจัย” และ “การพัฒนา” โดยการวิจัยเป็นกระบวนการตรวจสอบ (ยืนยัน
ความถูกต้องและน่าเช่ือถือ) แสวงหา (สืบค้นองค์ความรู้ที่มีอยู่แต่ยังไม่มีการค้นพบมาก่อน) หรือสร้าง
ประดิษฐกรรม (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน) โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส่วน
การพัฒนาเป็นกระบวนการปรับปรุง/แก้ไขให้ดีขึ้นและเหมาะสมกว่าเดิมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือ
ผลผลิต จนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบันหรือ
สังคมโดยรวม ดังน้ันการวิจัยและพัฒนาจึงเป็นลักษณะการวิจัยแบบหน่ึงที่ผสานกระบวนการวิจัยกับ
กระบวนการพัฒนาเข้าด้วยกัน ที่มีเป้าหมายเพื่อนําองค์ความรู้ใหม่มาใช้สําหรับการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง วิธีการหรือผลผลิตที่สร้างข้ึนใหม่จนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือสังคมโดยมีกลยุทธ์ในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและ
น่าเช่ือถือของวิธีการหรือผลผลิตใหม่ หรือแสวงหาวิธีการหรือผลผลิตใหม่หรือสร้างนวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
  สรุปความหมายดังกล่าวข้างต้นได้ว่า การวิจัยและพัฒนาเป็นรูปแบบแนวคิดทางการวิจัย
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาน้ันก็เป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการตอบสนองต่อความจําเป็น (Need) ที่เกิดข้ึนและมีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาจนได้นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบและ
นําไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของงานได้  

  2.1.2 ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา 
นักวิชาการกล่าวถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียด ต่อไปน้ี 

    ถาวร คูณิรัตน์ (2554, หน้า 17) สรุปความสําคัญการวิจัยและพัฒนาไว้ว่า มีความสําคัญ
ใน 3 ประเด็น คือ ทําให้ได้สิ่งใหม่ ทําให้ได้สิ่งที่ดีกว่า และทําให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนางานและ
อ้างถึง สุพักตร์ พิบูลย์ (2548, อ้างถึงใน ชวนณรงค์ ช่ืนจันทร์, 2549) นักประเมินผลทางการศึกษา 
กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนา (research and development) เป็นส่วนหนึ่งในขบวนการแก้ปัญหา 
(process) หรือพัฒนางานของผู้บริหารเพ่ือพัฒนาทางเลือกใหม่ ๆ และสร้างนวัตกรรม ซึ่งมี 2 แบบ 
คือ (1) สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาสื่อ (material) (2) สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาวิธีการ 
(method process)  
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 องอาจ นัยพัฒน์ (2554, หน้า 232 - 234) กล่าวถึงลักษณะสําคัญของการวิจัยและพัฒนา
ดังน้ี  

 1. เป็นการนําความรู้หรือความเข้าใจใหม่ที่สร้างข้ึนมาพัฒนาเป็นต้นแบบใช้งานจุดเน้นที่
สําคัญของการวิจัยและพัฒนาคือการทําวิจัยเพ่ือแสวงหาหรือสรรค์สร้างภูมิปัญญาใหม่แล้วทําการ
พัฒนาด้วยการคิดค้น “ต่อยอด” ความรู้หรือความเข้าใจดังกล่าวให้อยู่ในรูปต้นแบบ (prototype)  

 2. เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เน่ืองจากการวิจัยและพัฒนามี
จุดเน้นในการดําเนินงานที่ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ การวิจัย การพัฒนาและการเผยแพร่  

 3. มีการดําเนินงานวิจัยอย่างเป็นวัฏจักรด้วยวิธีการท่ีเช่ือถือได้  
 4. มักใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการทําวิจัยซึ่งเหตุผลสําคัญที่

นักวิจัยเลือกใช้การผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการทําวิจัยประเภทน้ีคือการมีทั้ง 
“ความแกร่งและความยืดหยุ่น” ที่เป็นจุดเด่นของวิธีการวิจัยทั้งสองรูปแบบ  

 5. มุ่งเน้นตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้ผลการวิจัยและพัฒนาจุดเน้นสําคัญของการวิจัย
ประเภทนี้คือการดําเนินงานวิจัยที่ต้องตอบสนองความต้องการจําเป็นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้
ประสงค์จะนาผลผลิตกระบวนการหรือการบริการจากการวิจัยและพัฒนาไปใช้งาน  

 6. ผลการวิจัยที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงสามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรได้โดยเฉพาะท่ีอยู่ในรูป
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อันเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการสร้างสรรค์และ “การลงทุนลงแรง” ของนักวิจัย 
   ศิริชัย กาญจนวาสี ( 2559, หน้า 3 - 4) กล่าวไว้ว่า การวิจัยและพัฒนามีบทบาทสําคัญ
ต่อการแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยียุคใหม่ ทําให้เกิดบริษัทที่มุ่งพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) เช่น บริษัท Microsoft (1975), บริษัท Apple (1976), สํานักข่าว CNN (1980), 
Dell (1983), Lotus Software, (1982) เป็นต้น ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
ทําให้โลกเกิดระบบการสื่อสารสารสนเทศยุคใหม่ด้วยการเกิดของ Wikipedia (2001), Google 
(2004), You-Tube (2004), Line (2010), Facebook (2012) เป็นต้น จากวิวัฒนาการของ
ความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมและประดิษฐกรรมสําคัญของโลกท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นบทบาท
ของนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์หรือนักวิจัยในการสังเกตสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างหลักการ แนวคิดองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบเพ่ือการออกแบบ ทดลอง ทดสอบ
และทําการปรับปรุงแก้ไขจนประดิษฐกรรมน้ันเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพซึ่งมีรากฐานจาก
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) น่ันเอง  

 สาโรช โศภีรักข์ (มปป) กล่าวถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาดังน้ี 
         1. เสริมสร้างพัฒนาวงการศึกษาให้มีสื่อทางเลือกนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ใช้อย่างแพร่หลาย
เหมาะสมกับพ้ืนที่ท้องถิ่นโดยอาศัยกระบวนการวิจัยเข้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา 

  2. ส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนารูปแบบเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย 
       3. สนับสนุนให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพทางการศึกษาวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
และประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาในด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเทคนิคกระบวนการและรูปแบบ
การสอน 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาคือทําให้ได้สิ่งที่ดีกว่าและทําให้
เกิดการแก้ปัญหา สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบใช้งานสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพของงาน  
      2.1.3 ขัน้ตอนการวิจัยและพฒันาโปรแกรม 

      นักวิชาการหลายท่านได้นําเสนอ ขั้นตอนการออกแบบการวิจัยและพัฒนา มีดังนี้ 
 สุพักตร์ พิบูลย์และคณะ (2552, หน้า มปป.) กล่าวว่า โดยทั่วไปการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจะมีขั้นตอนที่สําคัญ ดังน้ี ขั้นที่ 1 พัฒนาต้นแบบ ขั้นที ่2 ทดลองใช้นวัตกรรม ขั้นที ่3 
สรุปผลการทดลอง / เขียนรายงานในการสร้างต้นแบบนวัตกรรม นักวิจัยและพัฒนาจะต้องตรวจสอบ
และปรับปรุงต้นแบบนวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองในลักษณะของ R&D ดังน้ี  

 1) ต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (Review literature)  
 2) สร้างต้นฉบับนวัตกรรม (D1 = Development ครั้งที่ 1)  
 3) ตรวจสอบประสิทธิภาพในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (R1 =Research ครั้งที่ 1)  
 4) ปรับปรุงต้นฉบับ (D2)  
 5) ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญข่ึ้น (R2)  
 6) ดําเนินการจนได้ต้นแบบนวัตกรรมที่มีคณุภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2556, หน้า 105) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนามีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนําไปใช้พัฒนาคนสู่การพัฒนาคุณภาพของงาน ที่มีปรากฏการณ์
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่ามีความจําเป็น (need) เกิดข้ึนซึ่งอาจเป็นผลสืบเน่ืองจากการ
กําหนดความคาดหวังใหม่ที่ท้าทายของหน่วยงาน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์การ
ทํางานจากเก่าสู่ใหม่ที่บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจหรือเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีไม่บรรลุผลสําเร็จ
ตามท่ีคาดหวังคาดหวังมาอย่างยืดเย้ือยาวนานจึงต้องการนวัตกรรมใหม่มาใช้หรืออาจเป็นผลสืบเน่ือง
จากปัจจัยอ่ืน ๆ  แล้วแต่กรณี มีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบของ R1D1..R2D2.. 
R3D3..RiDi มีขั้นตอนสุดท้ายใช้รูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental design) 

ในปัจจุบันมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการบริหารการศึกษา
เกิดขึ้นมากมายท่ีคาดหวังว่าหากบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ (knowledge) แล้วกระตุ้นให้พวก
เขานําความรู้เหล่าน้ีไปสู่การปฏิบัติ (action) ก็จะก่อให้เกิดพลัง (power) ให้การปฏิบัติงานในหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้นตามแนวคิด “Knowledg + Action=Power” หรือ
ตามคํากล่าวที่ว่า “Make Them Know What To Do, Then Encourage Them Do What They 
Know” หรือ “Link To On-The-Job Application” และด้วยแนวคิดที่ว่าการศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่สําคัญของการวิจัยและพัฒนาเพราะจะทํา ให้ได้ “โปรแกรม
พัฒนา....” ที่ประกอบด้วยโครงงานอย่างน้อย 2 โครงงาน คือ โครงงานพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลองและโครงงานนําความรู้สู่การปฏิบัติ ดังน้ัน วิธีดําเนินการวิจัยในบทที่ 3 จึงจะ
เริ่มต้นด้วยการนําเอา “โปรแกรมพัฒนา...ที่ถือเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย” น้ันเป็นตัวต้ังต้นตาม
ด้วยขั้นตอนการวิจัยอ่ืน ๆ  ดังภาพที่ 2 
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         “โปรแกรมพัฒนา..... ที่ถือเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย” 

ผลจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องในบทท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพที่ 2 เป็นแนวคิดและข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ 

(2556) ได้ให้คําอธิบายในแต่ละข้ันตอนดังน้ี 
 

 ขั้นที่ 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยและการปรับปรุงแก้ไข 
    อาจใช้เกณฑ์ประกอบการพิจารณาอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ความ

สอดคล้อง (congruency) ความถูกต้อง (accuracy) ความเป็นประโยชน์ (utility) เป็นต้น 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลกั คือ 

1. การตรวจสอบ “โปรแกรมพัฒนา.....ที่ถือเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย”ที่พัฒนาได้ 

การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
 โครงการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 โครงการนําความรู้สู่การปฏิบัติ 

สรุปผลการทดลองและปรังปรุงแก้ไขโปรแกรมในโครงการท้ังสอง 

การเขียนรายงานการวิจัย 
การเผยแพร่ผลการวิจัย 

การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการทดลองโปรแกรมในภาคสนามใน 2 โครงการ คือ 
- เครื่องมือประกอบโครงการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
- เครื่องมือประกอบโครงการนําความรู้สู่การปฏิบัติ 
 

การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 
- การตรวจสอบภาคสนามเบื้องต้นและการปรับปรุงแก้ไข 
- การตรวจสอบภาคสนามคร้ังสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข 
 

การจัดทําคู่มือประกอบโปรแกรมใน 2 โครงการ คือ 
- คู่มือประกอบโครงการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
- คู่มือประกอบโครงการนําความรู้สู่การปฏิบัติ 
 

การตรวจสอบ  “โปรแกรมพัฒนา..... ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย”ท่ีพัฒนา
ได้จากบทที่ 2  และการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนท่ี 5 
 

ขั้นตอนท่ี 6 
 

ขั้นตอนท่ี 4 
 

ขั้นตอนท่ี 3 
 

ขั้นตอนท่ี 2 
 

ขั้นตอนท่ี 1 
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จากบทท่ี 2 อาจดําเนินการโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีผสมกันตามศักยภาพที่จะทําได้ เช่น 
1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางวิชาการและทางการปฏิบัติเป็น
ใครและจํานวนเท่าไรข้ึนกับเกณฑ์ที่จะกําหนด 2) การอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่มีจุดมุ่งหมายจะนําโปรแกรมไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 3) การวิจัยเชิงสํารวจ 
(survey study) เพ่ือสอบถามความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะนํา
โปรแกรมไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 

2.  การปรับปรุงแก้ไขเป็นการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก 
ผู้เช่ียวชาญ 

ขั้นที่ 2 การจัดทําคู่มือประกอบโปรแกรม ในโครงการอย่างน้อย 2 โครงการ คือ 
1.  เอกสารประกอบโครงการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในการทดลองเป็นความรู้ 

เก่ียวกับ “นวัตกรรม” ที่จะพัฒนาข้ึนและความรู้เก่ียวกับ “งาน” ที่จะให้ปฏิบัติจึงเป็นโครงการที่มี
กิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานต้นแบบ การศึกษาด้วยตนเอง  การศึกษา
เป็นกลุ่ม หรืออ่ืน ๆ   

2.  เอกสารประกอบโครงการนําความรู้สู่การปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
เป็นคู่มือที่แสดงให้เห็นถึงวางแผนเพ่ือการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า มีการกําหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มี
กิจกรรมดําเนินงาน มีการกําหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา มีการบริหารจัดการ มีการติดตาม
และประเมินผลที่หลากหลายมิติ  

สําหรับรูปแบบของโครงการ (project) น้ัน อาจเป็นรูปแบบเหตุผลสัมพันธ์ (logical 
framework) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ  ว่า Log Frame หรืออาจเป็นรูปแบบปกติ (traditional) ที่ใช้กัน
โดยทั่วไป มีวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรและอ่ืน ๆ  

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบโปรแกรมและการปรบัปรุงแก้ไข 2 ระยะ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
หลักซึ่งไม่ตายตัว ผู้วิจัยอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยยึดจุดมุ่งหมายเพ่ือการตรวจสอบและ
การปรับปรุงแก้ไข 

1.  การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการปรับปรุงแก้ไข (preliminary field 
checking and revision) กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้เก่ียวข้องผู้มีส่วนได้เสียและอ่ืน ๆ  แล้วแต่ความ
เหมาะสมกับงานวิจัย จํานวนหน่ึงประมาณ 5 – 10 - 15 ราย อาจด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-
depth interview) การอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) หรืออ่ืน ๆ แล้วแต่ความ
เหมาะสมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมที่อาจใช้เกณฑ์ความสอดคล้อง 
(congruency) ความถูกต้อง (accuracy) และความเป็นประโยชน์ (utility) เป็นต้น 

2. การตรวจสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (main field checking 
and revision)  กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและอ่ืน ๆ  แล้วแต่ความเหมาะสมกับ
งานวิจัย จํานวนหนึ่งที่ไม่ซ้ํากับข้อ 1 ประมาณ 10-15-20 ราย อาจด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-
depth interview) การอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) หรืออ่ืน ๆ  แล้วแต่
ความเหมาะสม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม ที่อาจใช้เกณฑ์พิจารณา
เช่นเดียวกับข้อ 1 คือ ความสอดคล้อง (congruency) ความถูกต้อง (accuracy) และความเป็น
ประโยชน์ (utility) 
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  ขั้นที่ 4 การสร้างเครื่องมือเพ่ือการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  มีแบบประเมิน 5 
ประเภท คือ  

1. แบบประเมินปฏิกิริยา (reaction) ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลังสิ้นสุดการ 
ดําเนินงานของโครงการหน่ึง ๆ  เพ่ือดูประสิทธิผลของโครงการและหาข้อบกพร่องในการปรับปรุง
แก้ไข โดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การระดมสมอง การถอดบทเรียนหรืออ่ืน ๆ  เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สะท้อนกลับ (reflection) ตามความเหมาะสม 

2. แบบประเมินความรู้ (knowledge) หลังการดําเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ของ 
กลุ่มเป้าหมายในการทดลองเพื่อให้ทราบว่ามีมากเพียงพอที่จะนําไปสู่การปฏิบัติได้หรือไม่หลังจากมี
การดําเนินงานตามโครงการน้ีแล้วอาจใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เป็นตัวช้ีวัดว่าผ่านหรือไม่ผ่าน โดย 
80 แรกหมายถึงบุคคลน้ัน ๆ  ทําแบบประเมินความรู้ผ่าน 80% ส่วน 80 หลังหมายถึงทั้งกลุ่มทําแบบ
ประเมินความรู้ผ่าน 80% 

3. แบบประเมินการนําความรู้สู่การปฏิบัติ (from knowledge to action) ของ 
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ประเมินหลังจากที่มีการดําเนินงานตามโครงการนําความรู้สู่การปฏิบัติ
ไปแล้วระยะหน่ึง โดยอาจมีการประเมินเป็นระยะ ๆ หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการในตอนท้ายของการวิจัย  

4. แบบประเมินการเปลี่ยนแปลง (change) อาจใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  แบบ 
สังเกต แบบบันทึกข้อมูลภาพถ่ายหรืออ่ืน ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงในงานที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศองค์การ การเปลี่ยนแปลงในเทคนิคหรือ
วิธีการทํางาน และอื่น ๆ   

5. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน (student learning outcome) ใน 
กรณีที่โปรแกรมนั้นส่งผลถึงนักเรียนด้วย อาจเป็นแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ 
หรืออ่ืน ๆ รวมท้ังความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยแล้วแต่กรณี แต่
หากโปรแกรมน้ันไม่ส่งผลถึงนักเรียนก็ไม่ต้องมีแบบการประเมินน้ี   

6. แบบประเมินข้อบกพร่องของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เพ่ือนําผลจากการประเมินไป 
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมในช่วงท้ายของการวิจัยอาจใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึก แบบอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น 
   เหตุผลที่สร้างเครื่องมือในขั้นตอนน้ีก็เพ่ือให้ได้เคร่ืองมือการประเมินที่มีความตรงเชิง
เน้ือหากับโปรแกรมท่ีได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วจากขั้นที่ 3 ทั้งน้ีเครื่องมือที่สร้างขึ้นจะต้องมี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพเช่นเดียวกับการวิจัยประเภทอ่ืนด้วยเช่นกัน เช่น การตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหาโดยการสอบถามความเห็นจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แล้ววิเคราะห์หาค่า IOC  
รวมท้ังการนําไปทดลองใช้เคร่ืองมือ (try out) เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ฎแอลฟาของความเช่ือมั่น (alpha 
coefficient of reliability) เป็นต้น  
  ขั้นที่ 5 การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) มี 2 กจิกรรมหลัก คอื 

1.  ดําเนินการทดลองใช้โปรแกรมกับกลุ่มเป้าหมายการทดลองในภาคสนามเป็นการวิจัย 
กึ่งทดลอง (quasi-experiment) รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น แบบกลุ่มควบคุมไม่ได้สุ่มแต่มีการ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (nonrandomized control - group pretest-posttest design) 
แบบวิจัยอนุกรมเวลา (time series design) แบบอนุกรมเวลามีกลุ่มควบคุม (control-group time 
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series design) เป็นต้น แล้วแต่ความเหมาะสม ผู้วิจัยก็ควรศึกษาระเบียบวิธีวิจัยของรูปแบบที่เลือก
นํามาใช้ และมีการดําเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัยน้ันซึ่งการทดลองนวัตกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนใน
สาขาบริหารการศึกษา ควรเป็นการทดลองในหน่วยงานหน่วยใดหน่วยหน่ึง หากเป็นโรงเรียนก็ควร
เป็น “โรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึง” เพราะสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ดีกว่าการทดลอง
กับกลุ่มเป้าหมายที่กระจายในวงกว้าง เช่น ครูหรือผู้บริหารโรงเรียนทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 
การทดลองโปรแกรมในภาคสนามนี้ควรใช้ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอต่อการ
ดําเนินงานในโครงการ 2 ประเภท คือ  

1.1 โครงการพัฒนาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ในระยะเริ่มแรกใน 
ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยควรคํานึงการใช้รูปแบบการพัฒนาครูที่หลากหลายวิธี ไม่จํากัดเฉพาะเรื่องการ
ฝึกอบรมหรือสัมมนาเท่าน้ันเช่น การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่ม การระดมสมอง 
การนําเสนอและการอภิปราย การเป็นพ่ีเลี้ยง การศึกษาดูงาน เป็นต้นและควรใช้เวลาประมาณ 1 ใน 
4 ของเวลาใน 1 ภาคเรียน 

1.2 โครงการนําความรู้สู่การปฏิบัติ สืบเน่ืองจากโครงการแรก ในอดีตสําหรับ 
ศตวรรษที่ 20 ด้วยความเช่ือที่ว่า “Knowledge Is Power” จึงมีอิทธิพลต่อแนวคิดการพัฒนาครูใน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาด้วย โดยกระทําในสิ่งที่เรียกว่า “Train And Hope” มุ่งเน้นให้บุคลากรมี
ความรู้อย่างเดียวแล้วหวังว่าพวกเขาจะนําความรู้น้ันไปสู่การปฏิบัติโดยที่ผลจากการวิจัยพบว่า มี
โอกาสน้อยมากที่จะเป็นเช่นน้ัน ดังน้ันการวิจัยและพัฒนาในอดีตและอาจยังมีอยู่บ้างในปัจจุบันจึงมัก
จบลงในระยะการพัฒนาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองเท่าน้ันแต่ในปัจจุบันสําหรับศตวรรษ
ที่ 21 แนวคิดดังกล่าวได้เปลี่ยนไปจากเดิม “Knowledge Is Power” เป็น “Knowledge + Action 
= Power”หรือ“Make Them Know What To Do, Then Encourage Them Do What They 
Know” หรือ “Link To On-The-Job Application” ซึ่งส่งผลต่อการกําหนดแนวคิดในการวิจัยและ
พัฒนาให้มีโครงการนําความรู้สู่การปฏิบัติด้วยเป็นโครงการที่ผู้วิจัยจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
จัดทําเอกสารประกอบล่วงหน้า มีการกําหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีกิจกรรมดําเนินงาน มีการบริหาร
จัดการมีการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายมิติ มีการกําหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา
โดยเวลาที่ใช้ควรประมาณ 3 ใน 4 ของเวลาใน 1 ภาคเรียน 
  2. สรุปผลการทดลองและปรังปรุงแก้ไขโปรแกรม โดยการสรุปผลน้ันมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดู
ว่าโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนน้ันมีคุณภาพส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกําหนดในมิติ
ต่าง ๆ  ตามเครื่องมือการประเมินที่สร้างขึ้นในขั้นที่ 5 หรือไม่ ในกรณีการปรับปรุงแก้ไขน้ันเป็นการ
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมโดยพิจารณาข้อมูลจากการนําไปปฏิบัติจริง การสังเกต การบันทึก การ
สัมภาษณ์ การถอดบทเรียนและอ่ืน ๆ  ที่ผู้วิจัยใช้ในทุกระยะของการดําเนินการทดลอง  
 ขั้นที่ 6 การเขยีนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย(บทที่ 4) ควรมีดังน้ี  

1.  ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยและการปรับปรุงแก้ไข   
2.  ผลการจัดทําคู่มือประกอบโปรแกรม 
3.  ผลการตรวจสอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข  

3.1 ผลการตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการปรับปรุงแก้ไข  
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3.2 ผลการตรวจสอบภาคสนามคร้ังสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข 
3.3 ผลการตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแก้ไข  

4. ผลการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการทดลองในภาคสนาม  
4.1 เคร่ืองมือสําหรับโครงการพัฒนาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายการทดลอง 
4.2 เคร่ืองมือสําหรับโครงการนําความรู้สู่การปฏิบัติ 
4.3 เคร่ืองมือประเมินข้อบกพร่องของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น 

5. ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) เป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์ทดลอง 
ในภาคสนาม แสดงผลจากแบบประเมินต่าง ๆ  ที่ใช้   

6. ผลผลิตสุดท้าย (final product) จากการวิจัย คือ นวัตกรรมที่เป็น “โปรแกรมพัฒนา
....” ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากผลการประเมินข้อบกพร่องของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น กรณีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยอาจดําเนินการได้หลายวิธี เช่น การนําเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาวิชาการ 
การตีพิมพ์ในวารสาร การจัดพิมพ์เอกสารประกอบโปรแกรมเป็นเอกสารหรือตํารา เป็นต้น  

กนกอร สมปราชญ์ (อ้างใน นางนภาวรรณ โกจารย์ศรี, 2554, หน้า 17) กล่าวว่า 
กระบวนการวิจัยและพัฒนาอาจเริ่มต้นระยะของการวิเคราะห์สภาพปัญหาให้ชัดเจนแล้วเข้าสู่ระยะ
ของการพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ๆ  ซึ่งระยะของการพัฒนาทางเลือกจะมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับ
การวิจัยโดยทั่วไปแต่เป็นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะการทดลองใช้ในสภาพ
จริงเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์น้ัน โดยท่ัวไปการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สามารถแบ่งการดําเนินงานออกเป็นระยะอาจแบ่งเป็น 3 ระยะ หรือ 4 ระยะ ดังต่อไปนี้  

  ระยะที่ 1 การศึกษาบริบท (contextual study) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สํารวจปัญหา
และความต้องการเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาต้นแบบหรือเพ่ือร่างต้นแบบผลิตภัณฑ์ อาจทําได้
โดย (1) การสังเคราะห์จากเอกสารสิ่งพิมพ์ (documentary study) (2) การสังเคราะห์งานวิจัย  
(3) การหาข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ (4) การศึกษารายกรณี (case study) (5) การวิจัยเชิงสํารวจ       
ซึ่งสามารถทําได้หลายแนวทาง เช่น 1) + 2) + 3) +5) หรือ 1) + 2) + 5) ก็ได้แล้วแต่ความจําเป็น
เฉพาะกรณี  

     ระยะที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (model construction & verification) ซึ่งมี     
4 ขั้นตอนใหญ่คือ (1) ออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบรวมทั้งเคร่ืองมือในการประเมินผลิตภัณฑ์       
(2)  ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยผู้เช่ียวชาญ (experts) หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือหาความตรงภายใน 
(external validity) (3) ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ๆ  เพ่ือตรวจสอบความตรงภายใน 
(internal validity) (4) ปรับปรุง  

      ระยะที่ 3 การนําผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปใช้และประเมิน (model implementation) 
ประกอบด้วย (1) นําผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปใช้ในสนามจริงกลุ่มตัวอย่างใหญ่ขึ้น และ (2) ประเมิน
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้วปรับปรุงอีกครั้ง  

       ระยะที่ 4 การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม การเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่ตลาดและ
สาธารณชน ในการสร้างต้นแบบนวัตกรรมหรือรูปแบบใด ๆ นักวิจัยและพัฒนาจะต้องตรวจสอบและ
ปรับปรุง ต้นแบบอย่างต่อเน่ืองในลักษณะ R & D ดังน้ี 
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงกระบวนการวิจัยและพัฒนา ของกนกอร สมปราชญ ์

 
อนันต์ พันนึก (2554, หน้า 19) สรุปกระบวนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนา 

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา มี   
5 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม 
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรายละเอียดโปรแกรม 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม 
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเครื่องมือเพ่ือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมในภาคสนาม 

      ขั้นตอนที่ 5 การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
  ถาวร คูณิรัตน์ (2554, หน้า 33) ดําเนินการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ
โดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกระบวนการพัฒนา 3 ระยะ 6 ขั้นตอน 13 ขั้นตอนย่อย คือ  
   ระยะที่ 1 การสร้างเค้าร่างของระบบคู่มือและโครงการ (system, manual and project 
design: R1D1) เป็นการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การออกแบบและร่างระบบ คู่มือและ
โครงการ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 4 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพ่ือ
การวิจัยและการปรับปรุงแก้ไขมี 2 ขั้นตอนย่อย คือ ก) การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของ
ระบบ คู่มือและโครงการ ข) การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําระบบ คู่มือ
และโครงการมี 2 ขั้นตอนย่อย คือ ก) การออกแบบและร่างระบบและคู่มือ ข) การออกแบบและร่าง
โครงการ  
   ระยะที่ 2 การตรวจปรับปรุงและแก้ไขระบบ คู่มือและโครงการ (system, manual and 
project verification : R2D2–R4D4) เป็นการตรวจสอบและปรับปรุงระบบ คู่มือและโครงการ 
ประกอบด้วย 1 ขั้นตอน 3 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพระบบ คู่มือ และ
โครงการและการปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนย่อย คือ ก) การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการ
ปรับปรุงแก้ไข (R2D2) ข) การตรวจสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (R3D3) และ  
ค) การตรวจสอบเพ่ือการยืนยันและการปรับปรุงแก้ไข (R4D4)  
   ระยะที่ 3 การทดลองใช้ระบบ คู่มือและโครงการในภาคสนาม (system, manual and 
project try-out and evaluation: big RD) เป็นการทดลองใช้ระบบ คู่มือและโครงการใน
ภาคสนามโดยใช้การวิจัยแบบกึ่งทดลอง ดําเนินการประเมินและปรับปรุงรวมทั้งนําเสนอระบบ คู่มือ
และโครงการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 6 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการ
ทดลองระบบ คู่มือและโครงการในภาคสนาม มี 2 ขั้นตอนย่อย คือ ก) การสร้างเคร่ืองมือ และ ข) 
การวิเคราะห์ ข้อมูล ขั้นตอนที่ 5 การทดลองระบบ คู่มือและโครงการในภาคสนาม มี 2 ขั้นตอนย่อย 
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คือ ก) การทดลองระบบ คู่มือและโครงการในภาคสนาม และข) สรุปผลการทดลองและปรังปรุงแก้ไข
ระบบ คู่มือและโครงการ และขั้นตอนที่ 6 การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย  
มี 2 ขั้นตอนย่อย คือ ก) การเขียนรายงานการวิจัยและ ข) การเผยแพร่ผลการวิจัย  

  สิริลักษณ ์สามารถ (2554, หน้า 133-134) การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูเพ่ือ
การปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 5 ขั้นตอน ดังน้ี  

  ขั้นตอนที่ 1 ศกึษาข้อมูลพ้ืนฐานและตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรม เป็นการ
ตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมทีพั่ฒนาได้จากบทที ่2 เพ่ือนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์ที่
กําหนด  

  ขั้นตอนที่ 2 ปรับปรุงแก้ไขและจัดทําเอกสารประกอบโครงการ การปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากขั้นตอนที่ 1 และจัดทําเอกสารประกอบโครงการ น่ันคือเมื่อโปรแกรมประกอบด้วย
โครงการและโครงการประกอบด้วยกิจกรรม ผู้วิจัยจึงทําเอกสารประกอบของแต่ละโครงการเมื่อรวม
ของทุกโครงการก็จะเป็นเอกสารประกอบที่เป็นภาพรวมของโปรแกรม  

 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม การตรวจสอบและการปรับปรุง
โปรแกรม โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Borg (1982) ที่กล่าวถึงการปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนการสอน
ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา 3 ขั้นตอน 1) ตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการปรับปรุงแก้ไข 
(preliminary field checking and revision) จากกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนประมาณ 1-3 โรง ด้วย
วิธีการจัดสนทนากลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) โรงเรียนละประมาณ 6-12 ราย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 2) ตรวจสอบภาคสนามคร้ังสําคัญและการปรับปรุง
แก้ไข (main field checking and revision) จากโรงเรียนประมาณ 5-10 โรงเรียน ไม่ซ้ํากับกลุ่มเดิม 
ด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) เช่นเดิม โรงเรียนละประมาณ 6-12 
ราย เพื่อนําผลมาดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 3) ตรวจสอบเพื่อการยืนยันและการปรับปรุงแก้ไข 
(confirmative checking and revision)  

ขั้นตอนที่ 4 สร้างเคร่ืองมือประเมินโปรแกรมในภาคสนาม การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ใน
ขั้นตอนการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม ซึ่งมีแบบประเมินผล 5 ประเภทตามแนวคิดของ 
Guskey (2000) คือ 1) แบบประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยต่อโครงการเพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไข 2) แบบประเมินความรู้และทักษะใหม่ที่ได้รับของกลุ่มเป้าหมาย 3) แบบประเมินการ
สนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 4) แบบประเมินการใช้ความรู้และทักษะใหม่ของ
กลุ่มเป้าหมาย และ 5) แบบประเมินผลด้านนักเรียน   
   ขั้นตอนที่ 5 ทดลองโปรแกรมในภาคสนาม การทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนามจริง 
(trial) ใช้รูปแบบการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-experiment) รูปแบบ pretest-posttest design เพ่ือ
ทดสอบคุณภาพและหาข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขมีกิจกรรมหลักในการดําเนินการวิจัยคือ การ
ประเมินผลตามแบบประเมินผล 5 ประเภทตามแนวคิดของ Guskey (2000) คือ 1) แบบประเมิน
ปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมาย 2) แบบประเมินผลความรู้และทักษะใหม่ที่ได้รับของกลุ่มเป้าหมาย 3) 
แบบประเมินการสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 4) แบบประเมินการใช้ความรู้และทักษะ
ใหม่ของกลุ่มเป้าหมายและ 5) แบบประเมินผลด้านนักเรียน 
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 ศิริชัย กาญจนวาสี (2559, หน้า 10-11) การวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นการวิจัยที่
ผสมผสานกระบวนการวิจัยและกระบวนการพัฒนาเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรม
ใหม่ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของบุคคล หน่วยงาน 
องค์กร สถาบันหรือสังคมโดยรวม การวิจัยและพัฒนาจึงมีขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญ 6 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้  
  1. การศึกษาสภาวะแวดล้อม วิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินความต้องการจําเป็น  
    1.1 ศึกษาสภาวะแวดล้อม (บริบท) ของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน  
  1.2 วิเคราะห์สภาพปัญหาของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันว่ามีปัญหาสําคัญอะไรบ้าง  
    1.3 ประเมินความต้องการจําเป็นของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันว่ามีความจําเป็นต้อง
มีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงแก้ไขอะไร โดยใช้นวัตกรรมหรือประดิษฐกรรมลักษณะใด  
  2. การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา  
    2.1 กําหนดเป้าหมายความสําเร็จของการพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน 
    2.2 กําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและพัฒนาว่าต้องการสร้างนวัตกรรมหรือ
ประดิษฐกรรมใดเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา  
  3. การสังเคราะห์องค์ความรู้ ออกแบบนวัตกรรมเบ้ืองต้น ทดลองนําร่องและประเมินผล  
    3.1 สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องและใช้ออกแบบนวัตกรรมเบ้ืองต้น (D1)  
    3.2 ทดลองนําร่อง และประเมินผลเบ้ืองต้น (R1) 

 4. ปรับปรุงการออกแบบทดลองซ้ําและประเมินผล  
4.1 บูรณาการองค์ความรู้และใช้ปรับปรุงการออกแบบนวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน(D2)  
4.2 ทดลองซ้ําในสถานการณ์จริง และประเมินผล (R2)  

 5. การสรุปผลและจัดทํารายงานการวิจัย  
 5.1 วิเคราะห์ผลและสรุปผล  
 5.2 จัดทํารายงานการวิจัย  

 6. การเผยแพร่และขยายผล  
 6.1 เผยแพร่นวัตกรรมหรือสิง่ประดิษฐ์  
 6.2 ขยายผลสูผู่้ใช้งาน/ผู้รับบริการ  

  บอร์กและกอลล์ (Borg & Gall. 1989, pp. 784 – 785) ได้กล่าวถึงข้ันตอนสําคัญของ 
การวิจัยและพัฒนา มี 10 ขั้นตอน ดังน้ี  

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Research and Information Collection) โดยการรวบรวม
วรรณกรรม การสังเกตภายในห้องเรียน การเก็บสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีอยู่และเป็นประโยชน์ใน
การนํามาทําวิจัย  

 2. การวางแผน (Planning) เป็นการวางแผนที่รวมถึงการวางแผนเกี่ยวกับทักษะ การ
กําหนดจุดมุ่งหมาย การจัดลําดับเน้ือหาวิชา การทดสอบแบบต่าง ๆ การพัฒนารูปแบบ ผลผลิต
ขั้นต้น รวมท้ังการเตรียมสื่อแบบต่าง ๆ เอกสารและแบบทดสอบ  

 3. พัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ (Develop preliminary form of product) 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นการออกแบบ และจัดทําผลิตภัณฑ์การศึกษาตามที่วางไว้  
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 4. การทดสอบเบ้ืองต้น (Preliminary Field Testing) คือ การนําผลผลิตทั้งหมดมา
ทดลองถ้าเป็นโรงเรียนใช้ 1 – 3 โรงเรียน ถ้าเป็นบุคคลใช้จํานวน 6 – 12 คน โดยการสัมภาษณ์ การ
สังเกตและแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิง
คุณภาพ  

 5. ผลผลิตไปปรับปรุง (Main Product Revision) ภายหลังได้รับการเสนอแนะและ
ทดสอบในเบ้ืองต้น  

 6. ทดสอบกลุ่มย่อย (Main Field Testing) ถ้าเป็นโรงเรียนใช้กลุ่มตัวอย่าง 5 – 15 
โรงเรียน ถ้าเป็นบุคคลใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 – 100 คน ในขั้นน้ีจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณผลลัพธ์
และการประเมินผลท่ีได้จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมตามความ
เหมาะสม  

 7. ปรับปรุงผลผลิตที่ได้จากการทดลอง (Operational Product Revision)  
 8. ทดสอบภาคสนาม (Operational Field Testing) เป็นการทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 

ถ้าเป็นโรงเรียนใช้ 10 – 30 โรงเรียน ถ้าเป็นบุคคลใช้กลุ่มตัวอย่าง 40 – 200 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ สังเกต ใช้แบบสอบถามแล้วนํามาวิเคราะห์  

 9. ปรับปรุงผลผลิตขั้นสุดท้าย (Final Product Revision) เป็นการปรับปรุงผลผลิต
ภายหลังการทดสอบขั้นสุดท้าย  
   10. นําไปเผยแพร่ (Distribution) เป็นการประชุม หรือในวารสาร หรือการเผยแพร่ทาง
การค้า การเผยแพร่จะนํามาสู่การควบคุมคุณภาพ 
 Barr และ Keating (1990) ได้เสนอรูปแบบของโปรแกรม 5 ขั้น เพ่ือการพัฒนา 
โปรแกรม (Five-step Model for Program Development) ดังน้ี 

 ขั้นที ่1 การประเมิน (Assessment) 
1.1 ประเมินความต้องการของนิสิตนักศึกษา 
1.2 ประเมินสิง่แวดล้อมสถาบัน 
1.3 ประเมินทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เงิน และทรัพยากรทางกายภาพ 

 ขั้นที ่2 การวางแผน (Planning) 
2.1 การพัฒนาทีมวางแผน 
2.2 กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และการประเมินผล 
2.3 เลือกวิธีปฏิบัติ 
2.4 ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2.5 กําหนดงบประมาณท่ีต้องใช้ 
2.6 กําหนดเวลาสิ้นสุดโปรแกรม 

 ขั้นที ่3 การปฏิบัติ (Implementation) 
3.1 กําหนดความรับผิดชอบ เช่น ทักษะความสามารถและงานท่ีต้องทํา 
3.2 ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
3.3 ประเมินผลกระบวนการ (Process) และประเมินผลผลิต (Product) 
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 ขั้นที ่4 ประเมินหลังจบโปรแกรม (Post-assessment) ใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
กระบวนการและผลผลิตเพ่ือการตัดสินใจอนาคตของโปรแกรม 
 ขั้นที ่5 การตัดสินใจเชิงบริหาร (Administrative Decision) การตัดสินใจว่าจะดําเนิน
โปรแกรมต่อไปหรือยุติโปรแกรมหรือดัดแปลงปรับปรุง 
     จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการวิจัยและพัฒนาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปขั้นตอนการวิจัยและ
พัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและความต้องการ
จําเป็นในการพัฒนา ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่างโปรแกรม ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) ร่างเอกสารปะกอบโปรแกรม 
แบบประเมินผลการพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบร่างโปรแกรมโดยผู้เช่ียวชาญและปรับปรุงแก้ไข 
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการปรับปรุงแก้ไข (R1D1) ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ
ภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (R2D2) ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใช้โปรแกรมใน
สถานการณ์จริงและการประเมินปรับปรุง (R3D3) ประกอบด้วยการทดลองโครงการเสริมสร้างทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้  

 
2.2  แนวคดิด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษาใน
ปัจจุบัน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา จากการศึกษาเอกสารจากนักวิชาการหลายท่านทําให้ได้ให้แนวคิดด้านทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
          2.2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
  จากการศึกษาความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จากเอกสาร 
ตําราและแนวคิดจากนักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ดังน้ี 
   พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, หน้า 538) กล่าวว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการนําคําสองคํามาผสมกันคือเทคโนโลยี (Technology) หมายถึง 
วิทยาการที่นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม 
ส่วนสารสนเทศ (Information) หมายถึงข่าวสารข้อมูล การแสดงหรือช้ีแจงข้อมูลข่าวสาร ดังน้ันเมื่อ
รวมสองคําแล้วจึงได้ความหมายรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงการนําวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับข้อมูลข่าวสารการแสดงหรือช้ีแจงข่าวสารข้อมูล 
  จันทิมา แสงเลิศอุทัย (2550, หน้า 19) ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) หมายถึงการใช้สื่อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ร่วมในการทํางานเพ่ือประมวลผล
ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสืบค้นข้อมูลนําเสนอข้อมูลรวมไปถึงการใช้เครือข่ายและเทคโนโลยี
รูปแบบต่าง ๆ ในการสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว 



 

29 

 
 

  บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2552, หน้า 30) ได้กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เป็นเทคโนโลยีทีใช้ในการติดต่อสื่อสารเก็บสร้างแสดงใช้ร่วมกันหรือแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์และรวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น วิทยุโทรทัศน์วีดีทัศน์ดีวีดีโทรศัพท์ ทั้งใช้สายและ
เคลื่อนทีระบบดาวเทียมฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมถึงอุปกรณ์และ
การบริการทีเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่นวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์อีเมล์บล็อกกล้องถ่ายภาพนิ่งภาพ
วีดิโอหุ่นยนต์เป็นต้น 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หน้า 26) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) หมายถึงการนําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมาช่วย
ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถนํามาเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่
เหมาะสมเช่นตัวเลขตัวอักษรรูปภาพและเสียงเป็นต้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน 
  ทองไส เทียบดอกไม้ (2556, หน้า 48) ให้ความหมายว่า เป็นการใช้คอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ  ให้เป็นสารสนเทศที่มีความน่าเช่ือถือรวมถึงการนําระบบการสื่อสารและ
โทรคมนาคมต่าง ๆ มาใช้ในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในรูปของเสียง ภาพ ตัวอักษร และ
ตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว  
  รสสุคนธ์ มกรมณี (2556, หน้า 3) ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไว้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน 
ครอบคลุมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีล่าสุดบนอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงเทคโนโลยีธรรมดา 
วัสดุอุปกรณ์โสตทัศน์ธรรมดา เช่นวิทยุ โทรทัศน์และโทรศัพท์ เรียกโดยรวมว่า “สื่ออนาล็อก” 
ในขณะท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ต จะเรียกว่า “สื่อดิจิตัล”แต่การผสมผสาน
ด้านวิศวกรรมการออกแบบและการทํางานร่วมกันระหว่างดาวเทียมกับคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนามากขึ้น
อย่างต่อเน่ืองทําให้ความชัดเจนระหว่างความเก่าและความใหม่ของสื่อไม่ใช่สาระสําคัญอีกต่อไป 
  วไลลักษณ์ นามวงศ์ (2557, หน้า 10) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยี
ต่าง ๆ  ที่องค์กรหรือหน่วยงานนําเข้ามาเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานต้ังแต่การ
จัดเก็บสารสนเทศการสืบค้นแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับส่งข้อมูลสารสนเทศท้ังภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสูงสุดซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน
จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          Hardy (2000, cited in QCA, 1999)  ให้ความหมายว่า เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใช้ในการอธิบายขอบข่ายของเคร่ืองมือและวิธีการที่ เก่ียวข้องกับพ้ืนฐานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทางด้านการสื่อสารนั้นรวมทั้งการสื่อสารทางตรงและการ
ออกอากาศแหล่งของข้อมูลเช่นซีดี-รอมและอินเทอร์เน็ตนอกจากน้ียังหมายถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
เช่นหุ่นยนต์การประชุมทางไกลและโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  

    O’ Brien (2001) ให้ความหมายว่า คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารโทรคมนาคม 
การจัดการฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้การประมวลสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์  



 

30 

 
 

    Becta (2004, P 4) ให้ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ไว้ว่าเป็น
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 
การเรียนรู้และขอบเขตของกิจกรรมต่าง ๆ  ในการศึกษา  
  จากการศึกษาความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สรุปได้ว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications Technology : ICT)  
หมายถึง เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานนําเข้ามาเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยใน
การปฏิบัติงาน ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในหน้าที่รวมถึง
การได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับส่งข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสูงสุด 
        2.2.2 ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

 กระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) โดย
จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีความจําเป็นอย่างมากสําหรับครูที่ต้องมีความรู้
ความสามารถด้าน ICT เพ่ือช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายของ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติดังกล่าวรวมถึงการพัฒนาผลงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นํามาใช้ในการเรียน
การสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองรวมถึงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (รสสุคนธ์ มกรมณี, 2557, หน้า 3) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2547, หน้า 11-17) ได้กล่าวถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่อการศึกษาไว้
ว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและรวดเร็วที่สุดในยุคนี้ เข้ามาเป็นเครื่องมือ
อํานวยความสะดวกเกือบทุกอย่าง ดังน้ันครูในยุคปัจจุบันที่อยู่ในศตวรรษที่ 21 จําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีทักษะพื้นฐานที่ด้าน ICT อย่างเพียงพอเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนให้มีทักษะ
พ้ืนฐานเพียงพอที่จะเรียนรู้พัฒนาความรู้และทักษะได้ด้วยตนเองในการจัดการศึกษาซึ่งมุ่งหวังให้การ
จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณสมบัติอย่างชัดเจนดังน้ี  
 1. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
 2. เป็นผู้มีทักษะกระบวนการคิดหรือคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
 3. เป็นผู้มีทักษะการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ 
  ดังน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงมีบทบาทท่ีสําคัญในการจัดการศึกษา 
อาจแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่  ๆ  ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาเป็น
เคร่ืองมือช่วยการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบบริหาร เช่น 

1.1 ทํางานได้เร็วขึ้นลดเวลาทํางานให้น้อยลง 
1.2 ทํางานได้งานเพ่ิมขึ้นใช้คนน้อยลง 
1.3 คุณภาพงานดีขึ้น 
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2.  ด้านการเรียนการสอน สามารถใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือสําหรับครูและนักเรียน เช่น 
 2.1 สร้างสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ของครู 
 2.2 ฝึกทักษะพ้ืนฐานให้แก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้เก่ียวกับวิชา 

คอมพิวเตอร์ให้มีทักษะเพียงพอ 
   2.3 ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ เช่น ห้องทดลองเสมือนทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 
   2.4 ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เสมือนห้องสมุดที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลก เช่น องค์กร

วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ เป็นต้น 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2556, หน้า 5) กล่าวถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะครูผู้สอน

ด้านไอซีทีว่า การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนและการปรับตัวที่ไม่ทันกับการสอนของผู้สอนดังกล่าวทําให้
เกิดช่องว่างระหว่างความรู้และทักษะท่ีผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ในสถานศึกษากับความรู้และทักษะที่
ผู้เรียนจําเป็นต้องเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 กล่าวคือ เน้ือหาหลักสูตรรวมทั้งวิธีการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ  ปรับตัวไม่ทันกับศาสตร์หรือองค์ความรู้สมัยใหม่รวมท้ังเคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีการเรียนรู้อันหลากหลายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง อีกทั้งความ
ต้องการของทักษะใหม่ ๆ  ที่จําเป็นสําหรับการทํางานและการดํารงชีวิตในสังคมและชุมชนยุคใหม่ 
โดยช่องว่างดังกล่าวตอกยํ้าความจําเป็นในการปรับตัวของโลกแห่งการศึกษาเรียนรู้อย่างเร่งด่วน หน่ึง
ในความพยายามในการปรับตัวของโลกแห่งการศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือ 
Learning in the 21st Century ซึ่งเป็นแนวคิดเก่ียวกับทักษะท่ีจําเป็นของผู้เรียนที่ต้องการเช่ือมโยง
และลดช่องว่างระหว่างความรู้ทักษะที่ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ในสถานศึกษากับความรู้ทักษะที่ผู้เรียน
จําเป็นต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสําคัญต่อการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิรูปการศึกษาที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามามี
บทบาทสําคัญทั้งในด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการ ที่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิรูปการเรียนรู้ ที่ต้องจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาปัญญาไม่ใช่การเรียนรู้เพ่ือจําข้อมูล การจํามีความ
จําเป็นในส่วนที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญส่วนข้อมูลควรจะอยู่ในแหล่งเรียนรู้ใด ๆ และสามารถเรียกใช้ได้
ทันท่วงทีเมื่อจําเป็นและสามารถแสวงหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ทักษะทางด้าน ICT จึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการขยายขีดความสามารถในการเรียนรู้ต่อไปอันจะ
ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เหมาะสม ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การส่ือสารการทํางาน สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ถูกต้องและมีคุณธรรม 
    2.2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษา  

         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 ข, หน้า 25-32) โดยสถาบัน 
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทําคู่มือการประเมินสมรรถนะครู ในการ
ปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core competency) 
และสมรรถนะประจําสายงาน (Functional competency) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศ คือ สมรรถนะประจําสายงาน (Functional competency) สมรรถนะที่1 การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and learning management) หมายถึง 
ความสามารถในการสร้างและพัฒนา หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล การ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตัวบ่งช้ีที่ 4 การใช้และพัฒนา
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ครูต้องมีพฤติกรรม ดังน้ี 
 1. ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับ
เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 3. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ / นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554) มีเป้าหมายด้านการพัฒนา 
ความสามารถของครู  ดังนี้   

1. รับ – ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์  
2. สืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่าย  
3. สร้างและนําเสนองานหรือเอกสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4. สร้าง Courseware เข้าสู่ระบบ E-Learning นอกจากน้ี ครูควรจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทุกสาระมีผลงานการวิจัยและพัฒนา
เก่ียวกับกระบวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551) ได้มีการกําหนดสมรรถนะหลักด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ
ประจํากลุ่มงาน ดังน้ี 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึงคุณลักษระร่วมของคณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันทํางานโดยใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะขั้นพ้ืนฐานด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) (Basic ICT) ในการใช้ ICT ได้อย่างถูกต้อง  

1.2 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
1.3 สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานได้ 
1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการติดต่อสื่อสาร 

และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
 1.5 เข้าใจเรื่อกฎกติกาและจรรยามารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

รวมท้ังตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม 
 1.6 ความสามารถในการใช้ทักษะไอซีที เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ของตนเองได้ 
 1.7 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้อย่างคุ้ม

ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 
 1.8 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้และทักษะของตนเอง 
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   1.9 สามารถใช้ทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการ
พัฒนาสมรรถนะด้านอ่ืน ๆ ของตนเองได้ 
  2. สมรรถนะประจํากลุ่มงาน (Functional competencies) หมายถึง คุณลักษณะร่วมที่
กําหนดไว้เฉพาะสําหรับกลุ่มงานหรือสาขาอาชีพเพ่ือสนับสนุนให้บุคคลสามารถใช้ความรู้ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ดี
ย่ิงขึ้น  

เขมณัฏฐ์  มิ่งศิริธรรม (2556, หน้า 86-87) พบว่า ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. การใช้งานโปรแกรมด้านมัลติมีเดียนําเสนอผลงานบนอินเทอร์เน็ต ใช้แอปพลิเคช่ันบน
สมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ต สื่อสารข้อมูลแบบมัลติมีเดียเช่ือมต่อสัญญาณโทรศัพท์ไปยังอินเทอร์เน็ตใช้
สัญญาณบลูทูธ ใช้ Wi-Fi เพ่ือรับส่งข้อมูลเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตถ่ายภาพน่ิง
และภาพเคล่ือนไหวรับส่ง SMS รับ - ส่ง Mobile Email ใช้ Mobile Search ใช้Mobile Instant 
Messaging ใช้Mobile Social Networking เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ บน
อินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรมค้นดูเว็บ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กระดานสนทนา (Web board) 
โปรแกรมสนทนา (Chat)  Dictionary Online โทรศัพท์ทางไกลบนอินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ 
(Social Networking) สร้างและใช้งาน Blog แชร์ลิงก์ (Share links) และเปลี่ยนรหัสลับข้อมูลต่าง ๆ 
ของตนเองทั้งน้ีอธิบายได้ว่าปัจจุบันการเข้าถึงสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้แบบ
เคลื่อนที่โดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาและอินเทอร์เน็ตมีความจําเป็นอย่างย่ิงในปัจจุบันสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทุกที่ทุกเวลา 

2. ทักษะด้านสื่อ ประกอบด้วย ผลิตงานกราฟิกผลิตสื่อเสียง/วิทยุกระจายเสียงสื่อวีดิทัศน์/
วิทยุโทรทัศน์ผลิตสื่อมัลติมีเดียสอนผ่านเว็บผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาสื่อ
สารสนเทศเป็นนวัตกรรมใช้โปรแกรมสําหรับบันทึกเสียงในระบบมัลติมีเดียใช้โปรแกรมสําหรับสร้าง
สื่อการสอนใช้โปรแกรมทางสถิติใช้โปรแกรมสร้างสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และสร้างเว็บไซต์ทั้งน้ีอธิบาย
ได้ว่าสื่อการสอนเป็นเคร่ืองมือสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้เน้ือหาต่าง ๆ 
ไปสู่ผู้เรียนได้ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึนซึ่งในปัจจุบันมีสื่อการสอนและนวัตกรรมที่สามารถเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียนได้ 

3. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีเช่นการใช้เมนู ไอคอน
ต่าง ๆ  หน้าต่างการทํางานใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเช่นซีดี-รอม ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง
ใช้โปรแกรมเขียนบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีดีวีดีใช้โปรแกรมด้านการจัดการเอกสารใช้โปรแกรมด้านการ
จัดการตารางใช้โปรแกรมด้านการนําเสนอและใช้โปรแกรมด้านการจัดการฐานข้อมูลทั้งน้ีอธิบายได้ว่า
คอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับครูในชีวิตประจําวันและมีส่วนช่วยให้การทํางานการเรียนการ
สอนสะดวกรวดเร็วขึ้นสามารถตอบสนองการทํางานได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย ตัดสินใจได้ว่าข้อมูลใดนําเช่ือถือหรือไม่
น่าเช่ือถือสนใจติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเขียนและเผยแพร่ข้อมูลบนสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์จัดการเน้ือหาแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลหาความสัมพันธ์และเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์สร้างเครือข่ายข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือความสะดวกในการค้นหาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์บน
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เครือข่าย ทั้งน้ีอธิบายได้ว่าข้อมูลสารสนเทศมีอยู่มากมายการค้นหาข้อมูลเพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ  
และตัดสินใจเช่ือถือข้อมูลต่าง ๆ เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง 

5. ทักษะด้านการใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม ประกอบด้วย มีวินัยเคารพกฎการใช้
สารสนเทศมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่นํามาใช้ใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้อง ไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือ
หลักกฎหมายปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติการใช้สารสนเทศใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์
คุณธรรมและจริยธรรมและเลือกใช้สื่อได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเน้ือหา ทั้งน้ีอธิบายได้ว่า    
การเลือกใช้สารสนเทศจะต้องคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างย่ิงการเคารพต่อการนําข้อมูลมาใช้
เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้สอนจะต้องให้ความสําคัญและเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการให้กับผู้เรียน 

6. ทักษะด้านอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย เลือกชมเว็บไซต์ที่เหมาะสมจําแนกเว็บไซต์ที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสมรับ-ส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างระมัดระวังและออกจากอินเทอร์เน็ตได้
ด้วยตนเองถ้าไม่ต้องการใช้ทั้งน้ีอธิบายได้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วช่วยให้คนในยุคปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วส่งผลดีต่อผู้เรียนทุก
ระดับให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ข่าวสารจากเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ  

 โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ
สมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงช้ันที่ 3 และเพ่ือกําหนดสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสมรรถภาพด้านทักษะ 
ประกอบด้วย  
 1. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ความสามารถในการใช้คําสั่งหรือชุดคําสั่งควบคุม
การทํางาน ได้แก่ สามารถติดต้ังและยกเลิกการติดต้ังโปรแกรม ต้ังช่ือและเปลี่ยนช่ือไฟล์ บันทึกและ
ลบไฟล์ เปิดปิดไฟล์ คัดลอกไฟล์ สร้างโฟลเดอร์ ลบโฟลเดอร์ ทักษะเก่ียวกับการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์และโปรแกรมสําเร็จรูปสามารถใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงานมัลติมีเดีย การสร้างงาน 
ภาพน่ิง ตารางและแผนภูมิ การป้องกันไวรัส ทักษะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน
การสอน ออกแบบ ผลิตงานประเภทเอกสาร นําเสนอผลงานมัลติมีเดีย บันทึก รวบรวมข้อมูล เลือก
ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม  
 2. ทักษะเก่ียวกับอินเตอร์เน็ต ได้แก่ สามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ต ใช้โปรแกรมประเภท เบราเซอร์ พิมพ์ บันทึก สร้างกระดานข่าว  
 3. ทักษะเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและบทเรียนช่วยสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สามารถใช้หลักจิตวิทยาองค์ประกอบ ออกแบบ ผลิต เลือกใช้
บทเรียน  
 4. ทักษะด้านอ่ืน ๆ  ได้แก่ สามารถใช้กล้องถ่านภาพแบบดิจิตอล โหลดภาพด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สมรรถภาพด้านคุณลักษณะประกอบด้วยมีคุณลักษณะใจกว้าง มีความยืดหยุ่นรับรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ใฝ่รู้ พัฒนาความรู้ ทักษะในการเลือกกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิมีวินัยในตนเองและเคารพ
กฎเกณฑ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเครือข่ายในสถานศึกษา 
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  วรรณิภา แป้นทอง (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับ
สมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช่วงช้ันที่ 3 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ด้านทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูผู้สอน ประกอบด้วย  
 1. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้คําสั่งเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดการ
แฟ้มข้อมูล เช่น การบันทึกไฟล์ การคัดลอกไฟล์ การลบไฟล์ การสร้างและลบโฟลเดอร์ การแก้ไข
ข้อมูล เป็นต้น สามารถจัดการเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ เช่น ไมโครซอฟต์วินโดว์ ทักษะเก่ียวกับ
โปรแกรมประยุกต์ คือ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมท่ีใช้ในการทําเอกสาร สมการในการพิมพ์
สูตรการคํานวณทางวิทยาศาสตร์ เช่น ไมโครซอฟต์เวร์ิด ทักษะเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
สร้างกราฟ 2 มิติ 3 มิติ มีการใช้สีเพ่ือเปรียบเทียบผลการทดลองต่าง  ๆ  ที่ต้องการผลการ
เปรียบเทียบ เช่น โปรแกรมกราฟเมติคและแมทเทอร์เมติค เป็นต้น ทักษะการใช้โปรแกรมทางการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น โปรแกรมสกายชาร์ด โปรแกรมมัลติมีเดียโลจิก เป็นต้น  
 2. ทักษะเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ทักษะเก่ียวกับการเปิด-ปิด การเช่ือมต่อสู่ระบบ
อินเทอร์เน็ต ทักษะเก่ียวกับการสืบค้นข้อมูล  
 3. ทักษะเกี่ยวกับซีเอไอและดับบิวบีไอ ได้แก่ ทักษะเก่ียวกับการใช้งานซีเอไอ การเลือกใช้
โปรแกรมที่เหมาะสมในการพัฒนาซีเอไอ และดับบิวบีไอ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบซีเอไอ 
และดับบิวบีไอ  
 4. ทักษะด้านอ่ืน ๆ  ที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3 ได้แก่ มี
ทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและการประเมินผล ทักษะการสร้างสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 ตระกูล แสงลับ (2551, บทคัดย่อ) การวิจัยเพ่ือกําหนดสมรรถภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 2 ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายช้ันภูมิ จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ สมรรถภาพ
ด้านทักษะ 4 ด้าน ดังน้ี (1) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (2) ทักษะเก่ียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  
ๆ  (3) ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต (4) ทักษะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ศิริรัตน์ จันทมะณี (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาทักษะที่จําเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของครู อาจารย์ โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีที เพ่ือการเรียนรู้ตามความ
คิดเห็นของครูและผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความเหมาะสมในการกําหนดกรอบสมรรถภาพการใช้ไอซีทีเพ่ือ
การเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติ 6 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 1. ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการสื่อสาร  
 2. ทักษะในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ   
 3. ทักษะด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปพ้ืนฐาน ซึ่งได้แก่ การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา 
การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมนําเสนองาน  
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 4. ทักษะด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) และทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต โดย
สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและใช้ E-mail  
 5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ซึงได้แก่ การ
เลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะกับกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้เหมาะสมกับเน้ือหาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ การสร้างบทเรียนช่วยสอนเพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอน การใช้ Multimedia ประกอบการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมในการติดต่อสื่อสารประกอบการเรียนการสอนได้ (E-mail, Webboard, 
Chat) การใช้คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอ (ผลงาน การบรรยาย การสอน) การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ให้เข้ากับเน้ือหาที่สอนได้ การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประเมินผู้เรียน และการนํา
คอมพิวเตอร์มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  

 จงกล ศิริประภา (2550) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ เก่ียวกับทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงช้ันที่ 3 
ผู้ เ ช่ียวชาญ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบด้วย 

 1. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ทักษะในการจัดการกับแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ การอินสตอร์
(Install) การรีมูท (Remove) การใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ทักษะ
เก่ียวกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ ได้แก่ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการทําเอกสารเช่น 
ไมโครซอฟต์เวิร์ด โปรแกรมนําเสนอผลงาน เช่นไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ โปรแกรมทางด้าน
คณิตศาสตร์ เช่น ไมโครซอฟต์เอ็กเซล โปรแกรมีโอมิเตอร์ สเกตแพค คาไบร กราฟเมทิกา แมทเมติก 
มาเพิล แมทแลพ แมทแคด ทักษะเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ สามารถเขียนโฟร์
ชาร์ตวางแผนและวิเคราะห์โครงสร้างเน้ือหาเพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทักษะเก่ียวกับภาษาเขียนโปรแกรมได้แก่ สามารถเขียนโฟร์ชาร์ตเพ่ือ
วิเคราะห์และวางแผนเพ่ือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

2. ทักษะเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต ได้แก่ สามารถสืบค้น ดาวน์โหลดข้อมูล รับ-ส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และประเมินเว็บไซต์  

3. ทักษะเก่ียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  ได้แก่ สามารถใช้งานกล้องดิจิตอล อุปกรณ์
สื่อโสตทัศน์และเครื่องคํานวณเชิงกราฟ 

 ภรณี หลาวทอง (2554, หน้า 76) ได้ศึกษาความจําเป็นและสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอนสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
พบว่า มีความจําเป็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอนดังน้ี  

 1. ด้านการใช้ฮาร์ดแวร์ เก่ียวกับข้ันตอนการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์          
 2. ด้านการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ เก่ียวกับการใช้ MS Windows   
 3. ด้านการใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน  
 4. ด้านการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป  
 5. ด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต เก่ียวกับการใช้ Search Engine เช่น google, yahoo  
 6. ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และการสอนผ่านเว็บ (WBI)  



 

37 

 
 

 7. ด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน  
 8. ด้านการประเมินผลการเรียนการสอนโดยการใช้คอมพิวเตอร์  
 9. ด้านกฎหมาย มารยาทและจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 สายฝน เป้าพะเนา (2555, บทคัดย่อ) กล่าวถึงทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ในปัจจุบันที่ทันสมัยและจําเป็นมากที่สุด ประกอบด้วย  
1. ความรู้พ้ืนฐานในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่   
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ การดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์)  
3. การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้านต่าง ๆ  (โปรแกรมสํานักงาน โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรม

กราฟิก โปรแกรมมัลติมิเดียและโปรแกรมสําหรับการสร้างสื่อการสอนและโปรแกรมทางสถิติ )   
4. ทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต (ทักษะการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมค้นดูเว็บ 

ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ การสนทนาผ่านเครือข่าย สังคมเครือข่าย การใช้เครื่องมือในการค้นหาข้อมูล
รวมถึงวิธีการค้นหา การเช่ือมโยงการ แลกเปลี่ยนข้อมูล การสร้างบล็อกเพ่ือจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล  

5. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์และแก้ปัญหา (การประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน การนําเสนอในรูปแบบของสื่อ
ที่น่าสนใจ และทักษะในการวินิจฉัยความน่าเช่ือถือของข้อมูล) 
 สุพินดา เลิศฤทธ์ิ (2557, หน้า 137-141) ศึกษาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ขั้นพ้ืนฐานสําคัญที่ครูควรมีเพ่ือ
ใช้ทั้งในการเรยีนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครู พบว่ามีสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดังต่อไปนี้ 

 1. สมรรถนะการใช้อินเทอร์เน็ตของครูเป็นหน่ึงในสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนที่อยู่ในระดับความต้องการระดับสูง  

 2. สมรรถนะด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งจะช่วยให้
ครูผู้สอนไม่เพียงแต่ที่จะเอาชนะอุปสรรคทางเทคโนโลยีแล้ว แต่ยังช่วยให้เกิดการบูรณาการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าในการสอนและการเรียนรู้ 

 3. สมรรถนะด้านการผลิตสื่อการสอน ครูควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง e-Learning 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนครูสามารถใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการ
ผลิตสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถประเมินสื่อการสอนให้สอดคล้องกับเน้ือหาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 4. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
การใช้ ICT เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการเรียนการสอน สามารถพัฒนาและสง่เสริมให้นักเรยีนเกิดการ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที ่และตามศักยภาพของตน  

 5. สมรรถนะด้านการเข้าถึงข้อมูลครูควรมีความสามารถระบุได้ว่า ข้อมูลที่ต้องการจะหา 
มาได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทใด สามารถบันทึกข้อมูลทีม่ี หรือที่หา
มาได้ เก็บไว้ที่หน่วยความจํา สามารถจัดเกบ็ข้อมูล  
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6. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการติดต่อสื่อสาร การที่ครู
สามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทําให้ครสูามารถ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับนักเรียน ครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน ครูกับ
โรงเรียนและระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน 

 7. สมรรถนะด้านการใช้อุปกรณ์ (ฮาร์ดแวร์) และโปรแกรม (ซอฟต์แวร์) ครูควรมีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่โรงเรียนจัดให้เพ่ือการสอน พร้อมที่จะเรียนรู้ในการใช้
อุปกรณ์ดิจิทัลและซอฟต์แวร์ตลอดจนเทคโนโลยีใหม ่ ๆ  ที่เกิดขึ้น 

8. สมรรถนะด้านความรู้ด้านกฎหมาย สังคมและจริยธรรมการที่ครูควรมีความรู้ความ
เข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีน้ันได้รวมถึงการมีความตระหนักถึง
กฎหมายคุ้มครองสิทธิต่าง  ๆ  เช่น สิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสทิธ์ิและ
สิทธิบัตร 

9. สมรรถนะด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 
ดนุภัค เชาว์ศรีกุล (2558, หน้า 53) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถ 

ในการใช้ ICT สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้น 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 การกําหนดสิ่งที่จะทํากิจกรรมที่นักเรียนพูดคุยตกลงกันเลือกสิ่งที่จะทําสร้างแผนท่ี 
ความคิดภาพรวมของสิ่งที่จะทําแบ่งหน้าที่กันแล้วนําเสนอช้ินงานสื่อที่ใช้ ได้แก่ คลิปวีดิโอ เรื่อง ส้ม 
เก็บไว้ได้นานอย่างไร คลิปวีดิโอเร่ืองเทคโนโลยีน่ารู้ หัวข้อการเลือกใช้และการจัดการเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ ตัวอย่างช้ินงานแผนที่ความคิด ขั้นที่ 2 การวางแผนกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันร่างภาพสิ่งที่
จะทําแล้วนําเสนอช้ินงาน สื่อที่ใช้ ได้แก่ คลิปวีดิโอ เรื่อง การถ่ายทอดความคิดหัวข้อภาพร่าง 3 มิติ 
ตัวอย่างภาพร่างช้ินงาน ขั้นที่ 3 การลงมือทํากิจกรรมที่นักเรียนลง มือสร้างสิ่งที่จะทําเป็นทีม สื่อที่ใช้ 
ได้แก่ กระติบข้าว เกมฝึกความคิดคล่อง คลิปวีดิโอ เรื่อง การสร้างโมบายจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นและ
ขั้นที่ 4 การสะท้อนความรู้กิจกรรมที่นักเรียนเล่าประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้แล้วนําเสนอผลงานของทีม
โดยใช้ ICT สื่อที่ใช้ ได้แก่ ตัวอย่างผลงานการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบสไลด์ คลิปวีดิโอ เรื่อง การ
สร้างโมบายจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น 

AECT Goverment. (1988) มีนโยบายให้ครูใหมแ่ละครูฝกึหัด ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้น
ไปจะต้องมีสมรรถนะทั้งหมด 5 ด้านดังน้ี 

1. ความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยความเข้าใจเก่ียวกับส่วนประกอบของ
ฮาร์ดแวร์ สามารถใช้ซอฟท์แวร์ครอบคลุมถึงการใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน ฐานข้อมูล ตารางกราฟิกและ
งานด้านศิลปะ การผลิตสิ่งตีพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่ฝึกฝนและฝึกหัด สามารถแก้ไข
ข้อมูลข่าวสารจากซีดี - รอมได้ 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวข้องกับการใช้สื่อผสมและ Interactive applications 
อินเตอร์เน็ตและอีเมล์ รับทราบถึงการพัฒนาและสิ่งที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. คุณค่าของซอฟท์แวร์ ต้องการครูที่มีสมรรถนะในการประเมินความมีคุณค่าของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานกับการศึกษา เช่น การเขียนแผนการสอน การถ่ายทอดและ
ประเมินผล 
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4. ประเด็นทางการศึกษาเกี่ยวกับครูซึ่งสามารถเข้าใจเก่ียวกับการจัดการในช้ันเรียน ศูนย์
การเรียนรู้ของนักเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการให้การแนะ
แนวของครูให้มากกว่าการสอน เช่น ต้องการครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือทําประวัตินักเรียน 
รายงานผลกับฝ่ายบริหาร 

5. คุณค่าและจรรยาบรรณรวมถึงการขโมยผลงานของผู้อ่ืน ลิขสิทธ์ิ การตรวจสอบ (AECT 
Government, 1998, p. 79) 

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization : UNESCO. 
(2011, pp. 20-21 ) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก  
กําหนดกรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูที่เก่ียวข้องกับงานครู       
6 ด้าน โดยแต่ละด้านแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งในงานวิจัยน้ีพิจารณาในส่วนงานครูที่
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพ้ืนฐาน (Basic Tools) มีดังน้ี 

1. ใช้ฮาร์ดแวร์พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานได้ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องแสกน 
ภาพ และอุปกรณ์มือถือต่าง ๆ เป็นต้น  

2. ใช้โปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processors) ในการสร้างงานเอกสารเบ้ืองต้น              
3. ใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation Software) ในการสร้างงานนําเสนอเบ้ืองต้น  
4. ใช้โปรแกรมกราฟิก (Graphics Software) ในการสร้างและปรับปรุงรูปภาพเบ้ืองต้น  
5. ใช้เว็บบราวเซอร์(Web Browser) และสามารถระบุตําแหน่งเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต

โดยพิมพ์ URL (Uniform Resource Locator) ในส่วนแอดเดรสของเว็บบราวเซอร์  
6. ใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล (Search Engine) ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้  
7. ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในการส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
8. สามารถนําโปรแกรมแบบสอนเสริม (Tutorial Software) และโปรแกรมแบบฝึกหัด 

(Drill and Practice Software) มาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในเนื้อหาสาระให้กับ
ผู้เรียนได้  

9. ค้นหาและประเมินแหล่งทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตที่จะนํามาใช้ในการเรียนการสอน    
Integrating New Technologies Into the Methods of Education. (2001 p. 79) ได้

กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสมรรถนะทางเทคโนโลยีของครูไว้ดังน้ี 
1. สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายรวมถึงการติดต้ังซอฟท์แวร์และเข้าถึง

โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูล บันทึก และลบแฟ้มข้อมูล การจัดการกับโฟลเดอร์ได้ 
2. ใช้คําศัพท์เฉพาะสาขาวิชาที่เก่ียวโยงกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ

การเขียนและการพูด ในการติดต่อสื่อสาร 
3. บรรยายและการดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และ  
4. สามารถใช้งานอุปกรณ์เฉพาะสาขาวิชาได้ เช่น การใช้เครื่องฉาย LCD เครื่องเล่น

เลเซอร์ ดิสก์ การใช้เคร่ืองคํานวณในวิชาคณิตศาสตร์ คีย์บอร์ด MIDI ในวิชาดนตรี การใช้เครื่องวาด
ภาพ และ กล้องวีดิทัศน์ในวิชาเก่ียวกับศิลปะ โดยใช้เพ่ือการสนับสนุนในการเรียนการสอน 

5. แสดงให้เห็นถึงการตระหนักในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในธุรกิจ
อุตสาหกรรมและสังคม 



 

40 

 
 

6. แสดงให้เห็นถึงความรู้ จรยิธรรม กฎหมาย เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
7. แสดงให้เห็นถึงการตระหนักเก่ียวกับการนําแหล่งความรู้เข้าไปใช้กับความต้องการ

ของนักเรียน 
8. การใช้ World Wide Web เพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถวิเคราะห์ความ

น่าเช่ือถือความถูกต้องของข้อมูลได้ 
9. การใช้สื่ออิเลกทรอนิกสใ์นการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลและสามารถวิเคราะห์ความ

น่าเช่ือถือความถูกต้องของข้อมูลได้ 
10. สามารถใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับเสียง วีดิทัศน์ ในการเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ความ

น่าเช่ือถือความถูกต้องของข้อมูลได้ 
11. สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและ E-mail ในการติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน ๆ ได้ 
12. สามารถใช้วิดีโอคอนเฟอเรนส ์ในการติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืนได้ 
13. สามารถใช้ซอฟท์แวร์เกี่ยวกับการนําเสนอได้ 
14. สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ 
15. สามารถผลิตสื่อที่เก่ียวกับออดิโอได้ 
16. สามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคําได้ 
17. สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลได้ 
18. สามารถใช้โปรแกรมตารางคํานวณได้ 
19. สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับกราฟิกได้ 
20. สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่ช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนได้  

North Carolina Department of Public Instruction (2000, p. 56 อ้างใน  
ภรณี หลาวทอง, 2554, หน้า 27-28) ได้กําหนดสมรรถนะพ้ืนฐานสําหรับครูไว้ดังน้ี 

1. ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. การติดต้ังและการบํารุงรักษาและการแก้ปัญหา 
3. การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา 
4. การใช้โปรแกรมคํานวณตาราง 
5. การใช้ฐานข้อมูล 
6. การใช้ระบบเครือข่าย 
7. การใช้การติดต่อสื่อสารทางไกลในการเรียนการสอน 
8. การใช้สื่อในการติดต่อสื่อสาร 
9. การนําสื่อผสมเข้าไปใช้ในการเรียนการสอน 
10. เก่ียวกับทางด้านหลักสูตร 
11. มีความรู้แต่ละสาขาวิชา 
12. มีการออกแบบและจัดการ สิ่งแวดล้อมในการเรียนให้เหมาะสม 
13. การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
14. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จริยธรรม 
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จากการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยของนักวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครู อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(2554), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551), เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2556, หน้า 86-87), โยธิน จ่า
แท่นทะรังค์ (2550, บทคัดย่อ), วรรณิภา แป้นทอง (2551, บทคัดย่อ), ตระกูล แสงลับ (2551, 
บทคัดย่อ), ศิริรัตน์ จันทมะณี (2552) ,จงกล ศิริประภา (2550), ภรณี หลาวทอง (2554, หน้า 76),
สายฝน เป้าพะเนา (2555, บทคัดย่อ), สุพินดา เลิศฤทธ์ิ (2557), กรมการศึกษารัฐนิวเซาท์เวลล์ 
(AECT Government, 1998, p. 79) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization : 
UNESCO อ้างใน อุบลรัตน์ หริณวรรณ (2557, หน้า 148-149), Integrating New Technologies 
Into the Methods of Education. (2001, p. 79) และNorth Carolina Department of Public 
Instruction (2000, p. 56 อ้างใน ภรณี หลาวทอง 2554, หน้า 27-28)  

 ผู้วิจัยศึกษามาวิเคราะห์และสํารวจความจําเป็นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ  สําหรับครูใน
การจัดการเรียนการสอน พบว่า ประกอบด้วยทักษะดังต่อไปนี้ 1) พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) และ
คอมพิวเตอร์ การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ได้ การใช้อุปกรณ์สํารองข้อมูลจัดเก็บและ
สํารองข้อมูลได้บํารุงและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ 2) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสารด้วยจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E - mail) การสื่อสารโดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) 3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ประกอบด้วย Search Engine 
การสมัครเข้าใช้งานจากฐานข้อมูล (thailis) การสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (thailis) 4) ทักษะ
การผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป “Microsoft Word การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป“Microsoft Excel” การใช้โปรแกรม Adobe PhotoShop 5) ทักษะการนําเสนอ
ผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” ประกอบด้วยการใช้โปรแกรมนําเสนอ“Power point  6) ทักษะ
การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้   

 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคร ู
  การพัฒนาครู (teacher development) การพัฒนาบุคลากร (staff development) มี
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human resource development) มีความหมายใกล้เคียงและ
สอดคล้องกันมากและสามารถใช้แทนกันได้กับคําว่า การพัฒนาวิชาชีพ (professional 
development) นอกจากน้ี ยังสามารถใช้คําอ่ืนแทนได้อีก เช่น การฝึกอบรมระหว่างประจําการ (in - 
service training) (Ubben, Hughes, & Norris. 2001, p. 191) ซึ่งในบางครั้งจะมุ่งเน้นที่การพัฒนา
บุคลากรทางวิชาชีพ (professional staff development) เป็นกระบวนการและกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเจตคติให้กับบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติ การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาครู Heron (1996), Ubben, Hughes, & Norris 
(2001) ให้ทรรศนะตรงกันว่าการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาครู 
(personnel) ซึ่งเป็นเร่ืองการกระทําบางอย่างเพ่ือให้บุคคลได้รับเน้ือหามากขึ้นให้มีศักยภาพในการ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารที่มีความหลากหลาย
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ซึ่งบางตําราใช้คําว่าการพัฒนาครู บางตําราใช้คําว่าการพัฒนาบุคลากรสําหรับการศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษา
ค้นคว้าถือว่าเป็นคําที่มีความหมายเดียวกัน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
     2.3.1  ความหมายการพัฒนาครู 
    ผู้วิจัยศึกษาความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาครูมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ชัชวาล เจริญบุญ (2554, หน้า 61) ให้ความหมายการพัฒนาครูว่าเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การทําวิจัยในช้ันเรียน จัดทํา
โครงการพัฒนาบุคลากรและจัดสวัสดิการ เครือข่ายการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาครู แบ่งประเด็นการ
วัดออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้และมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสร้าง
นวัตกรรมและทําวิจัยในช้ันเรียน 
 ภุชงค์ บุญอภัย (2554, หน้า 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาครูหมายถึง การ
ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเป้าหมายของการเรียนการสอนเก่ียวกับ
ธรรมชาติ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ มีความเข้าใจเก่ียวกับตัวนักเรียน มีความสามารถในการออกแบบ
กิจกรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในอาชีพครูและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพ่ือนครูใน
โรงเรียนและชุมชน 

  ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2556, หน้า 10) มีความคิดเห็นว่า การพัฒนาครูเป็นกระบวนการ
หรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีจัดให้มีขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ในงาน 
ประสบการณ์ ผลิตภาพและความพึงพอใจทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ ชุมชน ประเทศชาติและ
สูงสุดเพ่ือมวลมนุษยชาติ  

จิตติมา อัครธิติพงษ์ (2556, หน้า 4) กล่าวว่า การพัฒนาครูทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและ
ระดับองค์การ จึงเป็นการศึกษาทั้งมรรควิธี (Means) ช่วงหน่ึงของชีวิตมนุษยในการเดินทางไปสู่
เป้าหมายสุดท้าย (End) ซึ่งเป็นการศึกษาองคค์วามรู้ต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้กรอบ
แนวคิด ตัวแบบ กระบวนการ รูปแบบกิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติและประเด็นอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง 

ดีลาฮาเย (Delahaye, 2000 ; 2005) กล่าวว่า การพัฒนาครูเป็นส่วนที่แยกไม่ออกจาก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และยังเกี่ยวข้องกับการบริหารความหลากหลาย การสร้างความรู้ใหม่  ๆ  
การบริหารสมัยใหม่ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การสร้างหุ้นส่วนการเรียนรู้และการเรียนรู้ในงาน 

ฮาร์ริสันและเคสเซลส์ (Harrison, And Kessels, 2004) กล่าวว่า การพัฒนาครู เป็น
กระบวนการอย่างหน่ึงในองค์การ ประกอบด้วยการวางแผนและการสนับสนุนอย่างชํานิชํานาญ เพ่ือ
จัดให้มีการเรียนรู้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กระบวนการสร้างความรู้และจัด
ประสบการณ์ใหม่  ๆ  ทั้งในสถานที่ปฏิบัติงานและที่อ่ืน  ๆ  เพ่ือความเติบโตก้าวหน้าขององค์การ
และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรโดยผ่านการนําเอาความสามารถ การปรับตัว การร่วมแรงร่วมใจและ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ของทุกคนที่ทํางานเพ่ือองค์การ  

สวอนสันและฮอลตัน (Swanson, And Holton, 2009) นิยามการพัฒนาครูไว้ว่าเป็น
กระบวนการของการพัฒนาและปลดปล่อยพลังความรู้ความสามารถเพ่ือสร้างระบบการทํางานและ
กระบวนการภายใน เช่น กระบวนการกลุ่ม ระบบงานและการทํางานของบุคลากรแต่ละคนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  



 

43 

 
 

ยอร์ก (YorKS, 2005) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ความคิดรวบยอดต่อ
บทบาทขององค์การและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ร่วมกันผลักดันและสร้างความมีประสิทธิภาพใน
งาน โดยมีบุคลากรและองค์การต่างก็บรรลุยุทธศาสตร์และพันธกิจไปพร้อม ๆ กัน  

จากการศึกษาผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของการพัฒนาครูว่า หมายถึง กระบวนการหรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาครูหรือบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้วยกระบวนการท่ีประกอบด้วย
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้เอ้ืออํานวยต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางาน  

   2.3.2 หลักการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT 
   การพัฒนาครูเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนโดย

ต้องมีกรอบแนวทางการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ต้องการให้เกิดการ
เรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติโดยต้องมีกระบวนการสําคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะและ
ทัศนคติเพ่ือสร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้วิจัยขอนําเสนอแนวคิดของ
นักวิชาการที่เก่ียวกับหลักการพัฒนาครู ดังน้ี 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2542 อ้างใน ทองไส เทียบดอกไม้ 2556 หน้า 17) ได้เสนอ
แนวคิดหลักการพัฒนามนุษย์ที่สามารถเช่ือมโยงสู่การพัฒนาครูได้ว่า การฝึกตนของมนุษย์น้ัน เรียกว่า 
การศึกษา (สิกขา) จําแนกเป็น 3 ด้าน คือ พฤติกรรม จิตใจและปัญญา เรียกว่า ไตรสิกขา ซึ่งมีสาระ
สาคัญ ดังน้ี 1) ศีล หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรมหรือทางกายและวาจาให้สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและมีผลดี 2) สมาธิ หมายถึง การฝึกฝนพัฒนาด้านจิตใจมีความสําคัญอย่าง
ย่ิงเพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรมเน่ืองจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความต้ังใจหรือเจตคติ 
และเป็นไปตามแนวเจตจํานงและแรงจูงใจอยู่เบ้ืองหลัง ถ้าจิตได้รับการพัฒนาที่ดีงามแล้ว ก็จะ
ควบคุมดูแลและนําพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามด้วย แม้ความสุข ความทุกข์ในที่สุดก็อยู่ที่ใจ 3) ปัญญา 
หมายถึง การพัฒนาปัญญาซึ่งมีความสําคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรม
ทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไรและแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาช้ีนําหรือบอกทางให้เท่าใด
และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้ทางออกแก่จิตใจ 

ชนิสา ฮวดศรี (2556, หน้า 61) กล่าวว่าหลักการพัฒนาครูหรือการพัฒนาวิชาชีพจะ
ดําเนินการพัฒนาครูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดต้องยึด
หลักการที่เช่ือว่าทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ยอมรับว่าทุกคนมีแนวโน้มที่จะพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกันโดยกําหนดเป้าหมาย
การพัฒนาที่ชัดเจน ยึดหลักการเสริมแรง หลักการสร้างความสําคัญ หลักการทําซ้ํา ทั้งน้ีต้องคํานึงถึง
เง่ือนไขหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการพัฒนาครู อาทิ กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้และ
พัฒนาไว้อย่างชัดเจน การกําหนดขอบข่ายเน้ือหาของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน การใช้รูปแบบการ
พัฒนาที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม การติดตามผลการพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นต้น 

นอกจากน้ัน จักร อินทรจักรและเกรียงไกร เจียมบุญศรี (2548, อ้างใน อนันต์ พันนึก 
2554, หน้า 47-48) ก็ได้เสนอหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ 8 ประการ คือ 

1. หลักการกําหนดวัตถุประสงค์ (establish objective) เป็นการทําให้ผูเ้ข้ารับการ 
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พัฒนาทราบว่า องค์การต้องการอะไรจากการพัฒนาในครั้งน้ี เป็นเสมือนเป้าหมายท่ี
จะต้องร่วมกันฟันฝ่าต่อไปจนกว่าจะบรรลุตามท่ีคาดหวัง การที่ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ทราบ
วัตถุประสงค์จะช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายน่าสนใจเพราะทราบเป็นอย่างดีว่าจะต้องกระทําเพ่ือ
อะไร 

2. หลักการถ่ายทอดความรู้ (transfer of training) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับ 
การพัฒนาได้มีการแสดงออกให้เห็นว่า ตนเองมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรต่อประเด็นที่ได้เรียนรู้ ซึ่ง
จะช่วยสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการเรียนรู้มากย่ิงขึ้นและหลักการน้ียังรวมถึงการเช่ือมโยงความรู้
จากเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ลักษณะเดียวกันอีกด้วย อันจะทําให้รูส้ึกเรียนรู้ได้เร็วย่ิงข้ึนเพราะว่า 
เหมือนกับความรู้เดิมที่มีอยู่และจะมีความเข้าใจมากย่ิงขึน้ 

3. หลักการสะท้อนกลับของข้อมูล (feedback) หรือการป้อนข้อมูลย้อนกลับจะ 
เป็นประโยชน์ต่อการปรับเปล่ียนแนวคิดพฤติกรรมการเรียนรู้โดยตัวของผู้เข้ารับการพัฒนาเอง หาก
เห็นว่าการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืนบุคคลน้ันจะมีแนวโน้มในการพัฒนาความรู้ต่อไป ในทาง 
กลับกันหากเป็นการสะท้อนกลับเชิงลบ บุคคลมีแนวโน้มทีจ่ะหยุดย้ังพฤติกรรมน้ัน ๆ หรือปรับเปลี่ยน 
เป็นแนวทางที่ปลอดภัยหรือรู้สึกว่ามีความสบายใจที่สุด 

4. หลักการเสริมแรง (reinforcement) เป็นการพัฒนาพฤติกรรมในลกัษณะสองทิศทาง
ตามผลของการเสริมแรง กล่าวคือ หากเป็นพฤติกรรมที่ได้รับรางวัลบุคคลจะทําต่อไป แต่หากได้รับ
การลงโทษบุคคลน้ันมีแนวโน้มที่จะหยุดพฤติกรรมดังกล่าว ส่วนรูปแบบการเสริมแรงอาจจะแตกต่าง
กันไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของบุคคลน้ัน 

5. หลักการสร้างความสําคัญ (meaningfulness) เป็นการตอบสนองต่อธรรมชาติของ
มนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความสําคัญและการยอมรับจากบรรดาบุคคลที่เขาเห็นว่ามี
ความสําคัญ ดังน้ันท่ามกลางบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีจะต้องเอ้ืออํานวยให้บุคคลได้แสดงออกให้เห็น
ว่าตัวเขามีความสําคัญอยู่ตลอดเวลา  

6. หลักการทําซ้า (repetition) เป็นการทบทวนความเข้าใจที่เกิดจากการเรียนรู้จากการ
กระทํา การทําซ้ําจะช่วยให้เกิดความม่ันใจในความรู้ที่ได้รับมา ดังน้ันเทคนิคการเรียนรู้ส่วนหน่ึง 

ควรกําหนดกิจกรรมให้บุคลากรได้มีการกระทําหรือการแสดงออกหลาย ๆ ครั้ง ย่อมช่วย
ให้การเรียนรู้มปีระโยชน์และสามารถนําไปปฏิบัติต่อไปได้ 

7. หลักการจูงใจ (motivation) เป็นการสร้างแรงจูงใจของบุคคลด้วยการตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของบุคคลด้วยการให้ในสิ่งทีบุ่คคลน้ันต้องการ ดังน้ันการฝึกอบรมหรือพัฒนาจะต้องมี
การสังเกตพฤติกรรมหรือพยายามให้บุคลากรได้แสดงออกในสิ่งที่อยู่ในความสนใจ เพ่ือเป็นข้อมูล
สําคัญที่จะกําหนดกิจกรรมให้ตรงกับประเด็นที่ต้องการ 

8. หลักการเรียนรู้ภาพรวม – รายละเอียด – ภาพรวม (whole-specifics-whole) เป็น
วิธีการเรียนรู้จากภาพรวมกว้าง ๆ ของเร่ืองที่พัฒนาให้ครอบคลุม แล้วเรียนรู้ในรายละเอียดปลีกย่อย
ในแต่ละส่วนประกอบและสรปุภาพรวมความสัมพันธ์ของภาพรวมอีกครั้ง หลักการน้ีจะช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ที่ดีย่ิงขึ้น 



 

45 

 
 

    อับเบ็น, ฮิวส์และนอร์ริช Ubben, Hughes, and Norris, (2001) กล่าวว่า การพัฒนา
ครูเป็นเร่ืองของการทําบางอย่างเพ่ือให้ครูได้รับเน้ือหามากข้ึนให้มีศักยภาพที่สามารถทําการสอนได้
อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นในปัจจุบันมีกระบวนทัศน์ที่ให้ความสําคัญดังน้ี 

   1. กระบวนทัศน์ที่คํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับนักเรียน (Results-driven Education) น่ัน
คือแผนงานหรือโครงการพัฒนาครูจะต้องคํานึงถึงการส่งผลให้ครูมีพฤติกรรมการสอนเป็นไปใน
ทางบวกที่ส่งผลดีกับนักเรียน 

   2. กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) โดยแผนงานหรือ
โครงการพัฒนาครูจะต้องมุ่งก่อให้เกิดรูปแบบการคิดอย่างเป็นระบบไม่คิดแบบแยกส่วนโดยคํานึงถึง
ว่าส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการสอนหรือการประเมินผลต่างส่งผลซึ่งกันและกันและต่างมี
อิทธิพลร่วมกันที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

   3. กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการเป็นผู้กระทํา (Active) ให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในตัวครูด้วย
ตนเอง (Constructivism) แทนการเป็นผู้ถูกกระทํา (Passive) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้โดยผู้อ่ืนดังน้ัน
แผนงานหรือโครงการพัฒนาครูควรต้องเสริมสร้างให้เกิดลักษณะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  

ดอลลีย์และฮอลตัน Dooley, (1945) and Holton, 2001 ; 2009) กล่าวว่า การพัฒนา
ครูสมัยใหม่ที่เรียกว่า “Contemporary HRD) เพ่ือก้าวไปสู่การบรรลุ 3 เป้าหมาย คือ  

1. เพ่ือการจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบโดยการเน้นให้สามารถทํางานใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ตรงตามลักษณะงานและเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ  

2. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานต่าง ๆ  ให้ดีย่ิงข้ึน  
3. เพ่ือปรับปรุงสัมพันธภาพในงานหรือสถานประกอบการอย่างเป็นกระบวนการ  

    นอกจากน้ัน Castetter and Young (2000) ได้แสดงประเด็นเปรียบเทียบให้เห็นถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่านิยมใหม่พัฒนาวิชาชีพในสองช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่น่าสนใจ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในค่านิยมการพัฒนาวิชาชีพ  
 

เดิม เปลีย่นเป็น 
ใช้หลักการจากบนลงล่าง ใช้หลักการจากล่างขึ้นบน 
มีมุมมองที่แคบ มีมุมมองที่กว้างขวางครอบคลุม 
เป็นโครงการเด่ียว เป็นโปรแกรมที่มีปฏิสัมพันธ์และส่งผลซึ่งกันและกัน 
ควบคุม กํากับ เสริมพลังอํานาจ  
มุ่งทําเพ่ือเสร็จสิ้นภารกิจ มุ่งผู้รับการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงระบบ เปลี่ยนแปลงระบบและบุคลากร 
ไม่คํานึงถึงวัฒนธรรมองค์การ ร่วมมือเพ่ือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ 
วางแผนจากส่วนกลาง วางแผนในระดับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 
แก้ปัญหาสําหรับบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือให้แก้ปัญหาตนเองได้ 
เน้นรายบุคคล เน้นทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
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 ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

เดิม เปลีย่นเป็น 
เน้นเพ่ือการเตรียมการและเสริมสร้าง 
ประสบการณ์ 

เน้นเพ่ือการปฏิบัติ 

ไม่จริงจังกับผลลัพธ์ในการพัฒนา เน้นให้เกิดผลลัพธ์จากการพัฒนา 
พัฒนาครูเก่ียวกับการสอน พัฒนาครูที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เน้นเพียงเพ่ือเติมเต็มส่วนบุคคล มีจุดมุ่งหมายทั้งตัวบุคคล กลุ่มและระบบ 
พัฒนาเป็นคร้ัง ๆ  เฉพาะกิจ พัฒนาอย่างเป็นกระบวนการต่อเน่ือง 
เป็นโปรแกรมเบ้ียหัวแตก ไมม่ีการจัดการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์เชิงระบบและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน 
การสนับสนุนด้านการเงินมีจํากัด การสนับสนุนการเงินทั้งจากส่วนกลาง เขตพ้ืนที่ 

และสถานศึกษา 
เน้นการซ่อมเสริมหรือแก้ไข เน้นการซ่อมเสริม แก้ไขและความก้าวหน้า 
ริเร่ิมโดยฝ่ายบริหาร ริเร่ิมร่วมกันทั้งฝ่ายบริหารและทีมงาน 
เป็นแบบทางการ เป็นท้ังแบบทางการและไม่ทางการ 
เป็นโปรแกรมที่ได้รับการกําหนดไว้แล้ว เป็นโปรแกรมที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน 
พ่ึงพาผู้เช่ียวชาญจากภายนอก รับการสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกตาม 

ความเหมาะสม 
คาดคะเนว่าจะได้รับผลกระทบในทางที่ดี มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง 
จัดตามความเคยชินและประสบการณ์ที่ม ี มีการสํารวจในเชิงทฤษฎี 
พัฒนาบทบาท พัฒนาทั้งบทบาทและวิชาชีพ 
วางแผนแบบสุม่เป็นบางส่วนบางเรื่อง วางแผนทั้งระบบ 
ประเมินระบบ ประเมินระบบและประเมินตนเอง 
เป็นโครงการที่ไม่เช่ือมโยงกันเฉพาะกิจและแยกส่วน เป็นตัวแบบการพัฒนาวิชาชีพเชิงระบบ 
ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์จาํกัด ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 
ใช้วิธีการและรูปแบบที่จํากัด ใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย 
ขาดการใช้การคิดอย่างเป็นระบบ ใช้การคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

ระบบ 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในค่านิยมการพัฒนาวิชาชีพในสอง
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนาวิชาชีพแบบใหม่น้ันจะเป็นการดําเนินการที่ใช้หลักการจาก
ล่างขึ้นบน มีมุมมองที่กว้างขวางครอบคลุมเป็นโปรแกรมที่มีปฏิสัมพันธ์และส่งผลซึ่งกันและกันมุ่งเน้น
ที่ผู้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบและบุคลากร วางแผนในระดับหน่วยงานผู้ปฏิบัติพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือให้แก้ปัญหาตนเองได้เน้นทั้งรายบุคคลและกลุ่มมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงทั้งตัว
บุคคล กลุ่มบุคคลและระบบ มีการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการต่อเน่ืองทั้งเป็นแบบทางการและไม่
ทางการ โดยจะพัฒนาทั้งบทบาทและวิชาชีพและเน้นการประเมินระบบและประเมินตนเอง เป็นต้น 
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ซึ่งแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่แตกต่างจากในอดีต เดิมนักการศึกษามีมุมมองเก่ียวกับ         
การพัฒนาวิชาชีพในวงแคบ แต่มุมมองในการพัฒนาวิชาชีพแบบใหม่มีทัศนะที่กว้างข้ึนทั้งในเร่ืองของ
กิจกรรม (activity) และกระบวนการ (process) เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติของบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีจุดเน้นเพ่ือให้ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (student learning) ซึ่งถือ
ว่าเป้าหมายสุดท้าย (ultimate goal) ที่ต้องการให้เกิดข้ึนจากการพัฒนา โดยปัจจุบันแนวความคิด
ด้านการอบรมรวมทั้งการเรียนการสอนทั่วไปกําลังปรับเปลี่ยนและปฏิรูปตนเองเพ่ือให้สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์การ โดยเน้นแนวคิดการอบรมแนวใหม่ ซึ่งได้แก่ ทักษะ แรงจูงใจ 
นําไปปฏิบัติและทักษะสามารถพัฒนาได้จากการฝึกอบรม การเรียนรู้เกิดจากศักยภาพ แรงจูงใจของ
ผู้เรียน วิธีการและศักยภาพของวิทยากรหรือผู้ฝึกอบรม การปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นเป็นผลมาจากการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคล บรรทัดฐานของกลุ่มทํางานและบรรยากาศทั่วไปขององค์การ 

ซึ่งการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยนําหลักการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน ICT โดยใช้แนวคิด   
การพัฒนาวิชาชีพแบบใหม่มีทัศนะที่กว้างขึ้น ทั้งในเร่ืองของกิจกรรม (activity) และกระบวนการ 
(process) เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและของครูมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี
จุดมุ่งหมาย  เพ่ือการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพ่ิมขึ้น 

  2.3.3 กระบวนการพัฒนาครู 
          กัสคีย์ Guskey (2000) อ้างในวิโรจน์ สารรัตนะ (2556, หน้า 114) ยังนําเสนอ

หลักการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิผล ไว้ดังน้ี คือ 1) เน้นเพ่ือการเรียนรู้และเพ่ือนักเรียนที่ชัดเจนซึ่ง
โดยปกติจะพิจารณาจากองค์ประกอบที่เป็นได้ทั้งจุดมุ่งหมาย (goal) และเป็นผลลัพธ์ (outcome)   
ใน 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย เช่น ความรู้และความเข้าใจด้านจิตพิสัย เช่น ทัศนคติและค่านิยมด้าน
ทักษะพิสัยเช่นทักษะพฤติกรรมและการปฏิบัติ 2) เน้นการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคลระดับกลุ่ม  
และระดับองค์การ 3) มุ่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะคิดใหญ่แต่เริ่มทีละนิด (think big, but start 
small) จากชุดปฏิบัติการเล็กหลายชุด (a series of smaller steps) โดยเน้นการเปลี่ยนแปลง       
ในประเด็นเก่ียวกับการสอนและการเรียนรู้โดยมีลักษณะสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพ มี 3 ลักษณะ 
ดังน้ีคือ  
  1. เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมาย (purposeful process) จะช่วยให้การกําหนดเน้ือหา
และวัสดุอุปกรณ์กระบวนการหรือแนวปฏิบัติตลอดจนแนวการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลขึ้น
ซึ่งก็มีแนวทางที่จะทําได้ ดังน้ี 1) การกําหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเป็นจุดเร่ิมต้นที่สําคัญเพราะ        
ในบรรดาตัวแปรที่ส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิผลการกําหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ถือเป็น
ตัวแปรที่มีความสําคัญที่สุดตามทัศนะของทฤษฎีการกําหนดจุดหมาย (goal-setting theory) 
(Bartol et al, 1998, อ้างถึงใน วิโรจน์สารรัตนะ, 2551) โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการให้มีการ
ปฏิบัติการ ในช้ันเรียนหรือในโรงเรียนเพ่ือให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจะช่วยให้สามารถ
กําหนดผลลัพธ์ ที่คาดหวัง (intended outcome) ได้ชัดเจนขึ้นในลักษณะที่เรียกว่า “เริ่มต้นโดยมี
ผลลัพธ์อยู่ในใจ” (beginning with the end in mind) หรืออาจจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาวิชาชีพที่
มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ (results - driven professional development) ตามทัศนะของ Sparks (1996 
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อ้างถึงใน วิโรจน์สารรัตนะ, 2551) 2) การทําให้มั่นใจว่าจุดมุ่งหมายน้ันมีคุณค่า มีความหมาย เพราะ
ใช่ว่าทุกจุดหมายจะมีความสําคัญเท่ากันหรือมีคุณค่า ดังน้ันจะต้องมีวิธีการที่จะตรวจสอบความสําคัญ
หรือคุณค่า ของจุดมุ่งหมายน้ัน 3) มีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามจุดมุ่งหมายน้ันที่คํานึงถึงการมี
ตัวบ่งช้ี ที่หลากหลาย (multiple indicators) ทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง  
  2. เป็นกระบวนการต่อเน่ือง (ongoing process) เน่ืองจากการศึกษาเป็นสาขาที่มีพลวัต 
(dynamic) เป็นสาขาที่มีการขยายตัวขององค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ
ในสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ บุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจะต้องสํารวจถึง       
ความมีประสิทธิผลของสิ่งที่ตนเองกําลังทําอยู่ ประเมินถึงสภาพปฏิบัติงานในปัจจุบัน ทําการปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลงหากสิ่งที่ทําน้ันยังเป็นไปได้ไม่ดีและพยายามหาทางเลือกหรือโอกาสใหม่ ๆ เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขอยู่อย่างต่อเน่ืองกิจกรรมบางประการจะเกิดข้ึน เช่น การทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการ
อ่านวารสารหรือเอกสารทางวิชาชีพ การสังเกตห้องเรียนการสนทนาระหว่างครูด้วยกันเองหรือกับ
ผู้บริหารเป็นต้น  
  3. เป็นกระบวนเชิงระบบ (systemic process) จะต้องไม่มุ่งพัฒนาในส่วนใดส่วนหน่ึง
หรือในระดับใดระดับหน่ึงเท่าน้ันแต่จะต้องในทุกส่วนอย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
ทั้งในระดับรายบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ และประเด็นที่ควรคํานึงถึงที่สําคัญอีกประการ
หน่ึงคือการพัฒนาวิชาชีพน้ันจะต้องกระทําเพ่ือคนทุกคน (for everyone) ที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนแม้แต่ผู้ปกครองหรือชุมชนในบางโอกาสบางกรณีที่เหมาะสม 

จากแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือให้มีความรู้และทักษะใหม่โดยมีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) แสดงกระบวนการพัฒนา
วิชาชีพเพ่ือให้มีความรู้และทักษะด้าน ICT ดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  แสดงกระบวนการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือให้มีความรู้และทกัษะด้าน ICT 

 
 2.3.3 รูปแบบการพัฒนาครู  

    การพัฒนาครูอาจจะมีความแตกต่างกันได้ในสภาพการจัดเตรียมที่แตกต่างกันหรือ
แม้แต่ในสภาพการจัดเตรียมเพียงแบบเดียว การพัฒนาด้านวิชาชีพครูควรมีความหลากหลายรูปแบบ

1. ปัจจัยนําเขา้ 
(inputs) 

  - แนวคิดพื้นฐาน 
  - เอกสาร 
  - วัสดุอุปกรณ์ 
   

2. กระบวนการ 
(transformation process) 

- การเตรียมการพัฒนา 
- รูปแบบการพฒันา 
- การประเมินผล 

3. ผลลพัธ ์(outputs) 
- ความรู้ใหม ่
- ทักษะใหม่ 
- ประสิทธิภาพการ
นําไปใช ้

ข้อมูลย้อนกลบั (feedback) 
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ในการพัฒนาครูอาจมีหลายรูปแบบหรือหลายวิธี ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดในการพัฒนาครูรายละเอียด      
มีดังน้ี 

 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 101-102) ได้เสนอวิธีการ 
การพัฒนาครูไว้ดังน้ี 

 1. การปฐมนิเทศจัดข้ึนสําหรับผู้ที่เข้ารับราชการใหม่หรือผู้ปฏิบัติงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้เร่ืองการปฐมนิเทศคือการแนะนําสถานที่ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  
การจัดองค์กรการรู้จักผู้ร่วมงานและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นต้น 

 2. การอบรม เป็นการปรึกษาหารือช้ีแจงในการตัดสินใจหรือการรวบรวมข้อมูลต้ังแต่    
3 คนข้ึนไป วิธีการที่ใช้เช่นการอบรมสัมมนาเพ่ือให้ครูได้ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
การวางแผนในการปฏิบัติงานการอบรมประจําเดือนเพ่ือช้ีแจงการปฏิบัติราชการและเสริมความรู้ต่าง 
ๆ การอบรมสายช้ันเป็นการพัฒนาความรู้ในแต่ละสายช้ันสําหรับการอบรม 
 3. การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร 
เพ่ือให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสภาพการณ์ปัจจุบันและในอนาคตเช่นการพัฒนา
หลักสูตร 
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการจัดเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจและเพ่ิม
ความสามารถเร่ืองต่าง ๆ ที่คณะครูมีความต้องการและได้ฝึกปฏิบัติจริง เช่น การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนแผนการสอนการเขียนคําขอและผลงานทางวิชาการ การทําและการใช้สื่อการ
เรียนการสอนการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเป็นต้น 
 5. การปฏิบัติจริงเป็นการนําความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ ให้คณะครูที่มีความรู้ความสามารถ 
นําไปทดลองการปฏิบัติจริงแล้วนําผลมาเสนอที่ประชุม เพ่ือให้คณะครูคนอ่ืนนําไปปฏิบัติตาม เช่น 
การพัฒนาแผนการสอนการพัฒนาวิธีสอนเป็นต้น 
 6. การศึกษาเอกสารเป็นวิธีพัฒนาความรู้ความสามารถของครูด้วยการอ่านหนังสือที่ 
เก่ียวข้อง 
 7. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเป็นวิธีพัฒนาความรู้และขั้นตอนการปฏิบัติของครูด้วย 
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานให้คณะครูในแต่ละงานท่ีเ ก่ียวข้องได้มีไ ว้ศึกษาและเป็นคู่มือ             
การปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการวางแผนการบริหารโรงเรียน การรับสมัครนักเรียนช้ันก่อนประถมศึกษา
การรับบริจาค เป็นต้น 
 8. การเข้าศึกษาอบรมนอกสังกัดสนับสนุนให้คณะครูได้เข้าประชุมอบรมในวิชาการ 
ต่าง ๆ  ในหน่วยงานนอกสังกัดจัดเพ่ิมเติมโดยการร่วมออกค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 9. การศึกษาดูงานเป็นวิธีการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรง 
ประหยัดเวลาเป็นที่ช่ืนชอบของบุคลากรที่ได้เห็นตัวอย่างผลงานและให้ความสนใจในการปฏิบัติตาม     

จินตนา ศรีสารคาม (2554, หน้า 66) สังเคราะห์รูปแบบในการพัฒนาตามโปรแกรม
โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้อย่างผสมผสานกันโดยจัดกลุ่ม
รูปแบบในการพัฒนาตามโปรแกรมดังน้ี 
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 1. รูปแบบการให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง เป็นรูปแบบ
พ้ืนฐานและรูปแบบการฝึกอบรม จัดในระยะเร่ิมแรกของการดําเนินงานตามโปรแกรมซึ่งอาจจัดด้วย
วิธีการเชิญวิทยากร การศึกษาเอกสาร การระดมสมอง การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

2. รูปแบบการพัฒนาตนเองและรูปแบบการสืบค้นหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้เป็น
การพัฒนาที่ต่อเน่ืองเป็นระบบและย่ังยืน เน้นการสร้างชุมชนการเรียนรู้ การมีแหล่งเรียนรู้ การศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge)  
 3. รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม รูปแบบการเป็นพ่ีเลี้ยงและรูปแบบการสังเกตหรือการ 
ประเมิน  
 สิริลักษณ์ สามารถ (2554, หน้า 113 ) ได้สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือการปฏิรูป
การเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กประกอบด้วย 8 รูปแบบ ดังน้ี 1) รูปแบบการฝึกอบรม 
(training model) 2) รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม (study groups model) 3) รูปแบบการให้มีส่วน
เก่ียวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง (involvement in a development  
improvement process model) 4) รูปแบบการเป็นพ่ีเลี้ยง (mentoring model) 5) รูปแบบการ
พัฒนาตนเอง (individually guided activities model) 6) รูปแบบให้การศึกษาและส่งเสริมให้
พัฒนาตนเอง (self - development) 7) รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Training) และ 8) รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Reaearch-based 
Training) 

อนันต์ พันนึก (2554, หน้า 97) สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาวิชาชาชีพในการวิจัยโดย 
ประยุกต์ใช้แบบผสมผสานกันเพ่ือการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 11 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการฝึกอบรม 2) รูปแบบการพัฒนา
ตนเอง 3) รูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน 4) การให้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 5) รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม 6) รูปแบบการสืบค้นหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 7) รูปแบบ
การเป็นพ่ีเลี้ยง 8) รูปแบบการปฐมนิเทศ 9) รูปแบบการจัดทําคู่มือ 10) รูปแบบการศึกษาดูงานและ
11) รูปแบบการพัฒนาในงาน 
    ถาวร คูณิรัตน์ (2556, หน้า 120-121) วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ
โดยการตรวจสอบธรรมาภิบาล ของผู้มีส่วนได้เสียสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้รูปแบบการพัฒนาอย่างผสมผสานกัน 4 รูปแบบ ดังน้ี  

 1. รูปแบบการศึกษารายบุคคล เป็นการศึกษาเอกสารคู่มือระบบด้วยตนเองรายบุคคล 
และการนําไปปฏิบัติจริงในหน้าที่  

 2. รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม ประกอบด้วย การระดมสมองและการจัดกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสามัคคี ความเป็นทีมงาน ในการสร้างพลังความรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย  

 3. รูปแบบการฝึกอบรม โดยจัดให้การฝึกอบรมในลักษณะเชิงปฏิบัติการเพ่ือเป็นการสร้าง
ความตระหนักความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาและมีการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะไปด้วย  
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  4. รูปแบบการให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุงโดยให้ร่วมกัน
กําหนดแผนการดําเนินการ และการปฏิบัติตามแผนด้วยตนเอง การมีอิสระในการแสดงความเห็น 
เพ่ือการปรับและแก้ไขระบบรวมทั้งได้ร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นเพ่ิมเติม 

McBeath (1997, p. 212) เสนอแนะวิธีการหรือองค์ประกอบในการพัฒนาบุคคล ดังน้ี 
  1. การวางแผนประสบการณ์ทํางาน เป็นการมอบหมายงานอย่างใหม่ให้เพ่ือให้โอกาสท่ี

จะเรียนรู้งานอย่างใหม่ อาจเป็นงานภายในหรือภายนอกองค์กร อาจเป็นบางเวลาหรือเต็มเวลา 
 2. การฝึกอบรม เป็นการเพ่ิมความรู้ และทักษะในการทํางานในปัจจุบัน หรือเพ่ือเตรียมที่

จะทํางานใหม่ในอนาคต และเป็นการทําให้มีความรู้ทางเทคนิคให้ทันสมัยขึ้น 
 3. การศึกษาต่อ เพ่ือให้มีวุฒิสูงขึ้นหรือเพ่ือพัฒนาทักษะต่าง ๆ  หรืออาจเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ด้วยวิธีการอย่างอ่ืนและอ่านวารสารทางวิชาชีพ 
  4. การเสนอแนะ การมีพ่ีเลี้ยงและการแนะแนว 

Robert (1990) และ Seldin (1988) ได้เสนอโปรแกรมหรือรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 
ไว้ดังต่อไปนี้ 1) การพัฒนาด้วยระบบพ่ีเลี้ยง 2) การจัดปฐมนิเทศ 3) การจัดทําคู่มือ 4) การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ 5) การฝึกอบรมและ 6) การศึกษาดูงาน 

Spark & Loucks-Horsley (1989) และของ Drago-Severson (1994) (อ้างถึงในวิโรจน์          
สารรัตนะ, 2556) กล่าวถึงการพัฒนาวิชาชีพ 7 รูปแบบดังน้ี 
 1. รูปแบบการฝึกอบรม (training model) เป็นรูปแบบที่ใช้กันมาจนถือเป็นปกติที่ทุกคน
ต่างมีประสบการณ์ซึ่งการฝึกอบรมนี้อาจเป็นการนําเสนอและการอภิปรายผลงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการสัมมนาการสาธิตบทบาทสมมุติการจําลองสถานการณ์หรือการสอนระดับจุลภาค 
เป็นต้น 
 2. รูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน (observation/assessment model) อาจเป็นการ
สังเกตคนอ่ืนหรือคนอ่ืนสังเกตตัวเราอาจเป็นรายเด่ียวหรือเป็นกลุ่มเพ่ือให้ได้ผลสะท้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตัวอย่างเทคนิคที่ใช้อาจเป็น peer coaching หรือ clinical 
supervision เป็นต้น 
 3. รูปแบบการให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง (involvement in 
a development improvement process model) เพราะการพัฒนาหรือปรับปรุงเร่ืองใดเรื่อง
หน่ึงจําเป็นต้องอาศัยความรู้ใหม่ ๆ ทักษะใหม่ ๆ จะทําให้ผู้ที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมน้ันต้องมีการศึกษา
หาความรู้และพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมมีโอกาสในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ตลอดจนมีการตัดสินใจร่วมและผลจากการมีส่วนร่วมน้ันจะทําให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของและการมีพันธะผูกพันต่อการนําไปปฏิบัติให้บรรลุผลซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงในเร่ืองน้ัน ๆ ด้วย 
 4. รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม (study groups model) ในกรณีที่โรงเรียนต้องการหาทาง
แก้ปัญหาหลักร่วมกันจากทุกคนทุกฝ่ายโดยหากปัญหาหลักน้ันสามารถแยกย่อยเป็นหลายประเด็นก็
จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ อาจจะกลุ่มละ 4 - 6 ราย เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในส่วนของกลุ่ม
น้ันในตอนท้ายเมื่อมีการนําเสนอและแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่มร่วมกันจะ
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ก่อให้เกิด การแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลก่อให้การเรียนรู้และก่อให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาครูอีกรูปแบบหน่ึง 
 5. รูปแบบการสืบค้นหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (inquiry/action research model) เป็น
ความพยายามที่จะแก้ปัญหาหรือหาคําตอบในข้อคําถามที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานซึ่งอาจกระทํา    
ทั้งในระดับบุคคลระดับกลุ่มหรือระดับโรงเรียนและสามารถกระทําได้หลายวิธีการแต่โดยทั่วไปจะมี
ขั้นตอนดังน้ี 1) กําหนดหรือเลือกปัญหาหรือคําถามที่สนใจ 2) รวบรวมจัดกระทําและแปลความใน
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น 3) ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4) กําหนด
ทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติและ 5) ลงมือปฏิบัติและสรุปเป็นเอกสาร 
 6. รูปแบบการพัฒนาตนเอง (individually guided activities model) โดยแต่ละบุคคล 
จะกําหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองแล้วเลือกกิจกรรมเพื่อการปฏิบัติที่เช่ือว่าจะช่วย
ให้บรรลุผลสําเร็จเป็นรูปแบบที่มีข้อตกลงเบ้ืองต้นว่าบุคคลสามารถจะตัดสินถึงความต้องการจําเป็น 
ในการเรียนรู้ของตนเองได้ดีที่สุดสามารถที่จะกําหนดทิศทางและริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองได้และมี
แรงจูงใจในตนเองได้มากขึ้นจากการท่ีได้มีโอกาสได้ริเริ่มและวางแผนในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเขา
เองอย่างไรก็ตามรูปแบบแบบน้ีอาจมีจุดอ่อนที่อาจจะขาดการมีส่วนร่วมหรือการแลกเปลี่ยนกับบุคคล
อ่ืนดังน้ันจึงควรออกแบบให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนด้วย 
 7. รูปแบบการเป็นพ่ีเลี้ยง (mentoring model) นิยมจับคู่กันระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์  
และประสบผลสําเร็จแล้วกับบุคคลที่เริ่มงานใหม่หรือที่มีประสบการณ์น้อยกว่าโดยให้มีการอภิปราย
กันถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวิชาชีพการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกลยุทธ์ที่จะให้การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิผลการสะท้อนถึงวิธีการที่ใช้กันอยู่การสังเกตการณ์ทํางานและการใช้เทคนิคเพ่ือการปรับปรุง
แก้ไข 

Guskey (2000, p 22 - 28) กล่าวถึงรูปแบบในการพัฒนาครูที่เป็นรูปแบบเปิดโอกาส
เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะทางวิชาชีพแก่บุคลากร ไว้ 8 ประการ คือ 
 1. การฝึกอบรม (training) การฝึกอบรม เป็นการให้ผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญได้ถ่ายทอด
ความคิดประสบการณ์ไปยังกลุ่มโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ  รูปแบบของการฝึกอบรม เช่น การอภิปราย 
ประชุมปฏิบัติการ บรรยาย สัมมนา สาธิต การแสดงบทบาท สถานการณ์จําลอง เป็นต้น  
 2. การสังเกต (observation) วิธีการเรียนรู้ที่ดีอย่างหน่ึง คือ การสังเกตผู้อ่ืนหรือให้ผู้อ่ืน
สังเกต และให้ข้อมูลย้อนกลับจากการสังเกต การแนะนําโดยเพ่ือน (peer coaching) และการนิเทศ
เป็นตัวอย่างของตัวแบบน้ี 
 3. การมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนา (involvement) นักวิชาการหรือคณะครู 
อาจรวมกลุ่มกันเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร ออกแบบโปรแกรมวิชา วางแผนกลยุทธ์เพ่ือ
พัฒนาการสอนหรือการแก้ปัญหา กระบวนการเหล่าน้ีผู้มีส่วนร่วมต้องแสวงหาความรู้หรือทักษะอย่าง
ใหม่อาจโดยการอ่าน การวิจัย การอภิปรายและการสังเกตกระบวนการของการมีส่วนร่วมหรือมีส่วน
เก่ียวข้องในการพัฒนาเป็นวิธีการท่ีมีคุณค่าในการพัฒนาวิชาชีพ 
 4. กลุ่มศึกษา (study groups) ตัวแบบกลุ่มศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพเก่ียวข้องกับคณะ
ครูทั้งโรงเรียนในการที่จะแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึง คณะครูทั้งโรงเรียนจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม  ๆ  แต่
ละกลุ่มร่วมทํางานกันทั้งปีโดยเปล่ียนกันเป็นผู้นํา ทุกกลุ่มจะมุ่งที่ปัญหาเดียวกันแต่ละกลุ่มจะเน้นที่



 

53 

 
 

ส่วนใดส่วนหน่ึงของปัญหา เช่น โรงเรียนจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาการเขียนของนักเรียน กลุ่มหน่ึงอาจ
สนใจศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการสอนเขียนอีกกลุ่มหน่ึงอาจศึกษาวิธีการให้คะแนนการเขียนและ
การให้ข้อมูลย้อนกลับที่เหมาะสม อีกกลุ่มหน่ึงอาจศึกษาการให้การบ้านเก่ียวกับการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาแต่ละกลุ่มจะแลกเปลี่ยนข้อค้นพบซึ่งกันและกันและร่วมกันเสนอแนะวิธี
พัฒนาคุณภาพการเขียนของนักเรียน 

 5. วิจัยปฏิบัติการ (action research) เป็นอีกตัวแบบหน่ึงของการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งจะ
ช่วยให้ครูแสวงหาคําตอบสําหรับโจทย์หรือคําถามบางอย่างช่วยให้คิดไตร่ตรองและแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ โดยทั่วไปแล้ววิจัยปฏิบัติการจะมี 5 ขั้น ดังน้ี 
  5.1 เลือกปัญหาหรือต้ังโจทย์ปัญหา 
  5.2 รวบรวม จัดระบบและตีความข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหา 
  5.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  5.4 เลือกวิธีปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
  5.5 ดําเนินการแก้ปัญหาและบันทึกผลลัพธ์ 
 6. กิจกรรมแนะนําเป็นรายบุคคล (guided individual activity) รูปแบบกิจกรรมแนะนํา
เป็นรายบุคคล เป็นการที่บุคคลกําหนดเป้าหมายพัฒนาวิชาชีพของตนเองและเลือกกิจกรรมที่เช่ือว่า 
จะทําให้บรรลุเป้าหมายได้ ตัวแบบน้ีต้ังอยู่บนความเช่ือที่ว่าบุคคลตัดสินใจได้ดีที่สุดเก่ียวกับความ
ต้องการในการเรียนรู้ของตนเองและสามารถท่ีจะเรียนรู้ด้วยการช้ีนําตนเอง (self - direction) และ
เรียนรู้ด้วยการริเร่ิมของตนเอง (self - initiated learning) ขณะเดียวกันบุคคลจะมีแรงจูงใจสูงที่จะ
เรียนรู้ เมื่อได้ริเร่ิมและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รูปแบบกิจกรรมแนะนํา เป็นรายบุคคล
เพ่ือการพัฒนาครูมีขั้นตอน ดังน้ี 

6.1 ระบุความสนใจหรือความต้องการของตน 
6.2 พัฒนาแผนเพ่ือที่จะบรรลุความต้องการหรือความสนใจ 
6.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6.4 ประเมินว่าการเรียนรู้น้ัน สามารถบรรลุความต้องการหรือความสนใจหรือไม่ 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพหรือการ 
พัฒนาครูเพ่ือนํามาใช้ในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที ่2  การสังเคราะห์รปูแบบการพัฒนาตามแนวคดิของนักวิชาการ 
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1. การฝึกอบรม           9 
2. การสังเกตหรือการ
ประเมิน 

          5 

3. การให้มีส่วนเก่ียวข้อง
ในกระบวนการพัฒนา
หรือการปรับปรุง 

          7 

4. การศึกษาเป็นกลุ่ม           7 
5. การสืบค้นหรือการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ  

          5 

6. การพัฒนาตนเอง           6 
7. การเป็นพ่ีเลี้ยง           7 
8. การปฐมนิเทศ            2 
9. การจัดทําคู่มือ           6 
10. การศึกษาดูงาน            2 
11. การพัฒนาในงาน/
มอบหมายงาน 

          3 

12. การนิเทศ/การ
แนะนํารายบุคคล 

          5 

13. การปฐมนิเทศ           1 
14. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

          2 

15. การปฏิบัติจริง           1 
16. การให้การศึกษา           1 
17.การใช้โรงเรยีนเป็นฐาน           1 
18.การใช้การวจิัยเป็นฐาน           1 
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูจากแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องจากนักวิชาการ ทั้ง 18 รูปแบบ พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมเป็นรูปแบบที่นักวิชาการมี
ทัศนะสอดคล้องกันมากที่สุด รองมาคือการให้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง 
การศึกษาเป็นกลุ่ม การเป็นพ่ีเลี้ยง  
     จากการศึกษาเอกสารข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครู โดยพิจารณา
ตัวช้ีวัดที่ตรงกันเลือกมาเฉพาะองค์ประกอบที่สอดคล้องตรงกันมากที่สุด คัดเลือกจากท้ังหมด 10 
แหล่ง โดยเลือกรูปแบบที่มีค่าความถ่ีมากกว่า ร้อยละ 50 ได้รูปแบบพัฒนาครู  9 รูปแบบดังน้ี 1) การ
ฝึกอบรม 2) การสังเกตหรือการประเมิน 3) การให้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุง 4) การศึกษาเป็นกลุ่ม 5) การสืบค้นหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 6) การพัฒนาตนเอง 7) การ
เป็นพ่ีเลี้ยง 8) การจัดทําคู่มือและ 9) การนิเทศ/การแนะนํารายบุคคล ซึ่งการดําเนินงานพัฒนาครูใน
แต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อ “การพัฒนาการเรียนรู้ของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา” โดยคาดหวังว่า 
การพัฒนาครูหลายรูปแบบน้ันจะส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย การท่ี
จะส่งผลต่อความสําเร็จดังกล่าว ครูจะต้องนําเอาความรู้และทักษะใหม่ที่ได้รับน้ันไปปฏิบัติ ซึ่งกรอบ
แนวคิดเชิงเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นได้ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
ภาพท่ี 5  แนวคิดเชิงเหตุผลการพัฒนาครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรทาง 
 การศึกษาและนักเรียน 
 

 

Professional 
Development 

Students 

Doing 

การปฏิบัติส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

บุคลากรนําเอาผลการเรียนรูจ้ากการพัฒนาไปปฏิบัติ 

ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษา 
Knowing 

รปแบบการฝึกอบรม 

รปแบบการศึกษาเป็นกล่ม 

รูปแบบการเป็นพ่ีเลี้ยง 

รูปแบบการสืบค้นหรือวิจัยเชิงปฏิบัติ 

รปแบบการนิเทศ/แนะนํารายบคคล 

รูปแบบการพัฒนาตนเอง 

รูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน 

รูปแบบการให้มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาหรือปรับปรุง 

รูปแบบการจัดทําคู่มือ 
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2.3.4 ทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่ (Adult Learning Theory) มัลคอล์ม โนวลส์ 
Malcolm S. Knowles (1980) ได้ร่วมกับสวอนสันและฮอลตันออกแบบโมเดลหรือตัวแบบทฤษฎี
การเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่เชิงปฏิบัติ หรือ “ANDRAGOGY in Practice” จากหลัก 6 ประการ ดังน้ี 

1.  ความจําเป็นหรือความต้องการเรียนรู้ (the need to know) ผู้ใหญ่จะเข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้ก็ต่อเมื่อเขาพบคําตอบว่าทําไมหรือเพราะเหตุใดหรือมีความจําเป็นอย่างไร เขาจึง
ต้องเรียนรู้เร่ืองน้ัน ๆ   

2.  มโนทัศน์แห่งตนของผู้เรียน (the learner’s selt-concept) ในวัยผู้ใหญ่จะมี
มโนทัศน์แห่งตนชัดเจนกว่าเด็กจึงสามารถใช้วิจารณญาณของตนตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
สําหรับผู้เรียนที่เป็นเด็กเขาจะยังมีความไม่ชัดเจนและยังไม่แน่ใจเรื่องต่าง ๆ  

3.  บทบาทของประสบการณ์ (the role of experience) ในกระบวนการเรียนรู้น้ัน
ผู้ ใหญ่จะสามารถนําเอาประสบการณ์ที่ตนมีมาก่อนมาเป็นทรัพยากรในการเรียนรู้ ถ้าผ่าน
ประสบการณ์มามากก็จะทําให้การเรียนรู้กระทําได้เร็วย่ิงขึ้น แต่ในทางกลับกันจากประสบการณ์ที่ไม่
ตรงกับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ก็อาจเป็นตัวขัดขวางทําให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ช้า 

4.  ความพร้อมในการเรียนรู้ (readiness to learn) ในการเรียนรู้ระหว่าเด็กกับ
ผู้ใหญ่ โดยธรรมชาติแล้วผู้ใหญ่จะมีความพร้อมสูงกว่าเด็กและจะพร้อมมากขึ้นถ้าทราบความจําเป็นที่
ต้องมีการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้น้ันสามารถนําไปใช้ในการทํางานและนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

5.  วิธีการหรือแนวทางในการเรียนรู้ (orientation to learning)วิธีการท่ีเหมาะสม
ในการสอนผู้ใหญ่จะเป็นสิ่งที่ต้องประยุกต์มาจากชีวิตจริง ผู้ใหญ่จะรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีเมื่อสิ่งน้ัน
สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ 

6.  แรงจูงใจหรือตัวกระตุ้นในการเรียนรู้(motivation) ผู้ใหญ่มีความต้องการเรียนรู้
เ น่ืองมาจากแรงขับภายใน เช่นผู้ใหญ่บางคนต้องการเรียนรู้ เ พ่ือเติมเต็มบางสิ่งอย่างในชีวิต 
 2.3.4.1 สาระสําคัญของทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่ 

  Malcolm S. Knowles (1980) ได้สรุปพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับ 
ผู้ใหญ่ (Adult Learning Theory) ว่ามีสาระสําคัญต่อไปนี้ 
     1) ความต้องการและความสนใจ (Needs and Interests) ผู้ใหญ่จะถูกชักจูงให้เกิด
การเรียนรู้ได้ดีถ้าหากตรงกับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ 
       2) สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่ (Life Situation) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะ
ได้ผลดีถ้าหากถือเอาตัวผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน (Life-Centered) 
       3) การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of Experience) หลักสําคัญของ
การศึกษาผู้ใหญ่ก็คือการวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของผู้ใหญ่แต่ละคนอย่างละเอียดว่ามีส่วนไหนของ
ประสบการณ์ที่จะนํามาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้างแล้วจึงหาทางนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
       4) ผู้ใหญ่ต้องการเป็นผู้นําตนเอง (Self-Directing) ความต้องการที่อยู่ในส่วนลึก
ของผู้ใหญ่ก็คือการมีความรู้สึกต้องการที่จะสามารถนําตนเองได้เพราะฉะน้ันบทบาทของครูจึงอยู่ใน
กระบวนการสืบหาหรือค้นหาคําตอบร่วมกันกับผู้เรียน (Mutual Inquiry) มากกว่า 
   5) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ในแต่ละบุคคลเมื่อมีอายุเพ่ิมมากขึ้น  
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   2.3.4.2 หลักการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่ 10 ประการ 
สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2547) ให้แนวคิดไว้ว่าหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับ 

ผู้ใหญ่อันเป็นแนวทางที่นักการศึกษาและวิทยากรการฝึกอบรมควรจะได้คํานึงถึงหลักการ 10 
ประการ ที่สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ดังน้ี 

1) ควรพิจารณาและให้ความสําคัญกับแรงจูงใจในการเรียน (Motivation to 
Learn)  

2) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environment) ต้องมีความสะดวก 
เหมาะสมตลอดจนได้รับความไว้วางใจและการให้เกียรติผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

3) ควรคํานึงถึงความต้องการในการเรียนของแต่ละบุคคลและรูปแบบของการ 
เรียนรู้ (Learning Styles)  

4) ต้องคํานึงถึงความรู้เดิมและประสบการณ์ (Experience) อันมีคุณค่า 
5) ควรได้พิจารณาถึงการดูแลและให้ความสําคัญกับเน้ือหาและกิจกรรมในการ

เรียนรู้ (Learning Content and Activities)  
6) ให้ความสําคัญเก่ียวกับปัญหาที่สอดคล้องกับความจริง (Realistic Problem) 

และนําการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
7) ต้องให้การเอาใจใส่กับการมีส่วนร่วมทั้งทางด้านสติปัญญาและทางด้านร่างกาย

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
8) ควรให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้ข้อมูลใหม่การฝึก

ทักษะใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
9) ให้โอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือการนําความรู้ไปประยุกต์ได้ 

  10) ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพหรือสมรรถภาพในการเรียนรู้จนกระท่ังเขาได้แล
เห็นถึงความก้าวหน้าว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่ (Adult Learning Theory) ผู้วิจัยนํา
แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่ในด้านเป็นสิ่งที่ต้องกระทําด้วยตนเอง การคํานึงถึงความรู้
เดิมและประสบการณ์ ให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการเรียนรู้ที่มาใช้ในการพํฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 
2.4 การประยุกต์ใช้โครงการแบบประเพณีนิยมเพื่อออกแบบโปรแกรม 

 การศึกษาแนวคิด หลักการและงานวิจัยเก่ียวกับการออกแบบโปรแกรมในการพัฒนา 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยได้ศึกษาดังน้ี 
 2.4.1 ความหมายของโปรแกรม 
  ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของโปรแกรม ดังน้ี 
 อุ่นตา นพคุณ (2546, หน้า 8) กล่าวถึงความหมายโปรแกรมไว้ว่าโปรแกรม คือ งาน
ประจําที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ส่วนโครงการจะมีลักษณะที่เป็นงานเฉพาะกิจตามความจําเป็นใน
สังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  ได้ ถ้าหากโครงการมีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาที่ยาวนานใน



 

58 

 
 

กรณีเช่นน้ีโครงการก็จะกลายเป็นโปรแกรม ดังน้ันระยะเวลาจึงจําเป็นในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง
และมีการพัฒนา ประเมินผล เพ่ือการคงอยู่ของกิจกรรมเป็นปัจจัยที่สําคัญของโปรแกรมและได้ช้ีแจง
โดยอ้างความเห็นของ Boyle and Boone ว่าในการให้ความหมายของโปรแกรมหรือการวางแผน
โปรแกรมจะให้ความสําคัญกับความร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับครูในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรื่อง การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning)หรือการใช้ผู้เรียนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (People’s 
Participation) และสรุปว่าการที่โปรแกรมให้ความสําคัญกับเรื่องความร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนหรือองค์การทางการศึกษาในโรงเรียนน้ี คือคุณลักษณะเด่นที่ทําให้ คําว่าโปรแกรมมี
ความหมายกว้างกว่าคําว่าหลักสูตร 

 ยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์ (2553, หน้า 79) ได้ให้ความหมายของโปรแกรม ไว้ว่าคือ 
แผนหรือกิจกรรมอันเป็นมวลประสบการณ์ที่วางไว้อย่างเป็นระบบระเบียบมีขั้นตอนในการพัฒนาที่
สร้างขึ้นโดยการประยุกต์จากองค์ประกอบที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กันของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติให้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายภายใต้
บริบทของการพัฒนาในแต่ละองค์กร 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2556, หน้า 119) กล่าวว่า โปรแกรม (program) เป็นการนําแนวคิด
การวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มุ่งพัฒนาคนให้เกิดความรู้ในนวัตกรรมแล้วนําความรู้น้ันสู่การกระทํา
หรือการปฏิบัติ (action) ในงานน้ันในช่วงการนํานวัตกรรมไปทดลองในภาคสนาม จะมีโครงการอย่าง
น้อย 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาความรู้และโครงการนําความรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เดียวกัน  

ยุวลี โพยนอก (2559, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของโปรแกรม คือ แผนงาน โครงการ 
และชุดของกิจกรรมท่ีแสดงรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาหรือการเสริมสร้างเพ่ือพัฒนาหรือ
เสริมสร้างกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ มีกระบวนการอย่างเป็นระบบในการ
ดําเนินงานต่าง  ๆ  โดยมีกิจกรรมที่มีการกําหนดระยะเวลา หลักสูตร เน้ือหาที่แน่นอน  
 บาร์และคีติง (Bar and Keating , 1990 หน้า 38) กล่าวถึงความหมายของโปรแกรมว่า มี
หลายความหมายขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยทั่วไปคําว่าโปรแกรมใช้ใน 3 ความหมาย คอื 
 1. โปรแกรม หมายถึง หน่วย (Units) ที่จดัขึ้นเพ่ือทํากิจกรรมพิเศษหรือให้บริการตาม
ความต้องการของสถาบันหรือบุคคล 
 2. โปรแกรม หมายถึง ลําดับการปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ (Series of Planned 
Intervention) เพ่ือวัตถุประสงค์โดยเฉพาะสําหรับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ 

 3. โปรแกรม หมายถึง กิจกรรมที่วางแผนไว้ (Planned Activity) เพ่ือเป้าหมายโดยเฉพาะ 
 ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของโปรแกรมได้ว่า หมายถึง แบบแผนหรือลําดับการปฏิบัติตามที่

วางแผนไว้ ที่องค์การได้กําหนดไว้อย่างเป็นระบบ สําหรับใช้เป็นแนวทางในการทํากิจกรรมหรือ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลตุามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแต่ละองค์การเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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   2.4.2 องค์ประกอบของโปรแกรม 
ยุทธนา  พรหมณี (มปป.) ได้แยกให้เห็นโครงสร้างและลําดับช้ันขององค์ประกอบที่มี

ความสัมพันธ์ กันเป็นลําดับไว้ได้ดังภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

ภาพท่ี  6  โครงสร้างและลําดับช้ันขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ 
 

 จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2548) กล่าวถึง ระบบความสัมพันธ์ระหว่างแผน แผนงาน  
และโครงการ ดังภาพที่ 7 

 
    

ภาพท่ี 7 ระบบความสัมพันธ์ระหว่างแผน แผนงานและโครงการ ของ จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ 
 
 

แผน (plan) 

แผนงาน (program) แผนงาน (program) 

โครงการ 
(project) 

 

โครงการ 
(project) 

นโยบาย (Policy ) 

แผน (Plan)  

แผนงาน (Programs) 

โครงการ (Project) 

กิจกรรม (Activity) 

โครงการ 
(project) 

โครงการ 
(project) 

กิจกรรม (activity) กิจกรรม (activity) 
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  วิโรจน์ สารรัตนะ (2556, หน้า 119) กล่าวว่า การวางแผน (planning) เป็นการวางแผน
เพ่ือกําหนด “โปรแกรม” (program – โปรแกรม - แผนงาน) เพ่ือให้การพัฒนาวิชาชีพเป็นไปอย่างมี
ระบบและอย่างมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน แนวคิดการจัดทําโครงการแบบตารางสมเหตุสมผลหรือ 
logical framework หรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า log frame มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
โปรแกรม จะทําให้ได้“โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา”ได้อย่างมีเหตุผล เพราะ log 
frameเป็นเทคนิคที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความสอดคล้องกันอย่างมีเหตุผลของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงการ โดยได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดเร่ืองความสัมพันธ์กันระหว่าง 
“แผน – แผนงาน – โครงการ” น่ันคือ ความเช่ือที่ว่า โครงการหน่ึง ๆ จะไม่ปรากฏอยู่อย่างอิสระ 
โดยไม่มีความสัมพันธ์กับโครงการอ่ืน ๆ หรือกับแผนงานหรือแผนที่อยู่เหนือขึ้นไปเพราะผลสําเร็จของ
โครงการหน่ึง ๆ  เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นตัวก่อให้เกิดความสําเร็จให้กับแผนงานหรือแผนในระดับสูง
ขึ้นไป จากแนวคิดเรื่องระดับของวัตถุประสงค์ 3 ระดับ คือ 1) วัตถุประสงค์ระดับสูงสุด (ultimate 
goal) เป็นวัตถุประสงค์ของแผนหรือแผนงาน 2) วัตถุประสงค์ระดับกลาง (intermediate goal)  
เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ 3) วัตถุประสงค์ใกล้ตัว (immediate goal) เป็นวัตถุประสงค์ระดับ
ล่างของโครงการ โดยปกติเป็น “ผลงาน”  ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามโครงการที่กําหนด มิใช่
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการในกรอบเหตุผลสัมพันธ์น้ัน วัตถุประสงค์ระดับสูงสุดจะใช้คําว่า 
“goal” วัตถุประสงค์ระดับกลางใช้ “purpose” และวัตถุประสงค์ระดับใกล้ตัวใช้ “output” ดัง
ภาพที่ 8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 8 ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์สามระดับใน log frame ตามแนวคิดของ 
              วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) 
 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2556, หน้า 120) ให้ความเห็นว่าไม่จําเป็นต้องเป็น log frame เสมอไป 

อาจจะใช้เทคนิควิธีการอ่ืนได้  เช่น การจัดทําโครงการแบบประเพณีนิยม (traditional approach)ที่

      

วตัถุประสงค์ระดบัสูงสุด (ultimate goal) 

 

 
  โครงการ                             โครงการ                               โครงการ 

วตัถุประสงคร์ะดบักลาง  
(intermediate goal) 

     

วตัถุประสงคใ์กลต้วั 
(immediate goal)
  

แผนหรือแผนงาน 

ผลงาน ผลงาน ผลงาน 
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นิยมเขียนกันทั่วไป มีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ ช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย กิจกรรม ทรัพยากรท่ีใช้และผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น และมีความสอดคล้องกับแนว
ทางการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (traditional) ที่กรุงเทพมหานครกําหนดโดยสถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร, (มปป.) ได้กําหนดองค์ประกอบของโครงการแบบประเพณีนิยม
(traditional approach) มีองค์ประกอบดังน้ี 1) ช่ือโครงการ 2) หลักการและเหตุผล 3) 
วัตถุประสงค์ 4) เป้าหมายของโครงการ 5) เน้ือหา 6) แนวทางการดําเนินการ 7) ระยะเวลา
ดําเนินการ 8) งบประมาณ 9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 10) การประเมินผล  
 ไท คําล้าน (2551, หน้า 36 - 49) ได้พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้นํา 
ทางสิ่งแวดล้อมศึกษาสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผลการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม พบว่า โปรแกรม
ฝึกอบรมมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองจากส่วนประกอบของโปรแกรม ได้แก่ 
จุดมุ่งหมายกิจกรรม วิธีการอบรม เน้ือหาสาระ รวมท้ังวิธีการประเมินผล ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดที่เกิด
จากสภาพปัญหาและความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาและปรับปรุงเน้ือหาและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์และนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงานต้นสังกัด และสอดคล้องกับแนวทางใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าองค์ประกอบของโปรแกรม
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ประกอบไปด้วย แนวคิดการพัฒนาโปรแกรม หลักการของโปรแกรม จุดมุ่งหมาย
ของโปรแกรม เน้ือหา กิจกรรมการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เอกสารประกอบการพัฒนา 
เคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม  
 
2.5 การประเมินผลการพัฒนาครู  

 นักวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ช้ีให้เห็นว่าการประเมินผลการพัฒนาครูเป็น
เรื่องที่มีความสําคัญและจําเป็น เน่ืองจากทําให้ทราบว่าสิ่งที่ได้มีการวิเคราะห์ ออกแบบ ลงมือปฏิบัติ 
มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด คุ้มค่าหรือไม่ สมควรปรับปรุงหรือยกเลิก
หรือไม่ อย่างไร 
 ดีลาฮาเย (Delahaye 2005, p 357) ได้ใช้ลําดับช้ันประเภทของการวัดประเมิน 
 (Types of assessment) ของผลลัพธ์การเรียนรู้มาเป็นตัวแบบในการอธิบายถึงการประเมินว่า “ย่ิง
ลําดับช้ันของผลลัพธ์การเรียนรู้ลงลึกมากเท่าใด การวัดประเมินหรือการวัดผล ก็จะย่ิงยากขึ้นตามไป
ด้วยและการวัดผลงานจะสามารถวัดได้ง่ายกว่าการวัดในเรื่องของความคิด จิตใจ โดยดีลาฮาเย ได้
เสนอการวัดไว้ 6 ประเภท คือ   

1. การวัดทักษะ (skill tests)  มักใช้วัดการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนของการทํางานที่ต้อง
ใช้ทักษะความเช่ียวชาญ  

2. การวัดด้วยการเขียนเชิงวัตถุประสงค์ หรือการทําแบบทดสอบปรนัย (Objective 
written tests) การวัดประเภทน้ีไม่ต้องอาศัยการตีความ วัดตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด เช่น มี
หลายตัวเลือกของคําตอบ ผู้ตอบต้องเลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์เท่าน้ัน  

3. การวัดด้วยการทดสอบเชิงเน้ือหาด้วยการเขียน หรือการทําแบบทดสอบอัตนัย  
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(subjective written tests) ซึ่งบางคร้ังเรียกว่า “essay tests” โดยการให้เขียนเรียงความถึง
เน้ือหาวิชาที่ต้องการวัดการเรียนรู้   

 4. การวัดผลงาน (Performance tests) เช่น ใช้การสังเกต ใช้แบบฟอร์มที่มีการออกแบบ
ไว้ล่วงหน้าแล้วมีการสังเกต บันทึกเป็นระยะ ๆ ทําการให้ค่าคะแนนและวัดผลเปรียบเทียบกับหลาย
ช่วงเวลา  

 5. การวัดจากการจดบันทึกการเรียนรู้ (learning diaries) ซึ่งอาจจะออกแบบการบันทึก
เป็น 3 ประเภท คือ บันทึกเชิงวิเคราะห์ (analytic diary) บันทึกแบบเป็นระบบ (organized  diary) 
และบันทึกแบบอิสระ (free flow diary) ซึ่งออกแบบแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ในการจดบันทึก 

6. วัดจากการดูแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio assessment) ประยุกต์มาจากการสะสม
แฟ้มผลงานของผู้ผลิตช้ินงานศิลปะ  

 โดนัลด์ เคร์อกแพทริก (Donald L. KirPatrick,1959; 1960; 1998) นักวิชาการท่ีได้รับ
การยกย่องว่าเป็นบิดาของการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ ได้ออกแบบการประเมินผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ 4 ขั้น เรียกว่า “Four-Stage HRD Evalution” หรือการประเมิน 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การประเมินปฏิกิริยา (reaction) 2. การประเมินการเรียนรู้ (learning)  
3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior) 4. การประเมินผลลัพธ์ (Results)  

 การประเมินระดับที่ 1 คือ การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) ผู้เรียนจะถูกถามความพึง
พอใจที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศโดยรวม การบริการของเจ้าหน้าที่ หัวข้อ เน้ือหา วิทยากร 
สถานที่ อุปกรณ์และเอกสารประกอบการเรียนรู้  

 การประเมินระดับที่ 2 คือ การประเมินการเรียนรู้ (learning) ซึ่งใช้วิธีการวัดและประเมิน 
(Assessment) มาเป็นเครื่องมือ เช่น การทําแบบทดสอบ แบบปรนัย(Objective test) การเขียน
เรียงความหรือตอบข้อสอบแบบอัตนัย (Subjective test) ข้อสมมุติฐานขั้นพ้ืนฐาน  

 การประเมินระดับที่ 3 คือ การประเมินพฤติกรรม (Behavior)เป็นการติดตามตรวจสอบ
ว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมในการทํางานเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยสอบถามจาก
ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกค้าที่ติดต่อกับผู้น้ันเป็น
ระยะเวลายาวนานพอที่จะให้ความเห็นหรือพบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากได้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาโครงการใดโครงการหน่ึงมาแล้ว  

 การประเมินระดับที่ 4 การประเมินผลลัพธ์ (Results) การประเมินระดับน้ีเป็นการ
ประเมินผลกระทบ (Impact) ของกระบวนการเรียนรู้ที่มีต่อองค์กรในภาพรวม (as a whole)  

 กัสคีย์ (Guskey, 2000) เสนอการประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพ 5 ประเภท ดังน้ี  
 1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้มีส่วนร่วม (Participant’ reaction) เพ่ือการ

ปรับปรุง  
 2. การประเมินการเรียนรู้ของผู้มีส่วนร่วม (Participant’ learning) ในความรู้และทักษะ

ใหม่ที่ได้รับ  
 3. การประเมินการสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงขององค์การ (Organization support 

and change)  
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 4. การประเมินการใช้ความรู้และทักษะใหม่ของผู้มีส่วนร่วม (Participant’ use of new 
knowledge and skill)  

 5. การประเมินผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน (student learning outcomes ) 
 การประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพ 5 ประเภท ของ Guskey ได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางสําหรับการพัฒนาครูของไทยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ 
สสวท (2554) ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดหลักสูตรอบรมครูทางไกลกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ช่วงช้ันที่ 1และ2) ปีการศึกษา 2554 - 2556 ได้ปรับใช้โดย
จัดลําดับการวัดและการประเมินผลการอบรมไว้ 5 ขั้นที่ต่อเน่ืองกันโดยจัดระดับตามความง่ายและ
ความซับซ้อนดังน้ี  

1. ประเมินปฏิกิริยาเน้นการวัดความพึงพอใจของครูต่อการอบรม                 
2. ประเมินการเรียนรู้เน้นการวัดความรู้ด้านเน้ือหาทักษะและทัศนคติ  
3. ประเมินการสนับสนุนขององค์กรหน่วยงานและสถานศึกษาเน้นการวัดการสนับสนุน

ของหน่วยงานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้และทักษะการสอนของครู  
4. ประเมินการทดลองใช้องค์ความรู้ใหม่ทั้งด้านเน้ือหาสาระและทักษะการสอนเน้นการวัด

การเรียนรู้หลังการอบรมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการสอนหรือไม่  
5. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเน้นการวัดว่าการอบรมมีความสําเร็จผลสัมฤทธ์ิใน

การเรียนและพฤติกรรมที่เก่ียวกับการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร 
อนันต์ พันนึก (2554) สร้างเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในขั้นตอนการทดลอง โปรแกรมในภาคสนาม จํานวน 5 ประเภท ดังน้ี 
1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโปรแกรม 2) การประเมินความรู้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 3) การประเมินทักษะตามสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) การประเมินการ
นํา ความรู้ ทักษะ ของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรมและ5) การประเมินผลงานที่เกิดการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมนําความรู้ทักษะไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

    สรุปได้ว่า การประเมินผลการพัฒนาครู ใช้เคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม  
5 ประเภท ดังน้ี 1) การทดสอบความรู้ด้าน ICT 2) การประเมินทักษะด้าน ICT 3) การประเมินการ
นําความรู้สู่การปฏิบัติ 4) การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และ 5) ความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อโปรแกรมและความพึงพอใจของนักเรียนต่อการนําทักษะ ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน 
 
 2.6 บริบทปัจจุบันของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
   2.6.1 บริบทและสภาพปญัหาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

กรุงเทพมหานครต้ังอยู่บนที่ราบลุ่ม มีขนาดพ้ืนที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร สูง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 1.50 - 2 เมตร อัตราการทรุดตัวของพ้ืนที่เฉลี่ย 5-10 มิลลิเมตร
ต่อปี ภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนค่าเฉลี่ยสูงสุด 38 องศาเซลเซียส ตํ่าสุด 19.2 องศาเซลเซียส ภายใต้
อิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,878 
มิลลิเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และ
นครปฐม  
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กรุงเทพมหานครดํารงบทบาทใน 2 ฐานะ คือการเป็นเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งหากนับ
จากการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลามากกว่า 230 ปี และอีกฐานะคือการเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษระดับมหานคร ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภา
กรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกต้ัง ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติได้ทําสํามะโนประชากรและ
เคหะในปี 2553 โดยสรุปผลเบ้ืองต้นว่ามีผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร 8.25 ล้านคน หญิง 4.25 
ล้านคน ชาย 4 ล้านคน สัญชาติไทย 7.8 ล้านคนและครัวเรือน 2.8 ล้านครัวเรือน ขณะที่มีประชากร
ตามทะเบียนบ้านในปี 2553 จํานวน 5.7 ล้านคน (สํานักยุทธศาสตร์, 2552) 

จากการศึกษาแผนวิสัยทัศน์ 12 ปี กทม.ที่กําหนดไว้ว่า “กทม.จะเป็นเมืองมีชีวิตชีวา 
สิ่งแวดล้อม-คมนาคมดี การพัฒนาท่ียืดหยุ่น” นอกจากน้ีกรุงเทพมหานครได้ให้ความสําคัญด้านการ
จัดการศึกษาและมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการการศึกษาทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยให้บริการการศึกษาในหลายรูปแบบและหลายระดับทําให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์รวมความ
หลากหลายของการให้บริการการศึกษา มีเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนที่มีช่ือเสียงของ
ภาครัฐ เอกชนและโรงเรียนต้นแบบของกรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
กรุงเทพมหานครมีงบประมาณสนับสนุนการให้บริการการศึกษาเพ่ิมเติมจากรัฐบาล มีสถานศึกษาต้ัง
กระจายทั่วพ้ืนที่ 50 เขต โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาขาการแพทย์และการสาธารณสุขเนื่องจาก
กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลในสังกัด 9 แห่ง ในจํานวนน้ีเป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 1 แห่ง มีแพทย์
ผู้เช่ียวชาญเกือบทุกสาขา มีการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขา ซึ่ง
มีส่วนช่วยในการบริการและจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ อีกทั้งยังมีแผนการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรทุกระดับและสนับสนุนการขยายเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาเฉพาะทางสู่
ความเป็นเลิศในการพัฒนาเมือง โดยจัดต้ังมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นศูนย์การศึกษา 
ค้นคว้า และวิจัยในประเด็นที่เก่ียวข้องกับมหานคร โดยมีกลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

1. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร โดย
ให้มีอย่างน้อย 8 หลักสูตร เพ่ือให้เป็นศูนย์การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนามหานครอย่างย่ังยืน 

2. บริหารจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้
ของสถาบันการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอนุบาล ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นการสร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดงานหรือศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม โดยมีกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

1. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงเพ่ือให้มีบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและจะนําไปสู่การเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ระยะใกล้บ้านส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย 
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 2. พัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและอนุบาลเพ่ือให้มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะให้บริการพ้ืนฐานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมให้ผู้อยู่ในวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการบริการการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้มี
ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอย่างทั่วถึง 

4. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมี
ทางเลือกในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในระยะการเดินทางที่เหมาะสมเพ่ิมมากขึ้น 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันการศึกษา
ของกรุงเทพมหานครรัฐบาล และเอกชน โดยวางแผนให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงและมีขอบเขต
การให้บริการที่ไม่ซ้อนทับกัน 

กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาตั่งแต่เร่ิมก่อต้ัง ในปี พ.ศ.2515 
ปัจจุบันการจัดการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 89 (21) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 โดยมีการจัดการศึกษาหลาย
ระดับและหลายรูปแบบ ดังน้ี การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (สํานักการศึกษา, 2558, หน้า 10) 

ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ การจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษาและสํานักงานเขตมีโรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน 431 โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 436 โรงเรียน ซึ่งต้ังอยู่กระจาย
ทั่ว 50 สํานักงานเขต ที่มีการแบ่งกลุ่มของ 50 เขต ออกเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนรัตนโกสินทร์  โซน
บูรพา โซนศรีนครินทร์ โซนเจ้าพระยา โซนกรุงธนใต้และโซนกรุงธนเหนือ  มอบอํานาจการตัดสินใจ
การบริหารให้เบ็ดเสร็จในแต่ละโซน โดยให้สํานักจากส่วนกลางเป็นฝ่ายสนับสนุน  
ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงการแบ่งกลุ่มโซนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน 50 เขต 

 

กลุ่ม
รัตนโกสนิทร ์

กลุ่มบูรพา 
 

กลุ่มศรี
นครนิทร ์

กลุ่ม
เจ้าพระยา 

 

กลุ่มกรุงธน
ใต้ 
 

กลุ่มกรุงธน
เหนือ 

สํานักงานเขต 
บางซื่อ 
ดุสิต 
พญาไท 
ราชเทวี 
ปทุมวัน 
พระนคร 

สํานักงานเขต 
ดอนเมือง 
หลักสี ่
สายไหม
บางเขน 
จตุจักร 
ลาดพร้าว 

สํานักงานเขต 
สะพานสูง 
มีนบุรี 
คลองสามวา
หนองจอก 
ลาดกระบัง 
ประเวศ 

สํานักงานเขต 
ดินแดง 
ห้วยขวาง 
วัฒนา 
คลองเตย 
บางนา 
พระโขนง 

สํานักงานเขต 
บางขุนเทียน 
บางบอน 
จอมทอง 
ราษฎร์บูรณะ 
ทุ่งครุ 
ธนบุรี 

สํานักงานเขต 
บางพลัด 
ตลิ่งชัน 
บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ 
ภาษีเจริญ 
หนองแขม 
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ตารางที่ 3  แสดงการแบ่งกลุ่มโซนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน 50 เขต (ต่อ) 
 

กลุ่ม
รัตนโกสนิทร ์

กลุ่มบูรพา 
 

กลุ่มศรี
นครนิทร ์

กลุ่ม
เจ้าพระยา 

 

กลุ่มกรุงธน
ใต้ 
 

กลุ่มกรุงธน
เหนือ 

ป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย 
สัมพันธวงศ์ 

บางรัก 

บึงกุ่ม 
บางกะปิ 
วังทองหลาง 

สวนหลวง 
คันนายาว 

สาทร 
บางคอแหลม 

ยานนาวา 

คลองสาน 
บางแค 

ทวีวัฒนา 

 

สุขุมพันธ์ุ บริพัตร (2558) มอบนโยบายมุ่งยกระดับการจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพครู 
มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนไว้ว่า กรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาโดยยังคงเน้น
นโยบาย“อ่ิมท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกง” ที่ไม่เพียงทําให้เด็กมีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการเท่าน้ัน แต่ต้องทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างย่ังยืนด้วยนโยบายด้านการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับการจัดการศึกษาโดยการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในห้องเรียน นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอน ผลักดันให้เกิดเป็นห้องเรียนนวัตกรรมเพ่ือกระตุ้นการ
เรียนรู้ของนักเรียนและพัฒนาวิธีการสอนของครู มุ่งยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย รวมไปถึงส่งเสริมการ
เรียนภาษาต่างประเทศโดยการมีห้องเรียนสองภาษาที่ได้มาตรฐานสากล หลักสูตร ไทย–อังกฤษ 41 
โรงเรียน และ ไทย–จีน 14 โรงเรียน อีกทั้งยังมีการสอนภาษาอ่ืน ๆ อีกหลากหลาย เช่น ภาษาสเปน 
ญี่ปุ่น อาหรับ เป็นต้นและมีการรักษาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดด้วยการประเมินภายใน 
Smart School จนเป็นผลให้มี 389 โรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมิน สมศ. ในระดับดี-ดีมาก อีก
สิ่งหน่ึงคือการพัฒนาศักยภาพครูโดยเน้นสร้างแรงจูงใจในการทํางานและเรียกศรัทธาของวิชาชีพครู
ให้กลับคืนมาให้ครูพร้อมทําหน้าที่อย่าง “ครูมืออาชีพ”มีการใช้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของครูและประกันคุณภาพการศึกษาของกทม. รวมถึงจัดให้มีการอบรม 
ศึกษาดูงาน พัฒนาความเข้มแข้งทางวิชาการของครูทั้งในและต่างประเทศ ให้ครูมีความรู้ที่
หลากหลายและนํามาพัฒนาตนเองพร้อมสร้างเทคนิคใหม่ ๆ ในการสอนอีกทั้งสนับสนุนให้ครูมีความ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู มีวิทยฐานะที่สูงข้ึนพร้อมทั้งดูแลสวัสดิการครูเพ่ือให้ครูมีความพร้อมใน
การเรียนการสอนและดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2558 ของสํานักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร  พบ
จุดอ่อน (Weakness) ด้านบริหารงานบุคคลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้รบัการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ทําให้ขาดขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน  

2. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบางสว่นได้รับมอบหมายหน้าที่ไม่ตรงตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (Job Description)  
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3. บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในด้านการปฏิบัติงานเพียงแต่จํานวนไม่
เพียงพอต่อภาระหน้าที่และความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้งานที่ต้องการบริการที่ความเร็วเพ่ิมขึ้น  

4. บุคลากรสายงานอ่ืน ๆ เป็นจํานวนมาก ไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
และระบบงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างต่อเน่ือง 

5. ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานระดับสํานักดํารงตําแหน่งในระยะสั้น  
ๆ  ทําให้นโยบาย และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความต่อเน่ือง  

6. โครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไมชั่ดเจนและไม่มีแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7. ไม่มีมาตรการนําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในแผนพัฒนา กทม.ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  

8. กฎระเบียบต่าง ๆ ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9. ไม่มีศูนย์สํารองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ที่รองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดกับ

ระบบสารสนเทศ  
10. ขาดการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานและผลงานของหน่วยงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศกับหน่วยงาน ภายในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอกและประชาชน  
11. ขาดความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร  
12. การจ้างหน่วยงานภายนอกในการบํารุงรักษาและพัฒนาระบบไม่สามารถดําเนินงานให้

เกิดความต่อเน่ือง  
13. ระบบสารสนเทศที่ให้บริการไม่เป็นปัจจุบัน ทําให้ข้อมูลไม่น่าเช่ือถือ  
14. ไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสําหรับใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

กรุงเทพมหานคร  
15. อุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบันมีการใช้งานมานานมาก ทําให้ไม่สามารถรองรับความต้องการใช้

งานได้เพียงพอ และไม่สนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานเน่ืองจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาตลอดเวลา 
(สํานักยุทธศาสตร์ หน้า 9-10) 
   2.6.2 บริบทและสภาพปญัหาของโรงเรียนโรงเรียนวัดบางนาใน 
      2.6.2.1 ประวัติโรงเรียน 
                     โรงเรียนวัดบางนาใน ต้ังอยู่เลขที่ 200 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบาง
นา กรุงเทพมหานคร  ได้ก่อต้ังเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ทําการเปิดสอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยใช้สถานที่วัดบางนาใน พ.ศ.2551 เปิดทําการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็นปีแรก ซึ่ง ปัจจุบันเปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพ ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการด้านคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
ความคิดสร้างสรรค์โดยให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้รักศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ปลูกฝัง
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จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน ส่งเสริมการ
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนาคต   
(โรงเรียนวัดบางนาใน, 2558, หน้า 38) 
    2.6.2.2 ที่ตั้งโรงเรียนวัดบางนาใน 
 

 
 

ภาพท่ี 9  แผนที่ต้ังโรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
    2.6.2.4 วิสัยทัศน์และพนัธกิจ  
  วิสัยทัศน์ “คุณธรรมนําความรู้ คู่ความเป็นไทย รู้ทันด้านเทคโนโลยี มีวินัย ใสใ่จ
สิ่งแวดล้อม มคีวามพร้อมสู่อาเซียน” 
   พันธกิจ 
           1. จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามศักยภาพ 

         2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอัน 
พึงประสงค์แก่นักเรียน 
         3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมจิตสํานึกความเป็นไทย 
          4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรู้  
          5. เสริมสร้างระเบียบวินัย มีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขให้เกิดแก่
ผู้เรียน 
         6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เก่ียวกับอาเซียนให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
          7. จัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐ 
และเอกชน 
   2.6.3 การบรหิารจัดการศึกษา 
   โรงเรียนวัดบางนาใน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป  

    2.6.3.1 ยุทธศาสตร์การบรหิารโรงเรียน 
            เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนวัดบาง

นาในแผนงานบริหารโรงเรียนได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
เป้าประสงค์  
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1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดีเพ่ิมข้ึน
ร้อยละห้าของจํานวนนักเรียนในแต่ละปี  

2. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
กลยุทธ์     1. พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู มีความเป็นครูมืออาชีพ  
เป้าประสงค์  

  1. ข้าราชการครูมีความเป็นครูมืออาชีพ  
กลยุทธ์    1. จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู 

   2. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูเป็นครูมืออาชีพ  
   3. ส่งเสริมให้ครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
เป้าประสงค์   
 1. นักเรียนมีทักษะในการใช้นวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ สู่
ความเป็นเลิศ  
 2. นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนและการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับช้ัน  
 3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
 4. มีการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม (Multi Culture)  
กลยุทธ์     1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้สําหรับนักเรียน 
 2. การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21  
 3. เพ่ิมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  
 4. ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม (Multi Culture)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี  
เป้าประสงค์  
 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

2. นักเรียนมีทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะ  
กลยุทธ์     1. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน 
 2. เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา  
เปา้ประสงค์     
 1. โรงเรียนมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
 2. โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์     1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ  
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา  



 

70 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
เป้าประสงค์   
 1. มีการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ  

    2. มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี  
  3. มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิต  

กลยุทธ์  1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการศึกษา  
 2. เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิต  

    2.6.3.2 สภาพปัญหาด้านการบริหารงาน 
    1) ปัญหาด้านงานวิชาการ 

        1.1) นักเรียนขาดทักษะและความสามารถด้านการอ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสาร 
        1.2) นักเรียนขาดความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
       1.3) นักเรียนขาดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดนิสัยรักการอ่าน
และการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
       1.4) ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษจากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
อยู่ในระดับพอใช้ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ 
      2) ปัญหาด้านบริหารงานบุคคล 
        ครูใช้วิธีสอนแบบเดิมขาดการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
และแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        3) ปัญหาด้านงานบริหารการเงิน 
       การจัดระบบงานพัสดุและครุภัณฑ์ยังนําระบบสารสนเทศมาพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน 
สะดวกต่อการใช้งาน 
        4) ปัญหาด้านงานบริหารท่ัวไป 
     4.1) ระบบงานสารสนเทศของโรงเรียนไม่ครอบคลุม ทําให้การนําไปใช้ในการ
บริหารงานไม่สะดวก 
     4.2) ปัญหาสุขภาพนักเรียนบางส่วนที่เป็นโรคอ้วน 
     4.3) การดําเนินกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์เน่ืองจากมีนโยบายอ่ืน ๆ มาแทรก
ที่จําเป็นและต้องทําเป็นการเร่งด่วน 
 ผลจากการประเมินผลการจัดการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 พบว่า ครูร้อยละ 60 มี
ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับน้อย นอกจากน้ีและยังพบว่า
บุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการผลิตสื่อและสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) ที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหรือโซเซียลหลากหลายและทันสมัยมาประยุกต์ใช้
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน (โรงเรียนวัดบางนาใน, 2558, หน้า 130-132) และ
โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) จัดการเรียนรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริม
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ให้มีการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีให้หลากหลายเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่ยังไม่
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย 

  จากยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ และผลการประเมินตนเองประจําปี
การศึกษา 2558 ช้ีให้เห็นว่าโรงเรียนให้ความสําคัญกับการพัฒนาครูด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)อย่างมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยกําลังกําเนินการอยู่ขณะนี้ 

 
2.7 สรุป 
   จากการสังเคราะห์เอกสารแนวคิดทฤษฎีต่างๆเก่ียวกับ ผู้วิจัยได้นําแนวคิดที่หลากหลาย
และขั้นตอนการวิจัยมาสังเคราะห์เป็นโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน ICT ซึ่งเป็นทักษะที่มี
ความจําเป็นและตรงกับความต้องการของครูในปัจจุบัน 6 ทักษะ ประกอบด้วย 1) พ้ืนฐานการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 
4) ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี 5) ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power 
point” 6) การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาครูประกอบด้วย 
หลักการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน ICT โดยใช้นํารูปแบบการพัฒนาครูด้านทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 9 รูปแบบ มาใช้ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาแบบผสมผสานและ
บูรณาการ ดังน้ี 1) การฝึกอบรม 2) การสังเกต 3) การให้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการพัฒนา 4) 
การศึกษาเป็นกลุ่ม 5) การสืบค้น 6) การพัฒนาตนเอง 7) การเป็นพ่ีเลี้ยง 8) การจัดทําคู่มือและ 9) 
การนิเทศ/การแนะนํารายบุคคล มาใช้ในการพัฒนาอย่างบูรณาการผ่านการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ตามโครงการ 2 โครงการ ดังน้ี 1) โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) (โครงการระยะที่ 1) ถือเป็นโครงการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มทดลอง และ 2) โครงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) เป็น
โครงการกลุ่มทดลองนําความรู้สู่การปฏิบัติในลักษณะ on the job developing  และจัดทําเอกสาร
ประกอบโปรแกรม จํานวน 6 ชุด ประเมินผลการพัฒนาครูเพ่ือหาประสิทธิภาพโปรแกรมโดยใช้แบบ
ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมดังน้ี  1. การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) 2. การประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 3. การประเมินการนํา
ความรู้สู่การปฏิบัติ 4. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และ 5. แบบประเมินความพึง
พอใจของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการนําทักษะ ICT ไปใช้จัดการ
เรียนการสอนตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม รวม 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องและความต้องการจําเป็นในการพัฒนา ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่าง
โปรแกรม ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบร่างโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนที่ 4 
การทดสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการปรับปรุงแก้ไข (R1D1) ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบภาคสนามคร้ัง
สําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (R2D2) ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใช้โปรแกรมในสถานการณ์จริงและการ
ประเมินปรับปรุง (R3D3) 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือสร้างและพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (research and development : R&D) รายละเอียดการวิจัย มีดังน้ี 
 
3.1 วิธีการและขั้นตอนการวิจัย 
       เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ให้เป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการวิจัยเป็น 6 
ขั้นตอน ดังน้ี  
 ขั้นตอนที่ 1 ศกึษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องและความต้องการจําเป็นในการพัฒนา 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาครูจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย หลักการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน ICT กระบวนการพัฒนาครู 
รูปแบบการพัฒนาครู การประเมินผลการพัฒนาครู ทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่ ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และตรวจสอบความต้องการจําเป็นในการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชากรจากครูโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนน้ี เป็นแบบสํารวจความต้องการจําเป็นพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชนิดปลายปิด (Close Form) จะมีข้อความซึ่งเป็นคํา
ถามและมีคําตอบที่กําหนดไว้เรียบร้อยแล้วให้ผู้ตอบเลือกตอบข้อใดข้อหน่ึงที่ตรงตามที่เป็นจริงหรือ
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือกขึ้นไป การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายโดยหาค่าร้อยละของ
ความต้องการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
   ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่างโปรแกรม ในขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการจัดทําร่างโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ตาม
รูปแบบโครงการแบบประเพณีนิยม (traditional approach) มีองค์ประกอบสําคัญ คือ หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เน้ือหา กิจกรรม ระยะเวลาและสถานที่ งบประมาณ การประเมินผล 
ผู้วิจัยนําแนวคิดหลังการปรับปรุงมาเป็นแนวทางในการจัดทําร่างโปรแกรมประกอบด้วย โครงการ     
2 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด 
“Knowledg + Action=Power” หรือตามคํากล่าวที่ว่า “Make Them Know What To Do, 
Then Encourage Them Do What They Know” โดยมีเอกสารประกอบโปรแกรมเพื่อนําไปใช้
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ระหว่างการทดลองโปรแกรมภาคสนาม จํานวน 6 ชุด ดังน้ี ชุดที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์      
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2 ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ชุดที่ 3 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ   
ชุดที่ 4 ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี ชุดที่5 ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม
“PowerPoint”และ ชุดที่ 6 การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบร่างโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนน้ี
เป็นการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความสอดคล้อง (Congruency) ความถูกต้อง (Accuracy) และ
ความเป็นประโยชน์ (Utility) โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-
structured interview) ที่ผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์แล้ว โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ   
และผู้ทรงคุณวุฒิทางการปฏิบัติระดับสถานศึกษา โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีดังน้ี 

1. ดร.มนูญ ศิวารมย์  อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ดร.ลัดดา  อํ่าสอาด   ผู้อํานวยการโรงเรียนอยู่เย็นวิทยา  เขตตลิ่งชัน 
         กรุงเทพมหานคร   
3. ดร.ไพรพรรณ ไชยสุวรรณ    ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปุรณาวาส 
           เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
4. ดร.ชลาลัย นิมิบุตร    ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 
                เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
5. ดร.ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร ครูชํานาญการ  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บํารุง  
      จ.กาฬสินธ์ุ  

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในขั้นตอนน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) 
ซึ่งใช้คําถามที่เกี่ยวข้องกับร่างโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามประเด็นที่ต้องการตรวจสอบความเหมาะสมของแนวคิดเชิงทฤษฎีรวม 8 ประเด็น 
ประกอบด้วย  

1) ความเหมาะสมของแนวคิดพ้ืนฐานที่นํามาใช้ออกแบบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

2) ความเหมาะสมของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียน  

3) ความเป็นประโยชน์ของโปรแกรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครู  

4) ความเหมาะสมของรูปแบบที่นํามาใช้พัฒนาทักษะ ICT  
5) ความสอดคล้องของโครงสร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
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6) ความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินผลการพัฒนาครู ประสิทธิภาพของ
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

7) ความเหมาะสมองค์ประกอบของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

8) ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ ในการสร้างโปรแกรม 
  ผู้วิจัยเตรียมข้อมูลที่เก่ียวกับรายละเอียดของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ก่อนถึงวันสัมภาษณ์จริงผู้วิจัยส่งเอกสารประกอบการสัมภาษณ์และประเด็นในการสัมภาษณ์ไปให้
ทรงคุณวุฒิศึกษางานวิจัยล่วงหน้า เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการสัมภาษณ์ นัดหมายวัน เวลาและ
สถานที่ในการสัมภาษณ์ ในวันสัมภาษณ์ขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ด้วยเพื่อนําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และสรุปประเด็นเพ่ือการปรับปรุงร่างโปรแกรมต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาเรียบเรียงตาม
ประเด็นที่ต้องการ จากน้ันจึงสรุปข้อมูลที่ได้ แล้วบันทึกเป็นความเรียงต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบภาคสนามเบื้องต้นและการปรับปรุงแก้ไข (R1D1)  
     ในขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้องและความจําเป็น           
ของโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมในเบื้องต้นเพ่ือให้ได้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยทํา
การทดสอบโปรแกรมเพื่อปรับปรุงแก้ไขเบ้ืองต้น โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและขั้นตอนการวิจัยและ
พัฒนาตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (Borg, 1982 อ้างถึงในวิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) โดยวิธีการ
อภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) ผู้เข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 10 คน ได้มาจาก
โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนอํานวยกนกอนุสรณ์ โรงเรียนศรีเอ่ียม
อนุสรณ์และโรงเรียนวัดบางนานอก โรงเรียนละ 2 คน ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความคุ้นเคยกันเพ่ือให้เข้าใจประเด็นที่ต้องการตรวจสอบร่วมกันและมีความ
สะดวกใจ ที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. แบบบันทึกผลการอภิปรายกลุ่ม 2. ร่าง
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 3. ร่างโครงการประยุกต์               
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้  4. ร่างเอกสารประกอบโปรแกรม
รวม 6 ชุด 5. เทปบันทึกเสียง และ 6.กล้องถ่ายรูป โดยมีประเด็นการอภิปรายเพ่ือรับฟังความคิดเห็น    
และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมตรวจสอบแนวคําถาม (guideline) ที่จะใช้ในการอภิปรายกลุ่มแยก
เป็นประเด็นย่อย ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละโครงการทีละประเด็นรวมโครงการละ 8 ประเด็น 
รวมท้ังตรวจสอบเอกสารประกอบโปรแกรมในประเด็นความครอบคลุมของเน้ือหาสาระ 
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ขั้นตอนการอภิปรายกลุ่ม มีดังน้ี 
1. ผู้วิจัยนําเสนอรายละเอียดความเป็นมาของการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมอภิปรายได้มีความรู้ความเข้าใจก่อนดําเนินการอภิปรายกลุ่ม 

2. ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดอภิปรายกลุ่มในครั้งนี้ให้ผู้สมาชิกทุกคนได้ทราบ
และให้การดําเนินการในคร้ังน้ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

3. นําเสนอรายละเอียดโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT)   สําหรับครูในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมเอกสารประกอบโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาในขั้นตอนที่ 2 

4. นําเข้าสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือตรวจสอบหาข้อบกพร่องของ
โปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมด้วยการให้ผู้ร่วมอภิปรายเป็นผู้เสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมทั้งน้ีผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกความคิดจากผู้เข้าร่วม
อภิปรายเพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการการปรับปรุงแก้ไขในเบ้ืองต้น 

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางนาใน เขต
บางนา กรุงเทพมหานครโดยเป็นผู้บันทึกความคิดจากผู้เข้าร่วมอภิปรายเพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการ
การปรับปรุงแก้ไขในเบ้ืองต้น รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับข้อบกพร่องและแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์
ต่อโปรแกรมในประเด็นสําคัญคือ ความเหมาะสมและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามตาม
โครงการและความสมบูรณ์ของเอกสารที่จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ของผู้ร่วมโปรแกรม ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) หลังจาก
การอภิปรายกลุ่ม(focus group discussion) เสร็จสิ้นลง โดยผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดย
การจัดระบบถอดเทปบันทึกเสียงจัดพิมพ์ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวข้องโปรแกรม
ในแต่ละโครงการ เป็นข้อความซ้ํากันหรือคล้ายกัน รวบรวมเป็นข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกัน 
(Categories) ไว้ในที่เดียวกันแล้วประมวลผลสรุปเป็นประเด็นสําคัญ หลังจากน้ันจึงจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูล (Categorize Data) ตามคุณสมบัติ (Properties) และความคิดรวบยอด (Concept) ของแต่
ละกลุ่มและแยกข้อมูลที่มีความหมายเก่ียวข้องกับแต่ละโครงการ โครงการละ 8 ประเด็น และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบทั้ง 6 ชุด ออกจากข้อมูลที่ไม่มีความหมายและไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
นําข้อมูลที่จัดหมวดหมู่แล้วมาสรุปเป็นประเด็นการปรับปรุงแก้ไขร่างกรอบเหตุผลสัมพันธ์ราย
โครงการรวมท้ังร่างเอกสารประกอบโปรแกรม และทําการปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์  
 ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (R2D2) ในขั้นตอน
น้ีเป็นการตรวจสอบ“ร่างโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”และ“ร่างเอกสารประกอบโปรแกรม” จํานวน 6 ชุด ที่
ได้จากการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมหลังการตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้ว ใช้วิธีการอภิปรายกลุ่ม (focus 
group discussion) ลําดับขั้นของการอภิปรายกลุ่ม ประเด็นการอภิปราย เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการ
เช่นเดียวกันกับการตรวจสอบเบ้ืองต้น ผู้เข้าร่วมอภิปราย ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ได้มาจากโรงเรียนฉิมพลี โรงเรียนเพชรเกษม 
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โรงเรียนวัดศาลาแดง โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา โรงเรียนวัดอ่างแก้ว โรงเรียนบางแคเหนือ โรงเรียน
วัดตลิ่งชัน โรงเรียนวัดบางบอน โรงเรียนวัดช่องนนทรีและโรงเรียนคลองต้นไทร โรงเรียนละ 3 คน 
ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความคุ้นเคยกันเพ่ือให้เข้าใจประเด็นที่ต้องการตรวจสอบร่วมกันและมีความสะดวกใจที่จะ
แสดงความคิดเห็นของตนเองและมีความรู้ความสามารถด้านการจัดทําโครงการ/กิจกรรมและครูที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. แบบบันทึกผลการอภิปรายกลุ่ม 2. ร่างโครงการ
เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 3. ร่างโครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ 4. ร่างเอกสารประกอบโปรแกรม  
รวม 6 ชุด 5. เทปบันทึกเสียงและ 6. กล้องถ่ายรูป โดยมีประเด็นการอภิปรายเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมตรวจสอบแนวคําถาม (guideline) ที่จะใช้ในการอภิปรายกลุ่มแยก
เป็นประเด็นย่อย ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละโครงการทีละประเด็นรวมโครงการละ 8 ประเด็น 
รวมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบโปรแกรมในประเด็นความครอบคลุมของเน้ือหาสาระแต่ละเล่ม 
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกความคิดจากผู้เข้าร่วมอภิปราย
เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการการปรับปรุงแก้ไขในเบ้ืองต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับข้อบกพร่องและแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ต่อโปรแกรม
ในประเด็นสําคัญคือ ความเหมาะสมและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามตามโครงการและความ
สมบูรณ์ของเอกสารท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ของผู้ร่วมโปรแกรม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) หลังจาก 
การอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) เสร็จสิ้นลงโดยผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์     
โดยการจัดระบบถอดเทปบันทึกเสียงจัดพิมพ์ข้อมูลและวิเคราะห์ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อความผล          
การตรวจสอบเฉพาะส่วนที่ได้รับการเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การ
ตรวจสอบโครงการประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 2 โครงการ ส่วนที่ 2 การปรับปรุงแก้ไขเอกสาร
ประกอบโปรแกรมจากการตรวจสอบตามลําดับ 
 ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใช้โปรแกรมในสถานการณ์จริงและการประเมินปรับปรุงแก้ไข 
(R3D3) ในตอนนี้เป็นการทดลองโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคสนามในสถานการณ์จริงกับครูที่เข้าร่วม
โปรแกรม ใช้ระยะเวลา 3 เดือน (กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561) และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
โปรแกรมและหาข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป การดําเนินการทดลองใช้โปรแกรมมีขั้นตอน   
ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4  แผนการทดลองโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาคสนาม 

 

รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. ประชุมช้ีแจงความสําคัญของโครงการ ผู้วิจัย กันยายน 
2560 

2. เตรียมเอกสาร เคร่ืองมือและอุปกรณ์และสถานที่ในการ
ทดลองโครงการ 

ผู้วิจัย กันยายน 
2560 

3. การทดสอบก่อนทดลองโปรแกรม (pretest) 
   3.1 ทดสอบความรู้ด้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ครูที่เข้าร่วม
โครงการ 

 

   3.2 ประเมินทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   3.3 ประเมินผลการนําความรู้และทักษะไปสู่การปฏิบัติ  
   3.4 ประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติในหน้าท่ี 

  

4. ทดลองโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่1)  
   4.1 กจิกรรมภาคความรู้     
 
   4.2 กจิกรรมภาคปฏิบัติ 
 

ครูที่เข้าร่วม
โครงการ 

 

กันยายน-
ตุลาคม 
 2560 

 
1-11 ตุลาคม 

2560 
5. การประเมินหลังการทดลอง (posttest) “โครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) (โครงการ
ระยะที่1)” 
   5.1 ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) (posttest) 

ผู้วิจัย 
 

12-30 
ตุลาคม 2560 

   5.2 ประเมินทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   5.3 สรุปเปรียบเทียบความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก่อน – หลังทดลองโครงการ 
 

  

6. การทดลองโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) มีกจิกรรม 
ดังน้ี  
   6.1 กจิกรรมการออกแบบแผนการสอน 
   6.2 กจิกรรมการเรียนการสอน 
   6.3 กจิกรรมการนิเทศในชั้นเรียน/แนะนํารายบุคคล 
 

ครูที่เข้าร่วม
โครงการ 

และ 
คณะกรรมการ 

 

2 พฤศจิกายน 
2560 - 

20 กมุภาพันธ์ 
2561 
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ตารางที่ 4  แผนการทดลองโปรแกรมพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (ICT) สําหรบัครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาคสนาม (ต่อ) 
 

รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

7. การประเมนิหลังทดลองโปรแกรม (posttest) หลังสิ้นสุด
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่
การจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
    7.1 ประเมนิผลการนําความรู้และทักษะไปสู่การปฏิบัติ 
    7.2 ประเมินความเปลี่ยนแปลงจากผลทีเ่กิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ 
    7.3 ประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโปรแกรม 
    7.4 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้ ICT ในการ
เรียนการสอน 
    7.5 ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกผลถอดบทเรียน    

ครูที่เข้าร่วม
โครงการ 

 

25 กมุภาพันธ์ 
2561 

8. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครู
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาคสนาม  
 

ผู้วิจัย หลังสิ้นสุดการ
ทดลอง
โปรแกรมใน
ภาคสนาม  

 
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
        3.2.1 การออกแบบวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental designs) 
รูปแบบ pretest – posttest design แบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group 
Pretest - Posttest Design) ซึ่งเป็นแบบแผนที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ง่ายเหมาะ
กับงานวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างผู้รับการทดลองมีจํานวนจํากัด (องอาจ นัยพัฒน์, 2551 หน้า 124 - 125) 
ดังแสดงภาพที่ 11 
    
 

 
 
 

 
 
 ภาพที่ 11  แบบแผนการทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

E          O1         X           O2 
เมื่อ  
     E    คือ กลุ่มเป้าหมาย (ครูผู้เข้ารับการพัฒนา)  O1  คือ การประเมินก่อนการใช้โปรแกรม 
     X   คือ การอบรมพัฒนาตามรูปแบบ      O2  คือ การประเมินหลังการใช้โปรแกรม 
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  3.2.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา คือ โปรแกรมพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
และโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ แต่ละ
โครงการประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างเนื้อหา แนวทาง      
การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ การประเมินผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ทีใ่ช้ในการวิจัยและพัฒนาครั้งน้ี คือครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   1 
แห่ง ได้แก่ ครโูรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 39 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูที่เข้าร่วมโปรแกรมในภาคสนาม ผู้วิจัย
กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง (experimental samples assignment) ที่ได้มาด้วยวิธี     
การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เป็นครูโรงเรียนวัดบางนาใน ด้วยวิธีจับสลาก 
จํานวน 30 คน สถานที่ทดลองโปรแกรม คือโรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มี
ความเหมาะสมในการเป็นโรงเรียนเป้าหมายเพราะโรงเรียนวัดบางนาใน จัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประสบปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตํ่าลง ครูส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือจัดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ที่กล่าวว่าการทดลองนวัตกรรม ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนในสาขา
บริหารการศึกษา ควรเป็นการทดลองในหน่วยงานหน่วยใดหน่วยหน่ึง หากเป็นโรงเรียนก็ควรเป็น 
“โรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึง” เพราะสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ดีกว่าการทดลองกับ
กลุ่มเป้าหมายที่กระจายในวงกว้าง 
 
3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การสร้างเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาครูหลังทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย
ประยุกต์จากแนวคิดประเภทการประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพของ Guskey (2000) สังเคราะห์
แนวคิดการแบ่งส่วนการประเมินผลการพัฒนาครู ของ พนัส หันนาคินทร์ (2542) การตรวจสอบ
ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological 
Triangulation) ของ สุภางค์ จันทวานิช (2546) และวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่สามารถนํามาใช้
ตรวจสอบข้อมูลในการประเมินผลการพัฒนาครู ในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู             
ในสถานศึกษา ของ จินตนา ศรีสารคาม (2554) ผู้วิจัยจัดทําเครื่องมือผลการพัฒนา ประกอบด้วย    
1) แบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) แบบประเมินทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 3) แบบประเมินการนําความรู้สู่การปฏิบัติ 4) แบบ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5) ประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมที่มี   
ต่อโครงการและความพึงพอใจของนักเรียนต่อการนําทักษะด้าน ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือมีดังน้ี  
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   1. ศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2. กําหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม 
 3. ดําเนินการเขียนข้อคําถาม ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะคํานึงถึงการเขียนข้อ
คําถามให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการประเมินและลักษณะของเคร่ืองมือ 
 4. นําแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content 
validity) พิจารณาเกี่ยวกับการใช้ภาษาและความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ในการวัด 
(Index of Item -Objective congruence: IOC) เพ่ือให้ทราบว่าคําถามที่ต้ังครอบคลุมเน้ือหา      
ตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 7 ราย (ดูรายช่ือในภาคผนวก) โดยทํา
เครื่องหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 เกณฑ์กําหนดคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
ดังน้ี   

คะแนน  +1  ข้อคําถามน้ันสอดคล้องกับเน้ือหา   
คะแนน    0  ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามน้ันสอดคล้องกับเน้ือหา   
คะแนน  - 1  ข้อคําถามน้ันไม่สอดคล้องกับเน้ือหา  

   การหาค่า IOC โดยใช้โปรแกรม SPSS โดยการแปลความคือ ถ้า IOC >= 0.5 แสดงว่า 
ข้อสอบน้ันวัดวัตถุประสงค์ข้อน้ันจริง ถ้า IOC < 0.5 แสดงว่าข้อสอบน้ันไม่วัดวัตถุประสงค์ข้อน้ัน 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2544)   
             5. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําไปใช้ในการประเมินโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไป
เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามต่อไป      
 ผลการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเพ่ือประเมินผลการพัฒนาครูเพ่ือนําไปใช้ทดลองใน
ภาคสนาม ผลการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือประเมินผลการพัฒนาครู สรุปได้ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
     1) แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi -structural interview) 
สัมภาษณ์เก่ียวกับความเหมาะสมของแนวคิดพ้ืนฐาน ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ของ
โปรแกรม ความเหมาะสมของรูปแบบ ความสอดคล้องของโครงสร้าง ความเหมาะสมของการ
ประเมินผล ความเหมาะสมองค์ประกอบของโปรแกรมและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จํานวน 8 ข้อ 
 2) แบบทดสอบความรู้ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice 
item) ชนิด 4 ตัวเลือก เพ่ือนําไปทดสอบตามกรอบการพัฒนาทักษะ 6 ทักษะ คือ 1) พ้ืนฐานการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 
4) ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี 5) ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power 
point” 6) การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ จํานวน 40 ข้อ ผลการตรวจค่า IOC แต่ละข้อมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.71 – 1.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

3) แบบสอบถาม มี 6 ฉบับ ประกอบด้วย 
  3.1) แบบประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีลักษณะ
เป็น แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 1 หมายถึง มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามลําดับเพ่ือใช้ประเมินผู้เข้าร่วมโปรแกรมเกี่ยวกับทักษะด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ประกอบด้วย 1) พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์        และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 4) ทักษะ      
การผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี 5) ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” และ       
6) การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ จํานวน 24 ข้อ ค่า IOC แต่ละข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.86 – 1.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ขณะเดียวกันผู้เช่ียวชาญได้แนะนําเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข
คําบางคําให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

 3.2) แบบประเมินผลการนําความรู้และทักษะไปสู่การปฏิบัติหน้าท่ี มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับคือ 5 4 3 2 1 หมายถึง มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามลําดับเพ่ือใช้ประเมินผู้เข้าร่วมโปรแกรมเก่ียวกับ       การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับ 
การออกแบบแผนการสอน การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล จํานวน     15 ข้อ ค่า 
IOC แต่ละข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.86 – 1.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ขณะเดียวกัน
ผู้เช่ียวชาญได้แนะนําเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขคําบางคําให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
 3.3) แบบประเมินความเปลี่ยนแปลงจากผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถาม แบบมาตรวัดประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับคือ 5 4 3 2 1 หมายถึง มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามลําดับเพ่ือใช้ประเมินความเปลี่ยนแปลงจากผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ประเด็น การสนับสนุนทรัพยากร นโยบายการพัฒนางานวิชาการและบรรยากาศการ
เรียนการสอน จํานวน 18 ข้อ ค่า IOC แต่ละข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.86 – 1.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดขณะเดียวกันผู้เช่ียวชาญได้แนะนําเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขคําบางคํา  ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
   3.4) แบบประเมินความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรวัดประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับคือ 5 4 3 2 1 หมายถึง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ตามลําดับ 
เพ่ือประเมินความคิดเห็นของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมที่มีต่อโครงการและความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การนําทักษะด้าน ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน มี 3 ฉบับ ดังน้ี 
  3.4.1) ประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมต่อโครงการเสริมสร้างทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 4 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านการเตรียม  ความพร้อม 2) ด้าน
เน้ือหาโครงการ 3) กระบวนการ และ 4) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ จํานวน 24 
ข้อ ค่า IOC แต่ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.86 – 1.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ขณะเดียวกัน
ผู้เช่ียวชาญได้แนะนําเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขคําบางคําให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
  3.4.2) ประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมต่อโครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ 4 ด้าน ดังน้ี 1) ด้าน     การเตรียม
ความพร้อม 2) ด้านเน้ือหาโครงการ 3) กระบวนการ และ 4) ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก   การเข้าร่วม
โครงการ จํานวน 24 ข้อ ค่า IOC แต่ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.86 – 1.00 ซึ่งมีค่าสูง      กว่าเกณฑ์ที่
กําหนด ขณะเดียวกันผู้เช่ียวชาญได้แนะนําเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขคําบางคําให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
    3.4.3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการนําทักษะด้าน ICT ไปใช้ในการเรียน
การสอน 3 ด้าน ดังน้ี การแสวงหาความรู้จาก ICT การสร้างองค์ความรู้จาก ICT และ    ความพึง
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พอใจต่อโครงการ จํานวน 16 ข้อ ค่า IOC แต่ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.86 – 1.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์
ที่กําหนดขณะเดียวกันผู้เช่ียวชาญได้แนะนําเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขคําบางคําให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
 4) แบบบันทกึผลการถอดบทเรียน   
  4.1) ผู้วิจัยสร้างแบบบันทึกการถอดบทเรียนตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open–Ended Questionnaire) เพ่ือให้ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมร่วมกันอภิปรายเพ่ือระบุ
ข้อดี ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 1) ด้าน         
การเตรียมความพร้อม 2) เน้ือหาโครงการ 3) กระบวนการพัฒนาครู 4) ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการโดยนําไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 คน โดยให้   
มีการร่วมอภิปรายเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขด้วยแล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
พบว่าครูผู้สอนทั้ง 6 ราย ต่างเข้าใจความหมายในข้อคําถามแบบปลายเปิดนั้นตรงกัน  
           4.2) ผู้วิจัยสร้างแบบบันทึกการถอดบทเรียนหลังการพัฒนาตามโครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะท่ี 2) มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open – Ended Questionnaire) เพ่ือให้ครูที่เข้าร่วมโปรแกรม
ร่วมกันอภิปราย เพ่ือระบุข้อดี ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัย   ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังน้ี1) ด้านการเตรียมความพร้อม 2) กิจกรรมของโครงการ 3) กระบวนการพัฒนาครูรูปแบบ
ต่าง ๆ 4) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยนําไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนในเขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 คน โดยให้มีการร่วมอภิปรายเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขด้วย 
ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว พบว่า ครูผู้สอนทั้ง 6 ราย ต่างเข้าใจความหมายในข้อ
คําถามแบบปลายเปิดน้ันตรงกัน  
 จากผลการสร้างเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาครูมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด  
ดังตารางที่ 5 
  
ตารางที่ 5  ผลการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาครู 
 

ฉบับที ่ ประเภทเครื่องมือประเมิน 
 

ลักษณะเครื่องมือ 
ประเมิน 

จํานวน 
คําถาม 

ค่า IOC 

1 แบบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

- แบบทดสอบชนิด  
4 ตัวเลือก 

40 ข้อ 0.71-1.00 
 

2 แบบประเมินทกัษะการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

- แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ 

24 ข้อ 0.86-1.00 
 

3 แบบประเมินการนําความรู้และ
ทักษะไปสู่การปฏิบัติในหน้าที่ 

- แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ 

15 ข้อ 0.86 -1.00 
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ตารางที่ 5  ผลการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาครู (ต่อ) 
 

ฉบับที ่ ประเภทเครื่องมือประเมิน 
 

ลักษณะเครื่องมือ 
ประเมิน 

จํานวน 
คําถาม 

ค่า IOC 

4 แบบประเมินผลท่ีเกิดจากการ 
ปฏิบัติหน้าที่ 

- แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณ
ค่า  
5 ระดับ 

18 ข้อ 0.86 -1.00 
 

5 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

- แบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประมาณค่า 
5 ระดับ 
 

24 ข้อ 
 

 
 

0.86 -1.00 
 
 
 

6 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สู่การจัดการเรียนรู้ 

- แบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประมาณค่า 
5 ระดับ 

24 ข้อ 0.86 -1.00 
 

7 แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการนําทักษะด้าน 
ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน 

- แบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประมาณค่า 
5 ระดับ 

16 ข้อ 0.86 -1.00 
 

 

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าผลการสร้างเคร่ืองมือประเมินผลการพัฒนาครูมีคุณภาพ     
ตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังน้ันผู้วิจัยจึงนําไปประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําไปใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการทดลองโปรแกรมในภาคสนามและนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์  
เพ่ือหาประสิทธิภาพต่อไป 

 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้รวบรวมเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ การแจกแบบทดสอบ 
แบบประเมินแก่ครูที่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ตรวจสอบความเรียบร้อย ความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทุกฉบับที่ได้รับกลับมาเพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูล  

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช ้

เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบประเมินมีรายละเอียด ดังน้ี 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินเครื่องมือที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่าโดยการ
หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กําหนดการแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยที่คํานวณได้จากการประยุกต์ใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังน้ี 
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 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00  หมายถึง มปีฏิกิริยา (reaction) / ความรู้ 
(knowledge)/ทักษะ(skill) / ระดับการปฏิบัติ ระดับมากที่สุด  

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50  หมายถึง มปีฏิกิริยา (reaction) / ความรู้ 
(knowledge)/ทักษะ(skill) / ระดับการปฏิบัติ ระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50  หมายถึง มปีฏิกิริยา (reaction) / ความรู้ 
(knowledge)/ทักษะ(skill) / ระดับการปฏิบัติระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50  หมายถึง มปีฏิกิริยา (reaction) / ความรู้ 
(knowledge)/ทักษะ(skill) / ระดับการปฏิบัติระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50  หมายถึง มปีฏิกิริยา (reaction) / ความรู้ 
(knowledge)/ทักษะ(skill) / ระดับการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด 

 วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับในส่วนของข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ได้จาก
ข้อมูลปลายเปิด ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปเป็นประเด็นสําคัญ กําหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการ
พิจารณาที่ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่าง 3.51 – 5.00 

3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบเป็นการประเมินความรู้ (knowledge) ของ
ครูที่เข้าร่วมโปรแกรม นอกจากเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียแล้วผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์
สําหรับการประเมินความรู้ (knowledge) ของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมหลังเสร็จสิ้นโครงการจาก      
การประยุกต์ใช้เกณฑ์ E1/E2 ของ เผชิญ กิจระการ (2544) มีค่า 80/80 ดังน้ี 

สําหรับการประเมินความรู้ (knowledge) ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 80 ตัวแรก หมายถึง 
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละคนทําคะแนนจากแบบประเมินได้เกิน 80% และ80 ตัวหลัง หมายถึง 
คะแนนรวมเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโปรแกรมทุกคนทําคะแนนได้เกิน 80%  

3.6.3 สถิติที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สําหรบัครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี  

 3.6.3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาโดยการทดสอบค่าที (t-test)    
หาค่าเฉลี่ย ( X ) และหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ( X ร้อยละ)  

 3.6.3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การประเมินการนําความรู้สู่การปฏิบัติและประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ระหว่างก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาโดยการทดสอบค่าที (t-test) และหา
ค่าเฉลี่ย ( X )  

 3.6.3.3 ค่าเฉลี่ยของการประเมินความพึงพอใจหลังทดลองใช้โปรแกรมของครูที่เข้า
ร่วมโปรแกรมและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการนําทักษะ ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน โดย
หาค่าเฉลี่ย ( X )  

 
3.7 สรุปขั้นตอนการวิจัย 
 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปข้ันตอนการวิจัยดังแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางที ่6  ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
     สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนที ่ วัตถุประสงค ์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 
1. ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง
และความต้องการ
จําเป็นในการ
พัฒนา 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาครู 
2. เพ่ือศึกษาความต้องการจําเป็นใน
การพัฒนาด้านทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 
ของครู 

1. แบบสํารวจความ
ต้องการจําเป็นในการ
พัฒนาด้านทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 

1. เอกสาร 
งานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 
2. ครูโรงเรียน
วัดบางนาใน 
จํานวน 39 คน 

2. การจัดทําร่าง
โปรแกรม 

1. เพ่ือจัดทําร่างโปรแกรมพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  
 - ร่างโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 
 - ร่างโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่
การจัดการเรียนรู้  
 - เอกสารประกอบโครงการ 

-  เอกสาร
งานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 
 

3. การตรวจสอบ
ร่างโปรแกรมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ปรับปรุงแก้ไข 

1. ความเหมาะสมของแนวคดิพ้ืนฐาน
ที่นํามาใช้ 
2. ความเหมาะสมของโปรแกรม  
3. ความเป็นประโยชน์ของโปรแกรม  
4. ความเหมาะสมของรูปแบบการ
พัฒนาครู  
5. ความสอดคล้องของโครงสร้าง
โปรแกรม  

- แบบสมัภาษณ์  
กึ่งโครงสร้าง  
(semi - structural 
interview) 8 ประเด็น  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 
ท่าน 
 

4. การทดสอบ
ภาคสนาม
เบ้ืองต้นและการ
ปรับปรุงแก้ไข 
(R1D1)   

เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมความ
สอดคล้องและความจําเป็นของ
โปรแกรมในเบ้ืองต้น  

1. เอกสารประกอบการ
สนทนากลุ่ม (เบ้ืองต้น) 
2. อุปกรณ์การ
สัมภาษณ ์

กลุ่มทดลอง 
จํานวน 10 คน 
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ตารางที ่6  ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
     สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที ่ วัตถุประสงค ์ เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 
 6. ความเหมาะสมของการ

ประเมินผลการพัฒนาครู 
7. ความเหมาะสมองค์ประกอบ
ของโปรแกรม  
8. ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ 

  

5. การทดสอบ
ภาคสนามครั้ง
สําคัญและการ
ปรับปรุงแก้ไข 
(R2D2) 

เพ่ือตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
โปรแกรมคร้ังสําคัญ 
 

1. เอกสารประกอบการ
สนทนากลุ่ม(ครั้งสําคัญ) 
2. อุปกรณ์การสัมภาษณ ์

กลุ่มทดลอง 
จํานวน 30 คน 

6. การทดลองใช้
โปรแกรมใน
สถานการณ์จรงิ
และการประเมิน
ปรับปรุง (R3D3) 

1. เพ่ือทดลองใช้ โปรแกรม
กับกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพ่ือทดสอบคุณภาพและหา
ข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

1. ทดสอบความรู้ด้าน ICT  
2. ประเมินทักษะด้าน ICT  
3. ประเมินการนําความรู้สู่
การปฏิบัติ  
4. ประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานในหน้าที่  
5. ประเมินความพึงพอใจ 
  5.1 ประเมินความพึงพอใจ
ของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมที่มี
ต่อโครงการ 2 โครงการ 
  5.2 ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการนําทักษะ 
ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน 
6. แบบบันทึกการถอด
บทเรียน 
 

ครูที่เข้าร่วม
โปรแกรม 
จํานวน 30 คน 

 
 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    
   การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอน
การวิจัย 6 ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครู
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการนําเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตามลําดับดังน้ี  

 
4.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ผลจากการพัฒนาโปรแกรมตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาขั้นตอนที่ 1 – 5 ประกอบด้วย  
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องและความต้องการจําเป็นในการพัฒนา ขั้นตอนที่ 2   
การจัดทําร่างโปรแกรม ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบร่างโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไข 
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการปรับปรุงแก้ไข และ ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ
ภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข ผลการพัฒนาแต่ละข้ันตอน มีดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องและความต้องการจําเป็นในการ
พัฒนา  
     การศึกษาในข้ันตอนน้ีเพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาครูและเพ่ือ
สํารวจความต้องการจําเป็นในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีรายละเอียดดังน้ี  
  1.1  ผลการศึกษาขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ขั้นตอนการวิจัย
และพัฒนาโปรแกรมมี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและความ
ต้องการจําเป็นในการพัฒนา ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่างโปรแกรม ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบร่าง
โปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการ
ปรับปรุงแก้ไข (R1D1) ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบภาคสนามคร้ังสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (R2D2) 
ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใช้โปรแกรมในสถานการณ์จริงและการประเมินปรับปรุง (R3D3) 
  1.2 ผลการศึกษาแนวคิดด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพ่ือ
การศึกษาในปัจจุบัน พบว่า ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ที่มีความจําเป็นและ
ต้องการพัฒนาในปัจจุบัน 6 ทักษะ ประกอบด้วย 1) พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 4) ทักษะการผลิตสื่อด้วยการ
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ใช้เทคโนโลยี 5) ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” 6) การประยุกต์ใช้ ICT ใน
การจัดการเรียนรู้ 
  1.3 ผลการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับวิธีการพัฒนาครู พบว่า รูปแบบการพัฒนาครูด้าน
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มี 9 รูปแบบ มาใช้ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา
แบบผสมผสานและบูรณาการ ประกอบด้วยรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 1) การฝึกอบรม 2) การสังเกต           
3) การให้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการพัฒนา 4) การศึกษาเป็นกลุ่ม 5) การสืบค้น 6) การพัฒนา
ตนเอง 7) การเป็นพ่ีเลี้ยง 8) การจัดทําคู่มือ 9) การนิเทศ/การแนะนํารายบุคคล 

      1.4 ผลการออกแบบโปรแกรม พบว่า การออกแบบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
แนวคิด หลักการของโปรแกรม จุดมุ่งหมายโปรแกรม โครงการที่มีความสัมพันธ์กัน 2 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะ
ที่ 1) ถือเป็นโครงการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มทดลอง และ โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) เป็นโครงการกลุ่มทดลองนําความรู้สู่  
การปฏิบัติในลักษณะ on the job developing  โดยออกแบบเป็นโครงการแบบประเพณีนิยม 
(traditional approach) มีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
เน้ือหา กิจกรรม ระยะเวลาและสถานที่ งบประมาณ การประเมินผล และเอกสารประกอบโครงการ 
จํานวน 6 ชุด   
    1.5 ผลการสร้างเคร่ืองมือประเมินผลการพัฒนาครู พบว่า เครื่องมือในการประเมินผล
การพัฒนาครูและเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  1) การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 2) การประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
3) การประเมินการนําความรู้สู่การปฏิบัติ 4) การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และ        
5) แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อโปรแกรมและความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการนําทักษะ ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน 
                   1.6 ผลสํารวจความจําเป็นในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) โดยสํารวจความคิดเห็นต่อความจําเป็นในการพัฒนาทักษะ ICT รวม 6 ประเด็น 
ประกอบด้วย 1) พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร   
3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 4) ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี 5) ทักษะการนําเสนอผลงาน
ด้วยโปรแกรม “Power point” 6) การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ จากครูโรงเรียนที่เป็น
เป้าหมายในการพัฒนา เป็นครูโรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 39 คน      
ผลการสํารวจข้อมูลด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อความจําเป็นในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครู 
 

รายการสํารวจ จํานวน(n=39คน) ร้อยละ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป   
1. เพศ   
      ชาย 8 20.51 
      หญิง 31 79.49 

รวม 39 100.00 
2. การไ ด้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระหว่างปี 2557-2559  

 
- 

เข้ารับการอบรม 10 25.64 
ไม่ได้เข้ารับการอบรม 29 74.36 

รวม 39 100.00 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นด้านความจําเป็นในการพัฒนา
ทักษะ ICT 

 
 

1) พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  37 94.87 
2) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 38 97.44 
3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 38 97.44 
4) ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี  39 100.00 
5) ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power 
point”  

36 
92.31 

6) การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้  36 92.31 
รวมเฉลี่ยร้อยละ  95.73 

 

    จากตารางที่ 7 ผลการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ของครู พบว่า ครูจําแนกตามเพศ พบว่า มีเพศชาย ร้อยละ 20.51 มีเพศหญิง 
ร้อยละ 79.49 เมื่อจําแนกจํานวนการเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสาร ระหว่างปี 2557-2559 พบว่า ได้เข้ารับการอบรมร้อยละ 25.64 ไม่ได้เข้ารับการอบรม     
ร้อยละ 74.36 และจากการสํารวจความคิดเห็นด้านการพัฒนาทักษะ ICT ของครู พบว่า มีความจําเป็น 
ร้อยละ 95.73  
 จากผลการสํารวจจะเห็นได้ว่าครูส่วนใหญ่เห็นว่าการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) มีความจําเป็นที่ต้องพัฒนา 
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 4.1.2 ผลการจัดทําร่างโปรแกรม  
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องและความต้องการจําเป็นในการพัฒนา   

ในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยนํามาจัดทําร่างโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ออกแบบโดยใช้โครงการแบบประเพณีนิยม (traditional 
approach) ที่มีองค์ประกอบสําคัญ คือ ช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เน้ือหา 
กิจกรรมและดําเนินงาน ระยะเวลา ทรัพยากร/การใช้งบประมาณ การประเมินผลและผลที่คาดว่าจะได้รับ 
จํานวน 2 โครงการท่ีมีความสัมพันธ์กันและเอกสารประกอบโปรแกรม จํานวน 6 ชุด ดังน้ี 

ผู้วิจัยขอนํารายละเอียดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) และโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ในการจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) รายละเอียดดังตารางท่ี 8 และ 9 

  
ตารางที่ 8  ผลการสร้างรายละเอียดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
 สื่อสาร (ICT) (โครงการ ระยะที่ 1) 
 

ประเด็นโครงการ ประเด็นสําคญั 

1. ช่ือโครงการ โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) 
2. หลักการและ
เหตุผล 

การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมแห่งการสรรค์สร้าง
ความคิด นอกเหนือไปจากการมีความรู้ พ้ืนฐานระดับอ่านออกเขียนได้ 
(Literacy) แล้วทักษะที่มีความจําเป็นและได้รับการกล่าวถึงอย่างมากใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ความสามารถในการใช้และเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ระบุว่า ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ (Any Time Any Where)  และหมวด 9 ได้
ระบุว่ารัฐบาลต้องส่งเสริมให้มีการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยและต้องพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามสภาพแวดล้อมนอกจากน้ี มาตรา 65 
ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมท้ังการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผู้เรียนที่มีสิทธิได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดังน้ัน ในการ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนหรือเยาวชนให้สามารถเติบโตและเป็นพลเมืองที่
พร้อมในการดํารงชีวิตและการทํางานในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปน้ันจึงจําเป็นที่
จะต้องมุ่งเน้นในด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา  
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 สื่อสาร (ICT) (โครงการ ระยะท่ี 1) (ต่อ) 
 

ประเด็นโครงการ ประเด็นสําคญั 

 ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สอนให้แก่ครูเป็นอย่างมาก จากการสังเกตการสอนในช้ันเรียนพบว่าครูส่วน
ใหญ่ยังขาดการนําทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การเรียนการสอน  
    ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความจําเป็นในการพัฒนาครู ให้
มีความรู้ให้ก้าวทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
เสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ผู้วิจัยจึงจัดทําโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) น้ีขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 

3.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะด้านการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ้ืนฐาน  
3.2 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน    
3.3 เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามกฎหมาย 
จริยธรรม จรรยาบรรณ    

4. เป้าหมาย 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 30 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      4.2.1 ครูที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
      4.2.2 ครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

5. เน้ือหา 5.1 ความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย  
     ตอนท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และคอมพิวเตอร์   
     ตอนท่ี 2 การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงและสํารองข้อมูล  
     ตอนท่ี 3 การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
     ตอนท่ี 4 จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์  
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 สื่อสาร (ICT) (โครงการ ระยะท่ี 1) (ต่อ) 
 

ประเด็นโครงการ ประเด็นสําคัญ 
 5.2 ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย  

     ตอนท่ี 1 ทักษะการสื่อสารด้วยจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   
     ตอนท่ี 2 ทักษะการสื่อสารโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social 
Network) 
5.3 ทักษะการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 การใช้งาน Search Engine   
ตอนท่ี 2 การสมัครเข้าใช้งานจากฐานข้อมูล (thailis)   
ตอนท่ี 3 การสบืค้นฐานข้อมลูเอกสารฉบับเต็ม (thailis) 

5.4 ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย  
ตอนท่ี 1 การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม “Microsoft Word”  
ตอนท่ี 2 การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม “Microsoft Excel”   
ตอนท่ี 3 การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม “Adobe PhotoShop”   
ตอนท่ี 4 การสร้างสื่อเกมทายภาพอย่างง่าย 

5.5 ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” ประกอบด้วย  
ตอนท่ี 1 การสร้างสไลด์  
ตอนท่ี 2 การกรอกข้อมูล  
ตอนท่ี 3 การใส่รูปภาพ ตาราง กราฟ วีดีโอ  
ตอนท่ี 4 การกําหนดลูกเล่นในสไลด์ และ  
ตอนท่ี 5 การนําเสนอผ่านสื่อต่างๆ 

6. กิจกรรมและ 
   ดําเนินงาน 

6.1 จัดประชุมช้ีแจงให้ครูผูส้อนเห็นความสําคัญและคณุคา่ของการพัฒนา 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือจัดการเรียนรู้  
6.2 จัดทําคําสั่งรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
6.3 ประชุมกรรมการโครงการและผู้เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนดําเนินการฝึกอบรม 
6.4 ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ครทูี่เข้า 
ร่วมโครงการ 

6.5 พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
จํานวน 2 กิจกรรม โดยใช้เอกสารประกอบโปรแกรม จํานวน 6 ชุด ดังน้ี 

6.5.1 กิจกรรมภาคความรู้ การให้การศึกษาด้วยตนเองและบูรณาการกับการ
พัฒนารูปแบบอ่ืนๆ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2560 – 10 ตุลาคม 2561 โดย
ใช้เอกสารประกอบโปรแกรม 5 ชุด ประกอบด้วยเอกสาร  

       ชุดที่ 1 พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ชุดที่ 2 ทักษะในการติดต่อสื่อสาร                         
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สื่อสาร (ICT) (โครงการ ระยะที่ 1) (ต่อ) 
 

ประเด็นโครงการ ประเด็นสําคญั 

 

       ชุดที่ 3 ทักษะการสืบคน้สารสนเทศ  
       ชุดที่ 4 ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี  
       ชุดที่ 5 ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “PowerPoint” 

    6.5.2 กิจกรรมภาคปฏิบัติ การอบรมเชิงปฏิบัติการและบูรณาการกับการ
พัฒนารูปแบบอ่ืนโดยใช้เอกสารประกอบการอบรมชุดที่ 2 - 4 ระหว่างวันที่ 1 
- 11 ตุลาคม 2560  
 6.6  ทดสอบความรู้หลังเรียน(posttest) โดยการใช้แบบทดสอบความรู้ 
 

7. ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 20 กันยายน  - 15 ตุลาคม 2560  ณ  โรงเรียนวัดบางนาใน 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 

8. ทรัพยากร/ 
    การใช้งบประมาณ 
 

 8.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 8.2 เอกสารประกอบโปรแกรม 
  

9. การประเมนิผล 9.1 ครกูลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
9.2 ครกูลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สูงกว่าก่อนเข้ารับการพัฒนา 
 

10. ผลทีค่าดว่าจะ 
   ได้รับ 

10.1 ครูกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน  
10.2 ครูกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน  
 

  

 จากตารางที่ 8 ผลการสร้างรายละเอียดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ( ICT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน ICT ของผู้เข้าร่วมโครงการแสดงให้เห็น
รายละเอียดประเด็นสําคัญของโครงการท่ีประกอบด้วย ช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย เน้ือหา กิจกรรมและดําเนินงาน ระยะเวลา ทรัพยากร/การใช้งบประมาณ การประเมินผล
และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังรายละเอียดที่นําเสนอข้างต้น 
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ตารางที่ 9  ผลการสร้างรายละเอียดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะท่ี 2 ) 
 

ประเด็นโครงการ ประเด็นสําคญั 

1. ช่ือโครงการ โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการ
เรียนรู้ 

2. หลักการและ 
    เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ไปสู่อนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่
ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือเ พ่ิม
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้นําทักษะที่ได้ไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นเร่ืองที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเรียนการสอนในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ทั้งน้ีเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เป็นเคร่ืองมือ
ที่ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพสูงกว่าเครื่องมือการสอนอ่ืนๆเราสามารถใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งสําคัญที่คุณครูจะทําให้
เด็กๆ เรียนรู้ได้เข้าใจเป็นอย่างดี คือการส่งเสริมให้ครูนําความรู้ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคิด “Knowledg + Action=Power” หรือตามคํากล่าวที่ว่า “Make 
Them Know What To Do, Then Encourage Them Do What They 
Know” หรือ “Link To On-The-Job Application” ดังน้ันจึงควรส่งเสริม
ครูให้นําความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ไป
ใช้ในจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ซึ่งจะทําให้สามารถช่วยพัฒนา
งานวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

จากเหตุผลดังกล่าวจึงจัดทําโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 
 

3.1 เพ่ือให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ 
3.2 เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
เพ่ือการเรียนการสอนได้ 
3.3 เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดและประเมินผลได้ 
 

 

ตารางที่ 9  ผลการสร้างรายละเอียดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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(ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) (ต่อ) 
 
ประเด็นโครงการ ประเด็นสําคญั 

4. เป้าหมาย 4.1 เปา้หมายเชิงปริมาณ 
         ครูที่เขา้ร่วมโครงการ จํานวน 30 คน ออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี จัดทําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนกาสอนและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดและประเมินผล
ได้อย่างมีคุณภาพ 
4.2 เปา้หมายเชิงคุณภาพ 
         ครูที่เขา้ร่วมโครงการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี จัดทําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนกา
สอนและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดและประเมินผลได้อย่างมีคุณภาพ 

 
5. เน้ือหา  5.1 การออกแบบแผนการสอน ประกอบด้วย สาระสําคญั วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป ขั้น
ประเมินผล 
 5.2 การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมการสอน 
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.3 การนิเทศ/การแนะนํารายบุคคล  
           

6. กิจกรรมและ 
   ดําเนินงาน 

6.1 รวบรวมข้อมูลและหาความจําเป็นในการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
 6.2 ประชุมวางแผนการจัดทําแผนการสอนโดยใช้ ICT ในขอบข่ายการใช้
ความรู้และทักษะใหม่ของครู  
6.3 คณะครูจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย  

      - แผนการสอนโดยประยุกต์ใช้ ICT 
      - สื่อการสอนตามขอบข่ายความรู้และทักษะใหม่ของครู 
      - แบบวัดและประเมินผลตามสภาพจริง        

 6.4 คณะครูนําความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากการอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้จดัการเรียนการสอนในช้ันเรียน
และจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้ ICT 
6.5 การให้คําแนะนํารายบุคคล/นิเทศ ครทูี่เข้าร่วมโครงการในระหว่าง
ปฏิบัติงานการสอน 
 

 

ตารางที่ 9  ผลการสร้างรายละเอียดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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(ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) (ต่อ) 
 

ประเด็นโครงการ ประเด็นสําคญั 

 

6.6 ประชุมสรุปการปฏิบัติงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหา
อุปสรรคที่ค้นพบไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ดังน้ี 

    ครั้งที ่1 วันที่ 26 ธันวาคม  2560   
          ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2561   

6.7 ประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ      
7. ระยะเวลา พฤศจิกายน 2560  – กุมภาพันธ์  2561 

 
8. ทรัพยากร/ 
    การใช้
งบประมาณ 
 

8.1  ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
     8.1.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
     8.1.2 ค่าวัสดุและเอกสารต่างๆ 
8.2  สถานที่ในการจัดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางนาใน 

9. การประเมนิผล 9.1 การนําความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ในช้ันเรียน 
9.2 ความพึงพอใจต่อโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ 

10. ผลทีค่าดว่าจะ 
   ได้รับ 

1. นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ ICT ในการเรียนการสอน 
 

               

 จากตารางที่ 9 เป็นการนําเสนอผลการสร้างรายละเอียดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ครูให้ใช้ ICT เป็นสื่อ
การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้และใช้ ICT เป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ดัง
รายละเอียดที่นําเสนอข้างต้น 

4.1.2.3 ผลการจัดทําเอกสารประกอบ โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยนําหลักการแนวคิด
การจัดรูปแบบตามคู่มือการสืบค้นแหล่งสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน    
ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคู่มือที่นํามาใช้ในการวิจัย   
และพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณโดยการตรวจสอบธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสียสําหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ ถาวร คูณิรัตน์ (2556) 
คู่มือการใช้งาน Line Application เพ่ือการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ (2557) จํานวน 6 ชุด แต่
ละชุด รายละเอียด ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10  แสดงผลการจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และการสื่อสาร(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

รูปเล่ม วัตถุประสงค ์ เนื้อหา 
 1. เข้าใจความหมายของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
และคอมพิวเตอร์ได้ 
2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงในการทํางานและ
เข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ 
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมี 
คุณธรรมและถกูต้องตามกฎหมาย 

ตอนที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) และ
คอมพิวเตอร์   
ตอนที่ 2 การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง
และสํารองข้อมูล  
ตอนที่ 3 การดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ตอนที่ 4 จริยธรรมในการใช้
คอมพิวเตอร์  

  
 
 
 
 
 
 

1. สามารถสื่อสารด้วยจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ได้ 
2. สามารถสื่อสารโดยใช้ เครอืข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network ) 
 
 
 

ตอนที่ 1 ทักษะการสื่อสารด้วย
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
ตอนที่ 2 ทักษะการสื่อสารโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network )  
 

 
 
 
 
 
 

1.สามารถสืบค้นข้อมูลจาก 
อินเทอร์เน็ตได้ 
2. สามารถสืบค้นฐานข้อมูลเอกสาร
ฉบับเต็ม (thailis) ได้ 
 
 
 

ตอนที่ 1 การใช้งาน Search 
Engine   
ตอนที่ 2 การสมัครเข้าใช้งานจาก
ฐานข้อมูล (thailis)   
ตอนที่ 3 การสบืค้นฐานข้อมลู
เอกสารฉบับเต็ม (thailis) 
 

 
 

1.สามารถผลิตสื่อและสร้างแหล่ง
เรียนรู้ด้วยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ได้ 
2. สามารถสร้างเกมอย่างง่ายด้วย
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปได้ 
 
 
 

ตอนที่ 1 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Word  
ตอนที่ 2 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Excel   
ตอนที่ 3 การใช้โปรแกรม 
Adobe PhotoShop   
ตอนที่ 4 การสร้างสื่อเกมทาย
ภาพอย่างง่าย  

 
  



 
98 

 
 

ตารางที่ 10  แสดงผลการจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                และการสื่อสาร(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 

รูปเล่ม วัตถุประสงค ์ เนื้อหา 
 
 
 
 
 
 

1.สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ผลิตงานการนําเสนอผลงาน หรือ
สื่อการสอน  
ที่ประกอบด้วยเอกสาร 
ภาพประกอบและไฟล์ VDO 

ตอนที่ 1 การสร้างสไลด์  
ตอนที่ 2 การกรอกข้อมูล  
ตอนที่ 3 การใส่รูปภาพ ตาราง 
กราฟ วีดีโอ  
ตอนที่ 4 การกําหนดลูกเล่นใน
สไลด์ และ  
ตอนที่ 5 การนําเสนอผ่านสื่อต่างๆ 
 

  
 
 
 

1.สามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
 
 
 
 

ตอนที่ 1 แนวคิดการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ใน
การศึกษา  
ตอนที่ 2 ด้านการออกแบบ
แผนการสอน   
ตอนที่ 3 การนิเทศ/การแนะนํา
เป็นรายบุคคล  
 

 

ข้อควรคํานึงในการจัดทาํเอกสารประกอบโปรแกรม มีดังน้ี 
1) เอกสารประกอบโครงการควรมีเน้ือหาครอบคลุมองค์ประกอบด้านทักษะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง 6 ทักษะ  
2) ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน  
3) การออกแบบรูปเล่มและวิธีการนําเสนอท่ีน่าสนใจ  
4) มีแบบฝึกใหผู้้รับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ และทักษะ  
5) การจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรมสามารถนํามาจากเอกสาร ตํารา ที่นักวิชาการ 

ได้เขียนไว้หรือนํามาจากผลการวิจัยที่เก่ียวข้องหรือผู้วิจัยทําการรวบรวมเรียบเรียงใหม่ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาตามโปรแกรม  

6) เพ่ิมช่องทางการศึกษาที่หลากหลายในรปูแบบซีดี การรวบรวมแหล่งความรู้ 
หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม  

7) สร้างบรรยากาศการพบปะสนทนาระหว่างผู้วิจัยและผูร้่วมโปรแกรมในลักษณะ 
ที่ไม่เป็นทางการตามวาระและโอกาส 
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  4.1.3 การตรวจสอบร่างโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไข (D1) 
ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งน้ี 
ผู้วิจัยได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาสังเคราะห์ประเด็นที่สอดคล้องกันและสรปุประเด็นสําคัญ
แต่ละประเด็นตามลําดับ ดังน้ี 

  4.1.3.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักการแนวคิดท่ีนํามาออกแบบ
โปรแกรม  

ผลการตรวจสอบความเหมาะของหลักการแนวคิด ที่นํามาออกแบบโปรแกรมพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าการสร้างและออกแบบโปรแกรมอัน ประกอบด้วย 1) เป็นกระบวนการ  
ที่มีจุดมุ่งหมาย 2) เป็นกระบวนการต่อเน่ืองโดยออกแบบเริ่มจากการให้ความรู้และนําความรู้สู่       
การปฏิบัติ 3) เป็นกระบวนการเชิงระบบและคํานึงถึงหลักการพัฒนาวิชาชีพที่มีประสิทธิผล               
มีความเหมาะสมเพ่ือยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของแนวคิดพ้ืนฐานที่นํามาออกแบบโปรแกรม ผู้วิจัย
จึงนําคําสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิมานําเสนอ ดังน้ี 
 “กรอบแนวคิดในการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเหมาะสม” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1) 
 

 “หลักการและแนวคิด มีความสัมพันธ์ของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดีแล้วควรเพ่ิมเติม
ประเมินผลงานของนักเรียนจากการทําโครงงานซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2) 
 

 “แนวคิดพ้ืนฐานด้านการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมดีแล้ว
เน่ืองจากสามารถมองเห็นกระบวนการขั้นตอนต้ังแต่ต้นจนจบ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3) 
 

 “กรอบแนวคิดของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ครบถ้วนเหมาะสม” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4) 
 

 “หลักการ กรอบแนวคิดพ้ืนฐานอันเกี่ยวกับการพัฒนาครูในภาพรวมมีความเหมาะสมแต่ควร
ให้คําจํากัดความในการวิจัยให้ชัดเจนว่า ICT หมายถึงเน้ือหาใด” 

(ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 5) 
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 4.1.3.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สําหรับครูในโรงเรียน  

       ผลการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิถึงความเหมาะสมของการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) จํานวน 6 ทักษะ ประกอบด้วย 1) ทักษะพ้ืนฐานการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ  
4) ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี 5) ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power 
point” และ 6) การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมและมี
ความจําเป็นสําหรับครูผู้สอนในปัจจุบัน เพ่ือยืนยันความถูกต้อง ผู้วิจัยจึงนําคําสัมภาษณ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมานําเสนอ ดังน้ี  
 “ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาํคัญกับการพัฒนาวิชาชีพครู แต่ควรพิจารณา
เน้ือหาการพัฒนา ควรโฟกัสไปที่เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เน่ืองจากมีเวลาจํากัด” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1) 
 

 “ทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่จะนํามาพัฒนาครูเป็นทักษะที่
ทันสมัย ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2) 
 
 “ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จํานวน 6 ทักษะ มีความจําเป็นที่
จะต้องรู้และสังเคราะห์ได้ครอบคลุม” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3) 
 

 “การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 6 ทักษะ เป็นทักษะที่
เหมาะสมนําไปใช้ได้ มีความครอบคลุม ควรเพ่ิมทักษะการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตจะได้
ประโยชน์มากข้ึน” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4) 
 

 “เป็นความจําเป็นที่ครูทุกคนทุกสังกัด ต้องใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ในการประกอบวิชาชีพครู 
เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทดสอบ การใช้สื่อการสอนและอ่ืนๆ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 5) 
  4.1.3.3 ผลการตรวจสอบความเป็นประโยชน์ของทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครู   
             ผลการตรวจสอบความเป็นประโยชน์ของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) สําหรับครู ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีประโยชน์เน่ืองจากการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง จะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่ Thailand 4.0 การจัดหา
อินเทอร์เน็ต WIFI ให้ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ การท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบุคคล
สําคัญในการจัดการเรียนการสอนจึงมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือยืนยัน
ความถูกต้องเหมาะสมของแนวคิดการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนผู้วิจัยจึงนําคําสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิมานําเสนอ ดังน้ี  
 “การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคญักับการพัฒนาวิชาชีพครู” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1)  
 

 “การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้แก่ครูเป็นสิ่งที่ดีมาก 
เป็นทักษะที่ทันสมัยและครูสามารถนําความรู้ไปเช่ือมโยงการทําโครงงานและสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2  
 

 “การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้แก่ครู มีความจําเป็น
เพราะโลกกว้างขึ้นและไทยกําลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร( ICT) จะช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3) 
 

 “เห็นด้วยกับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยเฉพาะ
ทักษะด้านสารสนเทศ น่าจะเป็นทักษะการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4) 
 

 “การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีความเหมาะสมแต่ควร
ให้เวลากับการใช้โปรแกรมในการทดลองนําร่องให้เห็นผลชัดเจนว่าความสามารถของครูมาจากการ
ปฏิบัติและฝึกฝนผ่านโปรแกรมจริง” 

(ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 5) 
    4.1.2.4  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
                    จากประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิถึงความเหมาะสมของรูปแบบ         
การพัฒนาครูด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ที่นําไปใช้พัฒนาครู 9 รูปแบบ 
ประกอบด้วย 1) การฝึกอบรม 2) การสังเกต 3) การให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนา            
4) การศึกษาเป็นกลุ่ม 5) การสืบค้นหรือรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 6) การพัฒนาตนเอง 7) การ
เป็นพ่ีเลี้ยง 8) การจัดทําคู่มือ และ9) การนิเทศ/การแนะนํารายบุคคล มีความเหมาะสมแต่หากจะให้
การพัฒนาประสบผลสําเร็จและบรรลุตามวัตถุของโปรแกรมตามระยะเวลาที่กําหนด ควรนํารูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรหลาย ๆ แนวคิดวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปรูปแบบที่เหมาะสมและให้
ข้อเสนอแนะว่ารูปแบบการพัฒนาตนเอง (Individually guided activities model) คล้ายกับรูปแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research model) สร้างความยุ่งยากให้กับผู้อบรมและใช้ระยะ
เวลานานเกินไป เพ่ือยืนยันความถูกต้อง ผู้วิจัยจึงนําคําสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิมานําเสนอ ดังน้ี 
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 “รูปแบบการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามสําคัญ ควรพิจารณาถึง       
ความเช่ือมโยงของรูปแบบที่ส่งผลถึงความมีประสิทธิผลของนวัตกรรม” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1) 
 
 “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพควรมีการศึกษาวิเคราะห์เพ่ิมเติมให้มีความสอดคล้องกันเพ่ือสรุป
เป็นรูปแบบการวิจัยต่อไปโดยอาจเพ่ิมของ สมศ. และ กทม. ด้วยก็ได้ ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2) 
 
 “รูปแบบการพัฒนาตนเองคล้ายกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะสร้างความยุ่งยากให้กับผู้อบรม
และจะทําใหใ้ช้เวลานานเกินไป” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3) 
 

 “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 9 รูปแบบ นํามาใช้อย่างผสมผสานและบูรณาการมีความ
เหมาะสม รูปแบบการมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือปรับปรุงไม่ชัดเจนยากแก่การเข้าใจ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4) 
 

“รูปแบบมีความเหมาะสมกับสภาพการทํางานในหน้าที่ครยุูคปัจจุบัน” 
(ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 5) 

        4.1.2.5 ความสอดคล้องของโครงสร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

            ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นว่ามีความสอดคล้องเนื่องจากองค์ประกอบของโครงการมีความเช่ืองโยงแนวคิดเชิงทฤษฎีสู่        
การปฏิบัติในแต่ละโครงการและมีรูปแบบการประเมินเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองโครงการ ซึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 1 และโครงการประยุกต์              
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ เป็นโครงการระยะที่ 2 มีความ
เหมาะสมดีแล้วเพราะสามารถมองเห็นภาพความเช่ือมโยงต่อเน่ืองได้ตลอดทั้งแนว สามารถจัดกิจกรรม
ได้ง่ายและง่ายต่อการประเมินผลตามโครงการ เน่ืองจากโครงการกําหนดแนวทางการประเมินผลโดย
พิจารณาจากผลงานที่เกิดจากทักษะด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของ
กรอบโครงสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผู้วิจัยจึงนําคํา
สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิมานําเสนอ ดังน้ี 

 
  “โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมของแต่ละโครงการควรดู
ระยะเวลาแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมไม่มากจนเกินไป ” 
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(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1) 
 

“โครงสร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ควรประเมินผลงานของนักเรียนจากการทําโครงงานซึ่ง
สามารถแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2) 
 

“โครงสร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมดีแล้วเน่ืองจากสามารถมองเห็น
กระบวนการข้ันตอนต้ังแต่ต้นจนจบ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3) 
 

“โครงสร้างของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ครบถว้น เหมาะสม ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4) 
 

  “โครงสร้างมีความเหมาะสมกับการใช้งานจริงแต่ครูค่อนข้างมีเวลาน้อยที่จะมาทําการ
พัฒนาตามโปรแกรม จึงควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 5) 
            4.1.2.6 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินผลการพัฒนาครู  

                จากประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิถึงความเหมาะสมของรูปแบบ 
การประเมินที่ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาวิชาชีพของ Guskey 
(2000) และนักวิชาการหลายท่าน มาใช้ในกระบวนการประเมินผลโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  
1) ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 2) ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 3) การประเมินการนําความรู้สู่การปฏิบัติ 4) การประเมิน           
ความเปลี่ยนแปลงจากผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และ5) ประเมินผลความพึงพอใจของครูที่เข้า  
ร่วมโปรแกรมและความพึงพอใจของนักเรียนน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความเป็นได้ในทางปฏิบัติ
นอกจากน้ีการประเมินผลการพัฒนาครูครอบคลุมชัดเจนต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการไปจนถึงขั้นตอน
สุดท้ายอันจะสามารถทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมได้เป็นอย่างดีแต่ควรศึกษาเพ่ิมเติม
ทฤษฎีต่างๆในปัจจุบันเพ่ิมขึ้น ส่วนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน (student learning 
outcomes ) ในระยะเวลาอันจํากัด ไม่สามารถส่งผลถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน ดังคําให้
สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผู้วิจัยจึงนําคําสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิมานําเสนอ ดังน้ี  
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 “ผู้วิจัยควรหาจุดเช่ือมโยงระหว่างโปรแกรมในการพัฒนากับทักษะด้านเทคโนโลยีที่ต้องการ
พัฒนาให้เห็นว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถนําไปใช้พัฒนาได้จริงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยอาจนํา
รูปแบบการประเมิน แบบ 360 องศา มาใช้ในการวิจัย เช่น ถามนักเรียน ถามเพ่ือนร่วมงาน และ
สอบถามผู้บังคับบัญชา ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1) 
 

“การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆในปัจจุบันเพ่ิมเติม  ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2) 
 

“การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) สําหรบัครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมครบถ้วน ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3) 
 

“การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) สําหรบัครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ครบถ้วนเหมาะสม
โดยการประเมินความพึงพอใจของครูเป็นการประเมินเจตคติ (A) และประเมินครอบคลุมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในงานท่ีปฏิบัติ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4 ) 
 
 “การประเมินประสิทธิภาพต้องผ่านการทดลองใช้ในเวลาที่เหมาะสมในเวลาอันจํากัดอาจไม่
สามารถประเมนิถึงนักเรียนได้” 

(ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 5) 
        4.1.2.7 ความเหมาะสมองค์ประกอบของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
          จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับความเหมาะสมองค์ประกอบของโปรแกรม

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จากการท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบโปรแกรม ประกอบไปด้วยแนวคิดการพัฒนาโปรแกรม 
หลักการของโปรแกรม จุดมุ่งหมายของโปรแกรม เน้ือหา กิจกรรมการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม เอกสารประกอบการพัฒนา เคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมโดยนําแนวคิด          
การออกแบบโปรแกรมโดยใช้โครงการแบบประเพณีนิยม (traditional approach) มาจัดทําโครงการ  
ที่มีความสัมพันธ์กัน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) และโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับครูที่เข้าร่วมโปรแกรมในการทดลองและนําความรู้สู่การปฏิบัติตาม
หลักการแนวคิดทฤษฎีที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการบริหารการศึกษา 
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   ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมเน่ืองจากองค์ประกอบของโครงการมีความเช่ืองโยง
แนวคิดเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติในแต่ละโครงการและมีรูปแบบการประเมินเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง
สองโครงการ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของโครงการ
เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 1 และ 
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ เป็นโครงการระยะ
ที่ 2 มีความเหมาะสมดีแล้วเพราะสามารถมองเห็นภาพความเช่ือมโยงต่อเน่ืองได้ตลอดท้ังแนว สามารถ
ดําเนินกิจกรรมได้ง่ายและง่ายต่อการประเมินผลตามโครงการ โดยพิจารณาจากผลงานที่เกิดจากทักษะ
ใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาและการนําไปใช้ในช้ันเรียนเพ่ือยืนยัน
ความถูกต้องเหมาะสมขององค์ประกอบของโปรแกรมการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ผู้วิจัยจึงนําคําสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิมานําเสนอ ดังน้ี  

 
 “โปรแกรมการพัฒนากับทักษะด้านเทคโนโลยีที่ต้องการพัฒนา เห็นว่าเป็นโปรแกรมที่
สามารถนําไปใช้พัฒนาได้จริงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผู้วิจัยควรดูเน้ือหาและระยะเวลาให้เหมาะสมไม่
มากจนเกินไป” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1) 
 

 “องค์ประกอบของโครงการประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบด้วย  
2 โครงการ สามารถนําไปใช้ได้มีความเหมาะสม” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2) 
 

 “องค์ประกอบของโครงการประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบด้วย 2 โครงการ นําไปใช้ได้ 
มีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจดี หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์และกิจกรรมมีความสอดคล้อง” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3) 
 

 “องค์ประกอบของโครงการประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบด้วย 2 โครงการ มีความ
เหมาะสม เน่ืองจากเริ่มจากให้ครูที่มีความรู้และทักษะและครูสามารถนําความรู้และทกัษะไปถ่ายทอด
ให้กับนักเรียนได้” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4 ) 
 

  “มีความเหมาะสมในระดับการปฏิบัติ ผู้วิจัยควรตรวจสอบระยะเวลาที่ให้แก่กลุ่มตัวอย่างใน
การปฏิบัติกิจกรรมด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใดเพราะมีเน้ือหาจํานวนมากแต่เวลาน้อย 

(ผู้ทรงคุณวุฒ ิคนที่ 5) 
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2.8 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
 ผลจากการสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการพัฒนา
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดการวิจัย ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนาครูในยุคปัจจุบัน รายละเอียดที่ได้รับคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยนํามา
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสู่การออกแบบโครงการให้เห็นการเช่ือมโยง
แนวคิดที่สัมพันธ์กันใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายละเอียดโปรแกรม การติดตามผลด้าน ICT ของ
นักเรียนการเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับผลงานหรือผลผลิตของโครงการ/กิจกรรมต่อไป 
 4.1.2.9 การปรับปรุงแก้ไข 

      จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ 
ทางปฏิบัติ แนวคิดทฤษฎี ด้านเน้ือหาและแนวคิดการวิจัยด้านกระบวนการ ผู้วิจัยดําเนินการปรับปรุง
กรอบแนวคิดโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
   1) การปรับปรุงด้านแนวคิดพ้ืนฐานที่นํามาในการออกแบบโปรแกรม ด้าน
หลักการแนวคิดพ้ืนฐานที่นํามาในการออกแบบโปรแกรมผู้วิจัยดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา 
ที่แสดงการเช่ือมโยงแนวคิดหลักกับการออกแบบโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเป็นพ่ีเลี้ยง การศึกษาเป็นกลุ่ม 
รูปแบบการสืบค้นและบูรณาการหรืออ่ืนๆ กับโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ 
   2)  การปรับปรุงกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงแนวคิดทฤษฎีด้านเน้ือหาด้านการ
ปรับปรุงกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงแนวคิดทฤษฎีด้านเน้ือหาผู้วิจัยได้ดําเนินการปรับปรุงกรอบแนวคิดให้
มีความชัดเจนเห็นผลท่ีเกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการและสามารถพัฒนาได้ในระยะเวลาอันจํากัด ผู้วิจัยเพ่ิม
การพัฒนาให้ครูให้สามารถใช้สื่อที่มีในโซเชียลมาใช้จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วยเพราะมีสื่อที่
น่าสนใจเป็นจํานวนมาก ด้านเอกสารประกอบโครงการผู้วิจัยแสดงขั้นตอนและภาพประกอบเพ่ือให้
เข้าใจง่ายและองค์ประกอบของเอกสารประกอบด้วย แนวคิด วัตถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียน 
สื่อและการประเมินผล การประเมินตนก่อนเรียนและหลังเรียน 

  3) การปรับปรุงกรอบแนวคิดการวิจัยด้านกระบวนการ ด้านการปรับปรุง
กรอบแนวคิดการวิจัยด้านกระบวนการผู้วิจัยดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการประเมินประเภทต่างๆใน
แต่ละโครงการอย่างชัดเจนและดําเนินการถอดบทเรียนหลังดําเนินงานและดําเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมต่อไป 
 4.1.4 การทดสอบภาคสนามเบื้องต้นและการปรับปรุงแก้ไข (R1D1)   

            วัตถุประสงค์การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองต้นเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ความ
สอดคล้องและความจําเป็นของโปรแกรมในเบ้ืองต้น เป็นการตรวจสอบโปรแกรมแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเกณฑ์ในการเลือกสมาชิกผู้เข้าร่วมอภิปรายกลุ่ม จํานวน 10 คน ในคร้ังน้ี 
คัดเลือกสมาชิกที่มีความคุ้นเคยกันเพ่ือให้เข้าใจประเด็นที่ต้องการตรวจสอบร่วมกันและมีความสะดวก
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ใจที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการหรือครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนละ 2 คน รวม 10 คน ประกอบด้วย โรงเรียน
รุ่งเรืองอุปถัมภ์ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนอํานวยกนกอนุสรณ์ โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์และ
โรงเรียนวัดบางนานอก โดยวิธีการจัดอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือร่วมกัน
ตรวจสอบโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมในเบ้ืองต้น มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
โดยตรง ได้ตรวจสอบหาข้อบกพร่องและแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ต่อโปรแกรมในประเด็นสําคัญคือ 
ความเหมาะสมและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามตามโครงการและความสมบูรณ์ของเอกสารที่
จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของผู้ร่วมโปรแกรม 

ผลการตรวจสอบสมาชิกผู้เข้าร่วมอภิปรายกลุ่ม เห็นว่าโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ที่ความจําเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
การมีแนวคิดที่จะพัฒนาถือเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน วัตถุประสงค์และกิจกรรมในโครงการ
เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่1) และโครงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่2) มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกันส่วนเอกสารประกอบโครงการมีเน้ือหามากเกินไปไม่เหมาะสมกับเวลา 

     ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อความผลการตรวจสอบเฉพาะส่วนที่ได้รับการเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยแยกเป็นรายโครงการประกอบด้วย ผลการตรวจสอบโครงการเสริมสร้างทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผลการตรวจสอบโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้และข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบโปรแกรมเบ้ืองต้น ตามลําดับดังน้ี 

 4.1.4.1 ผลการตรวจสอบโครงการเสริมสรา้งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) ภาคสนามเบื้องต้น ผู้วิจัยได้นําข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไขมาสรุปไว้  
ดังตารางที่ 11 
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ตารางที ่11  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขโครงการเสริมสร้างทกัษะด้านเทคโนโลยี 
       สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จากการตรวจสอบภาคสนามเบื้องต้น 
 

โครงการ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไข 
1. ชื่อโครงการ   ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข 
2. หลักการและเหตุผล   ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข 
3. วัตถุประสงค ์
 

ข้อ 3.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มทีกัษะด้านการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพ้ืนฐาน 
แก้ไขเป็น “เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) อันจะส่งผลใหผู้้เข้าร่วมโปรแกรมมีทักษะด้านความรู้
พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร  ทักษะการสืบคน้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ทักษะการผลิต
สื่อด้วยการใช้เทคโนโลยีและทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม 
“Power point” ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้”  
ตัดข้อ 3.2 และ ข้อ 3.3 ออก เน่ืองจากมีความซ้ําซ้อน 

4. เป้าหมาย 
 

ข้อ 4.1 แก้ไข ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็น ครทูี่เขา้ร่วมโปรแกรม 
เพิ่มเติม “ด้านความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทกัษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสืบค้นขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต ทักษะการผลิตสือ่ด้วยการใช้เทคโนโลยีและทกัษะการ
นําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” เพ่ิมขึ้น” 
ข้อ 4.2.1 “ครทูี่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้า 
มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น” แก้ไขเป็น “ครูที่เข้าร่วม
โครงการมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น” 
ตัดข้อ  4.2.2  ออก เน่ืองจากควรเป็นเป้าหมายของโครงการระยะท่ี 2   

5. เนื้อหา  ไม่มีข้อเสนอแนะ 
6. กิจกรรมและ
ดําเนนิงาน  

ไม่มีข้อเสนอแนะ 

7. งบประมาณ   เพิ่มเติม “จาํนวนเงิน” 
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ตารางที ่11  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขโครงการเสริมสร้างทกัษะด้านเทคโนโลยี 
       สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จากการตรวจสอบภาคสนามเบื้องต้น (ต่อ) 
 

โครงการ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไข 
8. ระยะเวลา   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
9. การประเมินผล   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

 4.1.4.2 ผลการตรวจสอบโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู ้จากการตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองต้น มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 
ตารางที ่12 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขโครงการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

     และการสือ่สาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ จากการตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองต้น 
 

โครงการ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไข 
1. ชื่อโครงการ   
 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 

3. วัตถุประสงค ์
 

 “1. เพ่ือให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ได้” แก้ไขเป็น “1. เพ่ือติดตามการดําเนินงานการใช้ ICT ในการจัดการ
เรียนรู้” 
“2. เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการเรียนการสอนได้” แก้ไขเป็น “2.เพ่ือให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้” 
ตัดข้อ “3. เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดและ
ประเมินผลได้” เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนรู้ตามข้อ 1  
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ตารางที ่12  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขโครงการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
      และการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู ้จากการตรวจสอบภาคสนามเบื้องต้น (ต่อ) 

 

โครงการ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไข 
4. เป้าหมาย 4.1 เปา้หมายเชิงปริมาณ 

  “ครูที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 30 คน ออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี จัดทําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัด
และประเมินผลได้อย่างมีคุณภาพ” แก้ไขเป็น  
“ 1. ครูที่ผ่านการพัฒนาทักษะการใช้ ICT จํานวน 30 คน ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม จํานวนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
2. ครูที่ผ่านการพัฒนามีสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ICT อย่างน้อยคนละ 1 ช้ิน 
3. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
จํานวน 1 ครั้งต่อภาคเรียน 
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
“ครูที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 30 คน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยี จัดทําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดและ
ประเมินผลได้อย่างมีคุณภาพ” แก้ไขเป็น “ครูที่ ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT 

5.  เนื้อหา  
 

        ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข 

6. กิจกรรมและ
ดําเนนิงาน  

ควรเขียนข้ันตอน/กิจกรรม โดยใช้วงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือ
วงจร PDCA  ประกอบด้วย  Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติตามแผน) 
Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) และ Act. (ปรับปรุงแก้ไข) 

7. งบประมาณ  เพิ่มเติม “จํานวนเงิน” 
8. ระยะเวลา          ไม่มีข้อเสนอแนะ 
9. การประเมินผล   ข้อ 2 “ความพึงพอใจของครู” แก้ไขเป็น “ร้อยละของครูที่มีความพึง

พอใจในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

4.1.4.3 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการตรวจสอบเอกสารประกอบโปรแกรม 
1) ด้านหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค ์

      1.1) การเขียนหลักการแนวคิดไม่ชัดเจน เขียนสาระสําคัญไม่ครบถ้วน 
บางขั้นตอนขาดหายไป ควรเพ่ิมรายละเอียดและแบ่งหัวเรื่องให้ชัดเจน 

            1.2) เขียนวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนชัดเจนว่าต้องการอะไรจาก 
ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ 
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2) ด้านเนื้อหา 
              2.1).จัดทํารายละเอียดแต่ละข้ันตอนโดยเรียงลําดับตามรูปแบบ

เอกสารประกอบโปรแกรมของแต่ละตอนให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
       2.2) เน้ือหามีจํานวนมากและบางเรื่องยากต่อการทําความเข้าใจควร
ปรับข้อความให้เห็นขั้นตอนและเข้าใจง่ายขึ้น  
        2.3) เพ่ิมรูปภาพประกอบขั้นตอนการอธิบาย การฝึกทักษะ
รายละเอียดในคู่มือเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน มีความเข้าใจมากขึ้น  
       2.4)  ขั้นตอนการปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียน
การสอนด้วยรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ ควรเขียนให้สั้นกระชับในหัวข้อต่างๆ  
              2.5) ควรเพ่ิมเน้ือหาในประเด็นการวัดและประเมินผลของแต่ตอนการ
เรียนให้ครบทุกตอน 

 4.1.4.4 ผลการปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบโครงการเบื้องต้น ดําเนินการ ดังนี้ 
      1) เพ่ิมรายละเอียดและแบ่งหัวเร่ืองให้ชัดเจนเพ่ิมวิธีการปฏิบัติในทุกตอนให้
มีรายละเอียดมากข้ึนเพ่ือจะได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติในการศึกษาด้วยตนเอง 
      2) แก้ไขการเขียนวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนชัดเจนย่ิงขึ้นว่าต้องการอะไร
จากครูที่เข้าร่วมโปรแกรมเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ 
      3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทํารายละเอียดแต่ละขั้นตอนโดยเรียงลําดับ
ตามรูปแบบเอกสารประกอบโครงของแต่ละตอนให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 

      4) เพ่ิมเน้ือหาด้านการวัดและประเมินผลของแต่ตอนให้เป็นไปในรูปแบบ
เดียวกันทุกตอน 
  4.1.5 การทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (R2D2)  

                ผลจากการตรวจสอบภาคสนามคร้ังสําคัญโดยผู้ อํานวยการโรงเรียน รอง
ผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตัวแทนครู จํานวน 
10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดศาลาแดง โรงเรียนวัดบางแคเหนือ โรงเรียนเพชรเกษม เขตบางแค 
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา โรงเรียนวัดตลิ่งชัน โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน โรงเรียนวัดอ่างแก้ว เขตภาษี
เจริญ โรงเรียนวัดบางบอน เขตบางบอน โรงเรียนคลองต้นไทร เขตทวีวัฒนาและโรงเรียนวัดช่องนนทรี 
เขตคลองเตย โรงเรียนละ 3 คน รวม 30 คน ด้วยวิธีการจัดอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion)   
ดําเนินการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 หลังจากการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมและเอกสาร
ประกอบโปรแกรมเบ้ืองต้นแล้ว ซึ่งได้ดําเนินการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร  

การดําเนินการ เร่ิมต้นด้วยผู้วิจัยกล่าวขอบคุณที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมตรวจสอบโปรแกรม
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) สําหรับครู ในโรงเ รียนสังกัด
กรุงเทพมหานครและช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินงานให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายกลุ่มได้ทราบพอสังเขป 
ผู้วิจัยต้องการรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในกลุ่มเก่ียวกับองค์ประกอบและประเด็นสําคัญของ
โครงการย่อยทั้ง 2 โครงการตลอดจนการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารประกอบ ผู้ วิจัยเป็น
ผู้ดําเนินการอภิปรายและบันทึกข้อมูลข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จากการอภิปรายกลุ่มเพ่ือ



 
112 

 
 

นําผลที่ได้จากการตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมให้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ต่อไป  

การตรวจสอบภาคสนามครั้งสําคัญ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อความผลการตรวจสอบเฉพาะส่วน
ที่ได้รับการเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง ผลการตรวจสอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครคร้ังสําคัญ ผู้วิจัยนําเสนอ 2 ส่วน 
ดังน้ี ส่วนที่ 1 นําเสนอผลการตรวจสอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 นําเสนอผลการปรับปรุงแก้ไข
เอกสารประกอบโปรแกรมจากการตรวจสอบตามลําดับ ดังน้ี 

 
 ส่วนท่ี 1 นําเสนอผลการตรวจสอบโครงการประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
รายละเอียดดังตารางท่ี 13 
 
ตารางที ่13  ผลการตรวจสอบโครงการประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       และการสื่อสาร(ICT) สําหรบัครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

ชื่อโครงการ สรุปผลการตรวจสอบภาคสนามคร้ังสาํคญั 

1.โครงการเสริมสร้างทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  

- วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน มีความเป็นไปได้  
- กิจกรรมอบรมควรใช้เวลาประมาณ 3 - 4 วัน  
- เอกสารเสริมความรู้น้ันมีจํานวนเหมาะสมไม่มากเกินไป เน้ือหา
ควรสรุปให้กระชับ รูปแบบควรกะทัดรัดเพ่ือสะดวกในการนําติดตัว
ไปอ่านในที่ต่างๆ  
- การอบรมควรเน้นเรื่องการฝึกทักษะและควรจัดอบรมช่วงปิดภาค
เรียนเพ่ือไม่ให้กระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียน   
- ควรมีเวลาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วย
ตนเองจากเอกสารประกอบการเรียนรู้ซึ่งเป็นเอกสารเสริมความรู้
หลังการอบรมก่อนถึงเวลาในการนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงไม่น้อยกว่า 10 วัน  

2.โครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สู่การจัดการ
เรียนรู้ 
 

- เป็นโครงการที่ดีมากทําให้ครูได้นําความรู้ไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน  
- วัตถุประสงค์ชัดเจน  
- วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานควรเตรียมให้พร้อม ควร
จัดสรรงบประมาณสาหรับถ่ายเอกสารให้เพียงพอ 
- ตัวอย่างเอกสารต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารเสริมความรู้ควร
เตรียมไว้อย่างเพียงพอเพ่ือให้ครูสามารถนําไปใช้ได้ตลอดเวลา  
- ควรมีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยภาค
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เรียนละ 2 ครั้ง  
- ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  
- ควรมีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ  
- ควรมีกําหนดการนิเทศที่ชัดเจน  
- ควรมีการนิเทศติดตามท้ังจากเพ่ือนครูและผู้บริหาร  

 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวผู้วิจัยได้นํามาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโปรแกรม 2 โครงการ 
เอกสารประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไขครั้งน้ีเป็นการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดจากการ
ตรวจสอบภาคสนามคร้ังสําคัญ 

 
ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบโปรแกรมจากการตรวจสอบคร้ังสําคัญ 

2.1 ผลการตรวจสอบเอกสารประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

2.1.1 เอกสารประกอบโครงการที่ประกอบด้วยคู่มือ จํานวน 6 ชุด  
ควรเขียนขั้นตอนการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และปรับการใช้ภาษาให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

  2.1.2 ควรเพ่ิมคําบรรยายใต้ภาพในคู่มือและให้สอดคล้องกับเน้ือหา 
  2.1.3 การประเมินก่อนและหลังเรียนควรใช้ข้อคําถามที่ไมส่ลับซับซ้อน

เกินไป 
   2.2 การปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบโครงการครั้งสําคัญ ผู้วิจัยดําเนินการ 

ดังน้ี 
 2.2.1 ปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบโครงการ จํานวน 6 ชุดให้แสดงขัน้ตอน 

การพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และปรับการใช้ภาษาให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
      2.2.2 เพ่ิมคาํบรรยายใต้ภาพในคู่มือและให้สอดคล้องกับเน้ือหา 

 2.2.3 ปรับปรุงการเขียนแบบการประเมินก่อนและหลังเรียนโดยใช้ข้อคําถาม 
ที่ไม่สลับซับซอ้นเกินไป 
 4.1.6 การทดลองใช้โปรแกรมในสถานการณ์จริงและการประเมินปรับปรุงแก้ไข 
(R3D3) 

 ก่อนการทดลองใช้โปรแกรมภาคสนามในสถานการณ์จริงที่โรงเรียนวัดบางนาใน เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กิจกรรมการปฐมนิเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการและข้ันตอนการดําเนินการวิจัยโดยช้ีแจงให้ทราบถึงรายละเอียดการดําเนินงาน
ตามโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเมื่อ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ผู้วิจัยเชิญครูที่เข้าร่วมโปรแกรมจํานวน 30 คน 
เข้ารับการปฐมนิเทศพร้อมกับมอบเอกสารประกอบโครงการ จํานวน 6 ชุด ดังน้ี ชุดที่ 1 พ้ืนฐานการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2 ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ชุดที่ 3 ทักษะการสืบค้น
สารสนเทศ ชุดที่ 4 ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี ชุดที่ 5 ทักษะการนําเสนอผลงานด้วย
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โปรแกรม“PowerPoint”และชุดที่ 6 การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ แก่ครูที่เข้าร่วม
โปรแกรมและช้ีแจงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1. ความสําคัญในการเข้าร่วมโครงการและขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักและให้
ความสําคัญเพราะถือเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
  2. แนวทางการดําเนินการตามแผนปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม 
  3. สถานที่อบรมใช้ห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องประชุมของโรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ตามความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าสถานที่  
  4. รูปแบบการพัฒนาแบ่งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ ซึ่งในภาคความรู้ใช้รูปแบบการ
พัฒนาด้วยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และการสืบค้นจากเอกสารประกอบโปรแกรมและแหล่งต่างๆ  
ซึ่งผู้วิจัยและครูคอมพิวเตอร์ประจําโรงเรียนเป็นผู้ให้คําแนะนําและภาคปฏิบัติเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
   5. การประเมินผลการพัฒนาครูและการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ใช้แบบ
ประเมินดังน้ี 1) แบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 2) แบบประเมิน
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 3) แบบประเมินการนําความรู้สู่การปฏิบัติ 4) 
แบบประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  
 ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการซักถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ เมื่อทุกคนมีความเข้าใจใน
การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ตามโปรแกรม
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) สําหรับครู ในโรงเ รียนสังกัด
กรุงเทพมหานครแล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดสอบเพ่ือประเมินประเมินความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก่อนการทดลองโปรแกรมตามโครงการระยะท่ี เพ่ือนําไปเปรียบเทียบ
ผลการประเมินหลังการทดลองโปรแกรมต่อไปจนถึงเวลา 11.30 น. เก็บรวบรวมแบบประเมินคืนและ 
มอบเอกสารประกอบโปรแกรมเพ่ือนําไปใช้ในการอบรมต่อไป 
 ผลจากการดําเนินการทําให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการเข้าร่วมการทดลอง
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตามโปรแกรมพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นอย่าง
ดีรวมท้ังมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการดําเนินการในคร้ังน้ี โดยทุกคน
ให้เหตุผลว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ซึ่งส่งผล
ดีต่อการปฏิบัติงานการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพครูส่งผลให้
ผู้วิจัยมีความมั่นใจและมีกําลังใจที่จะดําเนินการทดลองโปรแกรมในข้ันตอนต่อไป  
 ผู้วิจัยได้นําเสนอการทดลองและผลการทดลองโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด ผู้วิจัยนําเสนอโครงการเสริมสร้างทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) และโครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) และสรุปผล
ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ในภาพรวมตามลําดับดังน้ี 
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  4.1.6.1 ผลการทดลองโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ICT)  
 การทดลองโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตาม
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยผู้วิจัยประชุมช้ีแจงแนวทางการอบรมพัฒนาและทดสอบความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ก่อนเรียนจํานวน 40 ข้อ ผลการทดสอบความรู้ก่อน
เรียนพบว่า ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้ด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มี
คะแนนเฉล่ีย 23.10 คิดเป็นร้อยละ 57.50 ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมรับการพัฒนาจากกิจกรรมในโครงการ 
ดังน้ี 

1) กิจกรรมภาคความรู้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาครูที่เข้าร่วมโปรแกรมด้วย 
รูปแบบการศึกษาด้วยตนเองและบูรณาการกับการพัฒนาด้วยรูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม การสืบค้น
และการใช้คู่มือการอบรมตามเอกสารประกอบโปรแกรม ชุดที่ 1 - 5  โดยเน้นให้ครูมีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองโดยไม่จําเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่าน้ัน ครูสามารถ
แสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ได้จากเอกสาร ชุดที่ 1 - 5 เพ่ือเรียนรู้
เก่ียวกับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
  ผู้วิจัยได้ช้ีแจงแนวทางการศึกษาเอกสารประกอบโปรแกรม เพ่ือศึกษาเรียนรู้และ
การปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการศึกษาด้วยตนเองและบูรณาการให้ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมรับทราบ ดังน้ี 
    1.1) การกําหนดระยะเวลาในการเรียนรู้ ในลักษณะการสื่อสารทางโทรศัพท์ 
การสนทนาทางส่ือออนไลน์หรือการพบปะเสวนากันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนัดหมายประชุม
ตามวันเวลาที่กําหนด และร่วมอภิปรายในการประชุมของโรงเรียนทุกครั้งเพ่ือความเข้าใจและนําไปสู่
การปฏิบัติ โดยผู้วิจัยดําเนินการจัดสรรเวลาในการประชุมหรือพูดคุยกับครูถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพ่ือเป็น  
การติดตามว่าครูได้เรียนรู้จากเอกสารประกอบโครงการตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่  
    1.2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้รับกับสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ที่
สนใจ มีการสอบถามความคืบหน้าในการเรียนรู้ของครูเป็นระยะ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะถึงเทคนิค
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้เร็ว ตลอดจนการกระตุ้นให้กําลังใจแก่ครูในช่วงของการเรียนรู้ด้วย และครูที่
เข้าร่วมโปรแกรมดําเนินศึกษาเอกสารประกอบโครงการด้วยตนเองและปฏิบัติตามเส้นทางการศึกษา
เอกสารด้วยตนเองที่ระบุไว้ในเอกสารแต่ละเล่มในระหว่างการศึกษาเอกสารประกอบโครงการ          
ในระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 20 กันยายน -15 ตุลาคม 2560 

 ผลการศึกษาเอกสารประกอบโปรแกรม ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมที่ศึกษาเอกสารได้มีความ
มุ่งมั่นต้ังใจเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการสรุปประเด็นสําคัญตามใบงานในเอกสารแต่ละเล่ม         
และมีศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆอีกด้วย ผลสะท้อนกลับที่ได้รับคือครูที่เข้าร่วม
โปรแกรมมีความพึงพอใจในรูปแบบการศึกษาด้วยตนเองและการศึกษาเป็นกลุ่มเพราะเป็นรูปแบบ   
การพัฒนาความรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่เน้นการศึกษาด้วยตนเอง อีกทั้งคู่มือ   
ที่ผู้วิจัยพัฒนา เข้าใจง่าย เน่ืองจากมีภาพประกอบและแสดงขั้นตอนการทํางานได้ชัดเจน  การศึกษา
เป็นกลุ่มทําให้ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมสามารถนําเร่ืองราวที่ได้จากการเรียนรู้ไปบอกต่อให้กับผู้อ่ืนได้ ถือ
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ว่าเป็นการถ่ายโยงความรู้ของตนไปสู่ครูคนอ่ืนๆ เกิดเป็นการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ขึ้นภายในองค์การ 

 2) กิจกรรมภาคปฏิบัติ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 - 11 ตุลาคม 2560 ผู้วิจัยได้
ดําเนินการฝึกอบรมครูที่เข้าร่วมโปรแกรมเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop training) และ 
บูรณาการกับรูปแบบอ่ืนๆ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
รายละเอียด ดังตารางที่ 14 
  
ตารางที่ 14  กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และการสื่อสาร (ICT)  
 
ที่ กิจกรรม วัน เดือน ป ี ผู้รับผิดชอบ 
1 การอบรม ประกอบคู่มือชุดที่ 1 โดยการบรรยาย

และฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง 
2 ตุลาคม 2560 ผู้วิจัยและคณะ 

 
2 การอบรมประกอบคู่มือชุดที่ 2 ทักษะในการ

ติดต่อสื่อสาร 
- ภาคเช้า ศึกษาความรู้ด้านการสื่อสารโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network )  
- ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติการสมัครใช้งานจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส ์(E-mail) และการโต้ตอบ 

2 ตุลาคม 2560 ครูคอมพิวเตอร์
และคณะ 

3 การอบรมประกอบคู่มือชุดที่ 3 การใช้เคร่ืองมือ
สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
ภาคเช้า - ศึกษาวิธีสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
การใช้งาน และฝึกปฏิบัติการใช้ Search Engine 
ภาคบ่าย - การสมัครการใช้งานและฝึกการสืบค้น
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (thailis) 

3 ตุลาคม 2560 ครูคอมพิวเตอร์
และคณะ 

 

4 การอบรมประกอบคู่มือชุดที่ 4 ทักษะการผลิตสื่อ
ด้วยการใช้เทคโนโลยี 
 4.1 การจัดทําเอกสารด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
“Microsoft Word    

 4-5 ตุลาคม 2560 
 

ครูคอมพิวเตอร์
และคณะ 
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ตารางที่ 14  กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และการสื่อสาร (ICT) (ต่อ) 
 

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ป ี ผู้รับผิดชอบ 
    4.1.1 การเปิดเอกสารใน Microsoft Word  

   4.1.2 การทําแผ่นพับ (Brochures)  
   4.1.3 การทํารายงานหรือหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 

  

 - การจัดรูปแบบเอกสาร  
-  การทําสารบัญอัตโนมัติ            

-  การสร้างบรรณานุกรมและเพิ่มแหล่งข้อมูล 
4.2  การจัดทํารายงานด้วยโปรแกรม สําเร็จรูป 
“Microsoft Excel” 

4.2.1 การเปิดเอกสารใน Microsoft Excel 
4.2.2 การใส่ข้อมูลลงในเซลล์เวิร์กชีต 

      4.2.3 การสร้างสูตรอย่างง่าย 
      4.2.4 การใช้สูตรตัดเกรดผลการเรียน  
      4.2.5 แสดงข้อมูลของคุณในแผนภูม ิ

6-7 ตุลาคม 2560 ผู้วิจัยและคณะ 
 

 4.3 การจัดทํารูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe 
Photo Shop 
4.3.1 เครื่องมือและคําสั่งต่างๆใน โปรแกรม 
Adobe PhotoShop 
- เริ่มต้นการสร้างช้ินงาน 
- การแทรกข้อความ Type  เข้าไปในช้ินงาน 
4.3.2 การสร้างภาพจ๊ิกซอว์ 

9-10 ตุลาคม 
2560 

ครูคอมพิวเตอร์และ
คณะ 

5 การอบรมประกอบคู่มือชุดที่ 5 ทักษะการนําเสนอ
ผลงานโปรแกรม “Power point”  
- การสร้างสไลด์ 
- การกรอกข้อมูล  
- การใส่รูปภาพ ตาราง กราฟ วีดีโอ 
- การสร้างภาพเคลื่อนไหวง่ายๆ  
- การนําเสนอผ่านสื่อต่างๆ 

11 ตุลาคม 2560 
 

ครูคอมพิวเตอร์และ
คณะ 

6 สรุปผลการทดลองโครงการ  11 ตุลาคม 2560 ผู้วิจัย 
 

 

จากตารางที่ 14 แสดงกิจกรรมและกําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ให้แก่ครูที่เข้าร่วมโปรแกรม ในการทดลอง
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
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กรุงเทพมหานคร ในภาคสนามโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) โครงการระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) โดย
ภาคความรู้ เป็นการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง และภาคปฏิบัติเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี
กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการในระยะนี้ ดังน้ี คือ การศึกษาด้วยตนเองโดยบูรณาการกับรูปแบบ
การศึกษาเป็นกลุ่ม การสืบค้นและการใช้คู่มือที่เป็นเอกสารประกอบโปรแกรม จํานวน 5 ชุด ใน
ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 ถึง 15 ตุลาคม 2560 และรูปแบบการฝึกอบบรมระหว่างวันที่ 
2 - 11 ตุลาคม 2560 โดยบูรณาการกับรูปแบบพ่ีเลี้ยง การสังเกตเมื่อสิ้นสุดการทดลองเมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2560 ผู้วิจัยดําเนินการประเมินความคิดเห็นของครูต่อโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
เตรียมความพร้อม         2) ด้านเน้ือหา 3) กระบวนการ และ 4) ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโดยใช้แบบ
บันทึกถอดบทเรียนสะท้อนความคิดเห็นและทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ (ICT) 
ในภาพรวมของครูโดยใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ เวลา 1.30 ช่ัวโมง จาก
เวลา 13.00 – 15.00 น. เน้ือหาตามกรอบการพัฒนาทักษะ ดังน้ี 1. พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 3. ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 4. ทักษะการผลิต
สื่อด้วย  การใช้เทคโนโลยี 5. ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ สอบถามผู้เข้าโปรแกรมมีทักษะและ
ความสามารถ ในแต่ละทักษะตามที่ต้องการหรือไม่ ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมมีทักษะและความสามารถใน
แต่ละทักษะเพียงใด   
 ผลการทดลองโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลสะท้อนกลับคือ เอกสารประกอบโปรแกรมแต่ละชุด
ควรมีภาพแสดงขั้นตอนมากข้ึน ควรสรุปขั้นตอนตามลําดับ ซึ่งผู้วิจัยจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
ส่วนข้อควรพึงระวังสําหรับการทดลองโปรแกรมตามโครงการนี้ก็คือ เน่ืองจากทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถที่แตกต่างกัน ดังน้ันการกําหนดเวลาจึงไม่ควรใช้
เวลาในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันทุกคน จึงควรกําหนดเวลาให้มีความยืดหยุ่น สําหรับบรรยากาศ  
การดําเนินการ  การทดลองโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาคสนามตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระยะที่ 1 ดังกล่าวมาข้างต้นมีบรรยากาศการดําเนินการที่ดี         
มีปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนที่ไม่เพียงพอและเอกสารประกอบโปรแกรมควรมีสีสันสวยงาม 
จัดรูปแบบให้เป็นขั้นตอนชัดเจนซึ่งผู้วิจัยจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไข  
 4.1.6.2  ผลการทดลองโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้  
                  โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ 
(โครงการระยะที่ 2) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการนําความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร( ICT 
) ในระหว่างการทดลองโปรแกรมในภาคสนามไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามเอกสารชุดที่ 
6 เรื่อง การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเป็นพ่ีเลี้ยง การสังเกต รูปแบบการ
นิเทศ/แนะนํารายบุคคล มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การออกแบบแผนการสอน  2) การ
จัดการเรียนการสอน 3) การนิเทศ/การแนะนํารายบุคคล ซึ่งการดําเนินการทดลองโปรแกรมใน



 
119 

 
 

ภาคสนามตามโครงการน้ีดําเนินการระหว่าง เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 รวมเวลา 
1 ภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 2/2560) การดําเนินการมีดังน้ี 

  ผู้วิจัยดําเนินการประชุมช้ีแจงความสําคัญในการทดลองโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือวางแผน
โครงการ กิจกรรมการปฏิบัติงานในระหว่างการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม ในการประชุมผู้วิจัยได้
มอบหมายโดยทําเป็นคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศและสังเกตการสอนในช้ันเรียนตามโครงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย                 
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล หัวหน้างานวิชาการ และหัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และใช้กระบวนการนิเทศการภายในของสถานศึกษาในการส่งเสริมพัฒนาต่อไป 

      เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการประชุมช้ีแจงโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมร่วมกําหนดตารางกิจกรรมและกําหนดการ
ผลการดําเนินการ มีดังน้ี  

 1) ผลการออกแบบแผนการสอน  
            ผลการออกแบบแผนการสอน ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมดําเนินการออกแบบ
แผนการสอน ล่วงหน้า1 สัปดาห์ใช้เวลาประมาณ 3 วัน แผนการสอนท่ีนํามาใช้ในการจัดการเรียน    
การสอนประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เน้ือหาสาระ กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล การนําทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ไปใช้จัดการเรียนการสอนจะเห็นอย่างชัดเจน เมื่อครู  
ที่เข้าร่วมโปรแกรมได้เสนอแนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร( ICT) ในแผนการสอนของ
แต่ละหน่วยการเรียนเป็นการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการ
จัดการเรียนการสอน ตามท่ีระบุไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้โดยเฉพาะ  
ในกิจกรรมการเรียนรู้มีคําสําคัญ 1) พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะ     
ในการติดต่อสื่อสาร 3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 4) ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี 5) 
ทักษะ    การนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” 6) การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการ
เรียนรู้ จํานวน 20 ช่ัวโมง ประกอบด้วย แผนการสอนวิชาภาษาไทย จํานวน 10 แผน คณิตศาสตร์ 6 
แผน  วิทยาศาสตร์ 4 แผน ภาษาอังกฤษ 7 แผน สังคมศึกษา 4 แผน การงานอาชีพ 4 แผน ดนตรี
นาฏศิลป์   2 แผน สุขศึกษา 2 แผน 

      2) ผลการจัดการเรียนการสอน 
             จากการที่ผู้วิจัยดําเนินการกระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสอนโดยใช้

ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
จากโครงการระยะที่ 1 โดยใช้เอกสาร ชุดที่ 6 เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้”โดยมี
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูคอมพิวเตอร์เป็นเลี้ยง จํานวน 3 คน           
คอยช่วยเหลือแนะนํา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียน  
วัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทําให้ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมจัดการเรียนการสอนโดย        
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานสอน  
ในช้ันเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้หลากหลายรูปแบบ คือ ประยุกต์ใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเป็นเครื่องมือแก่ครูผู้สอนใช้เป็นสื่อการเรียนรู้     
แบบต่างๆ ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น 

3) ผลการนเิทศ/แนะนํารายบุคคล  
                 การนิเทศติดตามการจัดเรียนการสอน ดําเนินการโดยคณะกรรมการ

นิเทศและสังเกตการสอนประกอบด้วย รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงาน
บุคคล หัวหน้างานวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้วิจัยดําเนินการสังเกตการสอนและ
นิเทศการสอนเป็นการนิเทศเพ่ือพัฒนา (developmental supervision) โดยกรณีผู้นิเทศเป็นผู้ช้ีนํา
เมื่อครูซึ่งมีความรู้และความสามารถตํ่าและยังขาดประสบการณ์ กรณีการนิเทศมุ่งวิธีไม่นํา 
(nondirective approach) วิธีน้ีจะใช้เมื่อครูมีคุณภาพสูงมีประสบการณ์และมีความสามารถ และกรณี
การนิเทศมุ่งวิธีให้ความร่วมมือ (approach) เป็นวิธีการที่ผู้นิเทศใช้เมื่อคุณภาพของครูมีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างสองแบบข้างต้น คณะครูจะได้รับการนิเทศ ด้านการใช้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการระยะที่ 1 ภาคเรียนละ 2 ครั้ง การนิเทศติดตามเป็นแบบ
กัลยาณมิตร ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูว่าจัดได้ตรงกับแผนการสอนท่ีเน้นการบูรณา
การการใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการปฏิบัติหน้าที่ จากการสังเกต
การสอนผู้วิจัยดําเนินการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นส่งเสริมและพัฒนาต่อไป  

3.1) ผลจากการนิเทศ/การแนะนํารายบุคคล ครั้งที่ 1   
                 ผู้วิจัยเชิญครูที่เข้าร่วมโปรแกรมเข้าประชุมเพ่ือประชุมช้ีแจงผลจาก 

การนิเทศและแนะนํารายบุคคลเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30–17.30 น. ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมที่เข้าร่วมโครงการรับฟังผล
จากการนิเทศและสังเกตการสอน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ขณะทดลองโครงการ
ระหว่างกัน โดยการประชุมช้ีแจงเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทั่วถึงกัน สรุป
รายละเอียดมีดังน้ี 

3.1.1) ความสําเร็จของแผนการสอน ครูทุกคนสามารถออกแบบ 
แผนการสอนโดยประยุกต์ใช้สื่อ ICT เป็นสื่อการสอนได้สอดคล้องกับเน้ือหาหลักสูตรและวัยของผู้เรียน
และครูที่เข้าร่วมโปรแกรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ต และจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

           3.1.2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้สื่อ ICT ครูใช้สื่อ
การสอนที่ได้จากการออกแบบโดยใช้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เอกสารใบงาน
ต่างๆ สร้างจากความรู้ที่ได้จากการอบรม ทําการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สามารถจัดทําสื่อที่มีภาพเคลื่อนไหวและการศึกษาค้นคว้า
สื่อสําเร็จรูปทางอินเทอร์เน็ตมาใช้ โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการดําเนินการทุกด้าน  
                 3.1.3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ระบบ
อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และความแรงน้อยทําให้ทํางานได้ช้า 

3.2)  ผลจากการนิเทศ/การแนะนํารายบุคคล ครั้งที่ 2   
             ผู้วิจัยเชิญครูที่เข้าร่วมโปรแกรมเข้าประชุมเพ่ือประชุมช้ีแจงผลจากการ 
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นิเทศ/การแนะนํารายบุคคล เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมรับฟังผลจากการนิเทศและ
สังเกตการสอนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ขณะทดลองโครงการระหว่างกันโดยการประชุม
ช้ีแจงเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทั่วถึงกัน  

ผลจากการนิเทศ/การแนะนํารายบุคคล ครั้งที่ 2 ข้อค้นพบจากโครงการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้คือ ครูสามารถนําความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ปฏิบัติงานตามภาระงานปกติในโรงเรียนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการออกแบบการเรียนการสอนและด้านการจัดการเรียนรู้  
ผู้บริหารให้ความสําคัญในงานวิชาการมีการนิเทศครูอย่างต่อเน่ือง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ส่วนงานการจัดทําเอกสารต่างๆน้ัน ครูสะท้อนความคิดเห็นว่าครูต้องใช้เวลามากและต้อง
อาศัยอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลอาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนาได้ 
 
4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม 

การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยดําเนินการดังน้ี 1) เปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก่อนการพัฒนา
และหลังการพัฒนาโดยการทดสอบค่าที (t-test) หาค่าเฉล่ีย ( X ) และหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ( X ร้อยละ) 
2) เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) การประเมินการนําความรู้สู่การปฏิบัติและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง
ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาโดยการทดสอบค่าที (t-test) และหาค่าเฉลี่ย ( X ) ผลการประเมิน 
มีดังน้ี 

  4.2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
( ICT) ของครทูี่เข้าร่วมโปรแกรมก่อนและหลังทดลองใช้ 

ผู้ วิจัยประเมินความรู้ก่อนและหลังดําเนินการโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่1) โดยทดสอบความรู้ของครูที่เข้าร่วม
โปรแกรม จํานวน 30 คน จํานวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ประกอบด้วย
ประเด็น ดังน้ี 1) พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร  
3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 4) ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี 5) ทักษะการนําเสนอผลงาน
ด้วยโปรแกรม “Power point” โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เป็นตัวช้ีวัดว่าครูที่เข้าร่วมโปรแกรมมี
ความรู้เพียงพอผ่านเกณฑ์ในการนําไปใช้ปฏิบัติได้จริงหรือไม่โดย 80 แรก หมายถึงบุคคลน้ันๆทําแบบ
ประเมินความรู้ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส่วน 80 หลัง หมายถึงครูที่เข้าร่วมโปรแกรมทั้งกลุ่มทําแบบ
ประเมินความรู้ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการประเมินดังตารางที่ 15 และ 16 
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ตารางที่ 15  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
                ของครูทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมก่อนและหลังทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม 
 

        การทดสอบ จํานวน X  S.D. t Sig 

     ก่อนการพัฒนา 20 23.15 4.27 
-15.98** .000** 

     หลังการพัฒนา 20 34.15 1.73 
 

** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
จากตาราง 15 พบว่า ครูที่เขา้ร่วมโปรแกรมมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  
 

ตารางที ่16  ค่าร้อยละของคะแนนทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 ของครูทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลองใช้โปรแกรม 

 

ครูทีเ่ข้าร่วม
โปรแกรม 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนทดลองใช้โปรแกรม หลังทดลองใชโ้ปรแกรม 
หมายเหตุ 

คะแนนท่ีได้ ร้อยละ คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 

คนที่ 1 40 16 40.00 32 80.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 2 40 18 45.00 32 80.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 3 40 19 47.50 33 82.50 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 4 40 19 47.50 32 80.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 5 40 26 65.00 35 87.50 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 6 40 24 60.00 34 85.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 7 40 30 75.00 36 90.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 8 40 28 70.00 34 85.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 9 40 28 70.00 35 87.50 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 10 40 30 75.00 36 90.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 11 40 19 47.50 33 82.50 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 12 40 20 50.00 32 80.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 13 40 22 55.00 34 85.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 14 40 25 62.50 36 90.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 15 40 26 65.00 37 92.50 ผ่านเกณฑ์ 
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ตารางที ่16  ค่าร้อยละของคะแนนทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 ของครูทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลองใช้โปรแกรม 

 

ครูทีเ่ข้าร่วม
โปรแกรม 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนทดลองใช้โปรแกรม หลังทดลองใชโ้ปรแกรม หมายเหตุ 

คนที่ 16 40 20 50.00 35 87.50 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 17 40 20 50.00 32 80.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 18 40 28 70.00 37 92.50 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 19 40 22 55.00 35 87.50 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 20 40 23 57.50 33 82.50 ผ่านเกณฑ์ 
คนที่ 21 40 19 47.50 34 85.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 22 40 19 47.50 34 85.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 23 40 22 55.00 36 90.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 24 40 24 60.00 34 85.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 25 40 28 70.00 35 87.50 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 26 40 28 70.00 36 90.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 27 40 27 67.50 33 82.50 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 28 40 27 67.50 33 82.50 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 29 40 19 47.50 34 85.00 ผ่านเกณฑ์ 

คนที่ 30 40 17 42.50 34 85.00 ผ่านเกณฑ์ 

รวมเฉลี่ย 
 

23.10 57.50 34.20 85.50 ผ่านเกณฑ์ 
 

จากตารางที่ 16 พบว่าจากการทดสอบความรู้ครูที่เข้าร่วมโปรแกรม จํานวน 30 คน ผลการ
ทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 57.50 และหลังการเข้าร่วมโครงการ มี
คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 85.50 เมื่อพิจารณารายบุคคลครูที่เข้าร่วมโปรแกรมร้อยละ100 มีผล
คะแนนจากการทําแบบทดสอบความรู้ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 80 แสดงว่าครูที่เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละ
รายมีความรู้ด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเพียงพอในการนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติ
จริง 
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    4.2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ
ครูทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมก่อนและหลงัการทดลองใช้โปรแกรม 

ผลการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบด้วย  
5 ทักษะ ดังน้ี 1) พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร  
3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 4) ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี 5) ทักษะการนําเสนอผลงาน
ด้วยโปรแกรม “Power point” โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบครูที่เข้าร่วมโปรแกรมก่อนและหลัง
ทดลองใช้โปรแกรมโดยวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม    
ที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test Dependent Sample) ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 17 และ 18 
 
ตารางที่ 17  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
       ของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมก่อนและหลังทดลองใช้โปรแกรม  

 

ทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 

จํานวนคน X  S.D. t Sig 

ก่อนทดลองใช้โปรแกรม 20 2.99 0.40 24.649** .000** 
หลังทดลองใช้โปรแกรม 20 4.53 0.31 

 

** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
จากตาราง 17 พบว่า ครูที่เขา้ร่วมโปรแกรมมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) หลังทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม สูงกว่าก่อนทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  
 
 

ตารางที ่18  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
      การสื่อสาร (ICT) ของครูทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลองใช้     
      โปรแกรม (ต่อ)     

 

รายการประเมิน 
ระดับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ก่อนทดลองใช้โปรแกรม หลังทดลองใชโ้ปรแกรม 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

พื้ น ฐ านการ ใช้ คอมพิ ว เ ตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.20 0.38 ปานกลาง 4.76 0.39 มากที่สุด 

1. ท่านสามารถเปิดปิดคอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกวิธี 

3.65 0.67 มาก 4.80 0.41 มากที่สุด 

2. ท่านใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้ 
 เช่น เคร่ืองพิมพ์ สแกนเนอร์ กล้อง
ดิจิทัลและกล้องเว็บแคม เป็นต้น 

3.00 0.32 ปานกลาง 3.85 0.37 มาก 
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ตารางที ่18  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
      การสื่อสาร (ICT) ของครูทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลองใช้ 
      โปรแกรม (ต่อ)     
 

รายการประเมิน 
ระดับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ก่อนทดลองใช้โปรแกรม หลังทดลองใชโ้ปรแกรม 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

3. ท่านใช้อุปกรณ์สํารองข้อมูลจัดเก็บ 
และสํารองข้อมูลได้บํารุงและดูแลรักษา 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

3.25 0.64 ปานกลาง 4.50 0.51 มาก 

4. ท่ านสามารถ ดูแล รักษา เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ด้วยการติดต้ังตรวจสอบ 
และกําจัดไวรัส 

2.95 0.39 ปานกลาง 4.10 0.45 มาก 

5. ท่านใช้เทคโนโลยีโดยคํานึงถึง
ศีลธรรมหรือหลักกฎหมาย 

3.15 0.37 ปานกลาง 4.65 0.49 มากที่สุด 

ทักษะในการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต 3.05 0.32 ปานกลาง 4.39 0.36 มาก 
6. สามารถสร้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2.95 0.39 ปานกลาง 4.15 0.67 มาก 
7. ท่านสามารถรับส่งข้อความสื่อสาร
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

3.05 0.39 ปานกลาง 4.50 0.51 มาก 

8. ท่านสามารถแนบ file เอกสารไปกับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

3.10 0.55 ปานกลาง 3.90 0.31 มาก 

9. ท่ านสามารถติด ต่อสื่ อสารทาง
อินเทอร์เน็ตโดยการสนทนาออนไลน์ 

3.40 0.60 ปานกลาง 4.60 0.60 มากที่สุด 

10. ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนทางเว็บบอร์ดได้ 

2.75 0.44 ปานกลาง 4.20 0.62 มาก 

ด้านทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 2.85 0.51 ปานกลาง 4.29 0.31 มาก 
11. ท่านมีทักษะในการใช้เคร่ืองมือเพ่ือ
ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ 

3.05 0.61 ปานกลาง 3.95 0.22 มาก 

12. ท่านมีทักษะในการใช้โปรแกรมค้น 
ดูเว็บ (Web browser) 

2.75 0.44 ปานกลาง 4.55 0.51 มากที่สุด 

13. ท่านมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล
ผ่านอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ 

2.85 0.59 ปานกลาง 4.70 0.57 มาก
ที่สุด 

14. ท่ า น ส า ม า ร ถป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
น่าเช่ือถือและความถูกต้องของข้อมูลใน
เว็บไซต์ได้ 

3.05 0.76 ปานกลาง 4.45 0.51 มาก 
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ตารางที ่18  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
      การสื่อสาร (ICT) ของครูทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลองใช้ 
      โปรแกรม (ต่อ)      
 

รายการประเมิน 
ระดับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ก่อนทดลองใช้โปรแกรม หลังทดลองใชโ้ปรแกรม 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

15. ท่านสามารถปฏิบัติงานโดยใช้
ฐานข้อมูลงานวิจัยในประเทศ เช่น 
Thailis 

2.55 0.51 ปานกลาง 3.80 0.41 มาก 

ทั กษะกา รผลิ ตสื่ อ ด้ ว ยกา ร ใ ช้
เทคโนโลยี 

2.68 0.47 ปานกลาง 4.42 0.31 มาก 

16. ท่านสามารถใช้โปรแกรม 
Microsoft Word ผลิตสื่อการสอนได้ 

2.85 0.37 ปานกลาง 4.80 0.41 มากที่สุด 

17. ท่านสามารถใช้โปรแกรมExcel 
ผลิตสื่อการสอนได้ 

2.75 0.55 ปานกลาง 4.10 0.31 มาก 

18. ท่านสามารถใช้โปรแกรม 
PowerPoint ผลิตสื่อการสอนได้ 

2.75 0.64 ปานกลาง 4.70 0.47 มากที่สุด 

19. ท่านสามารถใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop ผลิตสื่อการ
สอนได้ 

2.60 0.68 ปานกลาง 4.05 0.51 มาก 

20. ท่านใช้โปรแกรม Photoshop 
ในการสร้างเกมเพ่ือเป็นสื่อการ
เรียนรู้ 

2.45 0.51 น้อย 4.45 0.51 มาก 
 

ทักษะการนาํเสนอผลงาน 3.15 0.49 ปานกลาง 4.79 0.40 มากที่สุด 
21. ท่ านส ามา รถ ใ ช้ โ ป รแกรม 
PowerPoint นําเสนอผลงานได้ 

3.00 0.73 ปานกลาง 4.65 0.59 มากที่สุด 

22. ท่านสามารถออกแบบงานโดย
ใช้โปรแกรม PowerPoint ได้ 

3.15 0.49 ปานกลาง 4.45 0.61 มาก 

23. ท่านสามารถเพิ่มสื่อมัลติมีเดีย
อ่ืนๆในโปรแกรม PowerPoint 
ให้กับงานที่ต้องการนําเสนอได้ 

3.20 0.41 ปานกลาง 4.15 0.49 มาก 

24. ท่านสามารถนําเสนองานแบบ
Animationง่ายๆได้ 

3.25 0.65 ปานกลาง 4.35 0.59 มาก 

รวมเฉลี่ย 2.99 0.40 ปานกลาง 4.53 0.31 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 18  ผลการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ของ
ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลองใช้โปรแกรม มีดังน้ี 

ก่อนทดลองใช้โปรแกรม พบว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.99) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านพ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ( X  =3.20) รองลงมาคือ ทักษะการนําเสนอผลงาน ( X  =3.15) และที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ 
ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี ( X = 2.68) 

หลังทดลองใช้โปรแกรม พบว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
(โครงการระยะท่ี 1) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.53) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทักษะการนําเสนอผลงาน  ( X =4.79) รองลงมา คือ พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.76) และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านทักษะ
การสืบค้นสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) 

4.2.3 ผลการเปรียบเทียบการนําความรู้และทักษะไปสู่การปฏิบัติในหนา้ท่ีก่อนและหลัง
ทดลองใช้โปรแกรม  

การประเมินการนําความรู้ทักษะใหม่สูก่ารปฏิบัติหน้าที่ของครูที่เข้าร่วมโปรแกรม
ประกอบด้วยการออกแบบแผนการสอน การจัดการเรียนการสอน เปรียบเทียบก่อนและหลังทดลองใช้
โปรแกรมในภาคสนาม ดังรายละเอียดในตารางที่ 19 และ 20 
 
ตารางที่ 19  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการนําความรู้และทักษะไปสู่การปฏิบัติในหนา้ท่ีของ 

      ครูที่เขา้รว่มโปรแกรมก่อนและหลังทดลองใช้โปรแกรม    
 

ทักษะการนาํความรู้ทักษะใหม่ 
สู่การปฏิบัติหน้าท่ี 

จํานวนคน 
X  S.D. t Sig 

ก่อนทดลองใช้โปรแกรม 20 2.88 0.59 
13.092** 0.000** 

หลังทดลองใช้โปรแกรม 20 4.53 0.47 
 

** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
จากตาราง 19 พบว่า ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมนําความรู้และทักษะใหม่ที่ได้รับการพัฒนาสู่   

การปฏิบัติหน้าที่ หลังทดลองใช้โปรแกรมสูงกว่าก่อนทดลองใช้โปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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ตารางที่ 20  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการนาํความรู้และทักษะไปสู ่
      การปฏิบัติในหน้าท่ีของครูทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลองใช้ 
      โปรแกรม    

 

รายการประเมิน 
ระดับการนําความรู้ทักษะใหม่สู่การปฏิบัติหน้าท่ี 

ก่อนทดลองใช้โปรแกรม หลังทดลองใชโ้ปรแกรม 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

ด้านการออกแบบการเรียนการสอน 3.06 0.71 ปานกลาง 4.63 0.59 มากที่สุด 
1. มีการนําความรู้และทักษะด้าน 
ICT ไปใช้กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 

3.05 0.76 ปานกลาง 4.50 0.76 มาก 

2. มีการนําความรู้และทักษะด้าน 
ICT ไปใช้วางแผนการออกแบบการ
เรียนการสอน 

2.95 0.83 ปานกลาง 4.85 0.37 มากที่สุด 

3. การออกแบบการเรียนการสอนมี
การจัดเตรียมเ น้ือหาสําหรับการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2.90 0.64 ปานกลาง 4.60 0.68 มากที่สุด 

4. มีการนําความรู้และทักษะด้าน 
ICT ไปใช้ออกแบบการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ 

3.20 0.83 ปานกลาง 4.45 0.83 มาก 

5. มีการนําความรู้และทักษะด้าน 
ICT ไปใช้ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

3.20 0.89 ปานกลาง 4.55 0.69 มากที่สุด 

6. ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลตามสภาพจริงได้โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.05 0.76 ปานกลาง 4.80 0.41 มากที่สุด 

การจัดการเรียนการสอน 2.71 0.49 ปานกลาง 4.44 0.37 มาก 
7. ครูสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.35 0.49 น้อย 4.10 0.45 มาก 

8. ท่านสามารถวางแผนออกแบบ
สื่อผลิตสื่อและประยุกต์สื่อออนไลน์
ได้เหมาะสมต่อผู้เรียน 

2.30 0.47 น้อย 4.85 0.37 มากที่สุด 
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ตารางที่ 20  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการนาํความรู้และทักษะไปสู ่
      การปฏิบัติในหน้าท่ีของครูทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลองใช้ 
      โปรแกรม (ต่อ)   
 

รายการประเมิน 
ระดับการนําความรู้ทักษะใหม่สู่การปฏิบัติหน้าท่ี 

ก่อนทดลองใช้โปรแกรม หลังทดลองใชโ้ปรแกรม 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

9. ครูแนะนําการใช้เว็บไซด์เว็บ
เพจท่ีน่าสนใจ มาใช้ในกลุ่มสาระ
วิชาที่รับผิดชอบแก่นักเรียน 

2.80 0.70 ปานกลาง 4.65 0.49 มากที่สุด 

10. ค้นหาและประ เมิ นแหล่ ง
ทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตที่จะ
นํามาใช้ในการเรียนการสอนได้ 

2.90 0.79 ปานกลาง 4.50 0.51 มาก 

11. ท่านค้นหาและวิเคราะห์
สารสนเทศและส่ือต่างๆ มาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

2.90 0.72 ปานกลาง 4.60 0.50 มากที่สุด 

12. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้า
หาความรู้ ด้ ว ยตน เองจากสื่ อ
สารสนเทศ (ICT) ประเภทต่าง ๆ 

2.85 0.59 ปานกลาง 3.95 0.69 มาก 

13. ท่ า น ใ ช้ โ ป ร แ ก ร มต า ร า ง
คํานวณ กําหนดสูตรเพ่ือตัดเกรด
รวมคะแนนและหาค่าเฉลี่ยได้ 

2.85 0.59 ปานกลาง 4.75 0.44 มากที่สุด 

14. ท่านใช้โปรแกรมตาราง
คํานวณ กําหนดสูตรเพ่ือทํากราฟ
แสดงผลข้อมูลได้ 

2.75 0.55 ปานกลาง 4.60 0.60 มากที่สุด 

15. ครูสอนกฎหมาย คุณธรรม 
และจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก่
นักเรียน 

2.70 0.47 ปานกลาง 3.95 0.69 มาก 

รวมเฉลี่ย 2.88 0.59 ปานกลาง 4.53 0.47 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 20 พบว่า การประเมินการนําความรู้ทักษะใหม่สู่การปฏิบัติหน้าที่ของครูก่อน 
และหลังทดลองโปรแกรม มีรายละเอียดดังน้ี 

ก่อนดําเนินการพัฒนา พบว่า การนําความรู้ทักษะใหม่สู่การปฏิบัติหน้าที่ของครูโดยรวม    
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.88) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดย     
ด้านการออกแบบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =3.06) รองลงมาคือการจัดการเรียนการสอน  
( X = 2.71)  



 
130 

 
 

หลังดําเนินการพัฒนา พบว่า การนําความรู้ทักษะใหม่สู่การปฏิบัติหน้าที่ของครูโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X =4.53) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการออกแบบการเรียนการสอน         
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.63) รองลงมา คือ การจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.44)  

4.2.4  ผลการเปรียบเทียบการประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหนา้ท่ีครูก่อนและหลัง
ทดลองโปรแกรม 

       นําเสนอผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ด้านวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้าน
การสนับสนุนทรัพยากร นโยบายการพัฒนางานวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียน  
การสอน ก่อนและหลังการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม ดังรายละเอียดในตารางที่ 21 และ 22 
 
ตารางที่ 21   เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยการประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ก่อนและหลังการ 
        ทดลองใช้โปรแกรม 
        

การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการ
ปฏิบัติ 

จํานวนคน X  S.D. t   Sig    

ก่อนการพัฒนา 20 2.81 0.29 34.665** .000** 
หลังการพัฒนา 20 4.58 0.45 

 

** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตาราง 21 พบว่า ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หลังทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม 

สูงกว่าก่อนทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  
 

ตารางที่ 22  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเปลี่ยนแปลงจากผลที่เกิดจากการ 
       ปฏิบัติหน้าท่ีเปรียบเทยีบก่อนและหลังทดลองใช้โปรแกรม  

 

รายการประเมิน 
ความเปลี่ยนแปลงจากผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ก่อนทดลองใช้โปรแกรม หลังทดลองใชโ้ปรแกรม 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

ด้านการสนับสนุนทรัพยากร 2.83 0.52 ปานกลาง 4.50 0.32 มาก 
1. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนางานวิชาการ 

3.05 0.51 ปานกลาง 4.70 0.47 มากที่สุด 

2. การจัดหาสื่อ วัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็นใน
การพัฒนา 

3.10 0.79 ปานกลาง 4.80 0.41 มากที่สุด 

3. มีการสนับสนุนการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศทางวิชาการที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

2.35 0.49 น้อย 4.20 0.41 มาก 
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ตารางที่ 22  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเปลี่ยนแปลงจากผลที่เกิดจากการ 
       ปฏิบัติหน้าท่ีเปรียบเทยีบก่อนและหลังทดลองใช้โปรแกรม (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความเปลี่ยนแปลงจากผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ก่อนทดลองใช้โปรแกรม หลังทดลองใชโ้ปรแกรม 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

4. มีความรวดเร็วในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ด้านการศึกษา 

2.95 0.61 ปานกลาง 4.70 0.47 มากที่สุด 

5. สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
อย่างเพียงพอและทันสมัย 

3.00 0.65 ปานกลาง 4.70 0.47 มากที่สุด 

6. สถานศึกษาพัฒนาระบบเครือข่าย 
Intranet/LAN ในโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ 

2.50 0.51 น้อย 3.90 0.55 มาก 

นโยบายการพัฒนางานวิชาการ 2.83 0.46 ปานกลาง 4.58 0.35 มากที่สุด 
7. สถานศึกษามีนโยบายในการพัฒนา
งานวิชาการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
โปรแกรม 

2.75 0.64 ปานกลาง 4.50 0.51 มาก 

8. สถานศึกษามีนโยบายในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการ 

2.75 0.72 ปานกลาง 4.55 0.51 มากที่สุด 

9. สถานศึกษาให้ความสําคัญกับการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

2.80 0.52 ปานกลาง 4.65 0.59 มากที่สุด 

10. สถานศึกษามีการพัฒนาแนวทาง
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2.90 0.45 ปานกลาง 4.60 0.60 มากที่สุด 

11. สถานศึกษามีนโยบายพัฒนาแนว
ทางการจัดการเรียน การสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.90 0.45 ปานกลาง 4.75 0.44 มากที่สุด 

12. ส่งเสริมให้มีการประสานเครือข่ายจาก
ชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมสนับสนุนด้านICT 

2.85 0.49 ปานกลาง 4.40 0.50 มาก 
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ตารางที่ 22  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเปลี่ยนแปลงจากผลที่เกิดจากการ 
       ปฏิบัติหน้าท่ีเปรียบเทยีบก่อนและหลังทดลองใช้โปรแกรม (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

ความเปลี่ยนแปลงจากผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ก่อนทดลองใช้โปรแกรม หลังทดลองใชโ้ปรแกรม 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียน 
การสอน 

2.77 0.42 ปานกลาง 4.66 0.35 มากที่สุด 

13. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ ICT เป็น
เคร่ืองมือและได้จัดการเรียนรู้ตามแผนฯที่
กําหนด 

2.45 0.51 น้อย 4.80 0.41 มากที่สุด 

14. ครูสามารถใช้ ICTเป็นเคร่ืองมือในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.90 0.55 ปานกลาง 4.70 0.57 มากที่สุด 

15. มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยICTที่
หลากหลาย 

2.20 0.41 น้อย 4.55 0.51 มากที่สุด 

16. ส่ ง เ ส ริ มและ พัฒนาคุณลั กษณะ
นักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)เพ่ิมขึ้น 

3.15 0.49 ปานกลาง 4.65 0.49 มากที่สุด 

17. มีการสะท้อนผล ร่วมกันเ พ่ือการ
ปรับปรุงและแก้ไขงานวิชาการปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ิมขึ้น 

2.95 0.51 ปานกลาง 4.35 0.49 มาก 

18. ความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียน
และการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดทั้งกิจกรรมอ่ืนๆของนักเรียน 

2.95 0.51 ปานกลาง 4.90 0.31 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 2.81 0.45 ปานกลาง 4.58 0.29 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 22 พบว่า ผลการประเมินความเปลี่ยนแปลงจากผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
จากการทดลองใช้โปรแกรมของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมโดยรวมและรายด้านก่อนและหลังดําเนินการ    
มีรายละเอียดดังน้ี 

  ก่อนทดลองใช้โปรแกรม พบว่า ความเปลี่ยนแปลงจากผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่      
ทางวิชาการของโรงเรียนโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.81) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการสนับสนุนทรัพยากรและนโยบายการพัฒนางานวิชาการค่าเฉล่ีย
สูงสุด ( X =2.83) รองลงมา คือ การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียนการสอน ( X = 2.77) 

หลังทดลองใช้โปรแกรม พบว่า ความเปลี่ยนแปลงจากผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่      
ทางวิชาการของโรงเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า      
การเปล่ียนแปลงบรรยากาศการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.66) 
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รองลงมา คือ นโยบายการพัฒนางานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58) และที่มีค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุด คือด้านการสนับสนุนทรัพยากร อยู่ในระดับมาก ( X = 4.50) 

 
2.1 ผลการประเมินความพงึพอใจต่อโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และการสือ่สาร (ICT)  (โครงการระยะท่ี 1) รายละเอียดดังตารางที่ 23  
 
ตารางที่ 23  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วม 
       โปรแกรมที่มีต่อโครงการเสริมสร้างทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ด้านการเตรียมความพร้อม 4.34 0.70 มาก 
1. เอกสารประกอบการพัฒนามีความเหมาะสม  4.15 0.88 มาก 
2. คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆมีสภาพพร้อมใช้งาน  4.15 0.81 มาก 
3. สถานที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 4.55 0.51 มากที่สุด 
4. บรรยากาศในการพัฒนาเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้  4.70 0.47 มากที่สุด 
5. ผู้ดําเนินการมีการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

4.15 0.81 มาก 

ด้านเนื้อหาของโครงการ 4.58 0.49 มากที่สุด 
6. หลักการและเหตุผลบอกความต้องการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนา 

4.50 0.51 มาก 

7. วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
โครงการ 

4.40 0.50 มาก 

8. เน้ือหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.65 0.49 มากที่สุด 
9. เ น้ือหามีความทันสมัยเ ป็นปัจจุ บันทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

4.80 0.41 มากที่สุด 

10. เน้ือหาเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ 4.75 0.44 มากที่สุด 
11. เน้ือหาสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับการ
พัฒนา 

4.40 0.60 มาก 

ด้านกระบวนการ 4.14 0.65 มาก 
12. มีการประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

4.35 0.67 มาก 

13. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมของโครงการเหมาะสม 4.20 0.52 มาก 
14. การกําหนดระยะเวลาเหมาะสมกับรูปแบบการ
พัฒนา 

4.30 0.66 มาก 
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ตารางที่ 23  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วม 
       โปรแกรมที่มีต่อโครงการเสริมสร้างทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
       (ICT) (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 
15. การกําหนดรูปแบบกิจกรรมเหมาะสมกับผู้เข้ารับ
การพัฒนา 

4.10 0.55 มาก 

16. กิจกรรมการพัฒนาตามโครงการ เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาตนเอง 

3.75 0.85 มาก 

17. กิจกรรมการพัฒนาตามโครงการเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 

4.15 0.67 มาก 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท่ีเข้าร่วมโครงการ 4.64 0.48 มากที่สุด 
18. ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

4.75 0.44 มากที่สุด 

19. ครูเข้าใจเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่โรงเรียนกําหนด 

4.60 0.50 มากที่สุด 

20. การประชุม อบรม สัมมนาทําให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากข้ึน 

4.65 0.49 มากที่สุด 

21. ครูมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 

4.70 0.47 มากที่สุด 

22. ครูมีความรู้ด้าน ICT เพียงพอสําหรับในการนําไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

4.45 0.51 มาก 

23. ครูสามารถนําความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การ ส่ือสาร ไปใ ช้จั ดการ เ รี ยนการสอนไ ด้อ ย่ า ง
หลากหลาย 

4.55 0.51 มากที่สุด 

24. โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการเข้าร่วมโครงการ 

4.80 0.41 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.44 0.57 มาก 
 

จากตารางที่ 23 พบว่า การความคิดเห็นของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมต่อโครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะท่ี 1) โดยรวมอยู่ในระดับมาก     
( X = 4.44)  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท่ีเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64) รองลงมาคือ ด้านเน้ือหาของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด     
( X = 4.58) และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14)  
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  2.2 ผลการถอดบทเรียนจากการสะท้อนผลโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1)   

ผู้วิจัยดําเนินการถอดบทเรียนหลังดําเนินการตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) ให้กับครูที่เข้าร่วมโปรแกรมและใช้ 
การวิเคราะห์เน้ือหาและสรุปประเด็นสําคัญหลังการพัฒนา ในด้านความเหมาะสมของการเตรียมความ
พร้อม ด้านความรู้ความเข้าใจด้านเน้ือหา ด้านกระบวนการพัฒนาและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โปรแกรมโดยใช้แบบบันทึกการสะท้อนผลของครูที่เข้าร่วมโปรแกรม ผู้ที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้
เรื่องทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความรู้มากน้อยเพียงใดและพร้อมที่จะนําความรู้
ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของโปรแกรมหรือไม่ได้ข้อสรุปผลการถอดบทเรียน เป็น
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขโครงการพัฒนาความรู้ดังน้ี 

2.2.1 ความเหมาะสมของการเตรียมความพร้อม ครูแสดงความคิดเห็น 
ด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
(ICT) (โครงการระยะที่ 1) น้ีว่า เอกสารประกอบการพัฒนาเน้ือหา ตัวอักษร มีความเหมาะสม อ่านง่าย 
สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ในโรงเรียนควรมีระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ในโรงเรียน และระยะเวลาการฝึกอบรมควรเพ่ิมมากขึ้น การเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร
ประกอบการพัฒนามีการเตรียมเอกสารครบถ้วนความเหมาะสมกับจํานวนครูที่เข้าร่วมโปรแกรม 
สถานที่นับเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินโครงการ ด้านสถานที่ในการอบรมใช้ห้องประชุมโรงเรียนวัด 
บางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีความสะดวกสบายในการเดินทางและกว้างขวางเพียงพอกับ
จํานวนครูที่เข้าร่วมโปรแกรม โดยภาพรวมน้ันด้านสถานที่จัดการอบรมเหมาะแก่การเรียนรู้ วิทยากร
และทีมงานมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อธิบายข้ันตอนทําให้สามารถปฏิบัติตามได้ทัน 

2.2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหา ครูแสดงความคิดเห็นด้านเน้ือหา
ของโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร( ICT) (โครงการระยะที่ 1) น้ีว่า 
เน้ือหามีความสอดคล้องกับงานในหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน สามาถนําไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่าง
มาก ข้อเสนอแนะคือ เน้ือหาบางส่วนยากเกินไปที่จะเข้าใจ โดยเฉพาะคําศัพท์ที่ใช้เรียกช่ืออุปกรณ์
ต่างๆ เห็นว่าควรใช้คําง่ายๆอ่านแล้วเข้าใจ มีขั้นตอนการฝึกปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อนง่ายต่อการศึกษาและฝึก
ปฏิบัติ  

  2.2.3 ด้านรูปแบบการพัฒนาจากการพัฒนาในรูปแบบการฝึกอบรมเป็น
กลุ่ม การศึกษาด้วยตนเอง การสืบค้น  มุ่งเน้นด้านการพัฒนาครูให้ปฏิบัติจริงได้และพัฒนายังให้ทําให้
เห็นถึง การพัฒนาของครูทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือนําไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน ครูที่เข้าร่วม
โปรแกรมเห็นว่าการฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบต่างๆ เป็นไปในทางที่ดีเน่ืองจากการพัฒนาโดยใช้
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่อาจทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเน้ือหา มีการพัฒนาที่หลากหลายทําให้        
การพัฒนาครูที่เข้าร่วมโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน ป้องกันปัญหาการไม่เข้าใจในเน้ือหาต่างๆ ส่วน
การฝึกอบรมเป็นหัวใจหลักสําคัญของการพัฒนาและนําไปสู่การออกแบบการเรียนการสอน การจัด 
การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ แต่ด้านกระบวนการในการจัดอบรมควรให้มีความยืดหยุ่นในเรื่อง   
ของเวลาเน่ืองจากการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากัน 
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  2.2.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรม  ครูที่เข้าร่วมโปรแกรม
เห็นว่าโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) 
ช่วยเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่ครูได้เป็นอย่างดีช่วยให้การทํางาน
คล่องตัว รวดเร็ว มีตัวอย่างแนวทางที่หลากในการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบได้มากข้ึน ช่วยให้ครูนําความรู้และทักษะจากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบอ่ืนด้วย 

ดังน้ันจากการถอดบทเรียนหลังการพัฒนาตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) พบว่า การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ครูที่เข้าร่วมโปรแกรม ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ทักษะการผลิตสื่อด้วย
การใช้เทคโนโลยี ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” เป็นประโยชน์อย่างย่ิง   
ต่อการนําไปจัดการเรียนการสอน 

 
   2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2)  
       หลังจากครูที่เข้าร่วมโปรแกรมทดลองใช้โปรแกรม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ผล

การประเมินมีรายละเอียด ดังตารางที่ 24 
 
ตารางที ่24  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเหน็ของครูทีเ่ข้าร่วมโปรแกรม 
       ที่มีต่อโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการ 
       เรียนรู ้

   

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 
ด้านการเตรียมความพร้อม 4.18 0.68 มาก 
1. เอกสาร/เอกสารประกอบการพัฒนามีความ
เหมาะสม  

4.45 0.51 มาก 

2. คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆมีสภาพพร้อมใช้งาน  4.05 0.76 มาก 
3. สถานที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 4.70 0.47 มากที่สุด 
4. การกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมของโครงการ
มีความเหมาะสม 

3.70 0.87 มาก 

5. คู่มือโครงการประยุกต์ใช้ (ICT) มีรายละเอียด
เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมของโครงการ 

4.00 0.80 มาก 

ด้านกิจกรรมของโครงการ 
6. ประชุมช้ีแจงการทดลองโครงการสามารถ 

4.53 
4.30 

0.48 
0.47 

มากที่สุด 
มาก 

เข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย    
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ตารางที ่24  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเหน็ของครูทีเ่ข้าร่วมโปรแกรม 
       ที่มีต่อโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการ 
       เรียนรู้ (ต่อ)    

 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 
7. ขั้นตอนการออกแบบแผนสอนเหมาะสมกับโครงการ
นําความรู้สู่การปฏิบัติ 

4.30 0.47 มาก 

8. การออกแบบแผนสอนมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย 

4.65 0.49 มากที่สุด 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้ือหาโครงการสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับการพัฒนา 

4.80 0.41 มากที่สุด 

10. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความทันสมัยเป็นปัจจุบันทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.40 0.60 มาก 

11. การนิเทศติดตามเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ 4.75 0.44 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ 4.02 0.66 มาก 
12. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมของโครงการเหมาะสม 4.25 0.72 มาก 
13. การกําหนดระยะเวลาเหมาะสมกับรูปแบบการพัฒนา 4.00 0.46 มาก 
14. การกําหนดรูปแบบกิจกรรมเหมาะสมกับผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

4.00 0.73 มาก 

15. กิจกรรมการพัฒนาตามโครงการเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการพัฒนาตนเอง 

4.10 0.55 มาก 

16. กิจกรรมการพัฒนาตามโครงการเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 

3.75 0.85 มาก 

ด้านประโยชนท์ี่ได้รับจากการเขา้ร่วมโครงการ   4.67 0.48 มาก 
17. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ICTเพ่ือการ 
จัดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายที่กําหนด 

4.60 0.50 มากที่สุด 

18. ครูสามารถออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ 
และทักษะด้าน ICTที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

4.30 0.47 มาก 

19. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็น
แหล่งเรียนรู้ 

4.45 0.51 มาก 

20. ครูสามารถจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต 

4.50 0.51 มาก 

21. ครูวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ICTได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.20 0.41 มาก 
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ตารางที ่24  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเหน็ของครูทีเ่ข้าร่วมโปรแกรม 
       ที่มีต่อโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการ 
       เรียนรู้ (ต่อ)    

 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 
22. ครูสามารถใช้ ICT เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนหลังจากการเข้าร่วมโครงการ 

4.40 0.50 มาก 

23. ครูได้รับความรู้ด้าน ICTและวิธีปฏิบัติที่ดีนําไปสู่การ
พัฒนาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.40 0.60 มาก 

24. ครูได้รับการนิเทศติดตามให้สามารถพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT ทางการศึกษา 

4.90 0.31 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.33 0.56 มาก 
 

 จากตารางที่ 24 พบว่า ความคิดเห็นของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมต่อโครงการประยุกต์         
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ พบว่า ระดับความคิดเห็นของครู   
ที่เข้าร่วมโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.33) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์   
ที่ได้รับจากการที่เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.67) รองลงมา คือ
พบว่า ด้านกิจกรรมของโครงการ อยู่ในระดับมาก ( X =4.53)  และที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้าน
กระบวนการ อยู่ในระดับมาก ( X =4.02) 

2.4 ผลการสังเคราะหบ์ันทึกถอดบทเรียนสะท้อนความคดิเห็นต่อโครงการ 
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)สู่การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)    

   ผลการสังเคราะห์บันทึกถอดบทเรียนสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) จากการ
สังเคราะห์บันทึกถอดบทเรียนสะท้อนความคิดเห็นของครูผู้รับการพัฒนารายบุคคลต่อโครงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) 
สังเคราะห์ข้อความได้ดังน้ี  

2.4.1 ความคิดเห็นต่อด้านการเตรียมความพร้อม ครูที่เข้าร่วมโปรแกรม 
แสดงความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมของโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การส่ือสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้(โครงการระยะที่ 2) น้ีว่า การจัดทําคู่มือเป็นการให้ ความรู้
เบ้ืองต้นที่น่าเช่ือถือ ครอบคลุมเน้ือหาของโครงการ สามารถศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน ในโรงเรียน         
มีอินเทอร์เน็ตให้บริการโครงการนี้มี กิจกรรมการพัฒนาตามโครงการเหมาะสมกับการไปปฏิบัติหน้าที่
ในช้ันเรียน เช่น หลักสูตร แผนการสอน สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาระดับโรงเรียนมีข้อเสนอแนะ
คือระยะเวลาการฝึกอบรมน้อย 

2.4.2 ความคิดเห็นต่อกิจกรรมโครงการ ครูแสดงความคิดเห็นต่อเน้ือหา 
ของโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้(โครงการระยะ
ที่ 2) มีดังน้ี ผู้วิจัยสามารถต้ังช่ือกิจกรรมที่สื่อความหมายชัดเจน จูงใจให้เข้ารับการพัฒนาได้เป็นอย่างดี 
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กิจกรรมโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์มี ความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของโครงการ ข้อเสนอแนะคือควรปรับปรุงเน้ือหาโครงการให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้รับ    
การพัฒนามากขึ้น  

2.4.3 ความคิดเห็นด้านกระบวนการโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) ในการจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) มีดังน้ี มีกิจกรรมการพัฒนา
ตามโครงการ เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาในระดับโรงเรียน จัดลําดับความสัมพันธ์ของ
เน้ือหาโครงการได้เหมาะสม ส่งเสริมการศึกษาทั้งที่บ้านที่ใดก็ได้และที่โรงเรียน ถือว่าหลากหลายดีมาก 
มีข้อเสนอแนะคือควรปรับกิจกรรมการพัฒนาตามโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาตนเองของครูรายบุคคลให้มากข้ึน การกําหนดจํานวนผู้เข้ารับการพัฒนาได้เหมาะสมกับกิจกรรม 
กําหนดครูผู้รับการพัฒนาอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบโปรแกรมอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย   

     2.4.4 ความคิดเห็นต่อผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ครูที่เข้าร่วม
โปรแกรมแสดงความคิดเห็นต่อผลประโยชน์ที่รับจากโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้(โครงการระยะที่ 2) มีดังน้ี การเข้าร่วมโครงการในครั้งน้ีช่วย
เสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมาก เกิดความรู้ความเข้าใจเร่ืองการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนการสอนสูงข้ึน  

2.5  แบบประเมินความพึงพอใจ  
 ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการนําทักษะด้าน ICT ไป

ใช้ในการเรียนการสอนหลังการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 3 ด้าน ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสร้างองค์ความรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและความพึงพอใจของนักเรียน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 25 
 
ตารางที ่25  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนักเรยีนต่อการนํา 
                ทักษะด้าน ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน 
 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 
การแสวงหาความรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

4.22 0.56 มาก 

1.  การเรียนรู้วิธีการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศ 4.80 0.41 มากที่สุด 
2. การเรียนรู้การใช้ไอซีทีในการเข้าถึงข้อมูลและ
สารสนเทศได้ 

4.35 0.49 มาก 
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ตารางที ่25  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนักเรยีนต่อการนํา 
                ทักษะด้าน ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 
3. การเรียนรู้วิธีเลือกค้นหาข้อมูลและสารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 

4.75 0.44 มากที่สุด 

4. การเรียนรู้การเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีความ
ทันสมัย 

4.00 0.56 มาก 

5. การเรียนรู้วิธีการได้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีตรงกับ
ความต้องการ 

4.65 0.67 มากที่สุด 

6. การเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์และวิชาอ่ืนๆสม่ําเสมอ 

3.45 0.61 ปานกลาง 

7. ความสามารถใช้ไอซีทีจัดเก็บและบันทึกข้อมูลได้ 3.55 0.76 มาก 
การสรา้งองคค์วามรู้จากการใช้ ICT 4.42 0.46 มาก 
8. การศึกษาตัวอย่างการนําเสนอจากเว็บไซต์ต่างๆใน
การศึกษาโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

4.20 0.41 มาก 

9. การสร้างองค์ความรู้จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เคร่ืองมือดิจิตอล 

4.30 0.47 มาก 

10. การสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาโดยใช้เว็บที่
หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน 

4.35 0.49 มาก 

11. การสร้างองค์ความรู้โดยเลือกใช้ไอซีทีได้อย่าง
เหมาะสมและหลากหลาย 

4.45 0.51 มาก 

12. การสร้างช้ินงานจากการสร้างองค์ความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

4.80 0.41 มากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อการนํา ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน 4.36 0.60 มาก 
13. นักเรียนคิดว่าการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ 

4.40 0.75 มาก 

14. นักเรียนคิดว่าการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทําให้มีความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น 

4.75 0.55 มากที่สุด 

15. นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีทําให้คนเรามีความคิดที่
กว้างไกลข้ึน 

4.65 0.59 มากที่สุด 

16. นักเรียนคิดว่าการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารช่วยทําใหก้ารเรียนวิชาต่างๆดีขึ้น 

3.65 0.49 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.30 0.54 มาก 
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จากตารางที่ 25 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการนําทักษะด้าน ICT ไปใช้จัดการ
เรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.30) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างองค์
ความรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( X  =4.42) 
รองลงมา คือ ความพึงพอใจต่อการนํา ICT ไปใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36) 
และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การแสวงหาความรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.22) 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและ 2) เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (quasi-experimental designs) ใช้รูปแบบ 
pretest – posttest design แบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - 
Posttest Design) กลุ่มตัวอย่าง 30 คน เป็นครูโรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้มา
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) กรอบเนื้อหาในการพัฒนาตามโปรแกรม 
ประกอบด้วย ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังน้ี 1) พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 4) ทักษะการ
ผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี 5) ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” และ 6) การ
ประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ หลังจากพัฒนาโปรแกรมได้มีการนําโปรแกรมไปทดลองภาคสนาม
ในสถานการณ์จริงเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพโดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการทดลองโปรแกรม
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในภาคสนาม ไว้เป็นเวลา 90 วัน (เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) วิธีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาคร้ัง
น้ี มีขั้นตอนการดําเนินการ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
ความต้องการจําเป็นในการพัฒนา ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่างโปรแกรม ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบร่าง
โปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการ
ปรับปรุงแก้ไข (R1D1) ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (R2D2) 
ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใช้โปรแกรมในสถานการณ์จริงและการประเมินปรับปรุง (R3D3) ผู้วิจัยสรุปผล
และอภิปรายผลการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามลําดับซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 
2 ข้อดังกล่าวและนําไปสู่การให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องและความต้องการจําเปน็ในการพัฒนา  
 การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้องและความต้องการจําเป็นในการพัฒนามี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู สรุปได้ดังน้ี 
      โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู ประกอบด้วย หลักการ
พัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน ICT คือ การพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการต่อเน่ืองทั้งเป็นแบบทางการ
และไม่เป็นทางการมีลักษณะใช้แนวคิดการพัฒนาวิชาชีพแบบใหม่มีทัศนะที่กว้างขึ้น ทั้งในเรื่องของ
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กิจกรรม (activity) และกระบวนการ (process) เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ มีลักษณะเป็น
กระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมาย ต่อเน่ืองและเป็นกระบวนเชิงระบบ รูปแบบการพัฒนาครู 9 รูปแบบ
นํามาใช้แบบบูรณาการ ดังน้ี 1) การฝึกอบรม 2) การสังเกต 3) การให้มีส่วนเก่ียวข้องใน
กระบวนการพัฒนา 4) การศึกษาเป็นกลุ่ม 5) การสืบค้น 6) การพัฒนาตนเอง 7) การเป็นพ่ีเลี้ยง 8) 
การจัดทําคู่มือและ 9) การนิเทศ/การแนะนํารายบุคคล การประเมินผลการพัฒนาครู ทฤษฎีการ
เรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่ ทําให้ได้แนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาครู แนวคิดการออกแบบโปรแกรมเป็นการ
ประยุกต์ใช้โครงการแบบประเพณีนิยมเพ่ือออกแบบโปรแกรมการพัฒนาครู ทําให้ได้วิธีการสร้าง
โปรแกรมพัฒนาครูเป็นรายโครงการแบบประเพณีนิยม (traditional approach) มีองค์ประกอบ ที่
ประกอบด้วย ช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เน้ือหา แนวทางการ
ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ งบประมาณ การประเมินผลและประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ จํานวน 2 โครงการที่มีความสัมพันธ์กัน เช่ือมโยงกับวิธีดําเนินการวิจัยและพัฒนา การศึกษา
องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทําให้ได้ขอบข่ายความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือใช้พัฒนาครูและจากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครู พบว่า ครูเห็นความจําเป็นใน
การพัฒนาทักษะ ICT ตามโปรแกรม ร้อยละ 95.73 เน่ืองจากเห็นประโยชน์และเข้าใจถึงความสําคัญ
ของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จากผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้แนวคิดเพ่ือนํามาพัฒนาเป็น “ร่าง
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร” ที่ประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาครู ประกอบด้วย หลักการพัฒนาครูเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้าน ICT กระบวนการพัฒนาครู รูปแบบการพัฒนาครู การประเมินผลการพัฒนาครู การ
ออกแบบโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้โครงการแบบประเพณีนิยมและการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม
และเอกสารประกอบโปรแกรม 
 
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบโปรแกรม  
 การออกแบบโปรแกรมเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยดําเนินการออกแบบรายละเอียดโปรแกรมพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยมีองค์ประกอบสําคัญ 1) แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมายโปรแกรม 2) โครงการที่มีความสัมพันธ์กัน 
2 โครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบโครงการแบบประเพณีนิยม (traditional approach) โดยแต่ละ
โครงการประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เน้ือหาเพ่ือพัฒนาบุคลากรงาน/
กิจกรรม และขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินโครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ใช้
ในการดําเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้ 3) เอกสารประกอบโปรแกรม จํานวน 6 เล่ม ประกอบด้วย 
พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสืบค้น
สารสนเทศ ทักษะการผลิตสื่อเทคโนโลยี ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” 
และ การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 4) การสร้างเคร่ืองมือประเมินโปรแกรม ประกอบด้วย
แบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) แบบประเมินทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) แบบประเมินผลการนําความรู้และทักษะไปสู่การปฏิบัติ
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ในหน้าที่ แบบประเมินความเปลี่ยนแปลงจากผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แบบประเมินความพึง
พอใจของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการนําทักษะ ICT ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน แบบบันทึกการถอดบทเรียนหลังการพัฒนาตามโครงการเสริมสร้าง ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) แบบบันทึกการถอดบทเรียนหลังการ
พัฒนาตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนการสอน 
(โครงการระยะที่ 2) และ แนวทาง เง่ือนไข ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 
ขั้นตอนที ่3 การตรวจสอบรา่งโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรบัปรงุแก้ไข  

 การตรวจสอบร่างโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วิธีดําเนินการในขั้นตอนน้ี ผู้วิจัยกําหนดให้มีการ
ตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของโปรแกรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (Indepth Interview) ตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ผลการ
ดําเนินการ ดังน้ี  

 1. แนวคิดพ้ืนฐานที่นํามาในการออกแบบโปรแกรม ประกอบด้วย หลักการพัฒนาครูเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้าน ICT กระบวนการพัฒนาครู รูปแบบการพัฒนาครู การประเมินผลการพัฒนาครู มี
ความเหมาะสม 

2. การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จํานวน 6 ทักษะ
ประกอบด้วย 1) ทักษะพ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร 3) ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 4) ทักษะการผลิตสื่อเทคโนโลยี 5) ทักษะการนําเสนอ
ผลงานด้วยโปรแกรม“Power point”และ 6) การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความจําเป็นสําหรับครูผู้สอนในปัจจุบัน  
 3. ประโยชน์ของการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับ
ครู ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า มีประโยชน์เน่ืองจากการพัฒนาทักษะด้าน ICT มีความสําคัญและจําเป็นอย่าง
ย่ิงกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
 4. รูปแบบการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 9 รูปแบบ 
ประกอบด้วย 1) การฝึกอบรม 2) การสังเกต 3) การให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนา 4) 
การศึกษาเป็นกลุ่ม 5) การสืบค้น 6) การพัฒนาตนเอง 7) การเป็นพ่ีเลี้ยง 8) การจัดทําคู่มือ 9) การ
นิเทศ/การแนะนํารายบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสม  

 5. โครงสร้างโปรแกรมที่ประกอบด้วยโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) และ โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) มีความสอดคล้องเป็นโครงการนําความรู้สู่การ
ปฏิบัติ โครงการมีความเช่ืองโยงแนวคิดเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสอง
โครงการ  
 6. รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความ
เหมาะสมและครอบคลุมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน  
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7. โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบด้วย หลักการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน ICT 
กระบวนการพัฒนาครู รูปแบบการพัฒนาครู การประเมินผลการพัฒนาครู การออกแบบโปรแกรม
โดยประยุกต์ใช้โครงการแบบประเพณีนิยมและการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม เอกสาร
ประกอบการพัฒนา เคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม มีความเหมาะสมเน่ืองจาก
องค์ประกอบของโครงการมีความเช่ืองโยงแนวคิดเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติในแต่ละโครงการและมี
รูปแบบการประเมินเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองโครงการ 
 
ขั้นตอน 4 การทดสอบภาคสนามเบื้องต้นและการปรับปรุงแก้ไข 
 การทดสอบภาคสนามเบ้ืองต้นโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบความเหมาะสม ความ
สอดคล้องและความจําเป็นของผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการหรือครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนละ 2 คน รวม 10 คน โดยวิธีการจัดอภิปรายกลุ่ม 
(focus group discussion) ในการตรวจสอบความสัมพันธ์สอดคล้องกันของโครงการและเอกสาร
ประกอบโปรแกรม จํานวน 6 ชุด ยังต้องปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข   
 การทดสอบภาคสนามคร้ังสําคัญและการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากการ
ตรวจสอบของคณะผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ตัวแทนครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการจัดอภิปรายกลุ่ม (focus 
group discussion) จํานวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 3 คนรวม 30 คน การดําเนินการในข้ันตอนน้ีเป็นการ
ตรวจสอบโปรแกรมที่ประกอบด้วย“ร่างโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” และ“ร่างเอกสารประกอบโปรแกรม” 
จํานวน 6 ชุด ที่ได้จากการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมหลังการตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วการตรวจสอบยัง
ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ 
 
ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใช้โปรแกรมในสถานการณ์จริงและการประเมินปรับปรุง  
 การทดลองใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์จริง มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพโปรแกรมที่สร้างขึ้นว่า หลังการทดลองใช้โปรแกรมครูที่เข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้และ
ทักษะสูงกว่าก่อนทดลองใช้โปรแกรมหรือไม่ หลังการทดลองใช้โปรแกรมครูที่เข้าร่วมโปรแกรมมีการ
นําความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการทดลองใช้โปรแกรมไปสู่การปฏิบัติงานสูงกว่าก่อนการทดลองใช้
โปรแกรมหรือไม่ หลังการทดลองใช้โปรแกรมมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงานของครูที่
เข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนการทดลองตามสมมุติฐานที่กําหนดหรือไม่โดยและหลังการทดลองใช้
โปรแกรมครูที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเพียงใดและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการนํา
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ทักษะ ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน มีเพียงใด โดยทดลองกับครูโรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental designs) รูปแบบ 
pretest – posttest design แบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest 
- Posttest Design) เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) ขั้นตอนการดําเนินการ 
มีดังน้ี 1) ผู้วิจัยปฐมนิเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ทดสอบก่อนทดลองโปรแกรม ดังน้ี ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประเมินการนํา
ความรู้สู่การปฏิบัติ และประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2) การทดลองใช้โปรแกรมในใน
สถานการณ์จริงภาคสนามที่โรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ
เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่1) และโครงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้(โครงการระยะที่ 2) ส่งผล
ให้เกิดผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
3) การทดสอบหลังทดลองโปรแกรม ดังน้ี ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประเมินการนําความรู้สู่การปฏิบัติ 
และประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน แบบบันทึก
การถอดบทเรียน จากน้ันนําข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้โปรแกรมในในสถานการณ์จริงภาคสนาม มา
วิเคราะห์ ดังน้ี 1) เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา โดยการทดสอบค่าที ( t-test) หาค่าเฉล่ีย (
X ) และหาค่าเฉล่ียร้อยละ ( X ร้อยละ) 2) เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของการประเมินทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การประเมินการนําความรู้สู่การปฏิบัติและ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาโดยการทดสอบ
ค่าที ( t-test) หาค่าเฉล่ีย    ( X ) 3) หาค่าเฉล่ีย ( X ) ความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมต่อ
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) และ
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 
2) และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการนําทักษะ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนและ
การถอดบทเรียนหลังการพัฒนาตามโครงการ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
  การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี ผู้วิจัยจึงขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย 2 ข้อ คือ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิจัยดังน้ี 

5.1.1. ผลการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
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โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า มีลักษณะเป็นโปรแกรมพัฒนาด้วยกิจกรรมและโครงการที่เป็น
โครงการสร้างความรู้ให้แก่ครูที่เข้าร่วมโครงการและโครงการนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติตามแนวคิด 
องค์ประกอบสําคัญ ดังน้ี  

  ส่วนท่ี 1 ประกอบด้วย แนวคิดหลักมาพัฒนาโปรแกรม คือ หลักการพัฒนาครูเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้าน ICT  ประกอบด้วย เน้นการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคลระดับกลุ่มและระดับ
องค์การ มุ่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะคิดใหญ่แต่เริ่มทีละนิด (think big, but start small) จากชุด
ปฏิบัติการเล็กหลายชุด (a series of smaller steps) โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงในประเด็นเก่ียวกับ
การสอนและการเรียนรู้  หลักการ โดยมีจุดมุ่งหมายของโปรแกรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและสามารถนําทักษะที่ได้รับ
การพัฒนาไปใช้จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

  ส่วนที ่2 ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) และ โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) โดยรายละเอียดของโครงการ 2 โครงการมี
ความสัมพันธ์กัน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบโครงการแบบประเพณีนิยม (traditional approach) ในการ
ออกแบบโปรแกรมประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เน้ือหา แนวทางการ
ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ งบประมาณ การประเมินผลและประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ส่วนท่ี 3 ประกอบด้วย เอกสารประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ชุด ดังน้ี      
ชุดที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2 ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ชุดที่ 3 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ชุดที่ 4 ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้เทคโนโลยี ชุด
ที่ 5 ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม“PowerPoint”และชุดที่ 6 การประยุกต์ใช้ ICT ในการ
จัดการเรียนรู้   

ส่วนที่ 4 ประกอบด้วย เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม จํานวน 7 ฉบับ ดังน้ี 
1) แบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) แบบประเมินทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 3) แบบประเมินการนําความรู้สู่การปฏิบัติ 4) แบบ
ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5) ประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมต่อ
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 6) ประเมินความพึงพอใจ
ของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมต่อโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สู่การ
จัดการเรียนรู้ และ 7) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการนําทักษะด้าน ICT ไปใช้ในการเรียน
การสอน 

ส่วนท่ี 5 ประกอบด้วย แนวทาง เง่ือนไข ตัวช้ีวัดความสําเร็จการนําโปรแกรมไปใช้ 
สาระสําคัญของโปรแกรม  
     องค์ประกอบสําคัญโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังน้ี 
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โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรบัครใูนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 1 แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 
 

แนวคิด 
             โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เป็นโปรแกรมที่ได้มาจากกระบวนการวิจัยและพัฒนา  
6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องและความต้องการจําเป็นในการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่างโปรแกรม ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบร่างโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการปรับปรุงแก้ไข (R1D1) ขั้นตอนที่ 5 
การทดสอบภาคสนามคร้ังสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (R2D2) ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใช้โปรแกรมใน
สถานการณ์จริงและการประเมินปรับปรุง (R3D3) ตามแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทาง
การศึกษา โดยได้นําแนวคิดหลักมาพัฒนาโปรแกรม คือ หลักการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน ICT  
ประกอบด้วย เน้นการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคลระดับกลุ่มและระดับองค์การ มุ่งการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะคิดใหญ่แต่เร่ิมทีละนิด (think big, but start small) จากชุดปฏิบัติการเล็กหลายชุด (a series 
of smaller steps) โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงในประเด็นเก่ียวกับการสอนและการเรียนรู้  รูปแบบการ
พัฒนาครูใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 9 รูปแบบ ได้แก่ 1) การฝึกอบรม 2) การสังเกตหรือการประเมิน 
3) การให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง 4) การศึกษาเป็นกลุ่ม 5) การสืบค้น
หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 6) การพัฒนาตนเอง 7) การเป็นพ่ีเลี้ยง 8) การจัดทําคู่มือ และ 9) การ
นิเทศ/การแนะนํารายบุคคล ใช้แบบผสมผสานและบูรณาการ (combinatio & integration) การ
ประเมินผลการพัฒนาครูคือการประเมินผลความรู้ด้าน ICT การประเมินทักษะด้าน ICT การประเมิน
การนําทักษะใหม่ไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ การประเมินความเปลี่ยนแปลงจากผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ การประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมโดยประเมินแต่ละโครงการและประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อการนําทักษะ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการออกแบบโดยประยุกต์ใช้
โครงการแบบประเพณีนิยมที่ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง
เน้ือหา แนวทางการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ งบประมาณ การประเมินผล 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและเอกสารประกอบโครงการ    
 

หลักการของโปรแกรม 
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีหลักการของโปรแกรมดังน้ี   
  1. เป็นโปรแกรมที่ครูสามารถครูพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 
  2. เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ครูพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) โดยใช้วิธีการ

และรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย  
  3. เป็นโปรแกรมที่มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง มีกระบวนการจัดการเรียนรู้

และพัฒนาอย่างหลากหลายโดยกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาตามโปรแกรมไว้ชัดเจนและไม่ยาวนาน
เกินไป 
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  4. เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่น สามารถประยุกต์วิธีการและรูปแบบการพัฒนาให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
  5. เป็นโปรแกรมที่สามารถติดตามและประเมินผลการพัฒนาเป็นรายบุคคลเพ่ือประเมินผล

ทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้และการพัฒนา รวมทั้งประเมินการนําความรู้ ทักษะไปสู่การปฏิบัติได้และ
ความเปลี่ยนแปลงด้านงานวิชาการท่ีเกิดขึ้นและในการประเมินผลการพัฒนาจะหลีกเลี่ยงการให้
คะแนนและจัดลําดับ 

     6. การสนับสนุนส่งเสริมการทํางานของครู โดยการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ ให้
เพียงพอแก่ความต้องการของครู เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบโครงการ วัสดุสํานักงาน 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน งบประมาณ ฯลฯ การสนับสนุนทีมงานโดยการประชุมเพ่ือให้มี
ความข้าใจในบทบาทการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของทีมงาน การสร้างขวัญและกําลังใจ การดูแลกํากับ 
นิเทศติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านหลักสูตร ด้าน
การจัดการเรียนรู้ การสร้างสื่อการสอน และการประเมินผล  

 
จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 
                 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครและสามารถนําทักษะท่ีได้รับการพัฒนาไปใช้จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน โดยทักษะท่ี
ต้องการให้เกิดข้ึนตามจุดมุ่งหมายของโปรแกรม มีดังน้ี ความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ทักษะการผลิตสื่อ
เทคโนโลยีทักษะการนําเสนอผลงานและทักษะการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้  
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
 

1. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
(โครงการระยะท่ี 1) 

2. หลักการและเหตุผล   
การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมแห่งการสรรค์สร้างความคิด นอกเหนือไปจาก

การมีความรู้พ้ืนฐานระดับอ่านออกเขียนได้ (Literacy) แล้วทักษะท่ีมีความจําเป็นและได้รับการ
กล่าวถึงอย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่ ความสามารถในการใช้และเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สื่อสารโทรคมนาคม (ICT) นอกจากน้ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่า ครูผู้สอน
จะต้องจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ (Any Time Any 
Where) และหมวด 9 ได้ระบุว่ารัฐบาลต้องส่งเสริมให้มีการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยและต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถตามสภาพแวดล้อมนอกจากน้ี มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมท้ังการใช้เทคโนโลยี
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ที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผู้เรียนที่มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดังน้ัน ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนหรือเยาวชนให้สามารถ
เติบโตและเป็นพลเมืองที่พร้อมในการดํารงชีวิตและการทํางานในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปน้ันจึงจําเป็น
ที่จะต้องมุ่งเน้นในด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนให้แก่ครูเป็น
อย่างมาก จากการสังเกตการสอนในช้ันเรียนพบว่าครูส่วนใหญ่ยังขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอน  
      ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา เห็นความจําเป็นในการพัฒนาครู ให้มีความรู้ให้ก้าวทันต่อ
วิทยาการสมัยใหม่ ผนวกกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสารที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงเป็น
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงจัดทําโครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) น้ีขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
          เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อันจะส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีทักษะด้านความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะใน
การติดต่อสื่อสาร ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ทักษะการผลิตสื่อเทคโนโลยีและทักษะการนําเสนอ
ผลงาน 
 
4.  เป้าหมาย 
         4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
      ครูที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 30 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ด้านความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ทักษะการผลิตสื่อเทคโนโลยีและทักษะการนําเสนอผลงาน 
     4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        ครูที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
                
5. เนื้อหา 
          5.1 ความรู้พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์  การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงและสํารองข้อมูล การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
          5.2 ทกัษะในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย ความรู้ด้านการสื่อสารโดยใช้เครือข่าย 
สังคมออนไลน์ (Social Network ) ทักษะการสื่อสารด้วยจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E - mail)   
          5.3 ทกัษะการสืบค้นสารสนเทศ ประกอบด้วย การใช้งาน Search Engine การสืบค้น
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (thailis)   
          5.4 ทกัษะการผลิตสือ่เทคโนโลยี ประกอบด้วย ทักษะการผลิตสือ่ด้วยการใช้โปรแกรม
“Microsoft Word” ทักษะการผลิตสื่อด้วยโปรแกรม“Microsoft Excel” ทักษะการผลิตสือ่ด้วยโปรแกรม
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“Adobe PhotoShop”  
 
           5.5 ทักษะการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม “Power point” ประกอบด้วย การสร้างสไลด์ 
การกรอกข้อมูล การใส่รูปภาพ ตาราง กราฟ วีดีโอ การสร้างภาพเคล่ือนไหวง่าย ๆ การนําเสนอผ่านสื่อ
ต่าง ๆ  
 
6. แนวทางการดําเนินการ  

6.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดประชุมช้ีแจงถึงความสําคัญและคุณค่าของการพัฒนา
ทักษะด้าน ICT          

6.2 สํารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) เพ่ือหาความต้องการจําเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  

6.3 จัดทําโครงการและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา 
6.4 ขั้นตอนและรูปแบบการพัฒนา มีรายละเอียด ดังน้ี 

6.4.1 ทดสอบก่อนเรียน 
การอบรม ประกอบคู่มือชุดที่ 1 โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 

6.4.2 การอบรมประกอบคู่มือชุดที่ 2 ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
- ศึกษาความรู้ด้านการสื่อสารโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
- ฝึกปฏิบัติการสมัครใช้งานจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการรับ – 
ส่งและการโต้ตอบ 

6.4.3 การอบรมประกอบคู่มือชุดที่ 3 การใช้เคร่ืองมือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
- ศึกษาวิธีสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การใช้งาน และฝกึปฏิบัติการใช้ 
Search Engine 
- การสมัครการใช้งานและฝกึการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (thailis) 

6.4.4 การอบรมประกอบคู่มือชุดที่ 4 ทักษะการผลิตสื่อ 
 6.4.4.1 การจัดทําเอกสารด้วยโปรแกรม“Microsoft Word   

   - การเปิดเอกสารใน Microsoft Word  
   - การทําแผน่พับ (Brochures)  
   - การทํารายงานหรือหนังสืออ่านเพ่ิมเติมสําหรับเด็ก 

6.4.4.2  การจัดทํารายงาน/สื่อการสอนด้วยโปรแกรม“Microsoft Excel 
 6.4.4.3 การจัดทํารูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photo Shop 

 - เคร่ืองมือและคําสั่งต่าง ๆใน โปรแกรม Adobe PhotoShop 
 - การสร้างภาพจิ๊กซอว์ 

6.4.5 การอบรมประกอบคู่มือชุดที่ 5 “ทักษะการนําเสนอผลงาน”  
6.4.6 ทดสอบหลังเรียน 



 
152 

 
7. ระยะเวลาดําเนนิการและสถานท่ี  
 วันที่ 20 กันยายน -15 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 
8. งบประมาณ  
  8.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   เป็นเงิน    20,000 บาท 
   8.2 ค่าเอกสารประกอบการอบรม               เป็นเงิน   10,000 บาท 
9. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน/โครงการ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
9.1 กลุ่มเป้าหมายความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

ประเมินความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 

แบบทดสอบความรู้ 
 

9.2 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) สูงกว่าก่อนเข้ารับการพัฒนา 

ประเมินทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 

แบบประเมินทกัษะด้าน 
ICT 

 
10. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนามีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน  

10.2 กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน  

 
  

1. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ 
(โครงการระยะท่ี 2) 

2. หลักการและเหตุผล   
การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ไปสู่อนาคตใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ที่ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล

ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้นําทักษะที่ได้ไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเร่ืองที่เหมาะสมอย่างย่ิง  
กับการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งน้ีเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็น
เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพสูงกว่าเคร่ืองมือการสอนอ่ืน ๆเราสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนสิ่งสําคัญที่คุณครูจะทําให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้เข้าใจเป็นอย่างดี คือ การส่งเสริมให้ครูนํา
ความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
“Knowledg + Action = Power” หรือตามคํากล่าวที่ว่า “Make Them Know What To Do, 
Then Encourage Them Do What They Know” หรือ “Link To On-The-Job Application” 
ดังน้ันจึงควรส่งเสริมครูให้นําความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ไปใช้ใน
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ซึ่งจะทําให้สามารถช่วยพัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทําโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการนําความรู้และทกัษะด้าน ICT ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
3. วัตถุประสงค ์
     3.1 เพ่ือติดตามการดําเนินงานการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 
     3.2 เพ่ือให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 4.1.1 ครูที่ผ่านการพัฒนาทักษะการใช้ ICT จํานวน 30 คน ได้รับการนิเทศการสอน/
แนะนํารายบุคคล จํานวนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
                 4.1.2 ครูที่ผ่านการพัฒนามีสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ICT อย่างน้อยคนละ 1 ช้ิน 
                 4.1.3 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 1 ครั้งต่อภาคเรียน 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ครทูี่เข้าร่วมโครงการครูทีไ่ด้รับการนิเทศ ติดตาม มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
 

5. เนื้อหา  
   5.1 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการศึกษา 

   5.2 การออกแบบแผนการสอน ประกอบด้วย 
  5.2.1 แนวคิดการกําหนดขั้นตอนการเรียนการสอน ประกอบด้วย ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้น
สรุป ขั้นประเมินผล  

5.2.2 การออกแบบสื่อการเรียนการสอน 
5.2.3 ออกแบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

   5.3 การนิเทศการสอน/การแนะนํารายบุคคล 
 
6. แนวทางการดําเนินการ  

6.1 ประชุมช้ีแจงความสําคัญและขั้นตอนการดําเนินการในโครงการระยะท่ี 2 



 
154 

 6.2 ประเมินตนเองก่อนพัฒนาตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้โดยใช้เคร่ืองมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  
                 6.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา 
                 6.4 ดําเนินการตามข้ันตอนดังตารางกิจกรรม 
 

6.4.1 ประชุมช้ีแจงความสําคัญและขั้นตอนการดําเนินการในโครงการระยะที่ 2 
6.4.2 การเตรียมแผนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี   
6.4.3 การเตรียม ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
6.4.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน โดยใช้ ICT 
6.4.5 นิเทศการสอน/แนะนํารายบุคคลเพ่ือติดตามการใช้ ICT ในการจัดการ

เรียนรู้ ครั้งที่ 1 
6.4.6 นิเทศการสอน/แนะนํารายบุคคลเพ่ือติดตามการใช้ ICT ในการจัดการ

เรียนรู้ ครั้งที่ 2 
6.4.7 สรุปรายงานผลโครงการและประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ  

 
7. ระยะเวลาดําเนนิการและสถานท่ี  
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน  ถึง กุมภาพันธ์ รวมเวลา 90 วัน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางนาใน 
 
8. งบประมาณ  
          8.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  เป็นเงิน    5,000 บาท 
    8.2 ค่าเอกสารประกอบการอบรม               เป็นเงิน    1,000 บาท 
 
9. การประเมินผล 
 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

1.ประเมินการนําความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ไปใช้ 

- แบบประเมินการนําความรู้
และทักษะไปสูก่ารปฏิบัติใน
หน้าที่ของกลุ่มเป้าหมาย 
 - แบบบันทึกผลการถอด
บทเรียน 
 

ผลการประเมนิค่าเฉลี่ย 
มากกว่า 3.50 

 
9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

9.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการนําความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนและจัดการเรียนการสอนในช้ันเรยีนได้  

9.2 กลุ่มเป้าหมายนําความรู้ทักษะใหมสู่่การปฏิบัติหน้าที่ในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบโปรแกรม 
รูปเล่ม วัตถุประสงค ์ เนื้อหา 

 1. เข้าใจความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
และคอมพิวเตอร์ได้ 
2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงในการทํางานและ
เข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ 
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมี 
คุณธรรมและถกูต้องตามกฎหมาย 

ตอนที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)และคอมพิวเตอร์   
ตอนที่ 2 การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงและ
สํารองข้อมูล  
ตอนที่ 3 การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ตอนที่ 4 จริยธรรมในการใช้
คอมพิวเตอร์ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

1. สามารถสื่อสารด้วยจดหมาย
อีเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ได้ 
2. สามารถสื่อสารโดยใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network ) 
 
 
 
 

ตอนที่ 1 ทักษะการสื่อสารด้วย
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
ตอนที่ 2 ทักษะการสื่อสารโดยใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network )  
 

 
 
 
 
 
 

1.สามารถสืบค้นข้อมูลจาก 
อินเทอร์เน็ตได้ 
2. สามารถสืบค้นฐานข้อมูล
เอกสารฉบับเต็ม (thailis) ได้ 
 
 
 
 

ตอนที่ 1 การใช้งาน Search 
Engine   
ตอนที่ 2 การสมัครเข้าใช้งานจาก
ฐานข้อมูล (thailis)   
ตอนที่ 3 การสบืค้นฐานข้อมลู
เอกสารฉบับเต็ม (thailis) 
 
 

 
 

1.สามารถผลิตสื่อและสร้างแหล่ง
เรียนรู้ด้วยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ได้ 
2. สามารถสร้างเกมอย่างง่ายด้วย
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปได้ 

ตอนที่ 1 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Word  
ตอนที่ 2 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft Excel   
ตอนที่ 3 การใช้โปรแกรม Adobe 
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PhotoShop   
ตอนที่ 4 การสร้างสื่อเกมทายภาพ
อย่างง่าย  

 
 
 
 
 
 

1.สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ผลิตงานการนําเสนอผลงาน หรือ
สื่อการสอน  
ที่ประกอบด้วยเอกสาร 
ภาพประกอบและไฟล์ VDO 
 
 
 

ตอนที่ 1 การสร้างสไลด์  
ตอนที่ 2 การกรอกข้อมูล  
ตอนที่ 3 การใส่รูปภาพ ตาราง 
กราฟ วีดีโอ  
ตอนที่ 4 การกําหนดลูกเล่นใน
สไลด์ และ  
ตอนที่ 5 การนําเสนอผ่านสื่อต่าง 
ๆ 

  
 
 
 

1.สามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  
 
 
 
 

ตอนที่ 1 แนวคิดการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ใน
การศึกษา  
ตอนที่ 2 ด้านการออกแบบ
แผนการสอน   
ตอนที่ 3 การนิเทศ/การแนะนํา
เป็นรายบุคคล   

ส่วนที่ 4 
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม 

ฉบับ 
ที่ 

ประเภทเครื่องมือประเมิน 
 

ลักษณะเครื่องมือ 
ประเมิน 

จํานวน 
คําถาม 

ค่า IOC 

1 แบบประเมินความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

แบบทดสอบ 
แบบเลือกตอบ 
ชนิด 4 ตัวเลือก 

40 ข้อ 0.71 - 1.00 
 

2 แบบประเมินทกัษะการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

แบบสอบถาม 
มาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ 

24 ข้อ 0.86 - 1.00 
 

3 แบบประเมิน 
การนําความรู้และทักษะไปสู่
การปฏิบัติในหน้าที่ 

แบบสอบถาม 
มาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ 

15 ข้อ 0.86 - 1.00 
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4 แบบประเมิน 
ความเปลี่ยนแปลงจากผลท่ี
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

แบบสอบถาม 
มาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ 

18 ข้อ 0.86 - 1.00 
 

5 5.1 การประเมินความพึงพอใจ
ของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมต่อ
โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) 
 

แบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประมาณค่า 

5 ระดับ 

24 ข้อ 
 
 
 

0.80 - 1.00 
 
 
 

  5.2 การประเมินความพึงพอใจ
ของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมต่อ
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สู่การจัดการเรียนรู้ 

แบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประมาณค่า 

5 ระดับ 

24 ข้อ 
 
 
 

0.80 - 1.00 
 
 
 

6 การประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการนําทักษะ ICT  
ไปใช้จัดการเรียนการสอน 

แบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประมาณค่า 

5 ระดับ 

16 0.86 - 1.00 
 

 
ส่วนที่ 5 

เงื่อนไขความสําเร็จการนําโปรแกรมไปใช้ 

การนําโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปใช้ในหนว่ยงานหรือผู้มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรจะนําโปรแกรม
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ไปใช้น้ัน ผูวิ้จัยได้กําหนดแนวทางการนําโปรแกรมไปใช้ เง่ือนไขความสําเร็จและ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ดังน้ี  

 
1. หน่วยงานหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการพฒันาบคุคล  

1.1 ศึกษารายละเอียดของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยละเอียดเพ่ือให้การพัฒนาประสบ
ผลสําเร็จ  

1.2 วางแผนการพัฒนาของทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้านต่าง ๆโดยประสานผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย จัดเตรียม
เอกสาร แบบประเมิน แบบทดสอบที่จะใช้ในการประเมินผลการพัฒนาตามโปรแกรมให้ชัดเจน  
                   1.3 ผูม้ีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีความมุ่งมั่นต้ังใจ  
 
ดูแลการพัฒนาตามโปรแกรมอย่างใกล้ชิด ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนในทุกข้ันตอน  
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1.4 ควรมีการตกลงกับผู้เข้ารับการพัฒนา ซึ่งเป็นครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
จะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดการพัฒนาตามโปรแกรม 
  

2. ผู้บังคับบญัชาของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
2.1 ผู้บังคับบัญชาของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ควรกํากับ ดูแล และ 
ติดตามการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)ของครูใน

โรงเรียน ตามโปรแกรมอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสําคัญต่อผลการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2.2 ผู้บังคับบัญชาของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กํากับ ติดตาม
ประสิทธิผลในภาระงานของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ตามโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

 
 3. ผู้เข้ารบัการพัฒนา 
                     3.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ตามโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

3.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องสามารถจัดสรรเวลาในการศึกษาให้เหมาะกับกิจกรรม 
การพัฒนาแต่ละรูปแบบเน่ืองจากการพัฒนาตามโปรแกรมจะมีลักษณะต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ 
คือระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ
ระยะที่ 2 เป็นการส่งเสริมการนําความรู้ทักษะที่ได้รับสู่การปฏิบัติในภาระงาน  

3.3 รับข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ผลการประเมินที่เกิดจากการพัฒนาตาม 
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT)อันจะนําไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 

 

5.1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

   การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดําเนินการดังน้ี 1) เปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม โดยการทดสอบค่าที (t-test) หาค่าเฉลี่ย ( X ) และหา
ค่าเฉล่ียร้อยละ( X ร้อยละ) 2) เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการประเมินทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การประเมินการนําความรู้สู่การปฏิบัติและประเมินผล
งานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาโดยการทดสอบค่าที (t-
test) และหาค่าเฉลี่ย ( X ) ผลการหาประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
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 1) ผลการทดสอบความรู้ด้าน ICT ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังสิ้นสุด
การทดลองโปรแกรมในภาคสนามโดยรวม พบว่า ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็น ร้อยละ 
85.50 เมื่อพิจารณารายบุคคล กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 มีผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบความรู้
ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 80 สรุปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละรายมีความรู้ด้านทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเพียงพอในการนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงและกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อน
การพัฒนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  

2) ผลการประเมินทักษะด้าน ICT ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังสิ้นสุด
การทดลองโปรแกรมในภาคสนามโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและพบว่า ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) หลังทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนามสูงกว่า
ก่อนทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3) ผลการประเมินการนําความรู้ทักษะใหม่สู่การปฏิบัติหน้าที่ของครูที่เข้า
ร่วมโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร หลังสิ้นสุดการทอลองโปรแกรมในภาคสนามโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และพบว่า การนําความรู้ทักษะใหม่สู่การปฏิบัติหน้าที่ของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมหลังทดลองใช้
โปรแกรมในภาคสนามสูงกว่าก่อนทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนามแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01  

  4) ผลการประเมินความเปล่ียนแปลงจากผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังสิ้นสุดการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและพบว่า ความเปล่ียนแปลงจากผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมหลัง
ทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนามสูงกว่าก่อนทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 

5) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมต่อโครงการ
เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร( ICT) (โครงการระยะที่1) หลังการทดลอง
โครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

6) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมต่อโครงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) หลัง
การทดลองโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
7) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการนําทักษะ ICT ไปใช้

จัดการเรียนการสอนหลังการทดลองโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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5.1.3  ผลการถอดบทเรียน 
      5.1.3.1  ผลการถอดบทเรียนหลังการพัฒนาตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะท่ี 1) พบว่า การพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ครูที่เข้าร่วมโปรแกรม ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ทักษะ
การผลิตสื่อเทคโนโลยี ทักษะการนําเสนอผลงาน แก่กลุ่มเป้าหมาย มีเอกสารประกอบการพัฒนา
เน้ือหา ตัวอักษร มีความเหมาะสม อ่านง่าย สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 
เน้ือหามีความสอดคล้องกับงานในหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการนําไป
จัดการเรียนการสอน จากการพัฒนาในรูปแบบการฝึกอบรมเป็นกลุ่ม การศึกษาด้วยตนเอง การ
สืบค้น มุ่งเน้นด้านการพัฒนาครู ให้ปฏิบัติจริงได้ การฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบต่าง ๆเป็นสิ่งที่ดี 
เน่ืองจากการพัฒนาโดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงไม่อาจทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเน้ือหา การพัฒนาที่
หลากหลายทําให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ป้องกันปัญหาการไม่เข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆแต่ควรให้มีความ
ยืดหยุ่นในเร่ืองของเวลาเนื่องจากการเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากัน 
   5.1.3.2 ผลการถอดบทเรียนหลังการพัฒนาตามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ในการจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) พบว่าการเตรียมความพร้อมของโครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2) น้ีว่า การจัดทํา
คู่มือเป็นการให้ ความรู้เบ้ืองต้นที่น่าเช่ือถือ กิจกรรมที่สื่อความหมายชัดเจน จูงใจให้เขา้รับการพัฒนา
ได้เป็นอย่างดี มีกิจกรรมการพัฒนาตามโครงการ เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาในระดับ
โรงเรียน จัดลําดับความสัมพันธ์ของเน้ือหาโครงการได้เหมาะสม ส่งเสริมการศึกษาทั้งที่บ้าน โรงเรียน
และที่ใดก็ได้ถอืว่าหลากหลายดีมาก การเข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ีช่วยเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบได้อย่างมาก เกิดความรู้ความเข้าใจเร่ืองการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนสูงข้ึน ครูที่เขา้ร่วมโครงการสรุปว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบท่ีจะเรียนรู้ด้วย
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจการนําทักษะ ICT ไปใช้จัดการเรียนการสอน 
 
5.2 อภิปรายผล 

    การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลได้ดังน้ี  

    5.2.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี
องค์ประกอบสําคัญ คือ ส่วนที่ 1 แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย ส่วนที่ 2 โครงการเสริมสร้างทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) และโครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้(โครงการระยะที่ 2) แต่ละโครงการมี
องค์ประกอบที่สําคัญ คือ ช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ทรัพยากรที่ใช้ และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 
ชุด ส่วนที่ 4 เคร่ืองมือประเมินโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 5 แนวทาง เง่ือนไข ตัวช้ีวัดความสําเร็จการนํา
โปรแกรมไปใช้ สาระสําคัญของโปรแกรมคุณภาพของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่วิจัยและพัฒนาข้ึนมี
คุณภาพตามเกณฑ์กําหนด โดยอาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามข้ันตอนการพัฒนา
อย่างเป็นระบบโดยโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครู
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา รวม 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและความต้องการจําเป็นในการพัฒนา ขั้นตอนที่ 2 การ
จัดทําร่างโปรแกรม ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบร่างโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไข 
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบภาคสนามเบ้ืองต้นและการปรับปรุงแก้ไข (R1D1) ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ
ภาคสนามครั้งสําคัญและการปรับปรุงแก้ไข (R2D2) ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใช้โปรแกรมใน
สถานการณ์จริงและการประเมินปรับปรุง (R3D3) ดังที่ วิโรจน์ สารรัตนะ(2556) ได้กล่าวว่า 
กระบวนการท่ีสําคัญของการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
นวัตกรรม โครงการท่ีมีจุดมุ่งหมาย กิจกรรม ผลงานที่คาดหวัง และทรัพยากรที่ใช้ โดยมีเอกสาร
ประกอบโครงการ และพัฒนาเป็นไปตามกระบวนการ R1D1...R2D2…RiDi โดยมีการวิจัยก่ึงทดลอง 
(Quasi-Experimental Design)เป็นข้ันตอนสุดท้ายในภาคสนามจริง จึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา
เน่ืองจากเป็นการวิจัยเพ่ือหาคําตอบเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพต้นแบบช้ินงานนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นใหม่ โดยโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครู
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) 2 กิจกรรม
หลักคือ โครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)และโครงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นกระบวนการจัด
เน้ือหา กิจกรรมอย่างมีระบบ ประกอบด้วย เน้ือหา วัตถุประสงค์ กิจกรรม เอกสารประกอบต่าง ๆ 
ในโปรแกรมท่ีแสดงขั้นตอนการทํากิจกรรมท่ีชัดเจน และมีภาพประกอบทําให้เกิดความรู้และทักษะ
ของเอกสารแต่ละชุดช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้นเน้นการฝึกปฏิบัติและรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายสอดคล้องกับรัตนะ บัวสนธ์ (2555) ที่
กล่าวว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือดําเนินการ
ในแต่ละขั้นตอนทางการพัฒนา นอกจากน้ีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Castteter & Young (2000), 
Guskey (2000) ที่กล่าวว่า แนวคิดใหม่ของการพัฒนาวิชาชีพต้องเป็นโครงการที่มีปฏิสัมพันธ์กันและ
ส่งผลซึ่งกันและกัน มุ่งผู้รับการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการ
ต่อเน่ืองและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ พันนึก (2554) ที่พบว่ากลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรม
มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงการภาคทฤษฎีเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ใน
ระดับมากโดยมีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ กรอบเนื้อหา ระยะเวลาที่ใช้ กระบวนการ
และกิจกรรมการพัฒนาและโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการพัฒนามีความเหมาะสมมากที่สุด เป็นต้น 
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   5.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม จากการทดลองในภาคสนาม โดย
พิจารณาจาก 1) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาโดยการทดสอบค่าที (t-test) หาค่าเฉล่ีย    
( X ) และหาค่าเฉลี่ยร้อยละ( X ร้อยละ) 2) การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการประเมิน
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การประเมินการนําความรู้สู่การปฏิบัติและ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาโดยการทดสอบ
ค่าที (t-test) และหาค่าเฉลี่ย ( X ) พบว่า ก่อนการทดลองโปรแกรมและหลังการทดลองโปรแกรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ โดยค่าเฉลี่ยหลัง
การทดลองสูงขึ้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การพัฒนาความรู้และทักษะตามโครงการเสริมสร้างทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1) โดยใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
บุคลากร ได้แก่ การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม รูปแบบการสืบค้น รูปแบบพ่ีเลี้ยงและ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาใช้แบบผสมผสาน รวมท้ังมีเอกสารประกอบโปรแกรมในภาคสนาม 
ระยะน้ีรวม 5 ชุด คือ ชุดที่ 1 ทักษะพ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2 
ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ชุดที่ 3 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ชุดที่ 4 ทักษะการผลิตสื่อเทคโนโลยี 
และชุดที่ 5 ทักษะการนําเสนอผลงาน ส่งผลให้ครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) อย่างเพียงพอในการนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในช้ันเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ทองไส เทียบดอกไม้.
2556 (บทคัดย่อ) ได้วิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้วยการบูรณาการ ICTเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ประกอบด้วยชุดโครงการพัฒนาครูด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง รูปแบบการฝึกปฏิบัติ และรูปแบบการนําความรู้และทักษะไปใช้จัดการเรียนการสอน พบว่า 
ครูมีความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ครูมีเจตคติเชิงบวกต่อ
โปรแกรมที่สร้างและพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยัง สอดคล้องกับ การวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา (จินตนา ศรีสารคาม, 2554 บทคัดย่อ) และการวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (อนันต์ พันนึก, 2554 บทคัดย่อ) ซึ่งเมื่อนํา
ผลผลิตหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองในภาคสนามต่างพบว่า ความรู้ก่อนการพัฒนาและหลัง
การพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ Malcolm S. 
Knowles (1980, อ้างใน อรทัย ศักด์ิสูง, 2552) ที่ได้สรุปทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่สมัยใหม่ 
(Modern Adult Learning Theory) ที่ว่าผู้ใหญ่จะเกิดการเรียนรู้ได้ดีโดยการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ใหญ่และตรงกับความต้องการและความสนใจของบุคคลน้ัน 
ๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับ
ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพราะ
เป็นความรู้ที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนและการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้กลุ่มเป้าหมายมีความมุ่งมั่นและต้ังใจในการที่จะ
พัฒนาตนเองจนทําให้ผลการประเมินความรู้หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาตามโปรแกรมและ 
3) การประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโครงการและประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
นําทักษะ ICT ไปใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดที่เป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะว่าโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูใน
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โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโครงการหลัก 2 โครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) (โครงการระยะที่1) และโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)สู่การจัดการเรียนรู้(โครงการระยะที่ 2) มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้
นําความรู้ทักษะ ICT ที่ได้จากการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ในช้ันเรียน และการพัฒนาทักษะ
ครูผู้สอนด้าน ICT ช่วยให้ครูมีทักษะที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือ Learning in the 
21st Century เป็นการเช่ือมโยงและลดช่องว่างระหว่างความรู้ที่ผู้เรียนเรียนรู้ในสถานศึกษากับ
ความรู้ทักษะที่ผู้เรียนจําเป็นต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556, หน้า 5) ซึ่ง
สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ พรทิพย์ ศิริภัทราชัย (2556) ที่กล่าวว่า โลกของการศึกษาได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือเพ่ือแสวงหาความรู้มีความสําคัญมากกว่าเน้ือหา
ความรู้ ความเจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารทําให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
จากแหล่งต่าง ๆ มากมายและตลอดเวลาที่ต้องการ ทําให้ห้องเรียนมีความแปลกตาไปจากท่ีเป็นอยู่
ด้วย เหตุผลดังกล่าว จึงทําให้ผลที่เกิดกับนักเรียนในการแสวงหาความรู้จากการใช้ ICTและการสร้าง
องค์ความรู้จากการใช้ICT และความพึงพอใจต่อโครงการของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวมาแล้วสามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การนําผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังน้ี 

 
      5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  5.3.1.1 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

1) จากผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นแนวทาง
พัฒนาครู โดยกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ระหว่าง
ปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมีระยะเวลาการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
เป็นการพัฒนาภาคความรู้และทักษะตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) และระยะที่ 2 เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการ
ดําเนินการในระยะที่ 1 ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในช้ันเรียนตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลาการทดลองโปรแกรมตั้งแต่เดือน
กันยายน 2560 – เดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวมเวลา 6 เดือน โดยครูที่เข้าร่วมโปรแกรมต้องเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดโปรแกรมตามระยะเวลาดังกล่าว ดังน้ันจึงขอเสนอแนะว่า ครูที่จะเข้าร่วมโปรแกรม
ต้องมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังต้องสามารถ
จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมพัฒนาตามโปรแกรมให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาแต่ละรูปแบบ
เน่ืองจากการพัฒนาตามโปรแกรมจะมีลักษณะต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

2) จากผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มาจากผล
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การสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการจําเป็นในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) โดยสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการจําเป็นพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังน้ันจึงขอเสนอแนะว่า การนําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในสถานศึกษาอื่น ๆ ควรมี
การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาน้ันก่อน เน่ืองจากการปรับใช้โปรแกรมพัฒนาครูน้ี 
โรงเรียนต้องมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่เพียงพอ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ และอาคารสถานที่ที่เพียงพอ พร้อมใช้ และปลอดภัย เป็นต้น  

  5.3.1.2 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหารสํานักการศึกษา  
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครและประสบผลสําเร็จ อันจะส่งให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของครูใน
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน จึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ผู้บริหารสํานักการศึกษา ควรให้ความสําคัญของการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยการกําหนดเป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  

2) ผู้บริหารสํานักการศึกษา ส่งเสริมการนําผลการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็น
มาตรการในการจูงใจ อาทิ การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปี การรับเงินรางวัลประจําปี การเลื่อน
ตําแหน่งและวิทยฐานะที่สูงข้ึน เป็นต้น  

                        3) ผู้บริหารสํานักการศึกษา กํากับ ติดตามประสิทธิผลในภาระ
งานของครูซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

  5.3.2.1 จากผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายและนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ การสร้างองค์ความรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน การแสวงหาความรู้จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังน้ันควรมีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นบทเรียนผ่าน
เครือข่ายแบบปฏิสัมพันธ์ โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลักผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดย
นําเสนอโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ให้กลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเน้ือหาปกติ
และกิจกรรมแบบผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเน้ือหาแบบมัลติมีเดีย 
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5.3.2.2 จากผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดําเนินการพัฒนา
วิชาชีพให้แก่ครูในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย รูปแบบการอบรม การศึกษาเป็นกลุ่ม การศึกษาด้วย
ตนเอง การสืบค้น การฝึกอบรมและโดยบูรณาการกับรูปแบบต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ดีส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับมากน้ัน จึงควรมีการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มีประสิทธิภาพสูงย่ิงขึ้น
เพ่ือขยายขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ให้
เกิดความชํานาญเฉพาะทาง สามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมในสายวิชาชีพตนเอง         
สู่คุณภาพนักเรียนได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
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- รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบแนวคิดการออกแบบโปรแกรม 
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย  
- รายชื่อผู้ตรวจสอบคณุภาพโปรแกรมเบ้ืองต้น 
- รายชื่อผู้ตรวจสอบคณุภาพโปรแกรมคร้ังสาํคัญ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแนวคดิการออกแบบโปรแกรม 
 

1. ดร.มนูญ ศิวารมย์   อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์  
          มหาวิทยาลัยภาควันออกเฉียงเหนือ 
 
2. ดร.ลัดดา อํ่าสอาด   ผู้อํานวยการโรงเรียนอยู่เย็นวิทยา  เขตตลิ่งชัน  
       กรุงเทพมหานคร  
  
3. ดร.ไพรพรรณ ไชยสุวรรณ   ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปุรณาวาส 
     เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 
4. ดร.ชลาลัย นิมิบุตร    ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส  
       เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
 
5. ดร.ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร  ครูชํานาญการ  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บํารุง  
        จ.กาฬสินธ์ุ  
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ผศ.ดร.ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2. ผศ.ดร.บํารุง  ศรีนวลปาน  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

3. ผศ.ดร. เกศริน มนูญผล  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

4. ผศ.ดร.ปรียา สงค์ประเสริฐ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

5. ดร.วีระชาติ ภาษีชา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

6. นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร  ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

7. ดร.ศิริพร ตันติยมาศ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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รายชื่อผู้ตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมเบื้องต้น 
 

1. นางสาวพรภัสส์ แดงบรรยง  
 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์  เขตบางนา  

2. นางสาวธัญนันท์ ภาครัชพงค์ 
 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์  เขตบางนา  

3. นางสุนี สมัมา 
 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์  เขตบางนา  

4. นายสุขสันต์ ทองใบใหญ ่
 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณ์  เขตบางนา  

5. นางสาวสมพร เสวีวัลลภ ผู้อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนวัดบางนานอก   เขตบางนา  

6. ว่าที่ร้อยตรี ดร.เลิศศักด์ิ  นาวารัตน์   
 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการ 
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์  เขตบางนา 

7. นายนิพนธ์ ศรีศรีสว่าง   
 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์  เขตบางนา 

8. นายสมชาย ศิริทอง   
 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์  เขตบางนา 

9. นางสาวพิมพ์พรรณ์ ลิมศริ ิ  
 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณ์  เขตบางนา 

10. นายนคร ศรีชาเนตร    
 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ชํานาญการ 
โรงเรียนวัดบางนานอก   เขตบางนา 
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รายชื่อผู้ตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมครั้งสําคัญ 
 

1. นายสมพงษ ์ วิเชียรรัตน์    
 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนฉิมพล ี 

เขตตลิ่งชัน 

2. นางยุพิน ชูเชิด  
 

ครูชํานาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ 

เขตตลิ่งชัน 

3. นางสุมาลัย  พงศาปาน  ครูคอมพิวเตอร์  เขตตลิ่งชัน 
4. นางรัจดา หงส์ทอง   
 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเพชรเกษม   

เขตบางแค 

5. นายศุภวัช  พิทักษ์เสรีชน   
 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเพชรเกษม   

เขตบางแค 

6. นางสาวณัฐธกานต์  ภูมิสูง   
 

ครูคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนเพชรเกษม   

เขตบางแค 

7. นางอัญชลี กําลังบุญ   
 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดศาลาแดง   

เขตบางแค 

8. นางสาวเสาวรี  เรวัตโต   
 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดศาลาแดง   

เขตบางแค 

9. นายพัชรวัฒน์  พุฒิชัยธนาสิริ   ครูคอมพิวเตอร์ เขตบางแค 
10. นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช    

 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา  

เขตตลิ่งชัน 

11. นายนุสิต  ใสกระจ่าง   
 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา 

เขตตลิ่งชัน 

12. นายนาถวัฒน์  เย่ียมแสงทอง  ครูคอมพิวเตอร์ เขตตลิ่งชัน 
13. นางอัจฉรีย์ บุญสถิต   
 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
วัดอ่างแก้ว  

เขตภาษีเจริญ 

14. นางนฤมล  สุวรรณ์     
 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว  

เขตภาษีเจริญ 

15. นางสาวโสภา  ตุ้มท่าช้าง  ครูคอมพิวเตอร์ เขตภาษีเจริญ 
16. นางอรทัย  ธิมาสาตร ์  
 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนบางแคเหนือ  

เขตบางแค 

17. นางสาวพัทธ์ธีรา นาคละออ   
 

รองผู้อํานวยการชํานาญการ
โรงเรียนบางแคเหนือ  

เขตบางแค 

18. นางสาวจุรีรัตน์  พัลวัน  ครูคอมพิวเตอร์ เขตบางแค 
19. นางพิชุตา เพชรชู   

 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน   

เขตตลิ่งชัน 

 



 
180 

 
 

รายชื่อผู้ตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมครั้งสําคัญ (ต่อ) 
 

20. นางรัตนา หล้าล้ํา  ครูชํานาญการหัวหน้างานวิชาการ เขตตลิ่งชัน 
21. นายสมชาย วงศ์ศรีเผือก ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เขตตลิ่งชัน 
22. นางงามจิตต์  อุณหนันท์  

 
ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
วัดบางบอน    

เขตหนองแขม 

23. นายอภิสิทธ์ิ นิลนนท ์ 
 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบางบอน    

เขตหนองแขม 

24. นางสาวสภุาภรณ์ เชิดฉาย ครูคอมพิวเตอร์ เขตหนองแขม 
25. นายยรรยง  สุขเกษม   
 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดช่องนนทรี   

เขตคลองเตย 

26. นายอุรุพงษ์  คุณเจริญทรัพย์   
 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดช่องนนทรี  

เขตคลองเตย 

27. นางสาวขนิษฐา  จันดากลู ครูคอมพิวเตอร์ เขตคลองเตย 
28. นายฐริวิชญ์  กิตติคุณปกรณ์   ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนคลองต้นไทร   
เขตทวีวัฒนา 

29. นายวิทยา  วงศ์ษา   รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนคลองต้นไทร   

เขตทวีวัฒนา 

30. นายอภิดุลย์ วรเดช   ครูคอมพิวเตอร์ เขตทวีวัฒนา 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
182 

 
 

เอกสารประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
สําหรับครใูนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 

ชุดที่ 1 พืน้ฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

โครงการเสรมิสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
(โครงการระยะที่ 1) 
 

 
นางวันเพ็ญ  สงัข์สุวรรณ รหสั 5630140432005 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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คํานํา 
 

   เอกสารชุดที่ 1 เรื่อง ทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัย
จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในโครงการเสริมสร้าง
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับเอกสารชุดที่ 1 เรื่อง ทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวังให้ครูที่ได้รับการพัฒนาแสดงให้เห็นถึงความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงและสํารองข้อมูล และการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

     ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารชุดที่ 1 เรื่อง ทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ น้ี คงจะเป็นประโยชน์สําหรับครู และผู้ที่สนใจศึกษาทุกท่านได้เป็นอย่างดี 
สุดท้ายน้ี ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เขียนตํารา หนังสือทุกเล่มที่นํามาอ้างอิงใน
เอกสารฉบับน้ี  

 
 

วันเพ็ญ  สังข์สวุรรณ 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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คอมพิวเตอร์   

 

กิจกรรม 1.1  

ตอนท่ี 2  การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงและสํารองข้อมูล  

กิจกรรม 1.2  

ตอนท่ี 3  การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง   

กิจกรรม 1.3  

ตอนท่ี 4  จริยะธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์  

กิจกรรม 1.4  

บรรณานุกรม  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
185 

 
 

1. แนวคดิ 
        ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information 
and Communication Technology : ICT) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา คอมพิวเตอร์มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของคนเราในช่วง
ศตวรรษที่ 21 ต้ังแต่การได้ฟังเสียงดนตรีและภาพถ่ายไปจนถึงการใช้บริการธนาคารและการสื่อสาร
ติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนรูปแบบการทํางานและการใช้ชีวิตของ
คนเรา การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ จะทําให้
ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ ตลอดจนแสดงวิธีการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์  

การใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบเป็นเร่ืองง่าย ถ้าทราบวิธี 
เอกสารชุดน้ีจะช่วยให้เกิดความมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยอธิบายความเสี่ยงและอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เข้าใจและสามารถป้องกัน
ความเสี่ยงเหล่าน้ันได้ 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 อธิบายความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ

คอมพิวเตอร์ ที่มีต่อโลกของเราทุกวันน้ี 
     2.2 อธิบายส่วนประกอบสําคัญต่าง  ๆ ของคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงและ
สํารองข้อมูลได้ 
      2.3 อธิบายข้ันตอนในการเร่ิมต้นและปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2.4 ระบุถึงมาตรการสําหรับปกป้องคอมพิวเตอร์ให้รอดพ้นจากภัยคุกคามทาง
ธรรมชาติ 
      2.5 อธิบายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสทิธ์ิในสว่นที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 
3. เนื้อหา 

ตอนท่ี 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)และ
คอมพิวเตอร์ 

ตอนท่ี 2  การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงและสํารองข้อมูล 
 ตอนท่ี 3 การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 ตอนท่ี 4 จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 
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ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)และคอมพิวเตอร์ 
 
1.1 ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2556,หน้า 26) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร (ICT) หมายถึงการนําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
มาช่วยในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถนํามาเผยแพร่ในรูปแบบต่าง 
ๆที่เหมาะสมเช่นตัวเลขตัวอักษรรูปภาพและเสียงเป็นต้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน 

รสสุคนธ์ มกรมณี (2556, หน้า 3) ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
(ICT) ไว้ว่า มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน ครอบคลุมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีล่าสุดบนอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงเทคโนโลยีธรรมดา วัสดุอุปกรณ์โสตทัศน์ธรรมดา เช่น
วิทยุ โทรทัศน์ และโทรศัพท์ เรียกโดยรวมว่า “สื่ออนาล็อก” ในขณะที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ต จะเรียกว่า “สื่อดิจิตัล”แต่การผสมผสานด้านวิศวกรรมการออกแบบและ
การทํางานร่วมกันระหว่างดาวเทียมกับคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนามากขึ้นอย่างต่อเน่ืองทําให้ความชัดเจน
ระหว่างความเก่าและความใหม่ของสื่อไม่ใช่สาระสําคัญอีกต่อไป 

Becta, 2004  ให้ความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไว้ว่า เป็น 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 
การเรียนรู้ และขอบเขตของกิจกรรมต่าง ๆ ในการศึกษา  

การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพ่ือให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 จากการศึกษาความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สรุปได้ว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(Information and Communications  Technology : ICT)  
ประกอบด้วย คํา 3 คํา ดังน้ี 

I  ย่อมาจากคําว่า  Information หรือ ระบบสารสนเทศ  
C  ย่อมาจากคําว่า  Communication หรือ การสื่อสาร  
T  ย่อมาจากคําว่า Technology หรือ เทคโนโลยี ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์ 

 ดังน้ัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ในการ 
นําเข้ามาเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับส่งข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสูงสุด 
1.2 องค์ประกอบของสารสนเทศ 

      ระบบสารสนเทศ (Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนําองค์ประกอบของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ จัดเก็บข้อมูลเพ่ือประมวลผล  โดยทํางานร่วมกับบุคลากรอย่างมี
กระบวนการ เพ่ือให้ได้สารสนเทศบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้                                                                     

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์   
ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 1.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

ที่มา : https://sites.google.com/site/tthanitnunsripumma/hnwy-kar-reiyn-
ru-thi-1/khwam-hmay-laea-xngkh-prakxb-khxng-rabb-sarsnthes 

 
1.3 ความรูพ้ืน้ฐานด้านคอมพิวเตอร ์

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้คํานิยามไว้ว่า คอมพิวเตอร์ 
หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทําหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สําหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่
ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ การทํางานของคอมพิวเตอร์ จะทํางานตามลําดับคําสั่งที่
เก็บไว้ภายในหน่วยความจํา และสามารถรบัข้อมูลจากภายนอก คํานวณหรือเปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ ที่เราเรียกว่า “สารสนเทศ” ซึ่งสามารถเก็บไว้เพ่ือนําไปใช้ต่อไป 

คอมพิวเตอร ์(computer) เป็นอุปกรณ์ทีป่ระกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไอซี 
(Integrated Circuit : IC) ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสามารถจดจํา ประมวลผลข้อมูล เปรียบเทียบ ตัดสินใจ
ทางตรรกศาสตร์ คํานวณทางคณิตศาสตร์ สามารถใช้ช่วยในการออกแบบและสร้างงานกราฟิกได้ อีก
ทั้ง ยังตอบสนองความต้องการด้านอ่ืน ได้อย่างหลากหลาย 

1.4 หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ์
การทํางานของคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากผู้ใช้ป้อนข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า 

(Input device) เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ ข้อมลูจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยเลข    
0 และ 1 แล้วส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลกลาง เพ่ือประมวลผลตามคําสั่งในระหว่างการประมวลผล 
หากมี (Random Access Memory : RAM) ซึ่งทําหน้าที่เก็บข้อมูลจากการประมวลผลเป็นการ
ช่ัวคราว ขณะเดียวกัน อาจมีคําสั่งให้นําผลลัพธ์จากการประมวลผลดังกล่าวไปแสดงผลผ่านทาง



 
188 

 
 

อุปกรณ์ผ่านทางอุปกรณ์ของหน่วยส่งออก เช่น จอภาพ หรือ เครื่องพิมพ์ นอกจากน้ีเราสามารถ
บันทึกข้อมูลทีอ่ยู่ในอนาคต โดยการอ่านข้อมูลที่บันทึกในสื่อดังกล่าวผ่านทางเคร่ืองขับหรือไดร์ฟ 
(drive) การส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์จะผ่านทางระบบบัส (bus) 

1.4.1 การเปิด - ปิดคอมพิวเตอร์ 
     ขั้นตอนการเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง มีดังน้ี 

   1) ตรวจสอบความถูกต้องของการพ่วงต่อสายไฟของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
   2) เสียบปลั๊กไฟ 
   3) เปิดสวิตช์จอภาพ 
   4) เปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือเปิดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
   5) เปิดโปรแกรมที่ต้องการทํางาน 
   6) ใช้งานโปรแกรม 

1.4.2 ขั้นตอนการปิดเคร่ืองคอมพิวเตอรท์ี่ถูกต้อง 
   1) ทําการปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ 
   2) ปิดระบบปฏิบัติการ เช่น ปิดระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เอ็กพี  
 

 
ภาพที่ 1.2  แสดงการเปิด-ปิดคอมพิวเตอร์ 

 
ผู้ใช้จํานวนมากไม่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ จึงมักพบปัญหาการใช้

คอมพิวเตอร์อยู่เสมอ ในที่นี้ขอนําเสนอ 10 ทักษะที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรจะต้องรู้ มีดังน้ี   
   1) เครื่องมือค้นหา (Search engines) 

   การค้นหาข้อมูลต่าง ๆน้ันไม่ใช่แค่พิมพ์ข้อความ หรือ คําสําคัญ ( Key word) หรือ
การเลือกข้อมูลที่ประมวลผลมาแล้ว ซึ่งอาจจะได้ผลการค้นหาที่ต้องการแต่ยังไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
การเรียนรู้การค้นหาขั้นสูงจะเป็นวิธีการช่วยให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่วยให้คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์
เป็น เครื่องมือในการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  
 
 
 

1. คลิก Start        Turn Off 2. คลิกปุ่ม Turn Off 
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   2) การประมวลผลคํา (Word processing)    
การประมวลผลคําเป็นหน่ึงในการใช้งานที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงสําหรับ
คอมพิวเตอร์  สามารถทําหน้าที่ได้หลายอย่าง เช่น ตรวจสอบการสะกดคํา, การสร้างตารางและการ
สร้างหัวกระดาษต่าง ๆ  

3) โปรแกรมที่ใช้ในการคํานวณ (Spreadsheets ) 
  การใช้โปรแกรมท่ีใช้ในการคํานวณ (Spreadsheets) เริ่มใช้ในช่วงต้นทศวรรษท่ี 

1980  เป็นต้นมา มีความสามารถในการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ถ้ารู้วิธีการใช้มากกว่าที่จะใช้เพียง
แค่การจัดเก็บข้อมูลทั่วไป เช่น รายการวันหยุด รายการที่อยู่อาศัย โปรแกรมนี้สามารถใช้กับสูตรการ
อ้างอิงต่าง ๆ สามารถเปิด "ตารางตัวเลข" ขณะดําเนินการอยู่อย่างถูกต้อง  
   4) ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับเบราว์เซอร์ (Browser basics)   
  การใช้โปรแกรมการเข้าถึงข้อมูลสร้างโดยการพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่พวกเขา
ต้องการน้ัน สร้างความลําบากยุ่งยากมาก เน่ืองจากปัญหาผู้ใช้เบราว์เซอร์ (Browser basics) ไม่รู้จักที่
อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องหาเป็นจํานวนมาก การเช่ือมโยงหน้าต่างใหม่ ความยุ่งยากที่เกิดข้ึนบ่อย ๆเป็น
ผลมาจากการออกแบบเว็บไซด์ที่ไม่มีความชัดเจน 

5) ไวรัส / การสแกนมัลแวร์ (Virus/malware scanning) 
   โดยทั่วไปการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ยังจําเป็นที่ต้องมี
วิธีการตรวจสอบปัญหาในเคร่ืองคอมพิวเตอร์, โปรแกรมที่แฝงตัวเข้ามาเมื่อเราท่องอินเทอร์เน็ต และ
โปรแกรมที่เป็นอันตรายอ่ืน  ๆ ที่มารบกวน ในขณะท่ีเครื่องมือสแกนมาพร้อมกับจอแสดงผลแบบ 
real-time ไวรัสยังสามารถเข้าสู่ระบบได้ ดังน้ันจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรทราบวิธีการใช้กําจัดไวรัส / 
สแกนมัลแวร์เพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวนจากไวรัสที่แฝงตัวเข้ามา  

   6) คําสั่งแป้นพิมพ์สามัญ (Common keyboard commands) 
   หากคุณจะคัดลอกหรือวางข้อความโดยปราศจากเม้าส์และคุณไม่มีความรู้ไม่ทราบ
วิธีการคัดลอก / วางเมาส์ ในคอมพิวเตอร์ จะทําให้คุณเสียเวลาเป็นอย่างมากในแต่ละวัน การเรียนรู้
คําสั่งเหล่าน้ีเป็นประจําวันละเล็กน้อยจะช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างมีความสุข  

   7) คําศัพท์พื้นฐานฮาร์ดแวร์ (Basic hardware terminology) 
   การรู้คําศัพท์เฉพาะด้าน จะช่วยคุณในการใช้หรือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับคอมพิวเตอร์
ได้ดี เมื่อคุณบอกว่าคุณมีปัญหาเก่ียวกับ "ฮาร์ดไดรฟ์" แต่จริง ๆหมายถึง"คอมพิวเตอร์".ทําให้ยากต่อ
การช่วยเหลือ พบความเข้าใจผิดเก่ียวกับการเข้าใจสับสน เช่น สับสน NIC กับโมเด็ม สายมีลักษณะ
คล้ายกันวัตถุประสงค์การใช้ต่างกัน การรู้คําศัพท์ฮาร์ดแวร์พ้ืนฐาน คือทักษะที่สําคัญอย่างหน่ึงที่ต้อง
มีในการใช้คอมพิวเตอร์  

   8) การวินิจฉัยเครือข่ายง่าย ๆ (Simple networking diagnosis) 
  ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เราควรรู้วิธีการวินิจฉัยทํา
ความเข้าใจ ดังน้ี  

8.1) กําหนด IP addresses ของคุณ 
8.2) ตรวจสอบการเช่ือมต่อทางกายภาพไปยังเครือข่าย 
8.3) ตรวจสอบการเช่ือมต่อข้อมูลไปยังเครือข่าย 



 
190 

 
 

 

8.4) ค้นหาเส้นทางเครือข่ายต้นทางไปยังปลายทาง 
8.5) แปลจากช่ือ DNS ไปยัง IP addresses 

  9) การเชื่อมต่อ ( How to hook it up) 
   แม้จะมีรหัสสีในการเช่ือมต่อและคิดว่าสามารถเสียบเข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้
โดยง่ายแต่ยังมีกลุ่มคนอีกจํานวนมากที่ไม่สามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่มีการช่วยเหลือ
เน่ืองจากยังไม่มีความรู้เพียงพอ  

   10) การรักษาความปลอดภัย / ความเป็นส่วนตัว ( Security/privacy) 
        อันตรายจากจากอินเทอร์เน็ตมีมากมาย การส่งข้อมูลที่สําคัญทางเว็บไซต์เพ่ือการ
วิจัย เราจําเป็นต้องรู้วิธีป้องกันตัวเองก่อนที่เราจะคลิกเพ่ือเข้ารหัส ถือเป็นทักษะที่สําคัญสําหรับผู้ใช้
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย   
 
กิจกรรม 1.1 

1. จงสรุปความรู้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และICT ตามความเข้าใจของผู้ศึกษา 
2. อธิบายและสาธิตขั้นตอนการเปิดปิดคอมพิวเตอร์  

 
แนวคําตอบกิจกรรม 1.1 
ตอบตามความเข้าใจของผู้ศึกษา โดยศึกษาจากเอกสารประกอบโครงการชุดที่ 1 ตอนท่ี 1 
 
 
ตอนที่ 2  การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงและสํารองข้อมูล 

 
อุปกรณ์ต่อพ่วง เป็น อุปกรณ์ต่าง ๆที่สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ของหน่วยประมวลผลกลาง

และประกอบเข้ากับคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานได้อุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือการจัดเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์
แบบภายนอน เคร่ืองขับดีวีดีแบบภายนอกและเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจับแบบภายนอก ซึ่ง
อุปกรณ์ทั้งหลายเหล่าน้ี นอกจากจะมีการเช่ือมต่อใช้งานอยู่ภายในเคร่ืองแล้วในปัจจุบันยังมีแบบ
ภายนอกด้วยการเช่ือมต่อผ่านพอร์ต USB เพ่ือสะดวกต่อการพกพาและการเคลื่อนย้าย 

เมื่อมีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับหน่วยระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ดังกล่าว
อาจยังไม่สามารถใช้งานได้ทันที จําเป็นต้องติดต้ังไดร์เวอร์อุปกรณ์ก่อน เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการรู้จัก 
และสามารถเข้าไปควบคุมใช้งานอุปกรณ์เหล่าน้ันได้ 

สําหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไปแล้วน้ัน อุปกรณ์ต่อพ่วง สามารถทํางานได้โดยมีส่วนประกอบ
พ้ืนฐานอย่างเช่น คอมพิวเตอร์เคส หน้าจอมอนิเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด แต่เรายังสามารถต่ออุปกรณ์อ่ืน 
ๆสําหรับคอมพิวเตอร์เ พ่ิมลงไปตรงพอร์ตต่าง ๆได้อีก อุปกรณ์ ต่อพ่วงเหล่า น้ีจะเรียกว่า 
“Peripherals” ซึ่งอุปกรณ์ต่อพ่วงน้ันก็มีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน ดังภาพที่ 18 
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 อุปกรณ์ต่อพ่วง 

 
 

ภาพที่ 1.3  อุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่าง ๆ 
ที่มา : https://sites.google.com/a/patum.ac.th/ng31102/home/neuxha/bth-thi-

3/3-2-xupkrn-tx-phwng 
 

อุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละชนิดมีคุณลักษณะทีส่ําคัญ ดังนี ้
1. แผงพิมพ์อักขระ เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมลูจากการกดแป้นจากน้ันก็เปลี่ยนรหัสแล้วสง่ไปยัง

ประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์โดยทั่วไปมี 50 แป้นขึ้นไปแบ่งเป็นแป้นตัวเลขและแป้นอักขระ 
2. เมาส์ เป็นอุปกรณ์ประเภทตัวช้ีที่ได้รับข้อมูลจากการกดปุ่มข้างบนเมาส์ ทําหน้าที่คลิกปุ่ม

คําสั่งที่ต้องการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เมาส์ทางกล  2) เมาส์แบบใช้แสง 
3. อุปกรณ์ช้ีตําแหน่งสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เป็นอุปกรณ์รับเข้าที่สามารถติดกับ

ตัวโน๊ตบุ๊ค สะดวกในการพกพา ซึ่งมี 3 ประเภท 1) ลูกกลมควบคุม 2) แท่งช้ีควบคุม 3) แผ่นรอง
สัมผสั 

4. ก้านควบคุม เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเคลือ่นที่ของตัวช้ีบนหน้าจอ มีลักษณะเป็นก้านโผล่
ออกมาจากกล่อง 

5. จอสัมผัส เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลจากการสัมผสัโดยเมื่อมีการเลือกตําแหน่งที่ถูกเลอืกจะ
แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปยังซอฟต์แวร์ที่แปลคําสั่งใหค้อมพิวเตอร์ทํางาน 

6. อุปกรณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ ที่นิยมใช้มีอยู่ 3ประเภท  
6.1 เครื่องอ่านรหัสแท่ง อุปกรณ์รับเข้าที่ทํางานโดยหลักการของการสะท้อนแสง 

เครื่องจะส่องลําเสียงไปยังรหัสบนสินค้าจากน้ันจะเปลี่ยนรหัสเป็นสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายที่เช่ือมต่อ
กับคอมพิวเตอร์  
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6.2 เคร่ืองกราดตรวจหรือสแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์รับเข้าประเภทรูปภาพและ
ข้อความท่ีอยู่บนสิ่งพิมพ์โดยใช้หลักสะท้อนแสง ข้อมลูจะถูกแปลงในแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและ
เก็บไว้ในหน่วยความจํา  

6.3 กล้องดิจิทัล ทํางานเหมือนกล้องถ่ายรูปทั่วไปแต่ไม่ต้องมีฟิล์มและมีคอมแพ็ก 
แฟลช 

7. เว็บแคม เป็นอุปกรณ์รับเข้าประเภทกล้องวีดีโอที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวผ่านเว็บ
ไซค์แล้วปรากฎบนหน้าจอได้ 

8. จอภาพ มี 2 ชนิด คือ 1) จอภาพแบบซีอาร์ที 2) จอภาพแบบแอลซดีี  
9. ลําโพง เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลเป็นเสียงโดยใช้งานคู่กับการด์เสียงซึ่งเป็นอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกสท์ําหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิทลัให้เป็นอะนาล็อกแล้วส่งไปยังลําโพง 
10. หูฟัง เป็นอุปกรณ์ส่งออกใช้ฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่เปลีย่นสัญญาณจากไฟฟ้า

เป็นเสียง มีทั้งชนิดไร้สายและมีสาย บางรุ่นก็จะมีไมโครโฟนสําหรับสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ตอีกด้วย 
11. เคร่ืองพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ส่งออกที่แสดงผลงานพิมพ์ลงบนกระดาษ แบบเคร่ืองพิมพ์  
12. โมเด็ม เป็นการแปลงสัญญาณเพ่ือให้ติดต่อกับคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนได้โดยเช่ือมต่อคอม

เข้ากับคู่สายของโทรศัพท์แลว้โมเด็มก็จะแปลงจากสัญญาณดิจิทัลให้เป็นสัญญาณอะนาล็อก 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3.  การใช้อุปกรณ์สํารองขอ้มูล 

การสํารองข้อมูล เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาของคอมพิวเตอร์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ      
การสํารองข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ จะช่วยลดปัญหาของคุณได้มากทีเดียว การสํารองข้อมูลอาจสํารองลง
แผ่น ดิสก์, ซีดี หรืออาจแบ่ง partition ในฮาร์ดดิกส์ แล้วทํารองไว้  

 
กิจกรรมท่ี 1.2 
จงอธิบายลักษณะสําคัญของอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่าง ๆ  ตามความเข้าใจของผู้ศึกษา 
 
แนวตอบกิจกรรมท่ี 1.2 

             ตอบตามความเข้าใจของผู้ศึกษา โดยศึกษาจากเอกสารประกอบโครงการชุดที่ 1 ตอนท่ี 2 
 
   
ตอนที่ 3  การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

วัตถุประสงค์การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือรักษาคอมพิวเตอร์ให้มีอายุ
การใช้งานยาวนานข้ึน และลดปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ข้อแนะนําการทําความสะอาด
เครื่องคอมฯ ทั้งภายในและภายนอก การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ๆ 
ดังนี้ 

1. ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆที่อยู่ภายใน และภายนอกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1.1 ที่ต้ังของเครื่องคอมพิวเตอร์  
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1.1.1 ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า15 เซนติเมตร  
ไม่ควรวางมุมอับ หรือ ชิดกําแพง เพ่ือให้อากาศถ่ายเทสะดวก ลดความร้อนภายในเคร่ือง  

1.1.2 ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนโต๊ะ จะดีกว่าวางใต้โต๊ะหรือวางกับ 
พ้ืนเพราะพ้ืนจะมีฝุ่น มากกว่า หรือ ระหว่างการใช้งาน ขาอาจไปกระแทกกับเคร่ืองทําให้เกิดความ
เสียหายได้ง่าย  

1.1.3 ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากแหล่งสนามแม่เหล็กก็เพ่ือ 
ป้องกันการเสียหายของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

1.1.4 ไม่ควรวางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใกล้หน้าต่างที่มีแสงแดด 
และฝนสามารถเข้าถึงได้เพราะจะทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เสียหายได้ 

1.2 เราควรทําความสะอาดขจัดฝุ่นละออง เส้นผม ใยแมงมุง บ้างอย่างน้อยปีละ   
2 ครั้ง ทั้งน้ีขึ้นกับสถานที่ที่ติดต้ังคอมพิวเตอร์ว่าอยู่ในพ้ืนที่ที่มีฝุ่นละอองมากน้อยเพียงใด การทํา
ความสะอาด จําเป็นต้องต้องเปิดฝาเครื่อง จากน้ันให้ใช้เครื่องเป่าผมหรือเครื่องดูดฝุ่น (ขนาดเล็ก) ใช้
เป่าหรือดูดฝุ่นออกมา ระวังเวลาดูดหรือเปล่าอย่าเข้าใกล้แผงวงจรมากนัก 

1.3 สิ่งผิดปกติของอุปกรณ์ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น ได้กลิ่นไหม้ ตัวอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์บวม มีนํ้ายาไหลออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลมระบายความร้อนยังหมุนดีอยู่
หรือไม่ถ้าหยุดหมุน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เปลี่ยนทันที 

2. ด้านซอต์ฟแวร์ (Software) หรือ โปรแกรมที่ใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.1 การลงโปรแกรม ควรลงโปรแกรมเฉพาะที่ใช้ถาลงโปรแกรมมาก ๆ จะทําให้ 

เคร่ืองอืด หรือ เคร่ืองค้างไปเลย โปรแกรมไหนไม่ได้ใช้ให้ Uninstall ออก  
2.2 การเก็บข้อมูล ควรเก็บข้อมูล เอกสาร ไฟล์ต่าง ๆ แนะนําให้เก็บไว้ไดร์ฟอ่ืนที่ 

ไม่ใช่ไดร์ฟ ซี (Drive C) ควรดูแลให้ไดร์ฟ ซี (Drive C) มีพ้ืนที่เหลือพอสําหรับวินโดว์ทํางานได้
โดยเฉพาะโปรแกรมจําพวกเกมส์ กินพ้ืนที่ในฮาร์ดดิสก์มากจนทําให้วินโดว์ทํางานไม่ได้  

2.3 รู้จักสังเกตโปรแกรมแปลก ๆ  
2.3.1 โปรแกรมแปลก ๆ ที่ไม่เคยเห็นในเครื่องแต่แรก ให้ Uninstall ออก  
2.3.2  ควรอ่านหรือดูให้ดีก่อนคลิกตอบรับ ไม่ควรคลิก  Next Yes OK  

แบบไม่ได้อ่าน หรือ อ่านไม่เข้าใจ แปลไม่ออก ให้กด Cancel ดีกว่า เพราะจะได้โปรแกรมที่ติดมาโดย
ที่เราไม่รู้ตัว โดยเฉพาะเข้าเว็บยอดฮิต อาจติดไวรัส สปายแวร์หรือโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาใน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

2.4 ติดโปรแกรมป้องกันไวรัส/สปายแวร์  ควรติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัส/ 
สปายแวร์และอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ  

2.5 การดูแลและบาํรุงรักษาระบบขั้นพ้ืนฐาน ควรทําให้สม่ําเสมอจะทําให้การใช้ 
งานโปรแกรมไม่อืด ไม่ช้า  

1) ควรลบขยะบนฮาร์ดดิสก์ (Disk Cleanup) สม่ําเสมอ  
2) ควรตรวจสอบสภาพฮาร์ดดิสก์ (Check Disk) สม่ําเสมอ 
3) ควรจัดเรียงข้อมูลเพ่ือเร่งความเร็วในการอ่านข้อมูล (Disk 

Defragmenter) สม่ําเสมอ  
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4) ควรสํารองข้อมูลและไฟล์ระบบวินโดว์ (System Restore) สม่ําเสมอ 
3. ด้านผู้ใช้งาน (Peopleware) หรือผู้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3.1 ควรอ่านก่อนคลิกเพ่ือความเข้าใจเพ่ือการทํางานที่ถูกต้อง    
3.2 ไม่ควรเคาะคีย์บอร์ดแรง ๆกระแทกเม้าส์แรง ๆหรือดับเบ้ิลคลิกเมาส์ถี่ ๆ เพราะ 

จะทําให้ช้ามากขึ้นถึงข้ันเคร่ืองค้างเลย 
3.3 การเช่ือมต่ออุปกรณ์เสริม ก่อนใช้งานควรอ่านคู่มือ เช่น ช่องเสียบใส่ไม่เข้า ก็ 

พยายามฝืนดันเข้าไป  
3.4 ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกําลังได้รับซอฟต์แวร์จากแหล่งที่เช่ือถือได้ บาง 

โปรแกรมรวมเอามัลแวร์เข้าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการติดต้ังโปรแกรม ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
การดาวน์โหลด มีขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนที่คุณสามารถปฏิบัติเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการดาวน์
โหลดมัลแวร์พร้อมไปกับซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการ 3.5 ควรจัดโฟลเดอร์และเอกสารที่ใช้งานให้เป็น
ระเบียบ จะช่วยประหยัดเวลา และทํางานได้เร็ว ย่ิงขึ้น เพราะเวลาในการหาไฟล์เอกสารต่าง ๆ ก็
สะดวกมากขึ้น เคร่ืองก็ทํางานเบาลง 

3.5 กําจัดและสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์ หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัส ให้ 
ลบออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทําได้ วิธีหน่ึงที่จะทําความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณคือ

การสแกนคอมพิวเตอร์ด้วยผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสคุณภาพสูงอย่างน้อยหน่ึงตัว หรือสองสามตัวเพ่ือผล
ที่ดีที่สุด เราไม่สามารถรับรองถึงความมีประสิทธิผลของโปรแกรม แต่การลองใช้โปรแกรมต่าง ๆ ใน
เวอร์ชันล่าสุดมักจะให้ผลที่แตกต่างเสมอ นอกจากน้ีคุณยังสามารถใช้ไซต์ av-comparatives.orgใน
การหาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอ่ืน ๆ และตรวจสอบผลการทดสอบได้  

Disk cleanup คือ หน่ึงในโปรแกรม สําหรับใช้บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในการ
ทําความ สะอาด Hard disk โดยลบไฟล์ต่าง ๆ ที่ไม่จําเป็นออก เช่น ไฟล์ Temporary รวมไปถึง 
ไฟล์อินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ที่เก็บไว้ใน Cache ของ browser เพ่ือให้ Hard disk ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
มีเน้ือที่เหลือในการใช้งานเพ่ิม มากข้ึน ทํางานได้เร็วมากขึ้นเน่ืองจากมีพ้ืนที่เหลือว่างสําหรับการ
จัดการข้อมูลต่าง ๆ ควรทํา Disk Cleanup กับเคร่ือง คอมพิวเตอร์เป็นประจํา ประมาณ 1 ครั้งต่อ
สัปดาห์ 

วิธีการเรียกใช้งานโปรแกรม Disk Cleanup มีดังน้ี 
1. คลิกปุ่ม Start Menu จากหน้าจอ   
2. เลือก All Program  
3. เลือก Accessories  
4. เลือก System Tools  
5. เลือก Disk Cleanup  
6. เลือกไดร์ฟที่ต้องการ Disk Cleanup  
7. คลิกเคร่ืองหมายถูกในไฟล์โดยสามารถเลือกได้ทั้งหมดโดยที่ ไม่มีปัญหา ใด ๆ ต่อ

การทํางานของเครื่อง สามารถสังเกตได้ด้วยว่าที่คุณเลือกไปน้ันสามารถคืนพ้ืนที่กับ Hard disk ได้
เท่าไร  
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8. คลิกโอเค โปรแกรมจะถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ที่จะลบไฟล์เหล่าน้ีให้ตอบ Yes 
จากน้ันโปรแกรมจะทําการลบไฟล์ต่าง ๆ เหล่าน้ันต่อไป 

Defragment คือ การจัดข้อมูล ต่าง ๆ ที่บันทึกลงไปในฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระเบียบ 
เน่ืองจากเมื่อมีการติดต้ังโปรแกรม Save หรือ Delete ข้อมูลใหม่ ๆ ลงไป ข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกจัดเก็บ 
อย่าง กระจัดกระจาย ในฮาร์ดดิสก์ซึ่งน่ันจะทําให้การทํางานของเคร่ือง ช้าลงเน่ืองจาก การอ่านข้อมูล 
ต้องกระโดดข้าม ไป - มา ในแต่ละส่วนของดิสก์ที่แยกกระจายกันน้ัน เพียงเพ่ืออ่านข้อมูลที่ต้องการ
ไฟล์เดียว การใช้โปรแกรม Defragmenter น้ัน จะช่วยให้ข้อมูลเหล่าน้ีเป็นระเบียบด้วยการจัดเอา 
ข้อมูลของโปรแกรมและไฟล์ต่าง ๆ ให้อยู่รวมกันอย่างเป็นหมวดหมู่ อันส่งผลให้ฮาร์ดดิสก์เรียกหา
ข้อมูลได้รวดเร็วแก้ปัญหาเครื่องโหลดเข้าโปรแกรมนานหรือเคร่ืองช้าได้การทํา Disk Defragment น้ี
ควรทําอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ฮาร์ดดิสก์ของคุณ มีระเบียบอยู่ตลอดรวมท้ังหากคุณได้มีการ
ติดต้ังโปรแกรมใหม่ ๆ ลงไป ก็ควรทําการ Defragment ด้วย 

วิธีการเรียกใช้งานโปรแกรม  Defragment 
1. ดับเบ้ิลคลิกที่ My Computer คลิกขวาไดร์ฟที่ต้องการทํา Defragment เลือก 

Properties  
2. คลิกที่แท็บ Tools จากน้ันคลิกที่ Defragment Now 
3. คลิกที่ Defragment  
4. จากน้ันให้รอ เคร่ืองจะทําการ Defragment ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน  
5. เมื่อเคร่ือง Defragment เสร็จเคร่ืองจะแจ้งให้ทราบถา้ต้องการดูรายละเอียดต่าง  ๆ 

ของ การ Defragment ให้คลิกที่ View Report ถ้าไม่ต้องการก็ให้คลิกที่ Close 
 

   กิจกรรมท่ี 1.3 
    จงอธิบายวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามความเข้าใจของผู้ศกึษา 
 
   แนวตอบกิจกรรมท่ี 1.3 
   ตอบตามความเข้าใจของผูศ้ึกษา โดยศึกษาจากเอกสารประกอบโครงการชุดที่ 1 ตอนท่ี 3 

 
 

ตอนที่ 4 จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์    
 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติ ให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … โดยรอประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปใน 
120 วัน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่ง
กฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในอีก 120 วัน ในระหว่างน้ีกระทรวง ดีอี จะทําหน้าที่ยก
ร่างกฎกระทรวงมาใช้งานร่วมกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากข้อกฎหมายหลายประเด็นมีการระบุ
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ในเรื่องของเน้ือหาที่กว้าง เกินไป การที่มีกฎกระทรวงและกฎหมายลูกเข้ามาใช้ประกอบ จะทําให้การ
ตีความไป จนถึงการบังคับใช้ของกฎหมายมีความละเอียดมากย่ิงข้ึน 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ 2) พ.ศ.
2560 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดย สาระสําคัญของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่น้ัน กําหนดว่า 
ลักษณะการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ – อีเมลโฆษณา ที่มีลักษณะก่อความรําคาญเดือดร้อนแก่ผู้รับ 
และไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์ได้ เข้าข่ายถือเป็นสแปมและมีโทษ
ปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งการฝากร้านบน Facebook หรือ IG ก็เข้าข่ายการส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายข้างต้นด้วย (มาตรา 11) 

 นอกจากเรื่องของการฝากร้านใน IG หรือส่งอีเมลขายของที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลาย
ประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ที่เราขอนํามาฝากกันดังน้ี 

การทําลาย แก้ไข ไมฎ่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลคอมพิวเตอร์ผู้อ่ืน มีโทษจําคุกไม่เกิน 
5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท (มาตรา 9) 

 การระงับ ชะลอ ขัดขวาง รบกวนระบบของผู้อ่ืนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ โทษปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท (มาตรา 10) 

 การโพสต์ข้อมูลที่บิดเบือน หรือปลอม จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
 การโพสต์ข้อมูลเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ หรือทําให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่
ประชาชน จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

 การโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร – การก่อการร้าย จําคุกไม่เกิน 5 ปี 
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

 การกด Like ทําได้ไม่ผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ยกเว้นการกด Like ข้อมูลที่มีฐานความผิด
ดังที่กล่าวมาข้างต้น 

 การกด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อ่ืน อาจเข้าข่าย
ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่ 3 

 ผู้ดูแลระบบ หรือแอดมินเพจที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็น เมื่อพบเน้ือหาที่ผิดกฎหมาย 
ถ้าได้รับการแจ้งเตือนแล้วลบออกไม่ต้องรับโทษ แต่ถ้าไม่ยอมลบออก โทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่
เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ผู้ให้บริการเว็บไซต์ต้องขยายเวลาการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) เอาไว้ไม่
น้อยกว่า 90 วัน และกรณีที่จําเป็น อาจสั่งให้ขยายเป็น 2 ปี สาเหตุที่ขยายเวลาเนื่องจากเทคโนโลยีมี
ความเปลี่ยนแปลง รูปแบบการกระทําความผิดจึงอาจซับซ้อนมากขึ้น 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทําให้ระบบทํางานไม่ปกติ ทําให้บาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย โทษจําคุก
ไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

 การโพสต์ภาพลามกและสามารถแชร์สู่ประชาชนคนอ่ืนได้ จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 
100,000 บาท 

 การโพสต์ภาพของผู้อ่ืนที่เกิดจากการสร้าง ตัดต่อ หรือดัดแปลง ที่น่าจะทําให้ผู้อ่ืนน้ันเสีย
ช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
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 การโพสต์ภาพผู้เสียชีวิต หากเป็นการโพสต์ที่ทําให้บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตาย
เสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 
บาท 

 จรรยาบรรณเก่ียวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และแฟ้มข้อมูล 
                ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนมีตู้จดหมาย (mailbox) และอีเมล์แอดเดรสท่ีใช้อ้างอิงในการ

รับส่งจดหมาย ความรับผิดชอบต่อการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้
ความสําคัญอย่างมาก เพราะระบบจะรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ หากมีจดหมายค้างใน
ระบบเป็นจํานวนมาก จะทําให้พ้ืนที่จัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของระบบหมดไป ส่งผลให้ระบบไม่
สามารถรับส่งจดหมายได้อีก ทําให้ผู้ใช้ทุกคนในระบบไม่สามารถรับส่งจดหมายที่สําคัญได้อีกต่อไป 
นอกจากน้ีผู้ใดผู้หน่ึงส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่มาก ส่งแบบกระจายเข้าไปในระบบ
เดียวกันพร้อมกันหลายคน จะทําใหร้ะบบหยุดทํางานได้เช่นกัน 

                ผู้ใช้ทุกคนพึงระลึกเสมอว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บตู้จดหมายของแต่ละคนมิได้ 
มีผู้ใช้เพียงไม่กี่คนแต่อาจมีผู้ใช้เป็นพันคน หมื่นคน ดังน้ันระบบอาจมีปัญหาได้ง่าย ผู้ใช้แต่ละคน
จะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลตู้จดหมายของตนเอง ดังน้ี  

1. ตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองทุกวัน และจะต้องจัดเก็บแฟ้มข้อมูลและ
จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ของตนให้เหลือภายในโควต้าที่ผู้บริหารเครือข่ายกําหนดให้ 

2. ลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการแล้ว ออกจากระบบเพ่ือลดปริมาณการใช้เน้ือที่
ระบบ 

3. ดูแลให้จํานวนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในตู้จดหมาย มีจํานวนน้อยที่สุด 
4. ควรโอนย้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้อ้างอิงภายหลัง มายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

ตนเอง 
5. พึงระลึกเสมอว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้ในตู้จดหมายน้ีอาจถูกผู้อ่ืนแอบอ่านได้ 

ดังน้ันไม่ควรจัดเก็บข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วไว้ในตู้จดหมาย 
                หลังจากผู้ใช้ได้รับบัญชี (account) ในโฮสจากผู้บริหารเครือข่าย ผู้ใช้จะได้รับสิทธ์ิ 

ให้ใช้เน้ือที่ของระบบ ซึ่งเป็นเน้ือที่เฉพาะที่เรียกว่า "โฮมไดเรกทอรี" ตามจํานวนโควต้าที่ผู้บริหาร
เครือข่ายกําหนด ผู้ใช้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อเน้ือที่ดังกล่าว เพราะเน้ือที่ของระบบเหล่าน้ีเป็นเน้ือ
ที่ที่ใช้ร่วมกัน เช่นโฮสแห่งหนึ่งมีผู้ใช้ร่วมกันสามพันคน ถ้าผู้บริหารเครือข่ายกําหนดเน้ือที่ให้ผู้ใช้คนละ 
3 เมกะไบต์ โฮสจะต้องมีเน้ือที่จํานวน 9 จิกะไบต์ โดยความเป็นจริงแล้ว โฮสไม่มีเน้ือที่จํานวนมากเท่า
จํานวนดังกล่าว เพราะผู้บริหารเครือข่ายคิดเน้ือที่โดยเฉล่ียของผู้ใช้เป็น 1 เมกะไบต์ ดังน้ันถ้าผู้ใช้ทุก
คนใช้พ้ืนที่ให้พอเหมาะและจัดเก็บเฉพาะแฟ้มข้อมูล ที่จําเป็นจะทําให้ระบบมีเน้ือที่ใช้งานได้มาก ผู้ใช้
ทุกคนควรมีความรับผิดชอบร่วมกัน ดังน้ี 

1. จัดเก็บแฟ้มข้อมูลในโฮมไดเรกทรอรี ของตนให้มีจํานวนตํ่าที่สุด ควรโอนย้ายแฟ้มข้อมูล
มาเก็บไว้ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง 

2. การแลกเปลี่ยนแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนและผู้อ่ืนในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ควรจะตรวจสอบไวรัสเป็นประจํา เพ่ือลดการกระจายของไวรัสในเครือข่าย 
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3. พึงระลึกเสมอว่าแฟ้มข้อมูลของผู้ใช้ที่เก็บไว้บนเครื่องน้ัน อาจได้รับการตรวจสอบโดยผู้ที่
มีสิทธ์ิสูงกว่า ดังน้ันผู้ใช้ไม่ควรเก็บแฟ้มข้อมูลที่เป็นเร่ืองลับเฉพาะไว้บนโฮส 
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เอกสารประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
สําหรับครใูนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 

ชุดที่ 2 ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร 
 
 

 
 

 
 
 
 

โครงการเสรมิสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
(โครงการระยะที่ 1) 
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คํานํา 
 

เอกสารชุดที่ 2 ทักษะในการติดต่อสื่อสาร  ผู้วิจัยจัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบ
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)  

สําหรับเอกสารชุดที่ 2 ทักษะในการติดต่อสื่อสาร  มุ่งหวังพัฒนาให้ครูได้แสดงออกหรือ
พฤติกรรมของครูที่แสดงให้เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network ) และ
ทักษะการสื่อสารด้วยจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดี 
อันจะส่งผลต่อการนําไปปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนต่อไป 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารชุดที่ 2 เล่มน้ี คงจะเป็นประโยชน์สําหรับครู และผู้ที่สนใจ
ศึกษาทุกท่านได้เป็นอย่างดี สุดท้ายน้ี ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เขียนตํารา 
หนังสือทุกเล่มที่นํามาอ้างอิงในเอกสารฉบับน้ี  

 
 

  วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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1. แนวคิด 
 การใช้งานประเภทส่ือออนไลน์ และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network )ได้
ขยายได้เพ่ือให้เกิดการเช่ือมต่อไปทั่วโลก รวมท้ังยังเป็นการช่วยให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในรูปแบบ
ใหม่มากขึ้น ซึง่การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) หากนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ก็
จะเป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี การพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสาร จึงเป็นทักษะที่สําคัญใหส้ามารถ
เช่ือมต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง รวมท้ังยังเป็นการช่วยให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในรูปแบบ
ใหม่มากขึ้น ซึง่การใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media)  น้ีหากผู้ใช้งานใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ก็จะเป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก  
 
2. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้และทักษะการสื่อสารโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network ) การสื่อสารด้วยจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  

  
3. เนื้อหา 

ตอนท่ี 1 การสือ่สารโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
 ตอนท่ี 2 ทักษะการสื่อสารด้วยจดหมายอีเล็กทรอนิกส ์(E-mail)   

 
ตอนท่ี 1 เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) 

 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ การบริการที่เช่ือมโยงคนหลายคนเข้าไว้

ด้วยกันผ่านอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างของ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้แก่ Facebook 
Twitter Hi5 Blogger เป็นต้น ซึ่งเปรียบเหมือนสังคมจําลองเสมือนจริงน่ันเอง และในปัจจุบัน
นอกจาก เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) จะเป็นสังคมออนไลน์แล้ว ยังเป็นเคร่ืองมือทาง
การตลาดซึ่งเป็นที่นิยมอีกด้วย 

การทํางานคือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกน้ีไว้ในรูปฐานข้อมูล sql ส่วน video หรือ 
รูปภาพ อาจเก็บเป็น ไฟล์ก็ได้ บริการเครือข่ายสังคมท่ีเป็นที่นิยมได้แก่ ไฮไฟฟ์ มายสเปซ เฟซบุ๊ก 
ออร์กัต มัลติพลาย โดยเว็บเหล่าน้ีมีผู้ใช้มากมาย เช่น เฟสบุ๊คเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้มากท่ีสุด 
ในขณะที่ออร์กัตเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศอินเดีย  

 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์เสมือนที่
ตอบสนองกับการสร้างสายสัมพันธ์ โยงใยให้เราได้เจอบุคคลที่คุยกันในเร่ืองที่สนใจได้อย่างคอเดียวกัน 
สามารถเช่ือมโยงเพ่ือนของเรา เข้ากับเพ่ือนของเขา สามารถสร้างสรรค์สังคมใหม่ ๆให้กับทุกคน 
สามารถเช่ือมโยงการสื่อสารภายในองค์กร และภายนอกองค์กรเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ตอบสนองรูปแบบชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบัน โดยภาพรวม เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับองค์กรได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่
จะสามารถสื่อสารกับคนในองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องประสบปัญหาการบิดเบือน
ข้อความ หรือการสื่อสารที่ตกหล่นอีกต่อไป 
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ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network )  
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) สามารถแบ่งแยกออกได้ตามรูปแบบ และ

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
 1. Blog (บล็อก) เป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่มีการเช่ือมโยงผู้คน ทั้งผู้อ่านและผู้เขียนเข้า

เป็นสังคมเดียวกัน 
 2. Microblog (ไมโครบล็อก) เป็นเว็บไซต์ขนาดเล็กที่สามารถส่งข้อความหากันได้ เช่น 

Twitter 
 3. Social Network Website(โซเชียล เน็ตเวิร์ค เว็บไซต์) เป็นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ 

ได้แก่ Facebook hi5 เป็นต้น ซึ่งสามารถแชร์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ บทความ เพลง และลิ้งค์ 
นอกจากน้ียังมีการแสดงความคิดเห็น การกดไลค์ การอภิปราย 

 4. Bookmark Social Site(โซเชียล บุ๊คมาร์ค)เป็นเว็บไซต์ที่สามารถให้เราเก็บหน้าเว็บไซต์
ที่ช่ืนชอบไว้ได้ 

  โซเชียลมีเดีย(Social Media) หมายความถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยใช้สื่อต่าง ๆ เป็นตัวแทนในการสนทนา โดยได้มีการ
จัดแบ่งประเภทของโซเชียลมีเดีย (Social Media) ออกเป็นหลายประเภท เช่น ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 
(Publish) ที่มี Wikipedia, Bloggerเป็นต้น, ประเภทสื่อแลกเปลี่ยน (Share) ที่มี YouTube, Flickr, 
SlideShare เป็นต้น, ประเภทสื่อสนทนา (Discuss) ที่มี MSN, Skype, Google Talk เป็นต้น และ
ยังมีอีกหลายประเภท โดยอีกประเภทของโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่สร้างความสับสนให้บ้าง   
ก็คือ ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือที่เรียกกันว่า Social Network ที่มี Facebook, 
LinkedIn, Google+ เป็นต้น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) จึงเป็นส่วนหน่ึงของ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) น่ันเอง ถ้าจะพูดรวมสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด เราก็จะใช้คําว่า โซเชียล
มีเดีย (Social Media) แต่ถ้าต้องการเน้นเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้ว เราก็จะใช้คําว่า Social 
Network  

 การใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) ในการเรียนการสอน เป็นเร่ืองสําคัญในปัจจุบัน ที่
ครูผู้สอนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกทางหน่ึงด้วย (กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, 2554) กลุ่มผู้เขียนจึงมีความสนใจ
ที่จะนําเสนอการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Inquiry Learning (ภาสกร เรืองรอง, 2556) ใน
การให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้  อภิปราย สรุปและสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้
เข้ากับประสบการณ์หรือความรู้เดิม จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี           
1.กําหนดประเด็นที่สนใจ ในที่น้ีคือประเด็นในการนําโซเชียลมีเดีย ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2.ทําการสืบค้นข้อมูล 3.นําข้อมูลมาอภิปรายกลุ่ม โดยให้เพ่ือนช่วยกันเพ่ิมเติมและเสนอแนะประเด็น
ที่เก่ียวข้อง (Social media, 2556) 4.หาข้อสรุปร่วมกันผ่าน google doc (โซเชียลมีเดีย กับ
การศึกษาไทย, 2556) และ 5.ทําการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อไปได้ 

   ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
ดําเนินการจัดอบรมเพ่ือกระตุ้นให้ครูไทยพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ social media ในการ
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จัดการเรียนรู้ โดยเล็งเห็นความสําคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้ครูสามารถนําเคร่ืองมือออนไลน์ที่
มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดเป็นเครือข่ายและเกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน โดยไม่มีข้อจํากัดเรื่อง
เวลา และสถานที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด (สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน, 
2552) นับเป็นยุคเว็บ 2.0 ที่นักการศึกษาจําเป็นต้องตระหนัก เข้าใจ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญ
แห่งน้ี เพ่ือตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Jeff 
Dunn, 2011) 

โดยเคร่ืองมือที่ทางสํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.) แนะนําให้ครูได้นําไปปรับ
ใช้ ได้แก่ (สทร., 2556) 

1) Facebook : คือ เว็บไซต์สําหรับให้ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันได้ โดยการต้ังกลุ่มรายวิชา เพ่ือการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูกับนักเรียน และ
นักเรียนกับนักเรียน 

2) WordPress : คือ เว็บไซต์สําเร็จรูปหรือบล็อก ที่นักเรียนและครูสามารถใช้สร้างบล็อก
ส่วนตัว หรือในแต่ละรายวิชาสําหรับเผยแพร่บทเรียนในแต่ละรายวิชา หรือ สร้างปฏิสัมพันธ์กับ
นักเรียนได้ 

3) Youtube : คือ เว็บไซต์ที่ใช้ ในการแบ่งปันไฟล์วิดีโอ ครูสามารถอัพโหลดและเผยแพร่
วิดีโอการสอนผ่านเว็บไซต์ยูธูป  ใช้วิดีโอที่มีอยู่บนเว็บไซต์เป็นสื่อในการเรียนการสอน และนักเรียน
สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองให้เพ่ือน  ๆ และครูได้แสดงความคิดเห็น 

4) Twitter : ใช้ในการสื่อสารข้อความส้ัน ๆ โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ว 
5) Slideshare : ใช้ในการแบ่งบันเอกสาร 
 
 

   กิจกรรมที ่2.1 
    จงอธิบายลักษณะของการสื่อสารโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)และ
ยกตัวอย่าง 
     ประกอบ 
   แนวคําตอบกิจกรรมที ่2.1 
   ตอบตามแนวเน้ือหาจากเอกสารประกอบโครงการชุดที่ 2 ตอนท่ี 1 
 
 
ตอนท่ี 2 ทักษะการสื่อสารด้วยจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   
                 
 จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail ย่อมาจาก Electronic Mail เป็นการสื่อสารข้อมูล
โดยการส่งและรับข้อความในอีเมล (E-mail) โดยเราสามารถส่งข้อความไปหาผู้รับผ่านทางอีเมล
แอดเดรส (Email Address) ซึ่งข้อความต่าง ๆเหล่าน้ีจะถึงผู้รับอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่นาทีช่วยให้
สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ทั่วโลก มีความสะดวกรวดเร็วและสามารถสื่อสารถึงกันได้
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ตลอดเวลาโดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าผู้รับจะอยู่ที่ไหน จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่ เพราะอีเมล(E-
mail)จะเก็บข้อความเหล่าน้ันไว้ 
 เมื่อเราได้รับอีเมล (E-mail) แล้วท่านก็สามารถเปิดอ่านแล้วตอบกลับหรืออาจส่งข้อความ
ไปให้กับผู้อ่ืนก็ได้ นอกจากข้อความในอีเมล (E - mail) แล้วยังสามารถแนบไฟล์เอกสาร รูปภาพหรือ
บทเพลงโดยการแนบไฟล์ไปกับอีเมล (E - mail) 

        จากความสําคัญของอีเมล (E - mail) ที่สามารถอํานวยประโยชน์ให้กับผู้ใช้อย่างคุ้มค่าน้ี 
ทําให้ในปัจจุบันอีเมล (E- mail) แทบจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของสํานักงานทุกแห่งทั่วโลก และในที่สุด
เมื่อทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์ใช้ สมาชิกในชุมชนโลกก็จะสามารถติดต่อกันผ่านทางคอมพิวเตอร์ การ
ทํางานตามสํานักงานหรือสถานที่ต่าง ๆ จะถูกเปลี่ยนไปสู่การทํางานที่บ้านมากข้ึน 

 การใช้งานอีเมล (E- mail) จะต้องมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นใช้งานอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ 
1. การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน ผู้ใช้จะต้อง 

สามารถเช่ือมต่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้ใช้จะต้องมีอุปกรณ์โมเด็มเพ่ือใช้ใน
การเช่ือมต่อ หรืออาจเช่ือต่อผ่านบริการ Wi-Fi ฟรี ที่เปิดให้บริการได้ 

2. โปรแกรมอีเมล (E- mail) หรือใช้บริการผ่าน เว็บ- เบส (web-based) ผู้ใช้งานสามารถ 
ใช้โปรแกรมอีเมล (E- mail) ที่มาพร้อมกับ Windowsหรือใช้ฟรีอีเมล (E- mail) ผ่านเว็บเบส เช่น 
www.outlook.com ก็ได้โดยบริการอีเมล (E- mail) แบบน้ีจะตรวจสอบการใช้งานอีเมลผ่าน
โปรแกรมเว็บเบราเซอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนท่ีสามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ 

3. อีเมลเอดเดรส (Email Address) ผู้ใช้งานจะได้รับ อีเมลเอดเดรส (Email Address) 
จากผู้ให้บริการหรือบริการเว็บ-เบสอีเมล (web-based email) เพ่ือใช้ในการล็อกอิน โดยอีเมล
แอดเดรส (Email Address) จะใช้ช่ือผู้ใช้งาน อาจเป็นช่ือเล่นหรือช่ือจริง แล้วตามด้วยเคร่ืองหมาย 
@ และปิดท้ายด้วยช่ือของผู้ให้บริการหรือเว็บ-เบสอีเมล (web-based email) ตัวอย่างรูปแบบช่ือ 
อีเมลเอดเดรส (Email Address) : yourname@hotmail.com  

อีเมล (E-mail) สามารถรับส่งโดยใช้โปรแกรม Email (E- mail) โดยเฉพาะ เช่น  
Outlook Express, Eudoraรับส่งโดยผ่าน Web site เช่น www.yahoo.com, www.hotmail.com 
และรับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Netscape, IE เป็นต้น โดย Web site ที่ให้บริการจดหมาย
อี เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (E-mail)ฟ รี  ไ ด้ แ ก่ http://www.yahoo.com/ http://www.hotmail.com/  
http://www.thaimail.com/ และ http://www.mweb.co.th/   
1. การสมัครใช้งานอีเมล(E-mail)  Outlook.com  

สําหรับท่านใดที่เคยใช้อีเมล (E- mail) ในเครือข่ายของ Microsoft อยู่แลว้ อย่างเช่น 
@hotmail.com, @windowslive.com, @live.com หรือ @msn.com, ก็ไม่จําเป็นต้องสมัครใหม ่
สามารถเข้าใช้งาน Oulook.com ได้เลย แต่ถ้ายังไม่มีก็สามารถสมัครได้ง่าย ๆ ดังน้ี 

1. เข้าไปที่ outlook.com 
2. คลิก ลงทะเบียนเด๋ียวน้ี หรือ Sign up now 
3. คลิกและพิมพ์ข้อมูลลงไป เช่น ช่ือ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษในช่อง ช่ือ หรือ Name 
4. วันเดือนปีเกิด ใสล่งไป 
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5. ระบุ เพศ 
6. พิมพ์ช่ือ เช่น wanpensung ถ้าว่าง ไม่มีคนใช้ ก็จะสามารถใช้งานได้ 
7. คลิกและพมิพ์รหัสผ่าน ใช้ยาก ๆ หน่อย เช่น wed10nes98 อย่างไปใช้ ง่ายเช่น ช่ือ 

ตามด้วยตัวเอง nancy0123 อะไรแบบนี้ เพราะเจาะระบบได้ง่าย ต้องพิมพ์ 2 ช่องให้เหมือนกัน 
8. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราด้วย ไว้กู้อีเมล (E- mail)กรณีลืมรหสัผ่านหรืออาจจะ 

ระบุอีเมล (E- mail) สํารองไปด้วย  
9. เลือกประเทศ ไทย  
10. ระบุรหสัไปรษณีย์  
11. คลิกและพิมพ์ข้อความป้องกันแสปม 
12. ถ้าต้องการรับข่าวสารจาก Microsoft ก็คลิกส่งอีเมลที่มีข้อความเสนอพิเศษจาก ...  
13. คลิก ยอมรับ เพ่ือสมัครใช้บริการ 
14. ถ้าสมัครผา่น จะเข้าสู่หน้าจอตอนรับ คลิก ดําเนินการต่อในกล่องขาเข้า  
15. หลังจากเข้าสู่ระบบจัดการอีเมลของ Outlook.com แล้ว ในครั้งแรกจะปรากฏอีเมล 

ต้อนรับจากทีมของ Outlook สามารถคลิกเพ่ือเปิดอ่านได้ 
16. การออกจากระบบให้คลกิช่ือของเราเช่น manit kringrum แล้วคลกิ ลงช่ือออก 

2. การอ่านอีเมล (E- mail) และส่งอีเมล (E- mail) ใน Outlook.com 
1. เร่ิมจากการเข้าระบบอีเมล (E- mail) ที่เราต้องการก่อน ไปที่ outlook.com 
2. คลิกและพมิพ์ อีเมล (E- mail) และรหสัผ่าน  
3. คลิก Sign in เข้าระบบ 
4. กรณีมีอีเมล (E- mail) ใหม่เข้ามา จะแสดงด้วยหัวข้ออีเมลที่เป็นตัวหนา เช่น บทความใหม่
เดือนน้ี ให้คลกิเพ่ือเปิดอ่าน 
5. ตัวอย่างอีเมล (E- mail) ที่ถูกเปิดขึ้นมา  
6. ให้คลิกเลือกคําสั่งด้านบน เพ่ือจัดการกับอีเมล (E- mail) ได้ตามต้องการ เช่น 

Replay ตอบอีเมล (E- mail) ฉบับน้ัน  
Delete  ลบอีเมล (E- mail)ที่ได้อ่านจบแล้ว 
Archive  ส่งอีเมล (E- mail) ไปเก็บในคลังเก็บบทความ 
Junk  แจ้งรายงานเป็นอีเมลขยะ (Jung mail) ต่อไปก็จะถูกส่งเข้าไปไว้ใน 
 อีเมลขยะ (Jung mail) 
Sweep  คําสั่งจัดการกับอีเมล (E- mail) ที่ได้เลือก เช่น ย้ายอีเมลทั้งหมดเฉพาะอีเมล 
 (E-mail) ของบุคคลน้ัน ๆ หรือลบอีเมล (E- mail) ทั้งหมดเฉพาะของบุคคล 
 น้ัน ๆ  
Move to  ย้ายอีเมล (E- mail) น้ันไปไว้ในโฟลเดอร์ใด ๆ เช่น กรณีเป็นอีเมล (E-mail) 
 จากเพ่ือน ก็ย้ายไปไว้ในกลุ่มเพ่ือน เป็นต้น 

3. ตัวอย่างการส่งอีเมลใน Outlook.com 
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ตัวอย่างการส่งอีเมล (E- mail) ใน Outlook.com พร้อมกับแนบไฟล์ซพิไปกับอีเมลด้วย 
1. จากตัวอย่าง ภาพต่าง ๆ ในโฟลเดอร์ myimage จะเป็นไฟล์ภาพที่เราต้องการส่งให้เพ่ือน 
ๆ  

ซึ่งเราได้ทําการบีบย่อไฟล์เป็นไฟล์ซิพไว้เรียบร้อยแล้วก็คือ myimage.zip 
2. เข้าระบบอีเมล (E- mail) จากตัวอย่างจะใช้งานที่ Outlook.com หรือ Hotmail.com 

น่ันเอง ตัวเดียวกัน 
3. เร่ิมส่งอีเมล (E- mail) โดยคลิก “สร้าง” 
4. คลิกและพมิพ์อีเมล (E- mail)ของผู้รับ 
5. คลิกและพมิพ์ช่ืออีเมล (E- mail) เช่น ไฟล์ภาพสําหรับนําไปทําบทความ 
6. คลิกและพมิพ์เน้ือหาอีเมล (E- mail) 
7. คลิก แทรก ด้านบน แล้วคลิกเลือก ไฟลเ์ป็นสิ่งที่แนบมา 
8. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ได้เก็บไฟล์ ซิพ (Zip)ไว้ แล้วคลิก Open 
9. ไฟล์ที่ได้ซิพ (Zip) ไว้จะถูกเพ่ิมเข้ามาในอีเมล (E- mail) รอจนกระทัง่ได้โหลดไฟล์
เรียบร้อยแล้วโดยจะแสดงข้อความ อัปโหลด 1 จาก 1 และขนาดของไฟล์ แสดงว่าได้อัพ
โหลดเรียบร้อยแล้ว 
10. คลิกส่ง เพ่ือส่งอีเมล (E-mail)ได้เลย 
4. การลบอีเมล (E- mail) 

เมื่อมีอีเมล (E- mail) จํานวนมากส่งเข้ามาหาเราทุกวัน จะทําให้พ้ืนที่ในการจัดเก็บอีเมล
เต็ม อีเมล(E- mail) ฉบับใหม่จะส่งมาก็จะไม่ได้รับเพราะไม่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บ ดังน้ัน
ถ้ามีอีเมล (Mail) ฉบับไหนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ควรลบทิ้งไป โดยทําดังน้ี 
1. เลือกอีเมล (E- mail) ฉบับทีต้่องการลบ       คลิกปุ่ม delete  
2. อีเมล (E- mail) ที่ถูกลบจะถกูย้ายไปที่โฟลเดอร์ Trash ซึ่งสามารถย้ายกลับคืนได้

โดยให้คลิก  More  Trash 
 
 

   กิจกรรมท่ี 2.2 
1. จงอธิบายการสมัครใช้งานอีเมล Outlook.com 
2. แสดงการรับ-ส่งอีเมลให้เพ่ือนในกลุ่มเป้าหมาย     

   
    แนวตอบกิจกรรมท่ี 2.2 
           ตอบตามแนวเน้ือหาจากเอกสารประกอบโครงการชุดที่ 2 ตอนท่ี 2 
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เอกสารประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
สําหรับครใูนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 

ชุดที่ 3 ทกัษะการสืบค้นสารสนเทศ 
 
 

 

 
 
 
 
 

โครงการเสรมิสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
(โครงการระยะที่ 1) 
 
 

 
นางวันเพ็ญ  สงัข์สุวรรณ รหสั 5630140432005 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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คํานํา 
 

เอกสารชุดที่ 3 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ผู้วิจัยจัดทําขึน้เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบ
โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ตามโครงการเสริมสร้างทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

สําหรับเอกสารชุดที่ 3 ทักษะการสืบค้นสารสนเทศมุ่งหวังพัฒนาให้ครูได้การแสดงออกหรือ
พฤติกรรมของครูที่แสดงให้เห็นถึงความรู้และทักษะเก่ียวกับการสืบค้นขอ้มูลโดยใช้ Search Engine  
และการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (thailis) เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมเีจตคติที่ดี อัน
จะส่งผลต่อการนําไปปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนต่อไป 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารชุดที่ 3 เลม่น้ี คงจะเป็นประโยชน์สําหรับครู และผู้ทีส่นใจ
ศึกษาทุกท่านได้เป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒ ิอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เขียนตํารา 
หนังสือทุกเล่มที่นํามาอ้างอิงในเอกสารฉบับน้ี  

 
 

  วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
211 

 
 

 
  

 สารบญั 
 

 

   หน้า 
1.แนวคิด 

2.วัตถุประสงค์ 

3.เน้ือหา 

ตอนท่ี  1 การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

กิจกรรม 3.1 

ตอนท่ี  2 การสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (thailis) 

กิจกรรม 3.2 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน -หลังเรียน 

เฉลยคําตอบ 

บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
212 

 
 

1. แนวคดิ 
การสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) เป็นคําที่ใช้ในวงการห้องสมุดและสารสนเทศ 

หมายถึง กระบวนการค้นหาสารนิเทศที่ต้องการซึ่งก็คือ “การค้นหาข้อมูล” นั่นเอง แต่มีความหมาย
เน้นหนักไปทางด้านการค้นหาข้อมูลโดยใช้เครื่องมือช่วยค้นประเภทท่ีเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์และ search engine ต่าง ๆ 
นอกจากน้ีการสืบค้นสารสนเทศ (Information retrieval) ยังเป็นกระบวนการค้นหาสารสนเทศท่ี
ต้องการ โดยใช้เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ การค้นหาข้อมูลให้ได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยํา และตรงตาม
ความต้องการ จําเป็นต้องอาศัยทักษะและพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล เช่น วิธีการใช้
เครื่องมือช่วยค้นแต่ละชนิด การใช้คําหรือวลี (keyword) ให้สอดคล้องกับเรื่องที่กําลังค้นหา การ
เลือกรูปแบบการค้นให้เหมาะสม การใช้คําเช่ือมเพ่ือกําหนดขอบเขตการค้นให้มีความเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น ซึ่งจะทําให้ได้ผลการค้นหรือรายการข้อมูล ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการมากที่สุด 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้สามารถค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆเพ่ือใช้ ในการอ้างอิง และหาความรู้ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต(Life Long Learning) 
 
3. เนื้อหา 
 
ตอนท่ี  1  การใช้งาน Search Engine 
 

ปัจจุบันข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมายตามเว็บไซด์ต่าง ๆที่ให้บริการ ดังนั้น เพ่ือให้ง่าย
และมีความรวดเร็วในการค้นหาต้องมีเคร่ืองมือที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูล หรือสารสนเทศท่ีเราต้องการ
อย่างสะดวก  Search Engine เป็นเคร่ืองมือที่เป็นโปรแกรมช่วยค้นหาข้อมูลหรือเน้ือหา ที่เราต้องการ
บนอินเทอร์เน็ต เว็บไซด์ ที่มี Search Engine ในการหาค้นหาข้อมูล  เช่น www.yahoo.com, 
www.google.com, www.sanook.com, www.excite.com เป็นต้น ในการใช้บริการ www ต้องมี
เคร่ืองมือหรือโปรแกรมที่ใช้ท่องโปรแกรม คือ browser การทํางานของ Search Engine เร่ิมทํางาน
เมื่อได้รับคําสั่งค้น เริ่มค้นหาตามดรรชนี หรือกราดหาคําที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล นอกจากน้ีแล้ว Search 
Engine ยังมีวิธีในการค้นหาและจัดเก็บข้อมูลไว้ด้วยวิธีการต่างกันไป ดังนี้ 

1) Keyword Index : การค้นหาข้อมูลรูปแบบนี้ จะมีการสํารวจเว็บเพจและอ่าน
ข้อความ ข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างภาษาโปรแกรม HTML ซึ่งอยู่ใน TAG alt ร่วมด้วย อย่างน้อย
ประมาณ     200-300 ตัวอักษรวิธีการค้นหาข้อมูลแบบนี้จะเน้นการเรียงลําดับข้อมูลก่อน-หลังเป็น
สําคัญรวมถึงความถ่ีในการนําเสนอข้อมูลหรือการที่เว็บเพจถูกเปิดขึ้นมา ซึ่งเป็นการค้นหาที่มีความ
รวดเร็วมากแต่ความละเอียดในการจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้อยเพราะไม่ได้คํานึงถึง
รายละเอียดของเน้ือหาเท่าที่ควร 
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2) Subject Directories : มีการวิเคราะห์รายละเอียด เน้ือหาของแต่ละเว็บเพจ ด้วย
การให้คนเป็นผู้พิจารณา การจัดแบ่งหมวดหมู่จึงข้ึนกับวิจารณญาณของคนที่ทําการจัดเก็บข้อมูล ทํา
ให้การค้นหาคอ่นข้างตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และมีถูกต้องในการค้นหามากกว่า เช่น หากเรา
ต้องการค้นหาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Search Engine ชนิดน้ีก็จะประมวลผลรายช่ือเว็บไซต์ 
หรือเว็บเพจเฉพาะที่เก่ียวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ 

3) Metasearch Engines : เป็นการสืบค้นแบบเช่ือมโยงไปยัง Search Engine 
ประเภทอ่ืน ทั้งยังมีความหลากหลายของข้อมูล เป็นการค้นหาที่ไม่คํานึงถึงขนาดของตัวอักษร และ
อาจจะมองข้ามข้อความประเภท Natural Language (ภาษาพูด) 

1.1 หลักการค้นหาข้อมูลของ Search Engine 
         สําหรับหลักในการค้นหาข้อมูลของ Search Engine แต่ละตัวจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไป ค้นหาที่ใกล้เคียงกัน หากจะแตกต่างก็คงจะเป็นเร่ืองประสิทธิภาพเสียมากกว่า ว่าจะมีข้อมูล 
เก็บรวบรวมไว้อยู่ในฐานข้อมลูมากน้อยขนาดไหน และพอจะนําเอาออกมาบริการให้กบัผู้ใช้ ได้ตรง
ตามความต้องการหรือเปล่า ซึ่งลักษณะของปัจจัยที่ใช้ค้นหาโดยหลัก ๆจะมีดังน้ี 

1) การค้นหาจากช่ือของตําแหน่ง URL ใน เว็บไซต์ต่าง ๆ 
2) การค้นหาจากคําที่มีอยู่ใน Title (ส่วนที่ Browser ใช้แสดงช่ือของ web page อยู่

ทางด้าน ซ้ายบนของหน้าต่างที่แสดง 
3) การค้นหาจากคําสําคัญหรอืคําสั่ง keyword (อยู่ใน tag คําสั่งใน html ที่มีช่ือว่า 

meta) 
4) การค้นหาจากส่วนที่ใช้อธิบายหรือบอกลักษณะ site 
5) ค้นหาคําในหน้า web page 

1.2 การสืบคน้ข้อมูล โดยใช้ www.google.com 
1)  เข้าไปที่ www.google.com 
2)  พิมพ์คําที่ต้องการลงไป ตัวอย่าง พิมพ์คําว่า ไก่ชน ลงไปในช่องค้นหาและเมื่อพิมพ์

คําที่ต้องการค้นหาเสร็จแล้วให้กด ค้นหาด้วย Google 
3)  การแสดงผลบนหน้าจอจะปรากฏรายช่ือเว็บไซต์ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัคําที่เรา

ค้นหา โดยเรียงลําดับจากคําที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 
4)  เราสามารถเลือกเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หน่ึงที่เราต้องการ แล้วเปิดดูได้ทันที หากไม่ตรง

กับท่ีต้องการก็คลิกเมาส์ไปทีปุ่่ม Back เพ่ือกลับไปที่หน้าเดิมอีกครั้งแล้วเลือกเว็บไซต์อ่ืน ๆใหม ่
   1.3 การสืบค้นรปูภาพ โดยใช้ www.google.com 

1)  เข้าไปที่ www.google.com 
2)  กดที่เปลี่ยนหมวดหมู่บริเวณด้นบนซ้ายมือ จาก เว็บ เป็น รูปภาพ 
3)  พิมพ์คําที่ต้องการลงไป ตัวอย่าง พิมพ์คําว่า ไก่ชน ลงไปในช่องค้นหาและเมื่อพิมพ์

คําที่ต้องการค้นหาเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ค้นหาภาพ 
4)  การแสดงผลบนหน้าจอจะปรากฏรูปภาพจากเว็บไซต์ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคําที่เรา

ค้นหา โดยเรียงลําดับจากคําที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 
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5)  เราสามารถเลือกดูรูปภาพจากเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งที่เราต้องการได้และหากไม่ตรง
กับที่ต้องการก็คลิกเมาส์ไปทีปุ่่ม Back เพ่ือกลับไปที่หน้าเดิมอีกครั้งแล้วเลือกรูปภาพอ่ืน ๆใหม ่

 
     1.4 การสืบคน้ข้อมูลแผนทีอ่อนไลน์ ในรปูแบบ Google Maps 
 

      

ภาพที่ 3.1 แผนที่ออนไลน์ 
 

Google Maps คือ บริการแผนที่ออนไลน์จาก Google แผนที่ออนไลน์นี้สามารถใช้งานได้
หลายอย่าง เช่น หาตําแหน่งพิกัด ตรวจสอบสภาพการจราจร ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายจากอากาศ
ยานที่มีความละเอียดของภาพสูง บริการค้านหาสถานที่ห้างร้านต่าง ๆ บริการค้นหาเส้นทางจาก
สถานที่ต้านทางไปยังสถานที่ปลายทาง บริการภาพถ่ายจากถนนในเมืองสําคัญ ๆ ที่ทําให้ผู้ใช้เห็น
สภาพแวดล้อมและอาคารบ้านเรือนริมสองฝั่งถนน เป็นต้น   

นอกจากน้ี Google Maps ประเทศไทยยังแสดงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสําหรับผู้ใช้งานคน
ไทยในกรอบบริเวณด้านซ้ายมือ ได้แก่ รายช่ือเมืองยอดนิยม แผนท่ียอดนิยม และ Link สําหรับเพ่ิม
รายช่ือธุรกิจของเราบน Google Maps 

วิธีการใช้งาน คือ เปลี่ยนหมวดหมู่ ของ Google เป็น Maps จากน้ันพิมพ์คําที่ต้องการ
ค้นหาลงไปในช่องค้นหา ตัวอย่างเช่น พิมพ์คําว่า “กรุงเทพ” แล้วกดค้นหาแผนที่ หน้าจอจะแสดงผล 
พิกัดของกรุงเทพบนแผนที่ประเทศไทยและด้านซ้ายมือจะเป็นสถานที่สําคัญ สถานที่ยอดนิยม ฯลฯ 
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
 

กิจกรรมที่ 3.1 
1. ให้ค้นหาและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ในเว็บต่าง ๆอย่างน้อย  

4 เว็บไซด์ แล้วนํามาจัดทําเป็นไฟล์ข้อมูลส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงเพ่ือนสมาชิก 
 

แนวการประเมินกิจกรรมที่ 3.1 
ประเด็นประเมิน คะแนน 

- กําหนดเรื่องและไฟล์ข้อมูล  10 
- มีการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10 
- มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลครบถ้วน 10 

รวม 30 
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ตอนท่ี  2 การสืบคน้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (thailis) 
 

  
 การสืบค้นฐานข้อมูลเอสารฉบับเต็มของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS)  
เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยเอกสาร บทความ (Article) งานวิจัย (Research report) วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) รูปภาพ (Image) และเอกสารหายาก (Rare  book) ของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ไทย โดยปัจจุบันมีสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง  ๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก 148 สถาบัน 
 การสืบค้นเอกสารจากฐานขอ้มูล ThaiLIS ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยเข้าถึงจากโฮมเพจ ( Home page) ของ
ศูนย์วิทยบริการและหอสมุดที่ http://library.christian.ac.th/ หรือเข้าถึงได้โดยตรงจาก URL ของ 
ฐานข้อมูล ThaiLIS ได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/    
 

 
 

ภาพที่ 3.2 หนา้จอเมนูหลักขอการสืบค้น ThaiLIS 
 

 จากหน้าจอเมนูหลักจะพบเมนูการสืบค้นต่าง  ๆ  ดังนี้ 
1.  Home คือ หน้าเมนูที่ปรากฏจะเห็นไอคอนเกี่ยวกับ TDC จะบอกให้ผู้ใช้บริการทราบ

ความเป็นมาของ ThaiLIS  ไอคอน “มหาวิทยาลัย/สถาบัน” เป็นรายช่ือของมหาวิทยาลัย / สถาบัน 
ที่เป็นเข้าร่วมเป็นสมาชิกและไอคอน “มีอะไรใหม่/ปรับปรุง” เป็นการบอกถึงการ  Update  เอกสาร
ที่เข้าใหม่ของแต่ละสถาบัน 
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2. วิธีการสืบค้นข้อมูล มี 3 วิธีคือ Basic Search , Advance Search , Browse  
Basic Search เป็นการสืบค้นแบบง่ายโดยระบุคําค้นที่ต้องการสืบค้น, เลือก

มหาวิทยาลัย/สถาบัน, เลือกเขตข้อมูล, และระบุชนิดเอกสารที่ต้องการสืบค้น หากไม่ระบุข้อมูลระบบ
จะสืบค้นจากทุกมหาวิทยาลัย ทุกเขตข้อมูลและสืบค้นจากเอกสารทุกชนิดให้เอกสารที่ได้จะมาก 

Advance Search เป็นการสืบค้นแบบละเอียด ซับซ้อน มีเง่ือนไขสืบค้นมาก ได้ข้อมูล
ตรงความต้องการ 

Browse Search เป็นการสืบค้นแบบไล่เรียงเอกสารตามช่ือเร่ือง, ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
และรายการตามเง่ือนไข เลือกสืบค้นตามช่ือมหาวิทยาลัย/สถาบันจะได้ผลการสืบค้นที่ต้องการเป็น
เอกสารฉบับเต็ม 

2.1 ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูล TDC จากหน้าหลักของ ศูนย์สนเทศและหอสมดุ 
(http://www.dpu.ac.th/laic/) 

1) คลิกที ่ฐานข้อมูลเครือข่าย ความร่วมมอืระหว่างห้องสมุด  
2) คลิกที ่ThaiLis Digital Collection (TDC) จะปรากฎหน้าหลักของ TDC ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 3.3 ภาพหน้าหลักของ TDC 
 

3) คลิก สมัครสมาชิกจะปรากฏหน้าน้ี ให้คลิก “ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใช้งาน”
ฐานข้อมูลแห่งน้ี 

 



 
217 

 
 

 
ภาพที่ 3.4  ภาพหน้าหลักการลงทะเบียน  TDC 

 

 
 

ภาพที่ 3.5  ภาพแสดงการกรอกข้อมูล 
 
กรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน จากน้ันคลิก บันทกึ 

4) กลับไปหน้าหลัก TDC ใหม่ แล้วกรอกช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน จากน้ันคลิก เข้าสู่ระบบ 
5) คลิก  
6) จะปรากฏหน้าจอสืบค้น ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.6  ภาพแสดงการกรอกข้อมูลเพ่ือสืบค้น 
 

7) พิมพ์คําที่ต้องการสืบค้น 
8) เลือกประเภทการสืบค้นจากเขตข้อมูล 
9) ระบุความต้องการที่จะให้โปรแกรมทําการสืบค้นให้  
10) เลือกหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของเอกสาร 
11) เลือกชนิดเอกสาร 
12) คลิก ค้นหา จะปรากฏผลการสืบค้นดังภาพ  

 

 
 

ภาพที่ 3.7  ภาพแสดงผลจากการสืบค้น 
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13) คลิกเลือกรายการที่ต้องการ จะปรากฏรายละเอียดของรายการท่ีเลือก 
14) คลิกช่ือแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ 

 
 

ภาพที่ 3.8  ภาพแสดงผลรายละเอียดข้อมูล 
 

15) คลิก ยอมรับเง่ือนไขก่อนการ Download และคลิก Download จาก ThaiLIS 
 

 
 

ภาพที่ 3.8  ภาพแสดงการยอมรับก่อน Download 
 
16) จะปรากฏหน้าต่าง ให้เลือกว่าต้องการเปิดเอกสารเพ่ืออ่านทันที (Open) หรือ ต้องการ

บันทึกเอกสารเก็บไว้ (Save) 
17) คลิก Open จะปรากฏเอกสารเต็มรูปทีส่ามารถอ่านเน้ือหาทั้งหมดของ แฟ้มข้อมลู ดัง

ภาพ เมื่ออ่านเสร็จ คลิกปิดเอกสาร ถ้าต้องการบันทึกข้อมูลเก็บไว้คลิก Save 
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ภาพที่ 3.9  ภาพแสดงผลการ Download 
 
 

กิจกรรมที่ 3.2 
1. สืบค้นข้อมลูฐานข้อมูล TDC จากหน้าหลักของ ศูนย์สนเทศและหอสมุด 

(http://www.dpu.ac.th/laic/) เพ่ือค้นหางานวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (ฉบับเต็ม) แล้วนํามาจดัทําเป็นไฟล์ข้อมูลส่งผ่าน E- mail ถึงเพ่ือนสมาชิก 

แนวการประเมินกิจกรรมที่ 3.2 
ประเด็นประเมิน คะแนน 

- กําหนดเรื่องและไฟล์ข้อมลู  10 
- มีการส่งข้อมูลงานวิจัยผ่าน E- mail มีเน้ือหาครบถ้วน 10 
- มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลครบถ้วน 10 

รวม 30 
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เอกสารประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
สําหรับครใูนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 

ชุดท่ี 4 ทักษะการผลิตสือ่การสอน 
 
 
 

 
 
 

โครงการเสรมิสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
(โครงการระยะที่ 1) 
 
 

 
นางวันเพ็ญ  สงัข์สุวรรณ รหสั 5630140432005 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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คํานํา 
 

เอกสารชุดที่ 4 ทักษะการผลิตสื่อเทคโนโลยีผู้วิจัยจัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการ
วิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) สําหรับครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  

สําหรับเอกสารชุดที่ 4 ทักษะการผลิตสื่อเทคโนโลยีมุ่งหวังพัฒนาให้ครูได้การแสดงออกหรือ
พฤติกรรมของครูที่แสดงให้เห็นถึงความรู้และทักษะเก่ียวกับการผลิตสื่อโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
“Microsoft Word  การใช้โปรแกรม “Microsoft Excel  การใช้โปรแกรม Adobe PhotoShop  เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
(ICT)  อันจะส่งผลต่อการนําไปปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนต่อไป 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารชุดที่ 4 เล่มน้ี คงจะเป็นประโยชน์สําหรับครู และผู้ที่สนใจ
ศึกษาทุกท่านได้เป็นอย่างดี สุดท้ายน้ี ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เขียนตํารา 
หนังสือทุกเล่มที่นํามาอ้างอิงในเอกสารฉบับน้ี  

 
  วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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 สารบญั 
 

 

   หน้า 
1.แนวคิด 

2.วัตถุประสงค์ 

3.เน้ือหา 

ตอนท่ี 1 ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป “Microsoft Word” 

กิจกรรม 4.1 

ตอนท่ี 2 ทักษะการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป “Microsoft Excel”  

กิจกรรม 4.2 

ตอนท่ี 3 ทักษะการผลิตสื่อด้วยโปรแกรม “Adobe PhotoShop”  

กิจกรรม 4.3 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน -หลังเรียน 

เฉลยคําตอบ 

บรรณานุกรม 
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1.แนวคิด 
สื่อเป็นสิ่งที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการสอนต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเน่ืองจากเป็น

ตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยทําให้ผู้เรียน
เข้าใจเกิดการเรียนรู้ได้ดีย่ิงขึ้น ไม่ว่าสื่อน้ันจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่สามารถ
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น ปัจจุบันน้ีมีโปรแกรมสําเร็จรูปที่นํามาใช้ในการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์มากมายท่ีได้รับความนิยมนํามาใช้ในการออกแบบหรือจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ ทําการผลิต สื่อ
สิ่งพิมพ์มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งในหัวข้อน้ีจะขอแนะนําโปรแกรมที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตสื่อการเรียนรู้สําหรับครูผู้สอน ได้แก่โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) ซึ่งโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการสิ่งพิมพ์หน่วยงานต่าง  ๆ มักจําใช้โปรแกรมนี้ไปใช้
ในเอกสาร รายงานต่าง  ๆ มากมาย  โปรแกรมโฟโต้ช้อพ (Adobe Photoshop)เป็นโปรแกรม
สําหรับจัดการกับภาพ หรืองานกราฟิกที่ต้องการความละเอียดสูงและเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม
ในการแต่งภาพสามารถเปิดไฟล์รูปได้หลากหลาย เช่น  JPEG, TIFF, DNG, Traga, BMP, PICT 
นอกจากน้ียังสามารถตกแต่งสีให้กับรูปภาพที่คมชัดขึ้น โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมท่ีมี
ความสามารถสูงในด้านการคํานวณการจัดเรียงข้อมูล การจัดทําแผนภูมิ อย่างมีประสิทธิภาพ จาก
คุณลักษณะดังกล่าว เราสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนด้าน
คณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

2.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปผลิตสื่อสง่เสริมการเรียนรู้  สร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้กับผู้เรียน 
2. เพ่ือให้มีสื่อที่ตรงกับความต้องการสื่อและช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน 

 
3. เนื้อหา มี 3 ตอน ดังนี ้
 
ตอนท่ี 1 ทักษะการผลิตสื่อด้วยการใช้โปรแกรม  Microsoft Word 

โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมสําหรับสร้างและจัดการกับเอกสารทุกรูปแบบไม่
ว่าจะเป็นบันทึกข้อความ จดหมาย รายงาน ใบปะหน้าแฟกซ์ ไปจนถึงการจัดทําคู่มือและหนังสือ โดย
มีระบบอัตโนมัติ การจัดการหน้าเอกสาร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เราใช้เวลาน้อยลงในการจัดรูปแบบ   
ต่าง  ๆ โปรแกรม Microsoft Word เป็นเคร่ืองมือที่ครูนิยมใช้มากที่สุดโปรแกรมหน่ึง ในการจัดทํา
บันทึก จดหมาย และสมุดรายงานของนักเรียนและในการรวบรวมจดหมายข่าวโรงเรียนหรือ
หนังสือพิมพ์  มันสามารถดึงตารางหรือใส่รูปภาพลงในเอกสารที่มีอยู่ นอกจากน้ี โปรแกรม Microsoft 
Word น้ี เป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับพิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ เช่น รายงาน หนังสือ วิทยานิพนธ์ และ
จัดรูปแบบให้ดูสวยงาม นอกจากน้ียังสามารถสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์ (คล้ายงานหนังสือพิมพ์) ได้
ด้วย  
 ขั้นตอนแรกของการสร้างเอกสารใน Microsoft Word  คือเลือกว่าจะเริ่มต้นจากเอกสาร

เปล่าหรือใช้เทมเพลตทํางานส่วนใหญใ่ห้กับคุณ จากน้ัน ขัน้ตอนพ้ืนฐานในการสร้างและแชร์เอกสาร
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จะเหมือนเดิม เครื่องมือในการแก้ไขและตรวจทานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
เพ่ือให้เอกสารมีความสมบูรณ์ 
 

  1. การเปิดเอกสารใน Microsoft Word 
เมื่อถ้าคุณใช้งาน Word อยู่ ให้คลิก ไฟล์      เปิด จากน้ันเรียกดูตําแหน่งที่ต้ังไฟล์ 

 หรือทุกครั้งที่คุณเร่ิม Word จะเห็นรายการเอกสารท่ีใช้งานล่าสุดในคอลัมน์ด้านซ้าย ถ้าไม่
มีเอกสารที่คุณกําลังค้นหาอยู่ ให้คลิก เปิดเอกสารอ่ืน ๆ 

 

 
    
    ภาพที่ 4.1 การเปิดใช้งานเอกสารล่าสุด 
 
2. การทําแผน่พับ (Brochures)  

2.1 การทําแผ่นพับด้วย โปรแกรม Microsoft Word โดยการทําแผ่นพับมักจะทํากัน 6 
ช่อง นั้นคือการทําหน้าละ 3 ช่องทั้งสองด้าน ดังนี้ 

1) ขั้นตอนแรก เริม่สร้างไฟล์ File        New โดย Microsoft Word มี templates 
ให้เลือกมากมาย อีกทั้งยังสามารถค้นหาในระบบออนไลน์อีกหลายแสนแบบได้อีกด้วย โดยการพิมพ์
รูปแบบแผ่นพับที่ต้องการหรือรูปแบบธุรกิจ ดังภาพด้านล่าง 

2) หลังจากเลือกรูปแบบ templates แล้วเราก็มาปรับขนาดไฟล์ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
โดยเราจะปรับให้ templates มีขนาดใหญก่ว่าแผ่นพับที่ต้องการด้านละ 0.3 cm เรียกว่าการเผื่อ
ระยะตัด เน่ืองจากหลังนําไปพิมพ์แล้ว ต้องตัดเข้ามาให้มีขนาดพอดีกับขนาดโบรชัวร์เพ่ือไม่ให้เห็น
ขอบกระดาษสีขาว โดยปรับได้ที่ Page Layout      Size       More Paper Size       Page Setup    
      Paper  เช่น กระดาษ A4 จะมีขนาด 29.7 cm x 21 cm เมื่อบวกระยะเผื่อตัดอีก 0.3cm จะ
เท่ากับ 30 cm x 21.3 cm 

 
 

ภาพที่ 4.2 การต้ังค่าหน้ากระดาษ 
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3) ต้ังค่าแนวกระดาษให้เป็นแนวนอนที่ PageLayout      Orientation     Landscape  
4) จากน้ันต้ังค่าขอบกระดาษที่ Margins       Custom Margins.  
5) จากน้ันกําหนดขอบตามรูปครับ เสร็จแลว้คลิก OK  
6) หลังจากต้ังค่าหน้ากระดาษ ขั้นตอนต่อไปเป็นการต้ังค่า คอลัมน์ ให้เป็น 3 คอลัมน์  

เลือกได้ที่ Columns     Three  
7) จากน้ันใส่ขอ้มูลหรือตกแต่ง ตามที่ต้องการโดยเมื่อพิมพ์ไปเรื่อย ๆจนสุดบรรทัดในบริเวณ

ช่องแรกข้อความจะมาอยู่บรรทัดต่อไปเอง เมื่อพิมพ์ไปจนสุดบรรทัดสุดท้าย ข้อความก็จะย้ายไปยัง
ช่องกลางและเมื่อพิมพ์ไปจนสุดบรรทัดสุดท้ายข้อความก็จะย้ายไปยังช่องถัดไป 

 
2.2 การสร้างแผ่นพบั (Brochures) จากTemplate  

1) เปิดโปรแกรม Microsoft Word. แล้วจะเห็นเป็นหน้ากระดาษเปล่า 
2) คอลัมน์ซ้ายมือไล่ลงมา คลกิที่ “New”. 
3) คอลัมน์ซ้ายมือไล่ลงมา คลกิที่ “New”. 
4) เลือก “Brochures and booklets” ที่อยู่ใน Available Templates. 
5) เลือก “Brochures” ที่อยู่ใน Available Templates. 
6) เลือกรูปแบบโบรชัวร์ที่ต้องการใช้ ถ้ายังไม่มี template ของตัวเอง Microsoft จะ

ดาวน์โหลดให้ 
 

 
ภาพที่ 4.3  แสดงการเลือกรูปแบบโบรชัวร์ 
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7) แบบโบรชัวร์ที่เลือกไว้จะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้ากระดาษเปล่าสามารถปรับแต่งได้เลย  
ดังภาพที่ 4.4 

 

 
ภาพที่ 4.4  รูปแบบโบรชัวร์ 

 
8) ถ้าต้องการเอาภาพอ่ืนมาใส่แทนภาพจาก template คลิกที่ภาพแลว้กด Delete 

 

 
ภาพที่ 4.5 แสดงการเลือกรูปภาพใส่โบรชัวร์ 
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9)  ถ้าต้องการใส่ภาพใหม่. 
- คลิกภาพตัวอย่างที่มากับ template 
- กด Delete เพ่ือลบภาพตัวอย่าง. 
- ไปที่ Insert แล้วเลือก Picture. 
- เลือกภาพที่ต้องการแล้วคลิก Insert. 
- รอให้ภาพที่เลือกไว้ปรากฏซึ่งมันอาจจะไม่ได้โผล่มาในขนาดหรือตําแหน่งตามที่คิดไว้ 
- คลิกแล้วลากมมุเพ่ือปรับขนาด จากน้ันคลิกแล้วลากภาพไปไว้ในตําแหน่งที่ต้องการ 

 
3. การทํารายงานหรือหนงัสอือ่านเพิ่มเติมสําหรบัเด็ก 

3.1 การจัดรูปแบบเอกสาร (Formatting Document)  
   3.1.1 การตกแต่งอักษรในเอกสารให้เป็นรูปแบบที่ต้องการ  

1)  คลิกที ่Ribbon “Home”  
2)  คลิกที ่Tab Menu “Font” หรือ “Ctrl+D”  
3)  คลิกเลือกรปูแบบตัวอักษร ที่ List Box: Font, Font style, Size  
4)  นอกจากน้ีคลิกเลือก Check Box ที่ Effects เพ่ือกําหนดตัวอักษรในรูปแบบอื่น ๆ  
5)  หากต้องการกําหนดช่องว่างตัวอักษร และตําแหน่งตัวอักษรที ่Tab Menu 

“Advanced”  
6)  กําหนดช่องว่างตัวอักษร และตําแหน่ง ที่ List Box: Scale (%), Spacing 

(Expanded ขยาย, Condensed สั้นกะทัดรัด), Position (Raised สูงข้ึน, Lowered ตํ่าลง)  
7)  ถ้าต้องการจัดช่องไฟให้กับตัวอักษรสามารถคลิกที ่Check Box: Kerning for 

fonts  
8)  ในส่วนของ Open Type Features จะประกอบด้วย Ligatures (ตัวอักษรควบ), 

Number spacing (ช่องว่างระหว่างตัวเลข), Number forms (รูปแบบตัวเลข), และ Stylistic sets 
(ชุดอักษรดัดแปลง)  

9)  ถ้าต้องการให้ตัวอักษรเหมือนตามบริบท ให้คลิกที ่Check Box: User 
Contextual alternates (เหมาะกับการใช้ Font ภาษาอังกฤษ) ดังภาพที่ 4.6       
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ภาพที่  4.6  การตกแต่งตัวอักษร 
 

3.1.2 การจัดรูปแบบข้อความให้ตรงตามรูปแบบท่ีต้องการ  
3.1.2.1 คลิกที ่Ribbon “Home”  
3.1.2.2 คลิกที ่Tab menu “Paragraph” หรือ Tab menu “Page Layout”  
3.1.2.3 คลิกเลือก การจัดรูปแบบอักษร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Indent and 

spacing และ Line and page break  
การจัดรูปแบบข้อความและช่องว่างบรรทัด(Indent and spacing) 

ประกอบด้วย  
 1)  Alignment (การจัดรูปแบบข้อความ) ซึ่งแสดงใน List box ให้ 
สามารถได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ซ้าย, กลาง, ขวา, พอดีและจัดรูปแบบใหพ้อดีแบบข้อความไทย  
 2)  Outline level (การเลือกระดับข้อความ) ซึ่งแสดงใน List Box ให ้
สามารถคลิกเลือกได้หลายระดับ ได้แก่ เน้ือหาข้อความ, Level1-9 เป็นต้น  
 3)  Indentation (การปรับย่อหน้า) สามารถปรับจํานวนวัดเป็นขนาด 
เซนติเมตร ได้ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา และจะมี List Box พิเศษ เพ่ือกําหนด First Line and 
Hanging โดยวัดเป็นขนาดเซนติเมตร สําหรับ Check box: Mirror indents มีไว้เพ่ือปรับย่อหน้า 
Inside และ Outside แทนด้านซ้ายขวา  
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 4)  Spacing (การปรับช่องว่าง) สามารถปรับจํานวนระหว่างห่างก่อน 
และหลังข้อความได้ และสามารถกําหนดช่องว่างระหว่างบรรทัดได้หลายรูปแบบได้แก่ Single, 1.5 
lines, Double, At least, Exactly Multiple สําหรับCheck box: Don’t add space between 
paragraphs of the same style มีไว้เพ่ือไม่ต้องเพ่ิมช่องว่างระหว่างบรรทัดในสไตล์เดียวกัน ดัง
ภาพที่  

 
ภาพที่ 4.7 การจัดรูปแบบข้อความและช่องว่างบรรทัด 

 
   3.2  การทําสารบัญอัตโนมัติ (TOC: Table of Contents)  

สารบัญในรายงานที่แสดงหัวข้อเร่ืองและการเรียงลําดับในแต่ละบทของรายงาน โดย 
Word จะดึงเฉพาะข้อความท่ีใช้สไตล ์หัวเรื่อง 1, หัวเรื่อง 2, หัวเรื่อง 3, ..., หัวเรื่อง 9 ซึ่งเป็นสไตล์
มาตรฐานที่มาพร้อมกับ Word มาทําเป็นสารบัญ และใส่เลขหน้าให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นหัวข้อใดที่
ต้องการให้มีอยู่ในสารบัญก็จะต้องเปลี่ยนเป็นสไตล์ หัวเรื่องเสียก่อน 

3.2.1 คลิก เมาส์ตรงตําแหน่งที่ต้องการใส่สารบัญ 
3.2.2 เลือกแท็บ References (การอ้างอิง) ในส่วน Ribbon Table of Contents 
3.2.3 คลิกไอคอน Table of Contents 
3.2.4 เลือกรูปแบบของ Table of Contents ที่ต้องการตาม Template 

         3.2.5 รอสักครู่โปรแกรมจะสร้างสารบัญให้อัตโนมัติ รวมทั้งใสห่มายเลขหน้าให้ด้วย 
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ดังภาพที่ 4.8 

 
ภาพที่ 4.8 การทําสารบัญอัตโนมัติ 

 
 
  2.4  การแก้ไขสารบัญ ถ้ามีการปรับปรุง 

  2.4.1  ให้คลิกที่หัวข้อสารบัญ 
  2.4.2  จะมีไอคอนแสดง Update Table ด้านบนของสารบัญ 
  2.4.3  ให้คลิกที่ไอคอนน้ี จะพบหน้าต่างแสดงให้เลือก 
       2.4.3.1 Update page numbers only ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเลข

หน้า 
       2.4.3.2 Update entire table ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหัวขอ้สารบัญ 

รวมทั้งหมายเลขหน้าด้วย (ถ้ามี) 
            2.4.4  รอสักครู ่โปรแกรมจะปรบัปรุงให้อัตโนมัติ 
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            2.5  การสรา้งบรรณานุกรมและเพิ่มแหล่งข้อมูล (Bibliographies)  
  การสร้างงานเอกสารในทุกครั้งข้อมูลที่ได้นํามาจัดทําเป็นเน้ือหาต่าง ๆอาจได้มาจาก

แหล่งค้นคว้าหลากหลาย เช่น นิตยสาร หนังสือ ตํารา เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งที่รูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกสห์รือบริการออนไลน์ เช่น ซีดีบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-
Book)หรือข้อมูลจากเว็บเพจเว็บไซต์ต่าง ๆเป็นต้น และหากเรานําเอาข้อมูลความรู้เหลา่น้ีมาใช้งาน
แล้วน้ันเราควรอ้างอิงไว้ในส่วนท้ายเอกสารที่เรียกว่า “บรรณานุกรม” ด้วย  
ก่อนสร้างบรรณานุกรมเราต้องทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดเก็บไว้ก่อน ซึ่งเราสามารถทําได้ดังน้ี  

1. คลิกที่คําสั่ง Manage Sources ในแท็บ References กลุ่ม Citations & Bibliography  
2. ในหน้าต่าง Source Manager คลิกปุ่ม New  
3. ในหน้าต่าง Edit Source คลิกที่หัวลูกศรช้ีลงของคําสั่ง Type of Source เพ่ือเลือกชนิด

ของบรรณานุกรม  
4. พิมพ์ข้อมูลรายละเอียดใส่ลงไป         คลิกปุ่ม OK  

ดังภาพที่ 4.10 – 4.11 

 
 

 ภาพที่ 4.9 การสร้างบรรณานุกรม 

 
 ภาพที่ 4.10 เมนูการสร้างบรรณานุกรม 
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ภาพที่ 4.11 เมนูการสร้างบรรณานุกรมและเพ่ิมแหล่งข้อมูล 
 
จากน้ันเริ่มสร้างบรรณานุกรม ตามขั้นตอนดังน้ี 
5. คลิกตําแหน่งที่ต้องการสร้างบรรณานุกรม  
6. คลิกที่คําสั่ง Bibliography ในแท็บ References กลุ่ม Citations & Bibliography 

 

 
 

ภาพที่ 4.12 การสร้างบรรณานุกรม 
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กิจกรรมท่ี 4.1 

1. สร้างแผ่นพับ (Brochures) โดยใช้รูปแบบ templates  เพ่ือสร้างใบความรู้ใน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยให้มีคอลมัน์  3 คอลัมน์ จํานวน  2 หน้า (หน้า – หลัง) 

2. ทํารายงานหรือหนังสืออ่านเพ่ิมเติมสําหรับเด็ก โดยให้มีจาํนวน หน้า 10 -20 หน้า โดย
ดาว์นโหลดข้อมูล ภาพ  เน้ือหา จากเว็บไซด์ อย่างน้อย 3 เว็บไซด์ ใส ่สารบัญ บรรณานุกรม 
โดยใช้คําสั่งสร้างสารบัญอัตโนมัติ (TOC: Table of Contents) และการสร้างบรรณานุกรม
และเพ่ิมแหล่งข้อมูล (Bibliographies)  
 
แนวทางการประเมินกิจกรรมที่ 4.1 
1. แผ่นพับ (Brochures) ที่มี 3 คอลัมน์ จํานวน  2 หน้า (หน้า – หลัง) เรียงลําดับถูกต้อง 
การสร้างงานประกอบด้วยการแทรก อักษรศิลป์   การแทรกรูปภาพ  ตาราง (10 คะแนน) 
2. รายงานหรือหนังสืออ่านเพ่ิมเติมสําหรับเด็ก มีการใช้ขอ้มูลมาจากเว็บไซด์อย่างน้อย – 
เว็บไซด์ การทํารายงานประกอบด้วย สารบัญ บรรณานุกรม โดยใช้คําสั่งสร้างสารบัญ
อัตโนมัติ (TOC: Table of Contents) และการสร้างบรรณานุกรมและเพ่ิมแหล่งข้อมลู 
(Bibliographies) โดยใช้คําสั่งจากโปรแกรม (10 คะแนน) 

 
 
ตอนท่ี 2 ทักษะการผลิตสื่อด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

 โปรแกรม Microsoft Excel เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพอย่างย่ิงในการดึงความหมายที่
ซ่อนอยู่ในข้อมูลจํานวนมากออกมา แต่ยังทํางานได้ดีสําหรับการคํานวณอย่างง่ายและการติดตาม
ข้อมูลเกือบทุกชนิดด้วยเช่นกัน กุญแจสําคัญของความสามารถทั้งหมดน้ัน คือ ตารางของเซลล์ เซลล์
อาจมีข้อมูลตัวเลข ข้อความ หรือสูตร คุณใส่ข้อมูลในเซลล์ จากน้ันจัดกลุ่มข้อมูลเหล่าน้ันเป็นแถวและ
คอลัมน์ ซึ่งทําให้คุณสามารถเพ่ิมข้อมูล เรียงลําดับและกรองข้อมูลน้ัน ใส่ข้อมูลลงในตาราง และสร้าง
แผนภูมิที่สวยงามได้ ลองมาดูขั้นตอนพ้ืนฐานที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ 

1. การเปิดเอกสารใน Microsoft Excel 
1.1 คลิก ไฟล ์    ใหม ่
1.2 ภายใต้ ใหม่ ให้คลิกที ่เวิร์กบุ๊กเปล่า 
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ภาพที่ 4.13 การเปิดใช้งานเวิร์กบุ๊กเปล่า 
 

1.3 คลิกปุ่ม Save หรือ เมน ูFile  
1.4  คลิกปุ่ม Save  
เทมเพลตจะทํางานด้านการต้ังค่าและการออกแบบส่วนใหญ่ให้คุณแล้ว ดังนั้นคุณจึงสามารถ

มุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลของคุณได้เลยเมื่อคุณเปิด Excel คุณจะเห็นเทมเพลตสําหรับงบประมาณ 
ปฏิทิน ฟอร์ม รายงาน และอื่น ๆ 
 
2. การใส่ข้อมูลลงในเซลล์เวิร์กชีต 

มีหลากหลายตัวเลือกเมื่อต้องการใส่ข้อมูลด้วยตนเองใน Excel เราสามารถใส่ข้อมูลได้ใน
เซลล์เดียวหรือหลายเซลล์หรือในหลายเวิร์กชีตในเวลาเดียวกันได้ ข้อมูลที่ใส่อาจเป็นตัวเลข ข้อความ 
วันที่ หรือเวลา เราสามารถจัดรูปแบบข้อมูลได้หลากหลายวิธีและยังมีการต้ังค่าหลาย ๆ อย่างที่
สามารถปรับเพ่ือช่วยให้การใส่ข้อมูลง่าย ๆ 

- คลิก ไฟล์  ใหม่ 
- ภายใต้ ใหม่ ให้คลิกที่ เวิร์กบุ๊กเปล่า ใส่ข้อความหรือตัวเลขในเซลล์ 
- บนเวิร์กชีต ให้คลิกที่เซลล์ 

   -  พิมพ์ตัวเลขหรือข้อความท่ีคุณต้องการ แล้วกด Enter หรือ Tab  
2.1 ใส่ตัวเลขท่ีมีตําแหน่งทศนยิมคงที่ 

- บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก 
- คลิก ขั้นสูง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ ภายใต้  

ตัวเลือกการแก้ไข 
- ในกล่อง ตําแหน่ง ให้ใส่ตัวเลขที่มีค่าบวกสําหรับจํานวนหลักที่จะแสดงทาง

ด้านขวาของเลขทศนิยม หรือใส่ตัวเลขที่มีค่าลบสําหรับจํานวนหลักที่จะแสดงทาง
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ด้านซ้ายของเลขทศนิยม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ 3 ในกล่อง ตําแหน่ง แล้วพิมพ์ 
2834 ลงในเซลล์ ค่าที่ได้จะปรากฏเป็นเป็น 2.834 ถ้าคุณใส่ -3 ในกล่อง ตําแหน่ง 
แล้วพิมพ์ 283 ค่าที่ได้จะเท่ากับ 283000 

- บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ แล้วใส่ตัวเลขที่คุณต้องการข้อมูลที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์
ก่อนเลือกตัวเลือก ตําแหน่งทศนิยมคงที่ จะไม่ได้รับผลกระทบ 

2.2 ใส่วันที่หรือเวลาในเซลล์ 
- บนเวิร์กชีต ให้คลิกที่เซลล์ 
- พิมพ์วันที่หรือเวลาต่อไปน้ี 

 สําหรับวันที่ ให้ใช้เครื่องหมายทับหรือยัติภังค์เพ่ือแยกส่วนของวันที่ 
ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 9/5/2560 หรือ 5-ก.ย.-2560 

 เมื่อต้องการใส่เวลาที่ยึดตามนาฬิกาแบบ 12 ช่ัวโมง ให้ใส่เวลาโดยตามด้วย
ช่องว่างแล้วพิมพ์ a หรือ p หลังจากเวลา ตัวอย่างเช่น 9:00 p มิฉะน้ัน 
Excel จะใส่เวลาให้เป็น AM 

หมายเหตุ    
 เมื่อต้องการใส่วันที่หรือเวลาที่เป็นปัจจุบันเสมอเมื่อคุณเปิดเวิร์กชีตอีกครั้ง คุณสามารถใช้

ฟังก์ชัน TODAY และ NOW 
 เมื่อคุณใส่วันที่หรือเวลาในที่เซลล์หน่ึงเซลล์ ค่าที่ได้จะปรากฏอยู่ในรูปของวันที่หรือเวลา

เร่ิมต้นสําหรับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือในรูปแบบที่นําไปใช้กับเซลล์น้ันก่อนที่คุณใส่วันที่หรือ
เวลา รูปแบบวันที่หรือเวลาเริ่มต้นจะยึดตามการต้ังค่าวันที่และเวลาในกล่องโต้ตอบ 
“ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา” (แผงควบคุม วันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค) ถ้าการต้ังค่า
เหล่าน้ีบนคอมพิวเตอร์ของคุณถูกเปลี่ยนแปลง วันที่และเวลาในเวิร์กบุ๊กของคุณที่ไม่ได้ถูก
จัดรูปแบบโดยใช้คําสั่ง “จัดรูปแบบเซลล์” จะถูกแสดงตามการต้ังค่าเหล่าน้ัน 

 
3. การสรา้งสตูรอย่างงา่ย 

การบวกตัวเลขเป็นเพียงหน่ึงในสิ่งที่คุณสามารถทําได้ แต่ Excel ยังสามารถทําการคํานวณ
ทางคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ด้วย ลองใช้สูตรง่าย ๆ บางสูตรเพ่ือบวก ลบ คูณหรือหารตัวเลขของคุณ 
เลือกเซลล์และพิมพ์เคร่ืองหมายเท่ากับ (=) ซึ่งจะบอกให้ Excel ทราบว่าเซลล์น้ีจะมีสูตรอยู่ 
พิมพ์ตัวเลขและตัวดําเนินการการคํานวณรวมกัน เช่น เคร่ืองหมายบวก (+) สําหรับการบวก 
เครื่องหมายลบ (-) สําหรับการลบ เครื่องหมายดอกจัน (*) สําหรับการคูณ หรือเครื่องหมายทับ (/) 
สําหรับการหาร ตัวอย่างเช่น ใส่  =2+4, =4-2, =2*4 หรือ =4/2 กด Enter เพ่ือทําการคํานวณ 

ตัวอย่าง 

 A B C 
1 ข้อมูล   
2 2   
3 5   
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เวิร์กบุ๊กด้านล่างแสดงตัวอย่างสูตรอย่างง่าย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรที่มีอยู่แล้ว หรือใส่

สูตรของคุณเองเพ่ือศึกษาวิธีการทํางานและดูผลลัพธ์ของสูตรได้ 
 

สูตร  คําอธิบาย  ผลลัพธ์ 
'=A2+A3 บวกค่าในเซลล์ A1 และ A2 =A2+A3 
'=A2-A3 ลบค่าในเซลล์ A2 จากค่าใน A1 =A2-A3 
'=A2/A3 หารค่าในเซลล์ A1 ด้วยค่าในเซลล์ A2 =A2/A3 
'=A2*A3 คูณค่าในเซลล์ A1 ด้วยค่าในเซลล์ A2 =A2*A3 
'=A2^A3 ยกค่าในเซลล์ A1 จนถึงค่าเอ็กซ์โพเนนเชียล 

ที่ระบุใน A2 
=A2^A3 

 
คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปน้ี และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพ่ือให้

สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าจําเป็น คุณสามารถปรับความกว้างของ
คอลัมน์เพ่ือดูข้อมูลทั้งหมดได้ 

 
สูตร คําอธิบาย ผลลัพธ์ 

'=5+2 บวก 5 กับ 2 =5+2 
'=5-2 ลบ 2 จาก 5 =5-2 
'=5/2 หาร 5 ด้วย 2 =5/2 
'=5*2 คูณ 5 ด้วย 2 =5*2 
'=5^2 5 ยกกําลัง 2 =5^2 

 
4) การใชสู้ตรตัดเกรดผลการเรียน  

โปรแกรม Microsoft Excel สามารถตัดเกรดได้และง่ายด้วย โดยการตัดเกรดนี้จะใช้
โครงสร้างสูตร IF แบบง่าย ๆ ที่เรียกกันว่า “การใช้ IF แบบกําหนดเง่ือนไขแตกต่อกรณีที่ไม่ใช่” สูตร
น้ีจะช่วยแปลผล เกรดของนักเรียนออกมาให้เราได้เลย โดยที่ไม่ต้องน่ังคํานวณ วัดเทียบคะแนนเองให้
เมื่อยตา 

วิธีการก็คือเราต้องสร้างเซล ที่เป็นเง่ือนไขข้ึนมาก่อนที่จะ สร้างตารางเพ่ือกรอกเกรดของ
นักเรียน แล้วใช้เง่ือนไขที่เราสร้างขึ้นไปกรอกสูตรลงในในช่องเกรดของนักเรียนแต่ละคน เอาเป็นว่า 
เรามาทําไปทีละข้ันตอนพร้อม ๆ กันครับ 

1. สร้างสูตรเง่ือนไข IF ขึ้นมา เพ่ือกําหนดคะแนนที่จะแปรผลเป็นเกรด 
กําหนดให้เซลล์ B2:C2 เป็นตารางคะแนน : เกรด 
ถ้าสอบได้ต้ังแต่  80 คะแนนข้ึนไปให้ได้เกรด  A 
ถ้าสอบได้ต้ังแต่  70 คะแนนข้ึนไปให้ได้เกรด  B 
ถ้าสอบได้ต้ังแต่  60 คะแนนข้ึนไปให้ได้เกรด  C 



 
239 

 
 

ถ้าสอบได้ต้ังแต่  50 คะแนนขึ้นไปให้ได้เกรด  D 
ถ้าสอบได้น้อยกว่า  50 คะแนนให้ได้เกรด  F 

2. ก่อนการเขียนสูตรเพ่ือคํานวณ จําเป็นต้องมี ตารางคะแนนของนักเรียนพร้อมแล้ว 
เรียบร้อย ถ้าเกิดมีตารางexcel รวมคะแนนแล้ว ก็สามารถดึงมาใช้ได้เลย แต่หากไมม่ี ใหส้ร้างขึ้นมา
ใหม่ โดยจะต้องมีช่อง รหัสนักเรียน /ช่ือ-นามสกุล / คะแนนที่ได้ / เกรด (ช่องเกรดให้เว้นว่างไว้ไม่
ต้องกรอก เน่ืองจากเราจะใส่สูตร) 

3. วิธีเขียนสูตรลงใน ช่องเกรด ให้เลือกเซล และกรอกสตูรลงในช่องด้านบน ดังนี้ : =if 
แล้วจากน้ันลองสังเกตเง่ือนไขที่เราต้องกรอก จากปรากฏ

เป็น “=IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])” ดังภาพ 
ซึ่งแต่ละตัว มคีวามหมายตามน้ี 
logical_test: ค่าหรือเง่ือนไขใด ๆ ที่กําหนดและสามารถใช้ประเมินเพ่ือคืนค่า จริง หรอื 
เท็จ 
value_if_true: คืนค่า ผลลพัธ์ ถ้าเง่ือนไขจาก logical_test เป็นจริง 
Value_if_false: คืนค่า ผลลัพธ์ ถ้าเง่ือนไขจาก logical test เป็นเท็จ 
จากเง่ือนไขสูตรที่โปรแกรมกําหนดให้นั้น สาํหรับการตัดเกรดแล้ว สามารถใส่สูตรได้ดังนี้ 
=IF(B2<50,"F",IF(B2<60,"D",IF(B2<70,"C",IF(B2<80,"B","A")))) 

 

 
 

ภาพที่ 4.14 แสดงการตัดเกรดผลการเรียน 
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4. นําสูตรข้างต้น ใส่ในช่องเกรดของนักเรียนทุก ๆคน แต่จะต้องเปลี่ยนค่า B2 เป็นหมายเลข
เซลช่องเกรดของนักเรียนคนน้ัน ๆ เท่าน้ีโปรแกรมก็จะคํานวณเกรดให้โดยอัตโนมัติหรือคัดลอกสูตร
ลงมาที่นักเรียนคนอ่ืน ๆ 
 
5. แสดงข้อมูลของคุณในแผนภูมิ 

เครื่องมือการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วจะแนะนําแผนภูมิที่เหมาะกับข้อมูลของคุณ และช่วย
นําเสนอข้อมูลเป็นภาพด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง 

1. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิ 
2. คลิกปุ่ม การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ซึ่งปรากฏที่มุมขวาล่างของสิ่งที่คุณเลือก 
3. คลิก แผนภูมิ ให้เลื่อนเมาส์ไปตามแผนภูมิที่แนะนํา เพ่ือดูว่าแผนภูมิใดเหมาะที่สุด

สําหรับข้อมูลของคุณ แล้วคลิกแผนภูมิที่คุณต้องการ 

 
ภาพที่ 4.15 แสดงการตัดเกรดผลการเรียนและแสดงแผนภูมิ 

 
 

กิจกรรมที่ 4.2 
1. ออกแบบการสร้างใบงานหรือใบความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านรับผิดงานโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft   Excel โดยประกอบด้วย การแทรกข้อความ ตาราง ภาพ  แผนภูม ิ หรือ อ่ืน ๆ 
2. ออกแบบการสร้างตารางเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการสอบภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรยีนที่ 2 ใน

รูปแบบแผนภูมิแท่ง พร้อมทัง้แสดงการใช้สูตรคํานวณเพ่ือตัดเกรดผลการเรียน 
 

แนวทางการประเมินกิจกรรมที่ 4.2 
1. ใบงานหรือใบความรู้ใช้โปรแกรม Microsoft   Excel ทีป่ระกอบด้วย การแทรกข้อความ ตาราง 

ภาพ  แผนภูม ิ หรือ อ่ืน ๆครบถ้วน (10 คะแนน) 
2. ออกแบบการสร้างตารางเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนการสอบภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรยีนที่ 2 ใน

รูปแบบแผนภูมิแท่ง พร้อมทัง้แสดงการใช้สูตรคํานวณเพ่ือตัดเกรดผลการเรียน (10 คะแนน) 
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ตอนท่ี 3 ทักษะการผลิตสื่อด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 
โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สําหรับตกแต่งภาพถ่ายและ

ภาพกราฟิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย 
อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมสูงมากในขณะนี้ เรา
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง  ๆให้กับภาพและตัวหนังสือ 
การทําภาพขาวดํา การทําภาพถ่ายเป็นภาพเขียน การนําภาพมารวมกัน การ Retouch ตกแต่งภาพ 

เราสามารถเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นี้ได้ด้วยตัวเอง  เราสามารถที่
จะทําการแก้ไขภาพ ตกแต่งภาพ ซ้อนภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ 
การใส่ข้อความประกอบลงในภาพด้วย  และเน่ืองด้วย Adobe Photoshop มีการพัฒนาโปรแกรม
มาอย่างต่อเน่ือง ทําให้เราจําเป็นต้องศึกษาคําสั่งต่าง ๆ ให้เข้าใจ แต่ที่สําคัญเมื่อคุณเรียนรู้การใช้
คําสั่งในเวอร์ช่ันเก่าคุณก็ยังคงสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับเวอร์ช่ันใหม่ ๆ ได้ 
 
1. เครื่องมือและคาํสัง่ต่าง ๆใน โปรแกรม Adobe PhotoShop 
ส่วนที่ 1 Menu Bar   แถบควบคุมโปรแกรม 

 
 

     1. File หมายถึง รวมคําสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ เช่น สร้างไฟล์ใหม่, เปิด, ปิด, บันทึก
ไฟล์, นําเข้าไฟล์, ส่งออกไฟล์ และอื่น  ๆ ที่เก่ียวกับไฟล์ 

2. Edit หมายถึง รวมคําสั่งที่ใช้สําหรับแก้ไขภาพและปรับแต่งการทํางานของโปรแกรม
เบ้ืองต้น เช่น ก๊อปป้ี, วาง, ยกเลิกคําสั่ง, แก้ไขเคร่ืองมือและอ่ืน  ๆ 
3. Image หมายถึง รวมคําสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ เช่น สี, แสง, ขนาดของภาพ (image 
size), ขนาดของเอกสาร (canvas), โหมดสีของภาพ, หมุนภาพและอ่ืน  ๆ 

      4. Layer หมายถึง รวมคําสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์, แปลงเลเยอร์ และ
การจัดการกับเลเยอร์ในด้านต่าง  ๆ 
      5. select  รวมคําสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรือพ้ืนที่บนรูปภาพ (Selection) เพ่ือนําไปใช้
งานร่วมกับคําสั่งอ่ืน  ๆ เช่น เลือกเพ่ือเปลี่ยนสี, ลบหรือใช้เอฟเฟ็กต์ต่าง  ๆ กับรูปภาพ 
      6. Filter เป็นคําสั่งการเล่น Effects ต่าง ๆสําหรับรูปภาพและวัตถุ 
      7. View เป็นคําสั่งเก่ียวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่าง ๆ เช่น การขยายภาพ
และย่อภาพให้ดูเล็ก 
      8. Window  เป็นส่วนคําสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆที่จําเป็นในการใช้
สร้าง Effects ต่าง ๆ 
      9. Help เป็นคําสั่งเพ่ือแนะนําเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมและจะมีรายละเอียดของโปรแกรมอยู่
ในน้ัน 
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ส่วนที่ 2   Tool Bar  แถบเคร่ืองมือ 
           Tool Panel (ทูลพาเนล) หรอืกล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง  ๆ ทีใ่ช้ใน
การวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือเหล่าน้ีมีจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเคร่ืองมือที่ทําหน้าที่
คล้าย  ๆ กันไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณมุมด้านล่างดังภาพ 2 เพ่ือ
บอกให้รู้ว่าในปุ่มน้ียังมีเครื่องมืออ่ืนอยู่ด้วย 
 
ส่วนที่ 3   Option bar สิง่ที่ควบคุมเคร่ืองมือที่ใช้งาน Tools control menu 

 

 
        
 Option Bar (ออปช่ันบาร์) เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าการทํางานของเคร่ืองมือต่าง  ๆ โดย
รายละเอียดในออปช่ันบาร์จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เราเลือกจากทูลบ็อกซ์ในขณะนัน้ เช่น เมื่อเรา
เลือกเครื่องมือ Brush (พู่กัน) บนออปช่ันบาร์จะปรากฏออปช่ันที่ใช้ในการกําหนดขนาดและลักษณะ
หัวแปรง, โหมดในการระบายความโปร่งใสของสีและอัตราการไหลของสี เป็นต้น 
ส่วนที่ 4   Windows Desing พื้นที่ออกแบบ 
      เป็นพ้ืนที่ว่างสําหรับแสดงงานที่กําลังทําอยู่  
 
 
 
 

ภาพที่ 4.16 พ้ืนที่ออกแบบ 
ส่วนที่ 5  Panel menu  เมนูของพืน้ที่ทาํงาน 

 Panel (พาเนล) เป็นวินโดว์ย่อย  ๆ ที่ใช้เลอืกรายละเอียดหรือคําสั่ง 
ควบคุมการทํางานต่าง  ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนล 

     อยู่เป็นจํานวนมาก เช่น พาเนล Color ใช้สําหรับเลือกสี, พาเนล 
     Layers ใช้สําหรับจัดการกับเลเยอร์ และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสีตรง 
     ตําแหน่งทีช้ี่เมาส์ รวมถึงขนาด/ตําแหน่งของพ้ืนที่ที่เลือกไว้  
 
 

ส่วนที ่6  Control Bar  
       ใช้ในการเก็บการใช้งานโปรแกรม การปิดโปรแกรมเมื่อไม่ต้องการใช้แล้วยังสามารถจะย่อ
หน้าต่างโปรแกรมให้เลก็ลงตามต้องการได้ ไว้ใช้ในกรณีใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืน ๆ 
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มี 3 ปุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย 
1. Minimize   คือ  การพับโปรแกรมมาเกบ็ไว้ที่ ทาร์สบาร์ด้านล่าง 
2. Restorn     คือ  การย่อหน้าต่างโปรแกรม ให้เล็กลงหรือให้เต็มหนา้จอ 
3. Close        คือ  การใช้ปิดโปรแกรมเมือ่ไม่ต้องการใช้งาน 

 

ตัวอย่างเครื่องมือและคาํสั่งต่าง ๆ 
 

 อุปกรณ์มาคี์(Marquee Tools )เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการเลือกพ้ืนท่ี ของภาพตามต้องการ โดยมีให้เลือกโดย
การคลิกเม้า ค้างตรงรูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆด้านข้าง โดยจะ
มีแบบให้ เลือก ท้ัง สี่เหลี่ยม วงรี เส้นนอน เส้นต้ัง 

 

 อุปกรณ์เคลื่อนย้าย (Move Tool ) เป็น 
อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการเคลื่อนย้ายภาพ หรือบนชั้น 
Layer ท่ีเรากําลังทํางานอยู่ไปในตําแหน่งต่าง ๆ 

 อุปกรณ์แลซโซ ( Lasso Tools) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการเลือกพ้ืน ท่ีการทํางานแบบอิสระโดยเริ่มจากพื้นท่ี
จากจุดเร่ิมจน วนมาพบกันอีกคร้ัง โดยตัดในลักษณะใดก็
ได้รูปแบบ ใดก็ได้..แล้วต้องกลับมาบรรจบท่ีจุดเริ่มต้นกัน
อีกครั้ง ซ่ึงจะเกิดเส้น Selection ขึ้นมา. 

 

 อุปกรณ์เมจิควอนด์ ( Magic Wand Tool ) 
เป็นอุปกรณ์ให้เลือกพ้ืนท่ี การทํางานเช่นกันโดยจะ
เลือกพ้ืนท่ีท่ีมีสีโทนเดียว กันหรือมีสีโทนคล้าย ๆกัน..
ใช้ในการสร้างเส้น. Selection เฉพาะพ้ืนท่ี 

 อุปกรณ์เพ้นท์สี (AirBrush Tool) ใช้พ้นสีท่ีเรา
เลือกบนพื้นท่ีท่ีเรา ต้องการ ซ่ึงลักษณะท่ีได้จะเหมือนกับ
การพ่นด้วย Air Brush 

 
 อุปกรณ์ Paint Brus เป็นอุปกรณ์สําหรับการ 

วาดภาพและระบายสีซึงลักกษณะการใช้งานจริง  ๆ 
จะมีให้เลือกใช้หลายตัว 

 อุปกรณ์รับเบอร์ แสตมป์ ( Rubber stemp 
Tool ) ลักษณะในการใช้ก็คล้าย กับตรายางนั้นแหละ
ครับเป็นการคัดลอกชิ้นงานออกมา ลักษณะการใช้งานก็
ไปคลิกท่ีรูปภาพโดยให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้ด้วยพูดอีกอย่าง
เป็นการโคลนนิ่งภาพนั้นเอง 

 

 อุปกรณ์ยางลบ ( Eraser Tool ) ก็ทําหน้าท่ี
คล้ายยางลบนั้น แหละใช้ลบส่วนต่าง ๆของภาพที่เรา
ไม่ต้องการ 

 อุปกรณ์ดินสอ ( Pencil Tool ) ลักษณะการ
ทํางานก็คล้ายดนิสอ ใช้วาดภาพ เป็น อุปกรณ์เคร่ืองมือ
แบบเดียวกับ Paint Brush 

 
 อุปกรณ์โฟกัส ( Blur Tool )เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้

สําหรับปรับค่า ความคมชัดของสีภาพซ่ึงประกอบด้วย 
Blur, Sharpen เลือกโดยการคลิกเม้าค้างใว้ 

 อุปกรณ์โทนนิ่ง ( Dodge Tool ) ใช้ในการปรับค่า
โทนสีของ ภาพให้สว่างหรือมืด ซ่ึงจะมีเครื่องมือให้เลือก
อีกคือ Dodge,Burn,Sponge 

 
 อุปกรณ์ปากกา ( Pen tool )ใช้ในการสร้าง

เส้นภาพสํา หรับวาดภาพซ่ึงจะสร้างเส้นตรงก่อนแล้ว
ดัดให้ โค้งตามต้องการ 

 อุปกรณ์ไทป์ ( Type Tool ) เป็นอุปกรณ์ใช้
สําหรับสร้างตัวอักษร โดยสามารถเลือกสีได้ด้วยและมีให้ 
เลือก2แบบ ได้แก่ การสร้างตัวอักษรทึบและแบบโปร่ง
เพ่ือเติมสีทีหลัง 

 

 อุปกรณ์ไล่ระดับสี ( Linear Gradient Tool ) 
เป็นการระบายสีภาพโดย การไล่เฉดสีท่ีเราต้องการ
เม่ือดับเบิ้ลคลิกจะมีให้ เลือกหลายลักษณะตามที่เรา
ต้องการ 

 อุปกรณ์ถังสี ( Paint Bucket Tool ) ใช้ในการเท 
หรือละเลงสีระบายลง บนภาพหรือพ้ืนท่ีท่ีได้เลือกใว้ 

   อุปกรณ์ดูดสี ( Eyedropper Tool ) เป็น
เครื่องมือในการดูดสีท่ีมีอยู่ใน ภาพเพ่ือนําสิ่งนั้นไปใช้
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เหมาะกับการเทลงพ้ืน ท่ีขนาดกว้าง ในบริเวณอ่ืนโดยจะถือเป็น Foreground Corlor 

 อุปกรณ์แฮนด์ ( Hand Tool ) เป็นเคร่ืองมือใช้
เลื่อนภาพบนจอ จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเม่ือเราได้ขยายภาพ
ล้นหน้าจอ แล้วเท่านั้น 

  
 อุปกรณ์แว่นขยาย ( Zoom Tool ) ใช้ใน

กรณีท่ีเราต้องการ ท่ีจะย่อ/ขยายภาพในจอ หรือ 
ขยายเพ่ือจะได้ทํา ได้ละเอียดมากย่ิงข้ึน 

ที่มา : http://www.maechai.ac.th/art/photo/workshop.htm 
 

2. เริ่มต้นการสร้างชิ้นงาน 
1) เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาคลิกทีปุ่่ม Start     Programs    Adobe Photoshop 

เพ่ือเข้าสู่โปรแกรม 
2) สร้างช้ินงาน โดยไปที่ File เลือกเมนู New หรือ กด Ctrl+N เพ่ือสร้างช้ินงาน 
3) ขั้นตอนต่อมา เป็นการกําหนด คุณสมบัติช้ินงานที่จะทําการสร้าง ดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ภาพที่ 4.17 การเริ่มต้นสร้างช้ินงาน 
การต้ังค่าช้ินงานประกอบด้วย  

- Name   คือ ต้ังช่ือช้ินงานที่ต้องการ 
- Preset  คือ ค่าโปรไฟล์ที่โปรแกรมมใีห้สามารถกําหนด Preset ของตัวเองได้  
- Width   คือ การกําหนดความกว้างของช้ินงาน 
- Height  คือ การกําหนดความสูงของช้ินงาน 
- Resolution  คือ การกําหนดความละเอียดของภาพ 
- หน่วยมาตราวัดของช้ินงานท่ีสร้าง (Centimeters) มีหลายหน่วยวัด สามารถปรับให้

เหมาะสมกับช้ินงานได้ 
- Color Mode  คือ โหมดสทีี่โปรแกรมมีให้สามารถเลือกให้เหมาะสมกับช้ินงานได้ 
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- การบีบอัดเม็ดสีในภาพ (bit) ใหม้ีความคมชัดสวยงาม 
- Background Contents คือ การกําหนดสีพ้ืนหลัง ในการเร่ิมสร้างช้ินงาน 
- Advanced คือ การกําหนดค่าระดับสูง สามารถกําหนดเองได้ทั้งหมด 
- Image Size คือ บอกขนาดพ้ืนที่ของไฟล์งานที่จะทําการสร้าง 
- เป็นส่วนสุดทา้ยในการต้ัง เมื่อต้ังค่าเสร็จ (ช่อง ok, cancel, Save Preset...) สามารถเริ่ม

สร้างช้ินงานได้เลย 
4) กดปุ่ม OK เพ่ือเริ่มสร้างช้ินงาน 

 

2.1 การแทรกข้อความ Type    เข้าไปในชิ้นงาน 
1) ให้สร้างช้ินงาน Project ขึ้นมาใหม่โดยให้ต้ังช่ือ Project ว่า ประดิษฐ์อักษร  

2) ต่อมาจะปรากฏหน้าต่างออกแบบช้ินงาน ให้ คลิกเครื่องมือ “Type” จากน้ันให้
พิมพ์ข้อความลงบนหน้าต่างออกแบบได้เลย 

 

 
 

ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างการแทรกข้อความ 
2. การใส่ตัวอักษรในภาพ 

2.1 วิธีเปิดไฟล์ภาพจากโปรแกรม Photoshop โดยตรง  
 - เปิดภาพโดยใช้เมนูของโปรแกรม Photoshop เลือก File - Open  
 - แล้วเลือกที่ ๆ เราเก็บภาพไว้ แล้วทําการดับเบ้ิลคลิกทีภ่าพ 

เปิดภาพโดยใช้คําสั่งคีย์ลัด คลิกที่ภาพที่จะเปิด แล้วกดปุ่ม Ctrl + O 
2.2 วิธีเปิดไฟล์ภาพจากโปรแกรม Mini Bridge  

- ก่อนอ่ืนเราต้องเปิดแผงหน้าต่างของ Mini bridge ซึ่งเป็น Extension ตัวหน่ึงของ 
Photoshop โดยเปิดจากโปรแกรม Photoshop ใช้โปรแกรมเมนู Window -  Extensions -  Mini 
bridge ก็จะเห็นแผงของโปรแกรม Mini bridge แสดงอยู่ที่ด้านล่างของโปรแกรม Photoshop 
สําหรับการเปิดภาพทําโดย 

- คลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือก Open with - Photoshop 
- คลิกที่ภาพ แลว้ลากขึ้นมาที่พ้ืนที่ทํางานของโปรแกรม Photoshop โดยตรง 
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- ดับเบ้ิลคลิกทีภ่าพ 
2.3 วิธีเปิดไฟล์ภาพจากโปรแกรม Camera Raw  
     - การเปิดภาพด้วยวิธีนี้ เร่ิมแรกมักจะเป็นการเปิดภาพจากโปรแกรม Bridge ให้ไป 

แสดงที่โปรแกรม Camera Raw ซึ่งภาพที่ใช้เปิดมักจะเป็นภาพที่โหลดมาจากกล้องถ่ายภาพ หรือ ที่
เรียกว่า Raw File เพ่ือทําการปรับแต่งขั้นพ้ืนฐาน เล็ก น้อย แต่ถ้าการปรบัภาพยังไม่สมบูรณ์ และ
จําเป็นต้องใช้โปรแกรม Photoshop เพ่ิม 

ขั้นตอนการเปิดไฟล์ภาพทําโดยอยู่ที่โปรแกรม Bridge คลกิขวาที่ภาพ  
     - เลือก Open in Camera raw หรือใช้ คีย์ลัด Ctrl + R ภาพก็จะถูกเปิดที่

โปรแกรม Camera Raw  
     - ทําการปรับแต่งภาพ ถ้าผลที่ได้ยังไม่น่าพอใจ และต้องการโปรแกรม Photoshop ใน

การปรับแต่งเพ่ิมเติม ให้กดปุ่ม Open Image ที่โปรแกรม Camera Raw ภาพก็จะถูกส่งไปเปิดที่
โปรแกรม Photoshop  

การใส่ตัวอักษรในภาพเร่ิมจากเปิดภาพทีต่้องการใส่ตัวอักษรขึ้นมา 
1) คลิกเลือกเครื่องมือ Type Tool 
2) คลิกในภาพบริเวณที่ต้องการพิมพ์  
3) เลือกแบบอักษร ขนาด การจัดรูปแบบ และสีของอักษร 
4) พิมพ์ข้อความท่ีต้องการ 

 

 
 

ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างช้ินงานการแทรกภาพและข้อความ 
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เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จ เราจะใส่ Effect ให้กับข้อความกัน โดยไปคลิกที่ด้านล่างของแถบ 
Layer เป็นการ Add Layer Style จะมีแถบขึ้นมาให้เลือก Style คลิกที่ Stroke เพ่ือใส่เส้นขอบ
ให้กับตัวอักษร 

เมื่อคลิกที่ Stroke แล้วจะขึน้ Layer Style ให้เราต้ังค่าเส้นขอบ 
Size คือขนาดของเส้นขอบ 
Position คือตําแหน่งของเส้นขอบจะมี Outside, Inside และ Center 
Blend Mode คือเลือก Mode ที่จะใช้ปกติจะเป็น Normal 
Opacity คือความโปร่งใสของเส้นขอบ 
Fill Type คือการเติมลักษณะเส้นขอบ มีให้เลือกคือ Color เป็นสีตามปกติ Gradient คือ
แบบไล่สี และ Pattern คือเป็นสีตามรูปแบบ จะมีแบบใหเ้ลือก 

ในที่นี้เราจะเติมแบบ Color คือเป็นสีพ้ืน ๆ ธรรมดา เสร็จแล้วกด OK 
 

3. การสรา้งภาพจ๊ิกซอว์ 
 

 
 

ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างภาพเพ่ือทําจิ๊กซอว์ 
 

ขั้นตอนการทาํภาพจิ๊กซอว์ มีดังนี ้
 1. เปิดภาพที่ต้องการใส่ทําเป็นภาพจิ๊กซอว์เข้ามาใน Photoshop โดยไปท่ีเมนูบาร์ แล้ว
เลือก File          Open (ภาพที่เลือกมีขนาดความกว้าง 360 px.)    

2. ใช้พาเล็ต Layers ทําการคัดลอก Layers โดยการคลิกค้างที่ Layer แล้วทําการลากมา
วางที่ตําแหน่งที่ 1 หรืออาจใช้วิธีคลิกขวาที่ Layers เลือก Duplicate Layer.. ซึ่งจะทําให้มี Layers 
เพ่ิมข้ึนมาอีก 1 Layers    

3. คลิกที่ Layers ที่สร้างข้ึนใหม ่แล้วทําการเปิดใช้งานพาเล็ต Styles โดยการเลือกคลกิ  
 Style ที่ตําแหน่งที่ 2 (หากไม่มีพาเล็ต Styles สามารถเรียกใช้โดยใช้คําสั่ง Window        Styles) 
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ภาพที่ 4.20 ขัน้ตอนการทําภาพจิ๊กซอว์ 
 

4. ปรับค่า Opacity ตําแหน่งที่ 3 ของ Layers ที่ 2 ให้เหลือ 50%   
     

 
 

ภาพที่ 4.21 ขัน้ตอนการทําภาพจิ๊กซอว์(ปรับค่า Opacity) 

2 

1 

3 



 
249 

 
 

 5. ขั้นตอนน้ีบนภาพชิ้นงานของคุณก็จะมีลกัษะเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ แต่ยงัไม่สวยงาม เพราะ
ขนาดของจ๊ิกซอว์ไม่สมดุลย์กบัภาพ ให้ทําการดับเบ้ิลคลิกที่ Layers ที่ 2 จะปรากฏไดอะล็อกบอกซ์
ของ Layer Style ให้กําหนดค่าต่าง  ๆ ดังภาพ    
 

 
 

 เมื่อคลิก Ok จะได้ภาพจ๊ิกซอว์สวยงามดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 4.22 ภาพจ๊ิกซอว์ที่สมบูรณ์ 
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บันทึกงานเป็นไฟล์ PSD การทํางานในโปรแกรม Photoshop จะมีการปรับแต่งหลายแบบ 
เมื่อทําการบันทึก ต้องให้แน่ใจว่าได้เลือกสิ่งที่ได้ปรับแต่งไว้ในงานประเภทต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 
เช่น  Layer, Alpha channel และ อ่ืน ๆ แต่อย่าลืมดูให้แน่ใจว่าช่อง As a copy จะต้องไม่ถูกเลือก 
อีกอย่างเ พ่ือประหยัดเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์  ไม่ ต้องทําเครื่องหมายเลือกที่ ช่อง  Maximize 
compatibility ถ้าแน่ใจว่าไม่ได้นําไฟล์นี้ไปใช้กับ Photoshop ตระกูลอ่ืนเช่น Photoshop 
Lightroom เป็นต้น 

บันทึกงานเป็นไฟล์ TIFF (สําหรับงานพิมพ์) ก่อนบันทึกงาน ให้ทําการรวม Layer ให้เป็น 
Flat Layer ก่อน เพ่ือลดขนาดไฟล์ เพราะไฟล์ประเภทนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่อย่าลืมขณะ
บันทึกต้องแน่ใจว่าได้เลือกที่ช่อง Layer ไว้ด้วย กรณีนี้จะสามารถเปิดไฟล์เพ่ือมาแก้ไขในโปรแกรม 
Photoshop ได้อีก แต่ถ้าแน่ใจว่าไม่ต้องการกลับมาแก้ไขอีก ให้บันทึกโดยไม่ต้องเลือกช่อง Layer 
และให้กําหนดค่าใน TIFF Option แทนเพ่ือให้เหมาะกับความต้องการ 

บันทึกงานเป็นไฟล์ PNG การบันทึกงานประเภทน้ีจะมีขนาดไฟล์ที่ค่อนข้างเล็ก แต่ไม่ 
สามารถเรียกกลับมาแก้ไขใน Photoshop ได้อีก เหมาะกับงานประเภทที่ใช้แสดงผลบนเว็บไซด์ 

บันทึกงานเป็นไฟล์ JPEG ไฟล์ประเภทน้ีจะให้ภาพที่ค่อนข้างสวยงาม แต่ก็จะมีขนาดของ 
ไฟล์ใหญ่พอสมควร ก่อนที่จะบันทึกก็ลองปรับค่าคุณภาพของภาพตามประเภทของงานท่ีจะนําไปใช้
ต่อไปดูนะครับ สามารถปรับได้ต้ังแต่ 0 - 12 เรียงจากความละเอียดของภาพจากน้อยไปหามาก 
 

 
 

ภาพที่ 4.23 การบันทึกภาพ 
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กิจกรรมที่ 4.3 

1. ให้ท่านเข้าสู่เว็ปไซด์เพ่ือค้นหาภาพในการสร้างภาพโปสเตอร์ ขนาด 0.45 x 0.30 เมตร 
2. ทําการเปิดโปรแกรม Photoshop สร้างภาพโปสเตอร์ตามตัวอย่างที่แนบโดยภาพหรือข้อ

ความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 

แนวทางการประเมินกิจกรรมที่ 4.3 
สามารถสร้างภาพโปสเตอร์ ขนาด 0.45 x 0.30 เมตร ที่ประกอบด้วย สีพ้ืนหลัง ภาพและ
ข้อความ 
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เอกสารประกอบโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
สําหรับครใูนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 

ชุดที่ 5 ทกัษะการนําเสนอผลงาน 
 
 
 

 

 
 
 
 

โครงการเสรมิสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
(โครงการระยะที่ 1) 
 
 

 
นางวันเพ็ญ  สงัข์สุวรรณ รหสั 5630140432005 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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คํานํา 

 
เอกสารชุดที่ 5 ทักษะการนําเสนอผลงาน ผู้วิจัยจัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการ

วิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการเสริมสร้างทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT)  

สําหรับเอกสารชุดที่ 5 ทักษะการนําเสนอผลงาน มุ่งหวังพัฒนาให้ครูได้การแสดงออกหรือ
พฤติกรรมของครูที่แสดงให้เห็นถึงความรู้และทักษะเก่ียวกับการสร้างและการนําเสนอผลงานโดยใช้
โปรแกรมนําเสนอ“Power point เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อันจะส่งผลต่อการนําไปปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน
ต่อไป 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารชุดที่ 5 เลม่น้ี คงจะเป็นประโยชน์สําหรับครู และผู้ทีส่นใจ
ศึกษาทุกท่านได้เป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒ ิอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เขียนตํารา 
หนังสือทุกเล่มที่นํามาอ้างอิงในเอกสารฉบับน้ี  

 
 

  วันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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1. แนวคิด 
Microsoft PowerPoint  เป็นโปรแกรมสําหรับสร้างงานนําเสนอที่มีความทันสมัยและ

หลากหลาย ด้วยการผสมผสาน Multimedia เข้ากับสื่อที่นําเสนอให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ ทั้งไฟล์
วิดีโอ เสียง ภาพน่ิง ข้อความ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 1023 สามารถ
ช่วยให้สร้างงานนําเสนอได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วยส่วนประกอบของ Tab และ Ribbon กลุ่ม
คําสั่งการทํางานที่จะทําให้คุณสร้างงานนําเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ โปรแกรมมีขั้นตอนการใช้งานที่
ง่าย มี Template สําเร็จรูปให้เลือกใช้งาน สามารถตกแต่งและแก้ไขรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียงหรือ
บันทึกเสียงลงบนสไลด์ ใส่ลักษณะพิเศษให้กับงานนําเสนอและนําเสนอผลงานในรูปแบบของวิดีโอได้
อีกด้วย  
2. วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้เข้าใจบทบาทและความสําคัญของการนําเสนอข้อมูล 
2.  เพ่ือให้รู้หลกัการ วิธีการนําเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมการนําเสนอ 
3.  เพ่ือใหม้ีทกัษะการใช้โปรแกรมการนําเสนอ 
4.  เพ่ือใหม้ีนสิัยและส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

3. เนื้อหา 
ขั้นตอนการสร้างงานนําเสนอด้วย PowerPoint 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่รูปภาพ ตาราง กราฟต่าง ๆ 

สร้างสไลด์ 

กรอกข้อความ 

การสร้างภาพเคลือ่นไหว 

นําเสนอผ่านส่ือต่าง ๆ 
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ตอนท่ี 1 การสร้างสไลด์ 
1. รูปแบบการเปิดใช้งานโปรแกรม PowerPoint มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.1 การสรา้งงานนําเสนอเปล่า (Blank Presentation)  
1) คลิกที่ปุ่ม Start 2) คลิกที ่All Programs 3) คลิกที ่Microsoft Office  

 4) คลิกที่ PowerPoint 2013  
 

 
 

ภาพที่ 5.1 เปิดใช้งานโปรแกรม PowerPoint   
 

5)  คลิกเลือกรปูแบบของแผ่นสไลด์ Blank Presentation (จากรูปเลือกเป็นแผ่น
สไลด์เปล่า)  

 

 
 

ภาพที่ 5.2 เลือกรูปแบบแผ่นสไลด์   

คลกิ 
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1.2 การสร้างงานนําเสนอแบบใชชุ้ดรูปแบบ(Themes) 
วิธีสร้าง 1) คลิกแท็บ FILE 2) คําสั่ง New 3) เลือกรูปแบบ Theme ที่ต้องการเช่น 

Facet  4) เลือกลักษณะสทีี่ต้องการ เช่น สีม่วง 5) คลิกปุ่ม Create 
 

 
 

ภาพที่ 5.3 เลอืกรูปแบบแผน่สไลด์เรูปแบบ Theme     
 

 สามารถปรับแก้ไขและเปลีย่นรูปแบบเพ่ิมเติมของ Theme เช่น Color, Fonts, Effects, 
Background Styles ได้ที่ Variants 
 

 
ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างรูปแบบแผ่นสไลด์เรูปแบบ Theme  

    
2. แทรกสไลด์ใหม่ บนแท็บหน้าแรก ให้คลิกครึ่งล่างของสไลด์ใหม่แล้วเลือกเค้าโครงสไลด์ 
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3. บันทึกงานนําเสนอของคุณ 
1) บนแท็บ ไฟล์ ให้เลือก บันทึก 
2) เลือกหรือเรียกดูโฟลเดอร์ 
ในกล่อง ช่ือไฟล์ ให้พิมพ์ช่ือสําหรับงานนําเสนอของคุณ แล้วเลือก บันทึก 
 

 
 

ภาพที่ 5.4 การบันทึกงานนําเสนอ     
 
 

กิจกรรมที่ 5.1 
1.อธิบายข้ันตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
2.ให้ท่านสร้างงานการนําเสนอ โดยใช้คําสั่งใน Ribbon Design และกลุม่คําสั่งย่อย
โดยนําเทคนิคที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้โดยนําเสนอข้อมูลและบันทึกขอ้มูลต้ังช่ือไฟล์
งาน  

 แนวทางการประเมินกิจกรรมที่ 5.1 
1.อธิบายข้ันตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  ได้ถูกต้อง 
2.ประเมินงานการนําเสนอที่ใช้คําสั่งใน Ribbon Design และกลุ่มคําสั่งย่อยโดยนํา
เทคนิคที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ การบันทึกข้อมูลต้ังช่ือไฟล์งาน (10 คะแนน) 
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ตอนท่ี 2 การกรอกข้อมูล  
1. เลือก สไลด์ใหม่ แล้วเลือกเคา้โครงสไลด์ แล้วเริ่มพิมพ์ข้อความ ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 5.5 การพิมพ์ข้อความ     
 

2. จัดรูปแบบข้อความของคุณ 
1) เลือกข้อความ 
2) ภายใต้ เครื่องมือการวาด ให้คลิก รูปแบบ 

 

 
 

ภาพที่ 5.6 การจัดรูปแบบข้อความ     
 

3) เลือกทําอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี้ 
4) เมื่อต้องการเปล่ียนสีข้อความของคุณ ให้เลอืก สีเติมข้อความ แล้วเลือกสี 
5) เมื่อต้องการเปล่ียนสีเส้นกรอบข้อความของคุณ ให้เลือก เส้นกรอบข้อความ แล้ว

เลือกส ี
6) เมื่อต้องการใช้เงา การสะท้อน เรืองแสง ยกนูน การหมุนสามมิติ การแปลง ให้

เลือก เอฟเฟ็กต์ข้อความ แลว้เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ 
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3. เปลีย่นฟอนต์ 
3.1 การเปลี่ยนแบบอักษรบนภาพนิ่งภาพเดียว 

1) เลือกทําอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี้: 
1.1) ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรแค่ย่อหน้าเดียวหรือวลีเดียว ให้เลือกข้อความ

ที่คุณต้องการเปลี่ยน 
1.2) ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรสําหรับข้อความท้ังหมดในพ้ืนที่ที่สํารองไว้ ให้

เลือกข้อความท้ังหมดในพ้ืนที่ที่สํารองไว้ หรือคลิกพ้ืนที่ทีส่ํารองไว้น้ัน 
2) บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกแบบอักษรในรายการ แบบ

อักษร 
3.2 การเปลี่ยนแบบอักษรให้ทั้งงานนําเสนอของคุณ 
     ถ้าใช้ต้นแบบสไลด์เพียงแบบเดียวในงานนําเสนอ และได้เปลี่ยนแบบอักษรในต้นแบบ

สไลด์แล้ว แบบอักษรใหม่จะถูกใช้ในงานนําเสนอทั้งหมด 
1) บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์ 
2) ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครง ให้คลิกรูปขนาดย่อ

ของต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงซึ่งมีแบบอักษรที่คุณต้องการเปลี่ยน 
3) บนต้นแบบภาพน่ิงหรือเค้าโครง ให้คลิกข้อความช่ือเรื่องหรือระดับเน้ือความ

ที่คุณต้องการนําลักษณะแบบอักษรใหม่ไปใช้ 
4) บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก แบบอักษร จากน้ันเลือก

แบบอักษรจากรายการ 
 ทําขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ําเพ่ือเปลี่ยนแบบอักษรอ่ืน ๆ ตามต้องการ เมื่อต้องการกลับไป

แก้ไขภาพนิ่ง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ 
คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการแทนฟอนต์ เพ่ือเปลี่ยนฟอนต์ทั้งงานนําเสนอของคุณ 

ต่อไปน้ีเป็นวิธี: 
1) บนแท็บหนา้แรก ในกลุม่การแก้ไข เลือกแทน จากน้ัน เลอืกแทนฟอนต์ 
2) ในกล่องโต้ตอบ แทนท่ีฟอนต์ ในเขตข้อมูล แทนท่ี ให้เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการ

แทนที ่
3) ในเขตข้อมูล ด้วย ให้เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้ เลือก แทนท่ี แล้วเลือก ปิด 

 
4. เปลีย่นสีของขอ้ความบนสไลด์ 

4.1 เม่ือต้องการเปลี่ยนสีของข้อความบนสไลด์ 
1) เลือกข้อความท่ีคุณต้องการเปลี่ยนแปลง 
2) บนแท็บหนา้แรก เลือกสฟีอนต์ น้ันแล้ว เลอืกสีที่คุณต้องการเปลี่ยนสี

ของข้อความ 
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ภาพที่ 5.7 การเปลี่ยนสีข้อความ     
 

     การเปลี่ยนสีข้อความบนต้นแบบสไลด์จะนําการเปลี่ยนแปลงน้ันไปใช้กับข้อความบน
สไลด์หลายสไลด์ในครั้งเดียว 

- บนแท็บมุมมอง เลือกต้นแบบสไลด์ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ซ้ายเลือกเค้าโครงที่ 
ประกอบด้วยข้อความคุณต้องการเปลี่ยนสีอ่ืน เลือกข้อความบนเค้าโครงที่คุณต้องการเปลี่ยน 
บนเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้น เลือกสฟีอนต์ นั้นแล้วเลือกสีคุณต้องการเปลี่ยนสีของข้อความ 
             -  เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว เลือกปิดมุมมองต้นแบบเพ่ือกลับไปยังงานนําเสนอของคุณ 
 
กิจกรรมที่ 5.2 

สร้างสไลด์นําเสนอโดยพิมพ์ข้อความ “ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามา
นนท์) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมกีารเปลี่ยนสี ขนาด และตัวอักษร 
แนวการประเมินกิจกรรมที่ 5.2 

สไลด์นําเสนอ มีองค์ประกอบครบถ้วนดังน้ี  มีข้อความ “ยนิดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนวัดบาง
นาใน (รื่น ศยามานนท์) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีการเปลี่ยนสี ขนาด และตัวอักษร 
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ตอนท่ี 3 การใส่รูปภาพ ตาราง กราฟ วีดีโอ 
3.1 การใส่รูปภาพ 

บนแท็บ แทรก ให้ทําอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 
1) เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เก็บอยู่ในไดรฟ์ภายในเคร่ืองหรือเซิร์ฟเวอร์ภายในของคุณ 

ให้เลือก รูปภาพ แล้วเรียกดูรูปภาพจากน้ันเลือก แทรก 
2) เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากเว็บ ให้เลือก รูปภาพออนไลน ์แล้วใช้กลอ่งค้นหาเพ่ือ

ค้นหารูปภาพ 
3) เลือกรูปภาพแล้วคลิก แทรก 

 
3.2 การแทรกกราฟ 

กราฟใน PowerPoint จะใช้เคร่ืองมือของกราฟที่มีอยู่ใน Microsoft Excel แต่ไม่
จําเป็นต้องทราบวิธีการใช้ Excel รวมถึงการใช้กราฟให้ประสบความสําเร็จ เมื่อใส่กราฟลงในสไลด์ 
กราฟตัวอย่างจะถูกมาพร้อมกับข้อมูลที่เปิดข้ึนใน Excel เพ่ือให้สามารถทําการแก้ไข สามารถใส่
ข้อมูลผ่านไปยังข้อมูลตัวอย่าง จากน้ันกราฟจะอัพเดตข้อมูลอัตโนมัติ  

 

1) ให้คุณไปทีส่ไลด์ที่คุณต้องการใส่ข้อมลูลงไป 
2)  คลิกที่แถบเมนู Insert 
3)  เลือก Chart กล่องข้อความ Insert Chart จะปรากฏขึ้นมา 
4)  ให้คุณคลิกที่หมวดหมู่ของชาร์ตที่คุณต้องการ 
5)  เลือกประเภทของชาร์ตที่คุณต้องการจะใช้ 
6)  คลิก OK 

3.3 การแทรกวีดีโอ 
การสร้างวีดีโอให้มีประโยชน์มากขึ้นโดยใช้ควบคู่กับเน้ือหาของรายงานนําเสนอ โดยสร้างวี

ดีรวมกับสไลด์ที่มีเน้ือหาที่ต้องการและควบคุมวางตําแหน่งให้สามารถอ่านเน้ือหารวมทั้งดูวีดีโอไป
ด้วยกันได้เมื่อแทรกวีดีโอเข้าไปในสไลด์ Ribbon จะเพ่ิมเครื่องมือ Movie Tools  
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ภาพที่ 5.8 การแทรกวีดีโอ     
 

1)  แสดงสไลด์ที่คุณต้องการให้แทรกวีดีโอลงไป 
2)  คลิกที่แถบเมนู Insert 
3)  คลิกที่ปุ่ม Movie ที่อยู่ตรงการด้านบน กล่องโต้ตอบ Insert Movie ปรากฏขึ้น 
4) โปรแกรมจะนําไปยังไฟล์ที่คุณใส่วีดีโอเอาไว้ 
5) คลิกเลือกไฟล์วีดีโอ 
6) คลิก OK 

 
 

ภาพที่ 5.9 การนําเสนอวีดีโอ     
 
 
 
 
 

แทรก 

เลน่ 
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รูปแบบไฟล์วิดีโอที่ได้รับการสนับสนุน 
 

รูปแบบไฟล์ ส่วนขยาย 

ไฟล์ Windows Video (ไฟล์ .avi บางไฟล์อาจจําเป็นต้องใช้
ตัวแปลงสัญญาณเพ่ิมเติม) 

.asf 

ไฟล์ Windows Video (ไฟล์ .avi บางไฟล์อาจจําเป็นต้องใช้
ตัวแปลงสัญญาณเพ่ิมเติม) 

.avi 

ไฟล์วิดีโอ MP4* .mp4, .m4v, .mov 

ไฟล์ภาพยนตร์ .mpg หรือ .mpeg 

Adobe Flash Media** .swf 

ไฟล์ Windows Media Video .wmv 

*เฉพาะ PowerPoint 2013 และเวอร์ชันใหม่กว่า PowerPoint 2010 เวอร์ชัน 32 บิตสามารถ
เล่นไฟล์ .mp4 หรือ .mov ได้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดต้ัง QuickTime Player ไว้เท่าน้ัน  

**Adobe Flash ไม่พร้อมใช้งานใน Office บนเครื่องพีซี Windows RT ต้องการดูว่าคุณกําลังใช้ 
Office เวอร์ชันใดใช่หรือไม่ 

 
รูปแบบไฟล์เสียงที่ได้รับการสนับสนุน 

รูปแบบไฟล์ ส่วนขยาย 

ไฟล์เสียง AIFF .aiff 

ไฟล์เสียง AU .au 

ไฟล์ MIDI .mid หรือ .midi 

ไฟล์เสียง MP3 .mp3 

Advanced Audio Coding - ไฟล์เสียง MPEG-4* .m4a, .mp4 

ไฟล์เสียง Windows .wav 

ไฟล์ Windows Media Audio .wma 
 
*เฉพาะ PowerPoint 2013 และเวอร์ชันทีใ่หม่กว่า PowerPoint 2010 รุ่น 32 บิตสามารถเล่นได้
เพียงไฟล์ .mp4 หรือ .mov ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการติดต้ัง QuickTime Player  
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กิจกรรมที่ 5.3 

สร้างสไลด์สื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนตามสาระการเรียนรู้ โดยมีหัวข้อเร่ือง เน้ือหา 
ภาพ กราฟและวีดีโอ  
การประเมินกิจกรรมที่ 5.3 

ตรวจการสร้างสไลด์นําเสนอ มีองค์ประกอบครบถ้วนดังน้ี หัวข้อเร่ือง เน้ือหา ภาพ กราฟ 
และวีดีโอ 
 
 
ตอนท่ี 4 การสร้างภาพเคลือ่นไหว (Animation)  

ความสามารถอย่างหน่ึงของ PowerPoint ในทุก ๆเวอร์ช่ัน คือการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) เคร่ืองมือเหล่าน้ีสามารถทําให้ภาพน่ิงที่แสดงอยู่บน PowerPoint สามารถเคลื่อนไหว
ได้ ซึ่งเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะอยู่ในส่วนของ Tab Animations ของโปรแกรม แต่อย่างไรก็ตามใน
บทความผมจะมาแนะนําในเร่ืองของการสร้างภาพเคล่ือนไหว (Animation) ให้กับวัตถุที่อยู่บนสไลด์ 
ได้ว่ิงไปตามเส้นทางที่เราสามารถกําหนดเส้นทางได้เอง เช่นการเคลื่อนที่จาก จุด A ไปจุด B เป็นต้น 
ซึ่งวิธีการเหล่าน้ีเป็นเทคนิคที่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยรู้จักนัก หรืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจหลักการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว(Animation)… 

4.1 สร้างภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint  

- คลิกเลือกรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ เมื่อคลิก
รูปภาพที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ Tab Animation 

 
 

ภาพที่ 5.10 สร้างภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint 
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เคร่ืองมือในกลุ่มของ Animation ในการจัดการรูปแบบการแสดงผลการเคล่ือนไหวนั้น โดยจะ
แบ่งหมวดหมู่ไว้อยู่ 4 หมวดหมู่ 

1) Entrance = แสดงการเคลื่อนไหวที่ค่อย ๆปรากฏขึ้นบนสไลด์ 
2) Emphasis = แสดงการเคลื่อนไหวแบบเน้นจุดสําคัญ 
3) Exit =แสดงการเคลื่อนไหวที่ค่อย ๆจางหายบนสไลด์ 
4) Motion Paths = การสร้างเส้นทางการเคลื่อนไหวไปตามจุดที่ต้องการ 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.11 การเลือกรูปแบบภาพเคลื่อนไหว 
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ตัวอย่างการใช้งาน Animation แบบ Entrance 
- คลิกเลือกรูปหรือวัตถุที่ต้องการสร้างภาพเคลื่อนไหว แล้วไปท่ี Tab Animation จะปรากฏ

รูปแบบการเคลื่อนไหวอยู่ 4 หมวดหมู่ จากนั้นเลือก Animation ในหมวดหมู่ Entrance 
(ในตัวอย่างเลือกใช้คําสั่ง Split และคลิกที ่Preview ด้านซ้ายมือเพ่ือดูการแสดงผลของ
ภาพเคลื่อนไหว) 
การใช้งาน Animation แบบ Motion Paths น้ันคือการทําให้วัตถุเคลื่อนย้ายจากอีกจุด

หน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง โดยที่เราสามารถกําหนดเส้นทางการเคลื่อนไหวได้ และในตัวอย่างจะสาธิตการใช้ 
Motion Paths แบบ Lines การเคลื่อนไหวแบบเส้นตรง 

- ขั้นตอนแรกให้คลิกเลือกรูปหรือวัตถุที่ต้องการสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบ Motion Paths ให้
ไปที่ Tab Animation จะปรากฏรูปแบบการเคล่ือนไหวอยู่ 4 หมวดหมู่ จากน้ันเลือก 
Animation ในหมวดหมู่ Motion Paths (ในตัวอย่างเลือกใช้คําสั่ง Lines) โดยที่เรา
สามารถกําหนดจุดเริ่มต้นได้(สามเหลี่ยมสีเขียว) และสามารถกําหนดจุดสุดท้ายที่วัตถุจะว่ิง
ไปหา(สามเหลี่ยมสีแดง) 

- ส่วนที่วิธีการกําหนดเส้นทางน้ันสามารถคลกิเส้นที ่Path จากน้ันคลิกเคลื่อนย้ายจุดสีเขียว
(จุดเริ่มต้น) หรือจุดสีแดง(จดุสิ้นสุด) ไว้ในตําแหน่งตามที่เราต้องการ เมื่อกําหนดเส้นทาง
เสร็จแล้วให้ลองคลิกปุ่ม Preview เพ่ือแสดงตัวอย่างการเคลื่อนไหวของวัตถุที่ได้สร้างขึ้น 

1.  เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมา คลิกทีส่ร้าง            งานนําเสนอเปล่า 
2. เพ่ิมพ้ืนหลังให้งาน animation ของเราสักนิด ที่เมนูแฟ้ม รูปภาพ            เลือกรูปภาพ

เป็น          พ้ืนหลัง  เปิด 
3. จับลากขยายภาพพ้ืนหลังให้พอดีกับสไลด์ใน PowerPoint 
4 ขั้นต่อไป การสร้างการ์ตูน จากรูปร่างในโปรแกรม PowerPoint   จับมาประกอบเป็น

การ์ตูนแบบง่าย  ๆ ที่เมนู แทรก    รูปร่าง    ลากรูปร่างมาวาดให้เป็นการ์ตูน 
5. ปรับแต่งรูปร่างต่าง ๆให้เป็นการ์ตูนตามจินตนาการของแต่ละคน สามารถปรับแต่งรูปทรง 

สีสัน ตัวการ์ตูนเหล่าน้ีได้ที่เมนูรูปแบบ 
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ภาพที่ 5.12 การสร้างการ์ตูน 

 
6. หลังจากนํารูปร่างมาประกอบเป็นตัวการ์ตูน จับส่วนประกอบเข้าด้วยกัน ด้วยการกด  

shift ที่คีย์บอร์ดเอาเมาส์ช้ีที่รูปร่างต่าง  ๆ เช่น แขน ขา ใบหน้า ให้ครบทุกส่วนสังเกตว่าแต่ละส่วนจะ
มีปุ่มกลม  ๆ ขาว ๆ เล็ก  ๆ บอกขอบเขตของแต่ละส่วนแล้วคลิ้กขวา เลอืก จัดกลุ่มเพ่ือรวมส่วนต่าง  
ๆที่สร้างให้เป็นรูปเดียว  
 

 
 

ภาพที่ 5.13 การสร้างการ์ตูนโดยการจัดกลุ่ม 
      

7. หลังจากรวมองค์ประกอบในตัวการ์ตูนให้เป็นหน่ึงเดียวเรียบร้อยจะลากตัวการ์ตูนไปอยู่
ท้ายสุดของถนนในรูปที่เป็นพ้ืนหลัง ต้ังใจให้ตัวการ์ตูนเดิมมาตามท้องถนน เมื่ออยู่ที่ปลายทางตัว
การ์ตูนก็ต้องเล็กลงโดยย่อตัวการ์ตูน ลากปุ่มขาว  ๆ ใหย้่อลงจนได้ขนาด 
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8. สไลด์แรก ตัวการ์ตูนอยู่ปลายถนนเมื่อเดินมาเรื่อย  ๆ ใช้วิธีสร้างสไลด์ใหม่ขึ้น โดยคลิ้กขวา 
คัดลอกสไลด์แรก  

9. คัดลอกสไลด์ที่ 1 มาวางเป็นสไลด์ที่ 2 แก้ไขการ์ตูนให้สไลด์ที่สอง ให้เดิมขึ้นมาข้างหน้าถนน 
เพ่ิมข้ึน และขยายตัวการ์ตูนให้ใหญ่ขึ้น เพราะใกล้ตาคนมอง  

10. คัดลอกสไลด์ที่ 2 ไปวางเป็นสไลด์ที่ 3 แล้วจับตัวการ์ตูนเดินมาด้านหน้าทีละน้อย และ
ค่อย  ๆขยายตัวการ์ตูนขึ้น ทําเช่นน้ีไปเรื่อย ๆ หลาย ๆ เฟรม จนกระทั่งตัวการ์ตูนเดินมาถึงด้านหน้า 

 11. สไลด์สุดท้ายต้องการเปลี่ยนให้ตัวการ์ตูนยืนตรงและยกมือทักทายดังน้ันในสไลด์สุดท้าย
จึงเข้าไปคลิกขวาที่ตัวการ์ตูน เลือก จัดกลุม่           ยกเลกิการจัดกลุ่ม เพ่ือแยกส่วนประกอบในตัว
การ์ตูนออกจากกันให้แก้ไขได้ 

 

 
 

ภาพที่ 5.14 คดัลอกสไลด์เพ่ิมขนาดการ์ตูน 
 

12 ต่อจากน้ันในเมนูรูปแบบ ใช้การหมุน หมุนแขนและขาให้เป็นรูปการ์ตูนยืนตรงและทักทาย 
เมื่อได้การ์ตูนตามต้องการจึงกลับไปรวมกลุ่มองค์ประกอบของตัวการ์ตูนดังเช่นในขั้นตอนที่ 5 อีกครั้ง 

13. ดูผลงานกันหน่อยคลิกเลน่ต้ังแต่ต้นที่เมนู การนําเสนอภาพน่ิง  
 

 
 
13. ต่อจากน้ันมาต้ังค่าสไลด์เล่นอัตโนมัติ ทีเ่มนูการเปลี่ยน ต้ังเวลาให้แต่ละสไลด์คลิ้ก นําไปใช้
ทั้งหมด 
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ภาพที่ 5.15–5.16 ต้ังค่าเล่นอัตโนมัติ 
 
กิจกรรมที่ 5.4 

การสร้างสไลด์ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพ่ือใช้ประกอบการสอนตามสาระการเรียนรู้
จํานวน 5 - 10 สไลด์ 

 
การประเมินกิจกรรมที่ 5.4 

ตรวจผลงานการสร้างสไลด์แสดงการเคลื่อนไหว จํานวน 5- 10 สไลด์  
 
 
 
ตอนท่ี 5 การนําเสนอผา่นสือ่ต่าง ๆ  

1. เมื่อต้องการเร่ิมต้นงานนําเสนอจากสไลด์ภาพแรก ในกลุม่ เริ่มการนาํเสนอสไลด์ ให้
คลิก ตั้งแต่ต้น 

 

 
 

2. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่สไลด์แรก และต้องการเริ่มนําเสนองานจากสไลด์ปัจจุบัน ให้คลิก จาก
สไลด์ปัจจุบัน 

3. ถ้าคุณจําเป็นต้องนําเสนอให้กับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสถานทีเ่ดียวกับคุณ ให้คลิก นําเสนอ
แบบออนไลน ์เพ่ือต้ังค่างานนําเสนอบนเว็บ แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงต่อไปนี้ 

- นําเสนอแบบออนไลน์ด้วยบริการการนําเสนอ Office 
- เริ่มการนําเสนอแบบออนไลน์ใน PowerPoint โดยใช้ Skype for Business 
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 ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่สไลด์แรก และต้องการเริ่มนําเสนองานจากสไลด์ปัจจุบัน 
ให้คลิก จากสไลด์ปัจจุบนั 

 การออกจากมุมมองการนําเสนอสไลด์ เม่ือใดก็ตามที่คณุต้องการออก
จากมุมมองการนําเสนอสไลด์ ให้กด Esc บนคียบ์อร์ด 

เมื่อทําการบันทึกงานนําเสนอ องค์ประกอบทั้งหมด (คําบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว การ
เคลื่อนที่ของตัวช้ี การกําหนดเวลา และอื่น ๆ) จะถูกบันทกึในงานนําเสนอ ใน Essence งานนําเสนอ
จะเป็นวิดีโอที่ผู้ฟังสามารถดูใน PowerPoint ได้ ดังนั้นจะมีสองตัวเลือกในการเปลี่ยนงานนําเสนอ
เป็นวิดีโอที่พร้อมดู: 

5.1  บันทึก/ส่งออกงานนําเสนอเป็นรูปแบบไฟล์วิดีโอ (.mp4 หรือ .wmv) หรือ 
5.2  บันทึกงานนําเสนอเป็นไฟล์ PowerPoint Show (.ppsx) (เมื่อมีใครบางคนเปิดไฟล์ 

PowerPoint Show ไฟล์จะปรากฏเป็นการนําเสนอสไลด์แบบเต็มหน้าจอ พร้อม
สําหรับดูได้ทันที) 

5.1 การสร้างไฟล์วิดีโอแล้ว 
หลังจากที่สร้างสไลด์และบันทึกคําบรรยายใด ๆ ท่าทางของตัวช้ีเลเซอร์ ที่ต้องการ

แล้ว  
1. บนเมนู ไฟล ์ให้เลือก บันทึก เพ่ือให้แน่ใจว่างานล่าสุดทั้งหมดถูกบันทึกในรูปแบบงาน

นําเสนอ PowerPoint (.pptx) 
2. คลิก ไฟล ์> สง่ออก > สร้างวิดีโอ 
3. ในกล่องดร็อปดาวน์แรกภายใต้หัวเรื่อง สรา้งวิดีโอ ให้เลอืกคุณภาพวิดีโอที่ต้องการ ซึ่ง

เก่ียวข้องกับความละเอียดของวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ย่ิงคุณภาพของวิดีโอสูงเท่าใด ขนาดของไฟล์ก็
จะใหญ่ขึ้นเท่าน้ัน (อาจต้องการทดสอบเพ่ือตรวจสอบว่าสิ่งใดตรงกับความต้องการของเรา) 

 
ตัวเลือก การแก้ปัญหา สําหรบัการแสดงบน 

คุณภาพงานนําเสนอ 1920 x 1080 ไฟล์ขนาดใหญ่
สุด 

คอมพิวเตอร์และการแสดงผล 
HD 

คุณภาพอินเตอร์เน็ต 1280 x 720 ไฟล์ขนาดกลาง อินเทอร์เน็ตและดีวีดี 
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ตัวเลือก การแก้ปัญหา สําหรบัการแสดงบน 

คุณภาพตํ่า 852 x 480 ไฟล์ขนาดเล็กสุด อุปกรณ์แบบพกพา 
 

4. กล่องดร็อปดาวน์วินาทีภายใต้หัวเรื่อง สรา้งวิดีโอ จะบอกว่างานนําเสนอมีคําบรรยาย
และการกําหนดเวลาหรือไม่ (สามารถสลับการต้ังค่าน้ีได้ถ้าต้องการ) 

1) ถ้าเราไม่ได้บันทึกคําบรรยายที่มีเวลา ตามค่าเริ่มต้นจะเป็น อย่าใช้การ
กําหนดเวลาและคาํบรรยายที่บันทึก 

เวลาที่ใช้เร่ิมต้นในแต่ละสไลด์คือ 5 วินาที คุณสามารถเปลี่ยนเวลาที่กําหนดใน
กล่อง วินาทีที่ใช้บนแต่ละสไลด์ ทางด้านขวาของกล่อง ให้คลิกลูกศรขึ้นเพ่ือเพ่ิมระยะเวลา หรือคลิก
ลูกศรลงเพ่ือลดระยะเวลา 

2) ถ้าเราบันทึกคําบรรยายที่มีเวลา ตามค่าเริ่มต้นจะเป็น ใช้การกําหนดเวลาและคํา
บรรยายท่ีบนัทึก 

5. คลิก สร้างวิดีโอ 
6. ในกล่อง ชื่อไฟล ์ให้ใส่ช่ือไฟล์สําหรับวิดีโอ เรียกดูโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์น้ี จากน้ัน

กด บันทึก 
7. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก MPEG-4 Video หรือ Windows Media Video 
เราสามารถติดตามความคืบหน้าของการสร้างวิดีโอโดยการดูที่แถบสถานะทางด้านล่างของ

หน้าจอ การสร้างวิดีโออาจใช้เวลาหลายช่ัวโมงขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอและความซับซ้อนของงาน
นําเสนอ 

8. เมื่อต้องการเล่นวิดีโอที่สร้างขึ้นใหม ่ให้ไปยังตําแหน่งที่ต้ังของโฟลเดอร์ที่กําหนด แล้ว
คลิกสองคร้ังทีไ่ฟล์น้ัน 

 
ทําไมจึงต้องเปลี่ยนงานนําเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอ 
เมื่อคุณต้องการมอบงานนําเสนอของคุณในรูปแบบที่มีความเที่ยงตรงสูงให้แก่เพ่ือนร่วมงาน

หรือลูกค้า (ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสิ่งที่แนบมากับอีเมล ประกาศไปยังเว็บ เป็นซีดีหรือดีวีดี) ให้บันทึก
งานนําเสนอและเปิดเล่นในรูปแบบวิดีโอ 

 
แชร์ไปยังไซต์วิดีโอ 

หลังจากที่สร้างไฟล์วิดีโอ เราสามารถอัปโหลดไปยังไซต์แชร์วิดีโอได้ Microsoft ได้แนะนํา 
Microsoft Stream ซึ่งเป็นบริการวิดีโอระดับองค์กรที่บุคคลในองค์กรสามารถอัปโหลด ดู และแชร์
วิดีโอได้อย่างปลอดภัย สมาชิกองค์กร Office 365 มีสิทธ์ิเข้าถึงบริการน้ีจากภายใน PowerPoint 
2016 สําหรับ Office 365 

1. เลือก ไฟล์ > ส่งออก แล้วเลอืก เผยแพร่ไปยัง Microsoft Stream 
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2. พิมพ์ช่ือเรื่องและคําอธิบายสําหรับวิดีโอ 
3. ต้ังค่าตัวเลือกอ่ืน รวมถึงว่าคุณต้องการให้บุคคลอ่ืนในองคก์รของคุณมีสทิธ์ิดูวิดีโอ

หรือไม่: 

 
4. เลือกปุ่ม เผยแพร ่

 
 
กิจกรรมที่ 5.5 

ให้ท่านรวบรวมสไลด์ทีส่ร้างจากการทํากิจกรรมที่ 5.1-5.4 สร้างเป็นไฟล์วีดีโอ และนําเสนอ 
ในห้องประชุม 
 
การประเมินกิจกรรมที่ 5.5 

ตรวจผลงานการสร้างไฟล์วีดีโอ  
 
 

บรรณานุกรม 
 

 Microsoft. บันทึกไฟล์งานนําเสนอ. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 จาก  
https://support.office.microsoft.com/th-th/article/การบันทึกงานนําเสนอ
ของคุณ-34377c9c-a1e5-44e1-9c3f-e6e72ee6c541 

Timothy J. O’Leary, Linda I. O’Leary, Daniel A. O’Leary.(2015). คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
 สารสนเทศสมยัใหม่.(ฉบับปรับปรุงล่าสุด).ศศลักษณ ์ทองขาวแปลและเรียบเรียง. 
  กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซี. 
VEEDVIL.(2012).รีวิวการใช้งาน Microsoft Office 2013.. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 จาก  

 http://www.veedvil.com/news/office-2013-preview/ 
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เอกสารประกอบโปรแกรม 
โปรแกรมพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สําหรับครูใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 

ชุดที่ 6 การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู ้  
 
 

 

 
 
 

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ 
(โครงการระยะท่ี 2) 

 
 
 
 

นางวันเพ็ญ  สงัข์สุวรรณ รหสั 5630140432005 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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คํานํา 
 

เอกสารชุดที่ 6 เร่ือง การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เอกสารประกอบการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) สําหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ครูที่ได้รับการพัฒนาสามารถมีแนวทางในการนํา
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ อัน
ประกอบด้วย 1) แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการศึกษา 2) การ
ออกแบบการเรียนการสอน 3) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารชุดที่ 6 เรื่อง การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้น้ี 
จะเป็นประโยชน์สําหรับครู และผู้ที่สนใจศึกษาทุกท่านได้เป็นอย่างดี สุดท้ายน้ี ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เขียนตํารา หนังสือทุกเล่มที่นํามาอ้างอิงในเอกสารฉบับน้ี  

 
 

วันเพ็ญ  สังข์สวุรรณ 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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 สารบญั 
 

 

   หน้า 
    

1.แนวคิด  

2.วัตถุประสงค์  

3. ขั้นตอนการศึกษา  

ตอนท่ี 1 แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการศึกษา  

ตอนท่ี 2 การออกแบบการเรียนการสอน  

ตอนท่ี 3 การนิเทศการศึกษา  

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน -หลังเรียน  

เฉลยคําตอบ  

บรรณานุกรม  
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1. แนวคิด 
  บทบาทครูผู้สอน ICT เด็กและเยาวชนเห็นว่า ครู ICT ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมา
เป็นผู้แนะนํา ผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล โดย
แนะนําการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้เรียนใช้ในทางที่ผิด เช่น chat เวลาเรียน 
เปิด website ที่ไม่เหมาะสม นอกจากน้ีครูต้องทันโลกทันเหตุการณ์ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น
จากผู้เรียนและบุคคลอ่ืนโดยไม่ยึดติดความคิดของตนเอง มีกระบวนการสร้างทักษะการเรียนการสอน
และรู้จักบูรณาการเทคโนโลยีกับความเป็นธรรมชาติ บูรณาการการสอนความรู้ด้านคุณธรรม ศีลธรรม
ให้นักเรียนควบคู่กับการเรียนการสอน ICT และที่ขาดไม่ได้คือครูต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพครูด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเกิดการศึกษาในรูปแบบใหม่ กระตุ้นความ

สนใจแก่ผู้เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอน 
2.2 เพ่ือการสร้างงาน โดยการจัดทําช้ินงาน การเผยแพร่ผลงาน 
 

       3. เนื้อหา 
ตอนท่ี 1 แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการศึกษา 
ตอนท่ี 2 การออกแบบการเรียนการสอน 
ตอนท่ี 3 การนิเทศ/การแนะนํารายบุคคล 

 
ตอนท่ี 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ในการจัดการเรียนรู้ 
 

1.1 หลักการ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนด้วย  ICT  และโปรแกรมปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

 ในศตวรรษที ่21 ทุกคนจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเจรญิก้าวหน้าอย่างสูงสุดของ
เทคโนโลยี คนในยุคน้ีจึงควรมีความสามารถหลัก ๆเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เข้าถึง
ข้อมูลอันมหาศาลได้ ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเครื่องมือและสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนและแบ่งปันข้อมูลกับผู้อ่ืน  
 โดยความเป็นจริงแล้วครูเราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)จัดการเรียนการ
สอนมานานแล้ว เพียงแต่ยังใช้รูปแบบเดิม ซึ่งหากมีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องต้ังแต่การ
รวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ ซึ่งรวมไป
ถึงการให้บริการ การใช้และการดูแลข้อมูล จะทําให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหลง่ความรู้ที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน  

เลือกใช้โปรแกรม (Soft ware) ที่เหมาะสมกับวิชา ออกแบบการสอน  (Instructional 
Design)โดยใช้โปรแกรมทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือมุ่งสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือวัตถุประสงค์ตาม
แผนการสอนผสมผสานโปรแกรมกับหลักการ แนวคิดทฤษฏีการสอนโดยท่ัวไปที่จะช่วยให้การเรียน
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การสอนมีชีวิตชีวา (Active Learning) ทั้งในและนอกห้องเรียนก่อให้เกิดการเรียนรู้เร็ว รู้จริง รู้แจ้ง 
เช่ือมโยงกับความรู้เดิมและนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

1.2 แนวคิดในการเพิ่มคณุค่าของเทคโนโลยีช่วยการเรยีนรู ้
            1.2.1 การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทางปัญญาระบบคอมพิวเตอร์ที่จะช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีความฉลาดในกระบวนการทางปัญญา โดยครูอาจจัดข้อมูลในเรื่องต่าง  ๆ ในวิชาที่
สอน ให้ผู้เรียนฝึกรับรู้ แสวงหาข้อมูลนํามาวิเคราะห์กําหนดเป็นความคิดรวบยอดและใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยแสดงแผนผังความคิดรวบยอด (Concept Map) โยงเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ ซึ่งผูส้อนสามารถจัด
สถานการณ์ใหผู้้เรียนฝึกการนํากฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ จนสรุปเป็นองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล 
บันทึกสะสมไว้เป็นคลังความรู้ของผู้เรียน 

 1.2.2  การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสทําโครงงานแสวงหา
ความรู้ตามหลักสูตรเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ลักษณะน้ีจะเร่ิมต้นด้วยการกําหนดประเด็นเร่ือง ตามมา
ด้วยการวางแผนกําหนดข้อมูลหรือสาระท่ีต้องการ ผู้สอนอาจจัดบัญชีแสดงแหล่งข้อมูลทั้งจาก
เอกสารสิ่งพิมพ์และจาก Electronic Sources เช่น ช่ือของ Web ต่าง  ๆ ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นคําตอบ สร้างเป็นองค์ความรู้ต่าง  ๆ 

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) จะเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 3 

ลักษณะ คือ 
                1.3.1 การเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี (Learning about Technology) 
ได้แก่เรียนรู้ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จนสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทําระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเป็น สื่อสารข้อมูลทางไกลผ่าน Email และ Internet ได้ เป็นต้น 
                1.3.2 การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (Learning by Technology) ได้แก่
การเรียนรู้ความรู้ใหม ่ ๆ และฝึกความสามารถ ทักษะ บางประการโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรียนรู้ทักษะใหม่  ๆ ทางโทรทัศน์ที่ส่งผ่านดาวเทียม การค้นคว้าเรื่องที่
สนใจผ่าน Internet เป็นต้น 
                1.3.3 การเรียนรู้กับเทคโนโลยี (Learning with Technology) ได้แก่การ
เรียนรู้ด้วยระบบการสื่อสาร 2 ทาง กับเทคโนโลยี เช่น การฝึกทักษะภาษากับโปรแกรมที่ให้ข้อมูล
ย้อนกลับถึงความถูกต้อง (Feedback) การฝึกการแก้ปัญหากับสถานการณ์จําลอง เป็นต้น 

นอกจากน้ี เราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ในการตรวจ 
งานนักเรียน ดังน้ี 

-  ตรวจในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของครูที่กําหนดให้นักเรียนส่ง 
-  ตรวจจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนใช้งาน 
-  ตรวจจากช้ินงานที่ พิมพ์ส่งครู 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการทดสอบนักเรียน  
-  ทดสอบ online 
-  ทดสอบโดยโปรแกรมท่ีใช้ 
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กิจกรรมท่ี 6.1 
2. อธิบายประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ในการจัดการ

เรียนรู้มาพอเข้าใจ 
การประเมินกิจกรรมท่ี 6.1 
 แนวคําตอบเป็นไปตามเอกสารชุดที่ 6 ตอนท่ี 1 

 
 
ตอนท่ี 2 การออกแบบการเรียนการสอน  

 1. ความหมายการออกแบบการเรียนการสอน  
การออกแบบการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแปลงจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมที่ได้กําหนดไว้ไปสู่แผนการจัดการเรียนการสอนซึ่งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงใน
ห้องเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการออกแบบการเรียนการสอน สิ่งที่
ผู้สอนต้องดําเนินการมีสามประการ ได้แก่ ประการแรกคือ การกําหนดขั้นตอนการเรียนการสอนซึ่งใช้
เป็นสื่อกลางในการพัฒนาผู้เรียน ประการต่อมาคือ การคัดเลือก ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและประการสุดท้ายคือการพิจารณา
แนวทางในการวัดประเมินผลผู้เรียนเพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้แล้ว
หรือไม่ จากน้ันนําองค์ประกอบทั้งสามส่วนน้ีมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นแผนการเรียนการสอนที่จะ
นําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

นักการศึกษาได้ให้ความหมายด้านการออกแบบการเรียนการสอนไว้ดังน้ี 
แชมบอช และมาเกลียโร (Shambaugh & Magliaro, 1997, p. 24) ให้ความหมายว่า 

การออกแบบการเรียนการสอน คือ กระบวนการเชิงระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้เรียนเพ่ือจัดหาสิ่งที่จะช่วยให้นักออกแบบการเรียนการสอนสร้างสิ่งที่เป็นไปได้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 

สมิทและราแกน (Smith & Ragan, 1999, p. 2) ให้ความหมาย การออกแบบการเรียนการ
สอนเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการนําหลักการเรียนรู้และหลักการสอนไปวางแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

กานเย เวเกอร์ โกลาส และเคลเลอร์ (Gagné, Wager, Golas, & Keller, 2005, p. 1) ให้
ความหมายไว้ว่า  เป็นการนําหลักการเรียนรู้ไปออกแบบ ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง  ๆ ที่กําหนดขึ้น
อย่างมีเป้าประสงค์ชัดเจน หรือที่เรียกว่า การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามท่ีคาดหวัง 

สมจิต จันทร์ฉาย (2557) สรุปได้ว่า การออกแบบการเรียนการสอนมีลักษณะที่สําคัญ คือ 
เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบที่นํามาใช้ในการศึกษาความต้องการของผู้เรียนและปัญหาการเรียนการ
สอนเพ่ือแสวงหาแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอน ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่หรือ
สร้างสิ่งใหม่โดยนาหลักการเรียนรู้และหลักการสอนมาใช้ในการดําเนินการ เป้าหมายของการ
ออกแบบการเรียนการสอนคือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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  จากความหมายข้างต้น การออกแบบการเรียนการสอนหมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องมี
การวางแผนการเรียนการสอน ผู้ออกแบบการเรียนการสอนต้องมีทั้งความรู้ ทักษะประสบการณ์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ 

 
2. หลักการในการออกแบบการเรียนการสอน 

ในการออกแบบการเรียนการสอนมีหลักการท่ีผู้ออกแบบการเรียนการสอนควรคํานึงถึงเพ่ือ
ช่วยให้การออกแบบการเรียนการสอนมีคุณภาพ ดังน้ี (Gagné, Wager, Golas, & Keller, 
2005, pp. 2-3; Smith & Ragan, 1999, p.18) 

1. การออกแบบการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มากกว่า
กระบวนการสอน ผู้ออกแบบการเรียนการสอนจะต้องพิจารณาผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน เพ่ือ
นําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการเลือกกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
เวลาที่ใช้ คุณภาพการสอน เจตคติและความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัจจัยเหล่าน้ีควร 
นํามาพิจารณาในการออกแบบการเรียนการสอน 

3. รู้จักประยุกต์ใช้หลักการเรียนการสอน วิธีสอน รูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ระดับวัยของผู้เรียนและเน้ือหาสาระ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. ผู้ออกแบบการเรียนการสอนควรเลือกใช้สื่อที่ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 

5. มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง การเรียนการสอนที่มีคุณภาพควรได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองเริ่มจากการวางแผน การนําไปทดลองใช้จริงและนําผลการทดลองและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเช่นน้ีจะทําให้การ
เรียนการสอนมีคุณภาพ 

6. มีการประเมินผลครอบคลุมทั้งกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน 
ทั้งน้ีเพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
น่าสนใจมากขึ้น  

7. องค์ประกอบการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กัน องค์ประกอบการเรียนการสอน เช่น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ควรมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกัน และเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ต้องการ 
 
3. ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอน 

ในการออกแบบการเรียนการสอน สิ่งที่ผู้สอนต้องดําเนินการมี  3 ประการ ได้แก่ 1) การ
กําหนดขั้นตอนการเรียนการสอนซึ่งใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาผู้เรียน 2) การคัดเลือก ปรับปรุงและ
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พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และ 3)การ
พิจารณาแนวทางในการวัดประเมินผลผู้เรียนเพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
กําหนดไว้แล้วหรือไม่ จากนั้นนําองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนน้ีมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นแผนการเรียน
การสอนที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

3.1 การกําหนดขั้นตอนการเรียนการสอน 
การออกแบบการเรียนการสอนน้ัน ผู้ออกแบบการเรียนการสอนหรือครูจะยึดจุดประสงค์ 

การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคัญ การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้จะทําให้ทราบว่าผู้เรียนต้องเรียน 
เน้ือหาอะไร ต้องสามารถทําอะไรได้ ซึ่งทําให้สามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังน้ัน
จัดอยู่ประเภทใด ผลการเรียนรู้แต่ละประเภทมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้
แตกต่างกัน 

สมิทและราแกน (Smith & Ragan, 1999, pp. 114-115) ได้นําเสนอขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับผลการเรียนรู้ประเภทใดก็ได้ ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นนํา (introduction) ขั้นสอน (body) ขั้นสรุป (conclusion) และขั้นประเมินผล 
(assessment) 

1) ขั้นนํา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริมความสนใจและกระตุ้น 
ให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความรู้เดิมที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้เร่ืองใหม่ ซึ่งเก็บไว้ในความจําระยะยาวนํา 
กลับมาสู่ความจําทํางานเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการเรียนรู้เร่ืองใหม่ 

2) ขั้นสอน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้ดึงเอาความรู้เดิมที่เก่ียวกับการเรียนรู้สิ่งใหม่นํา 
ออกมาใช้สร้างความรู้ ความเข้าใจกับสารสนเทศใหม่ที่ได้รับ 

3) ขั้นสรุป จุดมุ่งหมายในขั้นน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้สรุป และทบทวนความรู้ที่ได้รับว่าเพ่ิมขึ้น 
จากเดิมหรือไม่อย่างไร จะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่างไร 
 4) ขั้นประเมินผล จุดมุ่งหมายในขั้นน้ีเพ่ือให้ผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามท่ี 
คาดหวังไว้หรือไม่ และเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือซ่อมเสริมหรือดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

3.2 การออกแบบสื่อการเรียนการสอน 
องค์ประกอบการเรียนการสอนหน่ึงที่ต้องคํานึงถึงในการออกแบบการเรียนการสอน คือ สื่อ

การเรียนการสอน ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิด ครูไม่จําเป็นต้องสร้างสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่
เพียงแต่ต้องรู้จักพิจารณา คัดเลือก ปรับปรุงและออกแบบการใช้สื่อให้เหมาะสมกับเน้ือหา ผู้เรียน
และบริบทในการเรียนการสอน 

 
3.3 ออกแบบการวัดประเมินผลการเรียนรู ้
การวัดผลและประเมินผล เป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย ได้แก่ การ

วัดผล (measurement) และการประเมินผล (assessment) ทั้งการวัดผลและประเมินผลมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก ในทางการศึกษาจึงมักใช้คําว่า “การวัดประเมินผล” ใน
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การออกแบบการเรียนการสอนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้น้ัน การวัด
ประเมินผลในที่น้ีจึงหมายถึงการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning) 

1 คุณลักษณะสําคัญของเครื่องมือ เคร่ืองมือการวัดผลที่ดีควรมีลักษณะ 3 ประการ คือ 
ความตรง (validity) ความเช่ือมั่น (reliability) และการนําไปใช้ (practicality) 

1) ความตรง (validity) เป็นคุณลักษณะของเคร่ืองมือที่สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้ 
ถูกต้อง แม่นยํา ไม่ผิดพลาด 

2) ความเช่ือมั่น (reliability) เป็นคุณภาพของเคร่ืองมือในการวัดในสิ่งเดียวกันได้ผล 
อย่างเดียวกัน หรือความคงเส้นคงวาของผลท่ีได้จากการวัด ไม่ว่าจะทําการวัดเมื่อใดก็ตาม ความเที่ยง 
ของเครื่องมือจะทําให้ข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถนําไปใช้ประมาณความสามารถที่แท้จริงของ
ผู้เรียนได้ 

3) การนําไปใช้ (practicality) เป็นคุณภาพของเคร่ืองมือที่พิจารณาจากค่าใช้จ่ายและ 
เวลาที่ใช้ตลอดจนความสะดวกในการใช้ การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลให้มีคุณภาพน้ันจําเป็นต้องอาศัย 
ทรัพยากรและเวลา หากต้องใช้เคร่ืองมือหลากหลายประเภทเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้านย่ิงต้อง
อาศัยทรัพยากรและเวลามากย่ิงขึ้น 

2. ชนิดของเครื่องมือ เครื่องมือสําหรับรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้เรียนมีหลากหลายประเภท 
ทั้งน้ีนักออกแบบการเรียนการสอนควรพิจารณาเลือกใช้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และสิ่งที่ต้องการ
วัด ดังน้ี (Print, 1993, pp. 202-210 อ้างใน สมจิต จันทร์ฉาย หน้า 165-168) 

1) ตัวอย่างช้ินงาน (work samples) 
2) แบบทดสอบปากเปล่า (oral test) 
3) แบบสังเกตอย่างมีระบบ (systematic-observation)  
4) แบบสัมภาษณ ์(interviews) 
5) แบบสอบถาม (questionnaires) 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู ้แบ่งได้ 2 เกณฑ์ คือ 
1) อิงกลุ่ม (norm-referenced assessment) หมายถึง การประเมินผลของบุคคลโดย 

เปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนที่เรียนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทําได้โดยการนําคะแนนของผู้เรียนรายบุคคล 
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มซึ่งใช้เครื่องมือวัดชุดเดียวกัน 

2) อิงเกณฑ์ (criteria-referenced assessment) หมายถึง การตัดสินผลการวัดโดย 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ ทําได้โดยการนําคะแนนที่ผู้เรียน
ได้รับเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสําเร็จของงานซึ่งกําหนดขึ้น 
  
กิจกรรมท่ี 6.2  

3. ให้ท่านจัดทําแผนการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) ในการจัดการเรียนรู้ จํานวน 1 แผน 

แนวการประเมินกิจกรรมท่ี 6.2 
4. ตรวจแผนการเรียนการสอนทีม่ีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร(ICT) ในการจัดการเรียนรู้ 
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ตอนท่ี 3 การนิเทศการสอน (Supervision) 
3.1 วัตถุประสงค ์

3.1.1 เพ่ือติดตามประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
3.1.2  เพ่ือให้คําแนะนํา ความช่วยเหลือ ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนของครูผู้สอน 
 3.2 ความหมายการนเิทศการสอน 

การนิเทศเป็นระบบหน่ึงของระบบการจัดและบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการปรับปรุง
การเรียนการสอนท้ังเรื่องหลักสูตร ผู้สอน สื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก เป็นการพัฒนาครูโดย
เป็นการให้ความช่วยเหลือ ให้คําแนะนําและการปรับปรุงโดยมุ่งหวังความสําเร็จตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา คือ คุณภาพของผู้เรียน (Marks 1978, Glickman 1990) 
              บริกส์และจัสท์แมน (Briggs and Justman 1952 อ้างใน วรรณพร สุขอนันต์ 2550,  
หน้า 19) ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ 4 ข้อ คือ 1) เพ่ือส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทาง 
อาชีพ 2) เพ่ือความเจริญงอกงามของครู 3) เพ่ือปรับปรุงการสอนของครูให้ดีขึ้น 4) เพ่ือการส่งเสริม
และแนะนําครูและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและสังคม 
  แฮร์ริส (Harris 1975 อ้างใน วรรณพร สุขอนันต์  2550, หน้า 46) ได้เสนอแนะกิจกรรม
ต่าง ๆซึ่งเป็นยุทธวิธีที่สําคัญในการนิเทศเพ่ือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู ดังน้ี 
1) การบรรยาย 2) การใช้สื่อประกอบการบรรยาย 3) การเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม 4) การดูภาพยนตร์
หรือโทรทัศน์ 5) การฟังเทปบันทึกเสียง 6) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง 
ๆ7) การสังเกตในช้ันเรียน  8) การสาธิต 9) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 10) การสัมภาษณ์เฉพาะ
เร่ือง 11) การสัมภาษณ์ทางอ้อม 12) การอภิปราย 13) การเขียน 14) การอ่าน                15) การ
วิเคราะห์และคิดคํานวณ 16) การใช้วีดีทัศน์และภาพถ่าย 17) การใช้เครื่องมือและการทดสอบ 18) 
การประชุมกลุ่มย่อย 19) การจัดทัศนศึกษา 20) การระดมสมอง 21) การเย่ียมเยียนภายใน 22) การ
ใช้บทบาทสมมติและ 23) การแนะนําให้ปฏิบัติ 

    3.3 ขั้นตอนการนเิทศการสอน  
   3.3.1 การเตรียมการก่อนการนิเทศ 

1)  การต้ังจุดมุ่งหมายการสงัเกต และบอกให้ผู้สอนได้รับทราบล่วงหน้า 
2) กําหนดเวลาล่วงหน้า ระบุช่ัวโมงสอน และสถานที่ที่แน่นอน ล่วงหน้า 1-2 วัน 
3) ศึกษาแผนการสอนล่วงหน้า 
4) เลือกเครื่องมือ และทําความเข้าใจเครื่องมือล่วงหน้า 

           5) ผู้นิเทศต้องให้กําลังใจผู้สอนให้เป็นไปในสภาพที่เป็นธรรมชาติทั้งจากผู้สอน
และผู้เรียน 

 3.3.2 การสังเกตในห้องเรียน 
1) ผู้นิเทศควรเข้าห้องเรียนล่วงหน้า 5 - 10 นาที  
2) สังเกตการด้านหลัง หรือด้านข้างของห้องเรียน กรณีเป็นการสอนเชิง  

ปฏิบัติการหรือคลินิก ผู้นิเทศสามารถเดินสังเกตการณ์ได้ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของผู้รับการนิเทศ 
3) หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายตนเองไปรอบห้องบ่อย ๆ จะเป็นการรบกวนการ 
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สอน หลีกเลี่ยงการคุยกันเองขณะสังเกตการสอนจะเป็นการรบกวนการสอนหรือพูดแทรกระหว่างการ
สอนของผู้สอน 

4) จดบันทึกพฤติกรรมของผู้รับการนิเทศ และของผู้เรียนทันทีเพ่ือป้องกันการลืม 
5) ระยะเวลานิเทศการสอนไม่ควรน้อยกว่า 2 คาบ (ควรให้ครบช่ัวโมงการสอน 

หรือหัวข้อใด (หัวข้อหน่ึง) 
3.3.3 กิจกรรมภายหลังการสังเกตการสอน 

1) ทบทวนบันทึกการสังเกตการสอนและเรียบเรียงใหม ่
2)  รวบรวมขอ้มูลจากผู้นิเทศแต่ละคน  
3) วิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกในทมีผู้นิเทศ 
4) วิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน และพฤติกรรมผู้สอน 
5) ประเมินและสรุปผลการนิเทศ   
6) การเสนอแนะให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
286 

 
 

แบบการนเิทศการสอนการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
ช่ือผู้รับการนิเทศ/แนะนํา            
กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................................................................................... 
ระดับช้ัน     ว/ด/ป ที่สอน       เวลา    
 

หัวข้อการนเิทศ การบันทึก 

บรรยากาศในช้ันเรียน  
 
 
 
 

การเตรียมสื่อการสอน  
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้  
1. มีการประยุกต์ใช้สื่อ / อุปกรณ์ด้าน ICT 
ประกอบการนําเข้าสู่บทเรียน 

 
 
 
 

2. ประยุกต์ใช้สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู ้
ด้าน ICT ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

3. การประยุกต์ใช้ ICT ในการวัดและ
ประเมินผล 
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ภาคผนวก 
 

เครื่องมือประเมินโปรแกรมในภาคสนาม 
  

1. แบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
2. แบบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)   
3. แบบประเมินผลการนําความรู้และทักษะไปสู่การปฏิบัติในหน้าที่  
4. แบบประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
5. แบบประเมินความคิดเห็นต่อโครงการ  
6. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  
7. แบบถอดบทเรียนสะท้อนความคิดเห็น 
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ฉบับที่ 1  แบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)  
คําช้ีแจง 

1. แบบประเมินฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ICT) ของกลุ่มเป้าหมาย  

2. จงทําเคร่ืองหมายกากบาท (x) ทับตัวอักษร หน้าคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 
3. แบบประเมินชุดน้ี มีทั้งสิ้น 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

 
1 ข้อใดหมายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.  การประยุกต์วิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ข.  ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตมนุษย์ 
ค.  การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการ  
ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก 

2 ชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร 
ก. Computare  
ข. Electronic 
ค. Instruction  
ง. Program 

3 ข้อใดเป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
   ก. โมเด็ม เครื่องพิมพ์ เมาส์ 
 ข. สแกนเนอร ์เมาส์ โปรแกรม 
 ค. ชุดคําสั่ง แป้นพิมพ์  เคร่ืองพิมพ์ 
   ง. โปรแกรมPaint จอภาพแอลซีดี  เมาส ์

4 ROM เป็นหน่วยความจําที่เก็บข้อมูลแบบใด 
   ก. ข้อมูลจากการพิมพ์รายงาน 
 ข. บันทึกรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล  
 ค. บันทึกข้อสนเทศและคําสัง่เร่ิมต้นของระบบ 

ง. ถูกทุกข้อ 
5 ข้อใดคือลักษณะข้ันตอนการทํางานของคอมพิวเตอร์ 

   ก. นําข้อมูลไปประมวลผล -> รับข้อมูลเข้ามา - > แสดงผลออกมา 
   ข. นําข้อมูลไปประมวลผล -> แสดงผลออกมา ->รับข้อมูลเข้ามา 
   ค. รับข้อมูลเข้ามา -> แสดงผลออกมา -> นําข้อมูลไปประมวลผล 
   ง. รับข้อมลูเข้ามา -> นําข้อมูลไปประมวลผล -> แสดงผลออกมา 
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ฉบับที่ 1 หน้า 2 
 

6 ข้อใดให้ความหมายของคําว่า Social Network ได้ครอบคลุมที่สุด 
  ก. กลุ่มคนทีร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันบนอินเทอร์เน็ต 
  ข. กลุ่มคนทีม่ีแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต 
  ค.  กลุ่มคนทีใ่ช้บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
  ง.  กลุ่มคนทีร่วมตัวกันขึ้นเพ่ือทําการค้าขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต 

7 ก่อนการสมัครใช้บริการ http://www.facebook.com ผู้ใช้ควรสมัครใช้บริการใดก่อน 
  ก.  E-mail 
  ข.  E-paying 
  ค.  E-banking 
  ง,  E-commerce 

8 ข้อใดแสดงรูปแบบ E- Mail Address ได้ถูกต้อง 
ก. Wanpen1122 @ sungsu.com  
ข. Wanpen1122 & sungsu.com  
ค. Wanpen1122 © sungsu.com 
ง. Wanpen1122 - sungsu.com 

9 เรียงลําดับข้ันตอนการส่ง E-mail ให้ถูกต้อง 
A. พิมพ์ข้อความลงในจดหมาย และคลิกส่งจดหมาย 
B. คลิกเมนูเขียนจดหมาย 
C. พิมพ์ที่อยู่ E-mail ของผู้รับจดหมายและหวัเรื่องจดหมาย 

ก. A,B,C 
ข. C,A.B 
ค. B,C,A 
ง. A,C,B 

10 การต้องการแนบไฟล์มากกว่าหน่ึงไฟล์ในการส่ง E-mail ควรทําอย่างไร 
ก. คลิกปุ่ม Browse แนบไฟล์ 2  
ข. คลิกปุ่ม Browse แนบไฟล์ 1  
ค. คลิกปุ่ม ส่งแนบไฟล์ แนบไฟล์ 2 
ง. คลิกปุ่ม ส่งแนบไฟล์ แนบไฟล์ 1 

11 ข้อใดให้ความหมายของคําว่าเคร่ืองมือช่วยค้นหาข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด 
ก. เป็นโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ 
ข. เป็นโปรแกรมสําหรับสนทนาบนเครือข่าย 
ค. เป็นตัวช่วยให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทํางานเร็วขึ้น 
ง. เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้การค้นหาข้อมูลมปีระสิทธิภาพและประหยัดเวลา 
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12 Search Engine หมายถึงข้อใด 
ก. เว็บไซต์ที่ให้บริการในด้านการค้นหาข้อมูล 
ข. เว็บไซต์ที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย 
ค. เว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูล 
ง. เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด 

13 การสืบค้นข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต ข้อใดสําคญัที่สุดทีจ่ะทําให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ  
ก. ใช้คําค้น (Keyword) ได้เหมาะสม 
ข. ความเร็วของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ค. ความเร็วของการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
ง. ความเร็วของการพิมพ์คําค้น (Keyword) 

14 ข้อใดคือความหมายของ Download  
ก. การโอนย้ายข้อมูลเครื่องส่วนบุคคลมายังเคร่ืองแม่ข่าย  
ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครือ่งส่วนบุคคล  
ค. การโอนย้ายข้อมูลไปเก็บในเคร่ืองแม่ข่าย  
ง. การโอนย้ายข้อมูลจากเคร่ืองแม่ขายมายังเคร่ืองส่วนบุคคล  

15 ในช่อง Address ของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์มีไว้เพ่ือจุดประสงค์ใด 
ก. ใส่รหสัผ่าน 
ข. ค้นหาข้อมลู 
ค. พิมพ์ช่ือเว็บไซต์ 
ง. พิมพ์คําที่ต้องการค้นหา 

16 ข้อใดเป็นข้อดีของเคร่ืองมือช่วยสืบค้น Google 
ก. แสดงผลการสืบค้นคลมุเครือ 
ข. มีรูปแบบหน้าเว็บเพจที่เรียบง่าย 
ค. แสดงคําที่เก่ียวข้องด้วยตัวอักษรสีอ่อน 
ง. แสดงข้อความเพียงหน่ึงหรือสองบรรทัดของเว็บเพจ 

17 การใช้เคร่ืองหมาย “ ” ในการสืบค้นมีวัตถุประสงค์อย่างไร 
ก. ใช้เพ่ือหาเฉพาะคําที่ต้องการ 
ข. ใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลข 
ค. ใช้เพ่ือหาคําที่ลงท้ายหลังเคร่ืองหมาย 
ง. ใช้เพ่ือหาคําที่ขึ้นต้นหลังเครื่องหมาย 
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18 ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย 
ก. www.Thailis.or.th  
ข. www.excite.com 
ค. www.yahoo.com 
ง. www.google.co.th 

19 มารยาทในการใช้บริการ พูด คุย บริการแบบออนไลน์ คือข้อใด  
ก. ใช้วาจาสุภาพ และให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน  
ข. ขัดจังหวะ คู่สนทนา ขณะคู่สนทนาทํางานอยู่  
ค. เรียกคู่สนทนา โดยไม่ตรวจสอบสถานการณ์ใช้งาน  
ง. ถูกทุกข้อ  

20 โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่มีจุดประสงคใ์นการใช้ตามข้อใด 
ก. โปรแกรมประมวลผลคําที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง  ๆ 
ข. โปรแกรมสําหรับแผ่นงาน ตารางกราฟ และการคํานวณ 
ค. โปรแกรมนําเสนอผลงาน 
ง. โปรแกรมสําหรับการจัดการฐานข้อมูล 

21 ส่วนใดของโปรแกรม Microsoft word ที่ทาํหน้าที่รวมคําสั่งในการจัดการ 
ก. Title bar 
ข. Menu bar 
ค. Tool bar 
ง. Task bar 

22 โปรแกรม Microsoft word ถ้าต้องการให้ข้อความมีรูปแบบ ตัวอักษร   ต้องจัดรูปแบบ
ตัวอักษรแบบใด  
ก.  ขีดเส้นใต้     ตัวหนา   ตัวยก 
ข.  ขีดเส้นใต้     ตัวหนา   ตัวห้อย 
ค.  ขีดเส้นใต้     ตัวเอียง    ตัวยก 
ง.  ขีดเส้นใต้      ตัวเอียง    ตัวห้อย 

23 โปรแกรม Microsoft word คําสั่งในข้อใดสามารถกําหนดเส้นขอบเอกสารได้  
ก. Borders 
ข. Page Border 
ค. Shading 
ง. Table 
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24 ต้องการใส่ รูปภาพ  รูปร่าง  อักษรศิลป์ กลอ่งข้อความ เป็นต้น ลงบนเอกสาร  จาก
โปรแกรม Microsoft word สามารถเลือกใช้ปุ่มคําสั่งได้จากข้อใด 
ก. แทรก 
ข. เค้าโครงหน้ากระดาษ 
ค. การอ้างอง 
ง. มุมมอง 

25 การทําแผ่นพับจากโปรแกรม Microsoft word หน้าที่เป็นปกควรจะอยู่หน้าใด 
  ก.  หน้าแรก คอลัมน์ที่ 1 
  ข. หน้าแรก คอลัมน์ที ่3 
  ค. หน้าที่ 2   คอลัมน์ที่  2 
  ง. หน้าที่ 2  คอลัมน์ที ่ 

26 ขั้นตอนการสร้างตารางด้วยโปรแกรม Microsoft Excel คําสั่งคือข้อใด  
1.เลือกเมนูตาราง -> แทรก -> ตาราง 
2.คลิกเลือกตําแหน่งที่ต้องการ  
3.ระบุจํานวนคอลัมน์และจํานวนแถว  

ก. 1>2>3 
ข. 3>2>1 
ค. 2>1>3 
ง. 2>3>1 

27 ฟังก์ชันในการหาค่าเฉลี่ยต้ังแต่เซลล ์A1 ถึง A10 โปรแกรม Microsoft Excel ใช้สูตร
ใด 
ก. SUM(A1:A10)  
ข. MAX(A1:A10) 
ค. MIN(A1:A10) 
ง. AVERAGE(A1:A10)    

28 ผลลัพธ์ของการคูณ A3 กับ B3 หารด้วย A4 ในโปรแกรม Microsoft Excel พิมพ์เป็น
สูตรได้อย่างไร  

ก. = A3/B3*A4 
ข. = A3*B3/A4 
ค. = A4/B3*A3 
ง. = B3*A3/A4 
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29 

จากรูปที่เซล K7 เขียนเป็นสูตรได้ว่าอย่างไร 3 
ก. =D8+G8 
ข. =D8 * G8 
ค. =D7+E7+F7+G7 
ง. =D8+E8+F8+G8 

30 จากข้อ 30 คะแนนระดับคุณภาพด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของ ด.ช.กฤตยชญ์  ได้
ระดับ 2 มีวิธีการคํานวณอย่างไร   
ก. = IF(K8>=16,3,IF(M8>=12,2,IF(N8>=8,1,IF(L8<8,0,"ร")))) 
ข. = IF(L8>=16,3,IF(L8>=12,2,IF(L8>=8,1,IF(L8<8,0,"ร")))) 
ค. = IF(M8>=8,3,IF(M8>=6,2,IF(M8>=4,1,IF(M8<4,0,"ร")))) 
ง. = IF(K8>=16,3,IF(K8>=12,2,IF(K8>=8,1,IF(K8<8,0,"ร")))) 

31 Layer แรก จากโปรแกรม Adobe Photoshop  ที่จะเกิดขึ้นอัตโนมัติในการสร้าง
ช้ินงานช่ือว่าอะไร  
  ก. First Layer  
  ข. Background 
  ค. New Layer  
  ง. แล้วแต่จะต้ังช่ือ 
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32 เครื่องมือ Move Too l ในโปรแกรม Adobe Photoshop   มีหน้าที่อะไร 
   ก. เป็นเคร่ืองมือในการเคลือ่นย้ายวัตถุ 

ข. เป็นเคร่ืองมือที่ทํางานเกาะขอบพ้ืนที่สีทีใ่กล้เคียง  
ค. เป็นการเลือกพ้ืนที่อิงกับค่าสีของรูปเป็นสําคัญ  
ง. เป็นการเลือกแบบสร้างขอบเป็นเส้นตรงหลายเหลี่ยม 

33 ข้อใดไม่ใช่หนว่ยของความสูงและความกว้างของภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop 
ก.  Points                
ข.  Inch  
ค.  Pixel                   
ง.  Km 

34 ในการพิมพ์ข้อความลงบนโปรแกรม Adobe Photoshop เราควรคลิ้กที่ใด 
ก. Magnetic lasso 

ข. Freeform Pen 
ค. Type 
ง. Magnetic Pen 

35 การพิมพ์ข้อความลงบน Layer ในโปรแกรม Adobe Photoshop ทําอย่างไร  
  ก. กดปุ่มเครือ่งมือ Select แล้วพิมพ์  
  ข. กดปุ่มเครือ่งมือ Brush tools แล้วพิมพ์  
  ค. กดปุ่มเครือ่งมือ Horizontal type tool (T) แล้วพิมพ์  
  ง. คลิกบน Layer แล้วพิมพ์ข้อความ 

36 การบันทึกแฟ้มรูปภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop เพ่ือใช้เป็นต้นฉบับนํามา
แก้ไขได้ ต้องใช้นามสกุลรูปแบบใด  
   ก. .PSD  
   ข. .JPG 
   ค. .GIF 
   ง. .BMP 

37 รูปแบบการนําเสนองานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในข้อใดที่ผูใ้ช้ต้องเป็น
ผู้ออกแบบทั้งหมด 
ก. งานนําเสนอเปล่า 
ข. แมแ่บบการออกแบบ 
ค. งานนําเสนอที่มีอยู่แล้ว 
ง. ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ 
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38 คําสั่งใดในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ใช้ตัดวิดีโอ 
ก. Trim Video 
ข. Fade In 
ค. Volume 
ง. Start 

39 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอ่ืนโดยปกปิดหรือปลอม
แปลงแหล่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอ่ืน
โดยปกติสุข มคีวามผิดตามข้อใด 

 ก. จําคุกไม่เกิน 3 เดือน  
ข. จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไมเ่กิน 200,000 บาท  
ค. ปรับไม่เกิน 10,0000 บาท 
ง. ปรับไม่เกิน 30,0000 บาท 

40 ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
ก. ความผิดฐานฉ้อโกง   
ข. การปลอมแปลงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
ค. การลักลอบเข้าถึงบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ง. การทําให้ สือ่ลามก อนาจาร แพร่กระจาย 

 
 

เฉลย 
 

1.ง 2.ง 3.ก 4.ค 5.ง 6.ก 7.ก 8.ก 9.ค 10.ก 
11.ง 12.ก 13.ก 14.ง 15.ค 16.ข 17.ข 18.ก 19.ก 20.ก 
21.ข 22.ค 23.ข 24.ก 25.ง 26.ค 27.ง 28.ข 29.ค 30.ง 
31.ค 32.ก 33.ง 34.ค 35.ค 36.ก 37.ก 38.ก 39.ค 40.ก 
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ฉบับที่ 2  แบบประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)   
คําชี้แจง 

1. แบบประเมินน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(ICT) 5 ด้าน คือ ดังน้ี  พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร  ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ  ทักษะการผลิตสื่อเทคโนโลยี และทักษะการนําเสนอ
ผลงาน 

2. การประเมินการเปลี่ยนแปลง (change) มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
 5   หมายถึง มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)ในระดับมากที่สุด  
 4   หมายถึง มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)ในระดับมาก 
  3   หมายถึง มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)ในระดับปานกลาง  
  2   หมายถึง มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)ในระดับน้อย  
  1   หมายถึง มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)ในระดับน้อยที่สุด  

 
คําสั่ง  ทําเคร่ืองหมาย “” ลงในช่อง � ที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน  

 

รายการประเมิน 

ระดับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ICT)   

มาก
ที่สุด  

มาก  
 

ปาน
กลาง  

น้อย  
 

น้อย
ที่สุด 

ความรู้พืน้ฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      
1. ท่านสามารถเปิด ปิด คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี      
2. ท่านใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ได้ เช่น เคร่ืองพิมพ์ 
สแกนเนอร ์กล้องดิจิทัล และกล้องเว็บแคม เป็นต้น 

     

3. ท่านใช้อุปกรณ์สํารองข้อมูลจัดเก็บและสาํรองข้อมูลบํารุง
และดูแลรักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ 

     

4. ท่านสามารถดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการติดต้ัง 
ตรวจสอบและกําจัดไวรัส 

     

5. ท่านใช้เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงศีลธรรมหรือหลักกฎหมาย      
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รายการประเมิน 

ระดับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ICT)   

มาก
ที่สุด  

มาก  
 

ปาน
กลาง  

น้อย  
 

น้อย
ที่สุด 

ทักษะในการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต      
6. สามารถสร้าง Address Book สําหรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

     

7. ท่านสามารถ รับส่งข้อความติดต่อสื่อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์

     

8. ท่านสามารถแนบ file เอกสารไปกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์      
9. ท่านสามารถติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตโดยการสนทนา
ออนไลน์ 

     

10. ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับผู้อ่ืน 
ทางเว็บบอร์ดได้ 

     

ด้านทักษะการสืบค้นสารสนเทศ      
11. ท่านมีทักษะในการใช้เครื่องมือเพ่ือค้นหาข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ 

     

12. ท่านมีทักษะในการใช้โปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser)      
13. ท่านมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์      
14. ท่านสามารถประเมินความน่าเช่ือถือและความถูกต้อง 
ของข้อมูลในเว็บไซต์ได้ 

     

15. ท่านสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ฐานข้อมลูงานวิจัย 
ในประเทศ เช่น Thailis 

     

ทักษะการผลติสื่อการสอน      
16. ท่านสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word ผลิตสื่อ 
การสอนได้ 

     

17. ท่านสามารถใช้โปรแกรม Excel ผลิตสือ่การสอนได้      
18. ท่านสามารถใช้โปรแกรม PowerPoint ผลิตสื่อการสอนได้      
19. ท่านสามารถผลิตสื่อหรือแหล่งเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop ได้ 
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รายการประเมิน 

ระดับทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ICT)   

มาก
ที่สุด  

มาก  
 

ปาน
กลาง  

น้อย  
 

น้อย
ที่สุด 

20. ท่านใช้โปรแกรม Adobe Photoshopในการสร้างเกม
เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ 

     

ทักษะการนาํเสนอผลงาน      
21. ท่านสามารถใช้โปรแกรม PowerPoint นําเสนอผลงานได้      
22. ท่านสามารถใช้ PowerPoint ออกแบบงานนําเสนอ
ผลงานได้ 

     

23. ท่านสามารถเพ่ิมสื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ ในโปรแกรม 
PowerPoint ให้กับงานที่ต้องการนําเสนอได้ 

     

24.ท่านสามารถนําเสนองานแบบAnimationง่าย ๆได้      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ฉบับที่ 3  แบบประเมินการนําความรู้และทักษะไปสู่การปฏิบัติในหน้าท่ี 
 

คําชี้แจง 
1. แบบประเมินน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการนําความรู้ทักษะใหม่สู่การปฏิบัติหน้าที่

ของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ด้านการออกแบบแผนการสอน  การจัดการเรียนการสอน  
2. การประเมินการนําความรู้ทักษะใหม่สู่การปฏิบัติหน้าที่มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

5  หมายถึง   มีการนําความรู้และทักษะด้าน ICT ไปใช้ ในระดับมากท่ีสุด  
4  หมายถึง   มีการนําความรู้และทักษะด้าน ICT ไปใช้ในระดับมาก 
3  หมายถึง   มีการนําความรู้และทักษะด้าน ICT ไปใช้ ในระดับปานกลาง  
2  หมายถึง   มีการนําความรู้และทักษะด้าน ICT ไปใช้ ในระดับน้อย  
1  หมายถึง   มีการนําความรู้และทักษะด้าน ICT ไปใช้ ในระดับน้อยที่สุด  

 
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย “” ลงในช่อง � ที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน  
 

รายการประเมิน 
ระดับการนําความรู้ไปใช ้

มาก
ที่สุด  

มาก  
 

ปาน
กลาง  

น้อย  
 

น้อย
ที่สุด 

ด้านการออกแบบแผนการสอน      
1. มีการนําความรู้และทักษะด้าน ICT ไปใช้กําหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ 

     

2. มีการนําความรู้และทักษะด้าน ICT ไปใช้วางแผนการ
ออกแบบแผนการสอน 

 
    

3. การออกแบบแผนการสอนมีการจัดเตรียมเน้ือหาสําหรับ
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
    

4. มีการนําความรู้และทักษะด้าน ICT ไปใช้ออกแบบ
แผนการสอนในกลุ่มสาระที่รบัผิดชอบ 

 
    

5. มีการนําความรู้และทักษะด้าน ICT ไปใช้ออกแบบการวัด
และประเมินผลการศึกษา 

 
    

6. การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงได้โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
    

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT      
7. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เคร่ืองมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ฉบับที่ 3 หน้า 2 

 

รายการประเมิน 
ระดับการนําความรู้ไปใช ้

มาก
ที่สุด  

มาก  
 

ปาน
กลาง  

น้อย  
 

น้อย
ที่สุด 

8. ท่านสามารถวางแผนออกแบบส่ือ ผลิตสื่อและประยุกต์สื่อ
ออนไลน์ได้เหมาะสมต่อผู้เรียน 

 
    

9. ครูแนะนําการใช้เว็บไซด์ เว็บเพจที่น่าสนใจมาใช้ในกลุ่ม
สาระวิชาที่รับผิดชอบแก่นักเรียน 

 
    

10. ค้นหาและประเมินแหล่งทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตที่จะ
นํามาใช้ในการเรียนการสอนได้ 

 
    

11. ท่านค้นหาและวิเคราะห์สารสนเทศและสื่อต่าง ๆ ที่
นํามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้เรียน 

 
    

12. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อสารสนเทศ (ICT)ประเภทต่าง  ๆ 

 
    

13. ท่านใช้โปรแกรมตารางคํานวณ กําหนดสูตรเพ่ือตัดเกรด 
รวมคะแนนและหาค่าเฉลี่ยได้ 

 
    

14. ท่านใช้โปรแกรมตารางคํานวณ กําหนดสูตรเพ่ือทํากราฟ
แสดงผลข้อมลูได้ 

 
    

15. ครูสอนกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักเรียน 

 
    

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ฉบับที่ 4  แบบประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนา้ท่ี 
 

คําชี้แจง 
1. แบบประเมินน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลที่เกิดจากการปฏิบัติ

หน้าที่ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงานทางวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านการสนับสนุนทรัพยากร นโยบาย
การพัฒนางานวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียนการสอน 

2. การประเมินการเปลี่ยนแปลง (change) มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
 5   หมายถึง        ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในระดับมากทีสุ่ด  
 4   หมายถึง    ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในระดับมาก 
  3   หมายถึง    ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในระดับปานกลาง  
  2   หมายถึง    ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในระดับน้อย  
  1   หมายถึง    ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในระดับน้อยที่สุด  

 
คําสั่ง  ทําเคร่ืองหมาย “” ลงในช่อง � ที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน  

 

รายการประเมิน 
ผลทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

มาก
ที่สุด  

มาก  
 

ปาน
กลาง  

น้อย  
 

น้อย
ที่สุด 

ด้านการสนับสนนุทรพัยากร      
1. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนางานวิชาการ      
2. การจัดหาสือ่ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการพัฒนา      
3. มีการสนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

     

4. มีความรวดเร็วในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการศึกษา      
5. สนับสนุนสือ่เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย 

     

6. สถานศึกษาพัฒนาระบบเครือข่าย Intranet./LAN ใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

     

นโยบายการพัฒนางานวิชาการ      
7. สถานศึกษามีนโยบายในการพัฒนางานวิชาการท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โปรแกรม 

     

8. สถานศึกษามีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ 

     

9. สถานศึกษาให้ความสําคญักับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
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ฉบับที่ 4 หน้า 2 
 

รายการประเมิน 
ผลทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

มาก
ที่สุด  

มาก  
 

ปาน
กลาง  

น้อย  
 

น้อย
ที่สุด 

10. สถานศึกษามีการพัฒนาแนวทางพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

     

11. สถานศึกษามีนโยบายพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     

12. ส่งเสริมให้มีการประสานเครือข่ายจากชุมชนองค์กร
ภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนด้านICT 

     

การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียนการสอน      
13. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ ICT เป็นเครื่องมือและได้
จัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่กําหนด 

     

14. ครูสามารถใช้ ICTเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

15. มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วย ICT ที่หลากหลาย      
16. ส่งเสริมและพัฒนาคุณลกัษณะนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)เพ่ิมขึ้น 

     

17. มีการสะทอ้นผลร่วมกันเพ่ือการปรับปรุงและแก้ไขงาน
วิชาการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเพ่ิมขึ้น 

     

18.ความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียนและการร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน ตลอดทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆของนักเรียน 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   

 
คําชี้แจง 

1. แบบประเมินน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ
เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (โครงการระยะที่ 1)  

2. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโปรแกรม (reaction) มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
   5   หมายถึง   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม  ในระดับมากทีสุ่ด  

   4   หมายถึง   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม  ในระดับมาก 
    3   หมายถงึ   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม  ในระดับปานกลาง  
    2   หมายถงึ   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม  ในระดับน้อย  
    1   หมายถงึ   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม  ในระดับน้อยที่สุด  

 
คําสั่ง  ทําเคร่ืองหมาย “” ลงในช่อง � ที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน  
 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด  

มาก  
 

ปาน
กลาง  

น้อย  
 

น้อย
ที่สุด 

ด้านการเตรียมความพร้อม      
1. เอกสารประกอบการพัฒนามีความเหมาะสม       
2. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ มสีภาพพร้อมใช้งาน       
3. สถานที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ      
4. บรรยากาศในการพัฒนาเอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้       
5. ผู้ดําเนินการมีการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

     

ด้านเนื้อหาของโครงการ      
6. หลักการและเหตุผลบอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา      
7.วัตถุประสงค์มีความสอดคลอ้งกับเป้าหมายของโครงการ      
8. เน้ือหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
9. เน้ือหามีความทันสมัยเป็นปัจจุบันทันต่อการเปลี่ยนแปลง      
10. เน้ือหาเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ      
11. เน้ือหาสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับการพัฒนา      
ด้านกระบวนการ      
12.มีการประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ      
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ฉบับที่ 5 หน้า 2 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

13. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมของโครงการเหมาะสม      
14. การกําหนดระยะเวลาเหมาะสมกับรูปแบบการพัฒนา      
15. การกําหนดรูปแบบกิจกรรมเหมาะสมกบัผู้เข้ารับการพัฒนา      
16. กิจกรรมการพัฒนาตามโครงการเหมาะสมสอดคล้องกบั
ความต้องการพัฒนาตนเอง 

     

17. กิจกรรมการพัฒนาตามโครงการเหมาะสมสอดคล้องกบั
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 

     

ผลประโยชนท์ี่ได้รับจากการท่ีเขา้ร่วมโครงการ      
18. ครูมีความเข้าใจเก่ียวกับโครงการเสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     

19. ครูเข้าใจเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่โรงเรียนกําหนด 

     

20. การประชุม อบรม สัมมนาทําให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากข้ึน 

     

21. ครูมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 

     

22. ครูมีความรู้ด้าน ICT เพียงพอสําหรับในการนําไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

     

23. ครูสามารถนําความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไปใช้จดัการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย 

     

24.โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากการเข้าร่วมโครงการ 

     

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ฉบับที่ 6 แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร(ICT)สู่การจัดการเรียนรู ้

 
คําชี้แจง 

1. แบบประเมินน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มต่ีอประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สู่การจัดการเรียนรู้ (โครงการระยะที่ 2)  

2. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อโปรแกรม (reaction) มีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
   5   หมายถึง   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม  ในระดับมากทีสุ่ด  

   4   หมายถึง   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม  ในระดับมาก 
    3   หมายถงึ   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม  ในระดับปานกลาง  
    2   หมายถงึ   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม  ในระดับน้อย  
    1   หมายถงึ   ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม  ในระดับน้อยที่สุด  
 
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย “” ลงในช่อง � ที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน  

 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด  

มาก  
 

ปาน
กลาง  

น้อย  
 

น้อย
ที่สุด 

ด้านการเตรียมความพร้อม      
1. เอกสาร/เอกสารประกอบการพัฒนามีความเหมาะสม       
2. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ มสีภาพพร้อมใช้งาน       
3. สถานที่เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ      
4. การกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมของโครงการมี
ความเหมาะสม 

     

5. คู่มือโครงการประยุกต์ใช้ (ICT) มีรายละเอียดเพียงพอ
เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมของโครงการ 

     

ด้านกิจกรรมของโครงการ      
6. ประชุมช้ีแจงการทดลองโครงการสามารถเข้าใจและปฏิบัติ
ได้ง่าย 

     

7. ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
โครงการนําความรู้สู่การปฏิบัติ 

     

8. การออกแบบการเรียนการสอนมีรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย 
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 ฉบับที่ 6 หน้า 2 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด  

มาก  
 

ปาน
กลาง  

น้อย  
 

น้อย
ที่สุด 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้น้ือหาโครงการสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับการพัฒนา 

     

10. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมคีวาม
ทันสมัยเป็นปัจจุบันทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

     

11. การนิเทศติดตามเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ      
ด้านกระบวนการ      
12. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมของโครงการเหมาะสม      
13. การกําหนดระยะเวลาเหมาะสมกับรูปแบบการพัฒนา      
14. การกําหนดรูปแบบกิจกรรมเหมาะสมกบัผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

     

15. กิจกรรมการพัฒนาตามโครงการเหมาะสมสอดคล้องกบั
ความต้องการพัฒนาตนเอง 

     

16. กิจกรรมการพัฒนาตามโครงการเหมาะสมสอดคล้องกบั
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 

     

ด้านประโยชนท์ี่ได้รับจากการเขา้ร่วมโครงการ        
17. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ ICT เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ไปสู่เป้าหมายที่กําหนด 

     

18. ครูสามารถออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้ความรู้และ
ทักษะด้าน ICT ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

     

19. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

     

20. ครูสามารถจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต 

     

21. ครูวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ ICT ได้อย่าง
ถูกต้อง 

     

22. ครูสามารถใช้ ICT เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนหลังจากการเข้าร่วมโครงการ 

     

ฉบับที่ 6 หน้า 3 
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รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด  

มาก  
 

ปาน
กลาง  

น้อย  
 

น้อย
ที่สุด 

23. ครูได้รับความรู้ด้าน ICT และวิธีปฏิบัติที่ดีนําไปสู่การ
พัฒนาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     

24. ครูได้รับการนิเทศติดตามให้สามารถ พัฒนาทักษะการ
ใช้ ICT ทางการศึกษา 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ 7  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
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คําชี้แจง 
1. แบบประเมินน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อการนําทักษะด้าน ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การเรียนรู้โดยการแสวงหา
ความรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสร้างองค์ความรู้จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรม   

2. การประเมินความพึงพอใจมีเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
5  หมายถึง   มีความพึงพอใจ  ในระดับมากทีสุ่ด  
4  หมายถึง   มี ความพึงพอใจ ในระดับมาก 
3  หมายถึง   มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง  
2  หมายถึง   มี ความพึงพอใจ ในระดับน้อย  
1  หมายถึง   มี ความพึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด  

 
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย “” ลงในช่อง � ที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน  
 

รายการประเมิน 
ระดับการเรียนรู้และความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด  

มาก  
 

ปาน
กลาง  

น้อย  
 

น้อย
ที่สุด 

การแสวงหาความรู้จากการใช้ ICT       
1.  นักเรียนเรียนรู้วิธีการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศ      
2. นักเรียนเรียนรู้การใช้ไอซีทใีนการเข้าถึงข้อมูลและ
สารสนเทศได้ 

     

3. นักเรียนเรียนรู้วิธีเลือกค้นหาข้อมูลและสารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลทีน่่าเช่ือถือ 

     

4. นักเรียนเรียนรู้การเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศทีม่ีความ
ทันสมัย 

     

5. นักเรียนเรียนรู้วิธีการได้ข้อมูลและสารสนเทศที่ตรงกับ
ความต้องการ 

     

6. นักเรียนมีการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร์และวิชาอ่ืน ๆสม่ําเสมอ 

     

7. นักเรียนสามารถใช้ไอซีทจีัดเก็บและบันทึกข้อมูลได้      
 

 
 

ฉบับที่ 7  หน้า 2 
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รายการประเมิน 
ระดับการเรียนรู้และความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด  

มาก  
 

ปาน
กลาง  

น้อย  
 

น้อย
ที่สุด 

การสรา้งองคค์วามรู้จากการใชI้CT      
8. นักเรียนดูตัวอย่างการนําเสนอจากเว็บไซต์ต่าง ๆใน
การศึกษาโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

     

9. นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เคร่ืองมือดิจิตอล 

     

10. นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาโดยใช้เว็บที่
หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน 

     

11. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้โดยเลือกใช้ไอซีทีได้
อย่างเหมาะสมและหลากหลาย 

     

12. นักเรียนสร้างช้ินงานจากการสร้างองค์ความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 

     

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อโปรแกรม      
13. นักเรียนคิดว่าการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ 

     

14. นักเรียนคิดว่าการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทําให้มีความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น 

     

15. นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีทําให้คนเรามคีวามคิดที่
กว้างไกลข้ึน 

     

16. นักเรียนคิดว่าการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารช่วยทําให้การเรียนวิชาต่าง ๆดีขึ้น 

     

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ง 
- ค่าความสอดคล้อง(IOC)ความเท่ียงตรงของเนื้อหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ง–1 ผลการประเมินความสอดคล้อง(IOC)ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 
                ความรู้  
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 คนที ่7 

1 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 
2 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 
3 0 1 1 1 1 1 0 5 0.71 
4 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
11 0 1 1 1 1 1 1 6 0.86 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
17 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
18 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
20 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
21 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
22 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
24 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
25 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
26 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 

27 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
ตารางที่ ง–1  ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 
                 ความรู้ (ต่อ)    
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 คนที ่7 

28 0 1 1 1 0 1 1 5 0.71 

29 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 

30 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 

31 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 

32 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

33 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

34 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

35 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

36 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 

37 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 

38 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

39 0 1 1 1 1 1 1 6 0.86 

40 0 1 1 1 1 1 1 6 0.86 

                    

 
 
ตารางที่ ง–2  ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน 
                 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 คนที ่7 

1 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 
2 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 
4 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
17 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
18 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

20 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
21 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
22 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
24 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
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ตารางที่ ง–3  ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน 
                 การนําความรู้และทักษะไปสู่การปฏิบัติหน้าท่ีคร ู

   

ข้อที ่
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 คนที ่7 

1 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 

2 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

3 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 

4 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

5 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

6 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

7 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

8 1 1 1 0 1 1 1 6 0.86 

9 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

10 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

11 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

12 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

14 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

15 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
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ตารางที่ ง–4  ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบ 
                 ประเมินผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีคร ู

       

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 คนที ่7 

1 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 

2 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

3 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 

4 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

5 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

6 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

7 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

8 1 1 1 0 1 1 1 6 0.86 

9 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

10 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

11 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

12 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

14 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

15 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

16 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

17 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

18 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
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ตารางที่ ง–5  ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC)ความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหาของแบบประเมิน 
                 ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการเสริมสร้างทกัษะด้านเทคโนโลยี 
                 สารสนเทศและการสื่อสาร 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 คนที ่7 

1 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 
2 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 
3 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 
4 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

17 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
18 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
20 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
21 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
22 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

24 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
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ตารางที่ ง–6  ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC)ความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหาของแบบประเมิน 

        ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
        การสื่อสาร(ICT) สู่การจัดการเรียนรู ้

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 คนที ่7 

1 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 

2 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 

3 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 

4 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 

5 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

6 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

7 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
16 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
17 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
18 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
20 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
21 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
22 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
24 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

 
 



 
319 

 
 

ตารางที่ ง–7  ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน 

         ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการนําทักษะ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 คนที ่6 คนที ่7 

1 1 1 1 1 0 1 1 6 0.86 

2 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

3 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 

4 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

5 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

6 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

7 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

8 1 1 1 0 1 1 1 6 0.86 

9 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

10 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

11 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

12 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

14 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

15 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 

16 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลทําดุษฎีนิพนธ์ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (เบื้องต้น) 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (ครั้งสําคัญ) 
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ประวตัิผู้วิจยั 
 

ชื่อ- สกุล   : นางวันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ 
วัน เดือน ปเีกิด   : 5 กุมภาพันธ์  2507 
ภูมิลําเนาเดิม   : กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  : 69/31 หมู่ที่ 7 แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  

  กรุงเทพมหานคร 10170 
มือถือ    : 085 971 0093 
E-mail     : wanpensungsuwan@hotmail.com 
 
หน้าท่ีการทํางาน   

พ.ศ. 2552   : ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร)  
พ.ศ. 2554   : ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ป่ินทองสัณฐาคาร)  
พ.ศ. 2556  : ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองมหาสวัสด์ิ  
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางนาใน (รื่น ศยามานนท์)  

 
การศึกษา 

พ.ศ. 2525  : ปก.ศ.สูง (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูนครปฐม 
พ.ศ. 2527  : กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 
พ.ศ. 2545  : ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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