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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 2)	 สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	และ	3)	ศึกษาผลการใช้รูปแบบฯ		ประชากร	

คือ	ครูโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ�านวน	2,030	คน กลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถามได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน	จ�านวน	330	คน	กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้รูปแบบได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง	จ�านวน	37	คน	 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ

ด้วย	 แบบสอบถามความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 แบบประเมินสมรรถนะด้วยตนเอง	 แบบทดสอบ	 แบบประเมินผลงาน	 และแบบ

ประเมินความพึงพอใจ	 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ค่าที	

และค่าดัชนีประสิทธิผล
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 ผลวิจัย	 พบว่า	 ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัมาก	รปูแบบการพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับครูประกอบด้วย	 หลักการ	 วัตถุประสงค์	 บริบทการเรียนรู้	

การฝึกอบรมบนเว็บ	แนวทางการประเมินผลงานจากการปฏิบัติ	และเงื่อนไขการน�าไปใช้	ผลการตรวจสอบ

คุณภาพรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	ผลการประเมินสมรรถนะด้วยตนเองหลังการใช้รูป

แบบสงูกว่าก่อนการใช้รปูแบบอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.01	ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบความรู้

หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ผลงานจากการปฏิบัติ

ของครูผู้ใช้รูปแบบทกุคนผ่านเกณฑ์การประเมนิทกุด้านและมคีวามพงึพอใจต่อการใช้รปูแบบอยูใ่นระดับมาก

ค�าส�าคัญ: ความต้องการจ�าเป็น, การพัฒนารูปแบบ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สมรรถนะ

Abstract

 The objectives of this research were 1) to study the need for the competency 

development in information technology and communication on the internet; 2) to create a 

model for the competency development in information technology and communication on 

the internet, and 3) to study the result of the model application. The research population 

was 2,030 teachers from schools in Bangkok Primary Service Area Office. The sample 

group respondents consisted of 330 teachers chosen by stratified school size sampling, 

and the sample group using the model comprised 37 teachers chosen through purposive 

sampling. The research instruments used in data collection were self-assessment form,

test form, portfolio form, and the satisfaction-rating form. The statistics used in this

study were percentage, mean, standard deviation, t-test and effectiveness index. 

 The research findings showed that

 1) The needs assessment for the competency development of information technology 

and communication on the internet was at a high level.

 2) The model for competency development in information technology and 

communication on the internet for teachers consisted of principles, objectives, learning 

context, web training, practice evaluation, guidelines and terms of application. The evaluation 

result of the model appropriateness and congruence by experts was at a high level.

 The result of self-efficacy evaluation after using the model was significantly higher 

than before using the model at .01 level. The comparison result of knowledge-test scores 

after using the model was significantly higher than before using the model at .01 level. 
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Work performance of teachers who had used the model passed the criteria in every aspect 

and their satisfaction toward the model application was at a high level. 

Keywords: needs assessment, model development, information technology and communication, 

 competency.
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บทน�ำ

	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(Information	and	Communication	Technology:	

ICT)	มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทต่อการด�าเนินชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก	จนอาจถือได้

ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญในการกระจายความรู้ข่าวสาร	 และจะเพิ่มความส�าคัญมากขึ้นอย่าง

ต่อเนือ่งในอนาคต	มกีารน�ามาใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจัดการด้านต่าง	ๆ 	การพฒันาทรพัยากรมนุษย์

เพือ่ให้สามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงดังท่ีกล่าวมาเช่ือว่าการปฏิรปูการศึกษาเป็นส่วนส�าคัญทีจ่ะน�าพา

ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้	 การปฏิรูปการศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาทั้งด้านผู้เรียน	 ครูและ

บุคลากรด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการพัฒนาครู	ดังที่		Villegas	Reimers	(2003:	11-12)	

ได้กล่าวถงึปัจจัยหลกัของการปฏิรปูการศึกษาคือการพฒันาคุณภาพคร	ูต้องปฏิรปูวฒันธรรมการเรยีนรู้

โดยส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 ปรับรูปแบบวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมตลอดจน

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางบวก	 ครูจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้	 จาก

บทบาทผู้สอนเป็นผู้ช้ีแนะแนวทางน�านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวกและ

ให้ค�าช้ีแนะแนวทางในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง	 (จ�าลอง	 เรีองศรีเจริฐพร	 และสุวัฒน์	 เงินฉ�่า,	

2558:	55-59)	

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก�าหนดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูไว้ในสมรรถนะประจ�าสายงาน	 (Functional	 Competency)	 ด้านการบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 (Curriculum	 and	 Learning	Management)	 คือครูต้องสามารถ

ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้	 ซ่ึงเกณฑ์การประเมินพิจารณาจาก

ความสามารถของครู	 3	 ประการ	 คือ	 1)	 ครูสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย	 เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้	 2)	 ครูสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เนต็เพือ่พฒันาการจัดการเรยีนรู	้และ	3)	ครสูามารถใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ในการผลติสือ่

หรอืนวัตกรรมทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนรู	้(ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน,	2553:	25-38)	

หลายองค์กรทีเ่ก่ียวข้องได้ก�าหนดสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารให้เป็นสมรรถนะ

หนึง่ของคร	ูเช่น	ส�านกังานเลขาธกิารคุรสุภา	(2549:	12–16)	สถาบันพฒันาครคูณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา	 (2553:	 9-23)	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการศึกษาขององค์การมนตรีศึกษา

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(SEAMEO)	และแนวคิดการพัฒนาครูขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 (UNESCO)	 ที่เสนอให้ครูสามารถบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เนต็เข้ากบัการจัดการเรยีนรูท้กุกลุม่สาระวิชาไม่เฉพาะการสอนทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์และ

อินเทอร์เนต็ในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์เท่านัน้	(ศูนย์เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนกิส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,	2551:	32)	
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	 จากการศึกษารายงานการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครู	พบวา่	มีหลากหลายวิธีการ	ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุชีช้ัดเป้าหมายกระบวนการพัฒนาครู

ว่าต้องมสีมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอย่างไร	ทีจ่ะให้ครสูามารถพฒันาสมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของนกัเรยีนได้	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา,	2556;	

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา,	2555;	บุปผาชาติ	ทัฬหิกรณ์,	2552:	58;	สิทธิพงศ์	หกสุวรรณ,	

2554:	6;	ภาสกร	เรืองรอง	และคณะ,	2557:	195-205)	รวมทั้งจากผลการส�ารวจตัวชี้วัดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานด้านผู้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาของหน่วยงานระดับกระทรวง	กลุม่จังหวัด	เขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา	โดยศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ปีงบประมาณ	 2557	 จากกลุ่มตัวอย่าง

สถานศึกษาจ�านวน	6,040	แห่ง	พบว่า	ครผูู้สอนทีผ่่านการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการศึกษามีค่อนข้างน้อย	 และที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานตามหลักสูตรฝึกอบรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ	 มีเพียงร้อยละ	 29.82	 ส่วนใน

ด้านการฝึกอบรมครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นยังด�าเนินการไม่ทั่วถึง	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2557:	บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร)	ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นหารูปแบบเพื่อพัฒนาและสนับสนุน

ครูเพื่อให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 เพื่อให้

สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรยีนรูแ้ละพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีจ่�าเป็น

ของนักเรียน	

	 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการบูรณาการเทคโนโลยีที่จ�าเป็นส�าหรับคร	ู

(Technological	 Pedagogical	 Content	 Knowledge	Model:	 TPACK)	 ซ่ึงเป็นการบูรณาการ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้	ความรู้ด้านเนื้อหาและด้านวิธีสอน	(Koehler,	and	Mishra,	2005b:	

131–152;	Koehler,	and	other,	2013:	13)	มาสงัเคราะห์ร่วมกบัมาตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก�าหนดสมรรถนะครู	 ได้แก่	

1)	ส�านักมาตรฐานวิชาชีพ	ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	2)	สถาบันพัฒนาครู	คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา	(สค.บศ.)	3)	ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา	(ก.ค.ศ.)	

และ	4)	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	โดยบูรณาการแนวคิดเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์	(Dessinger	and	others,	2012)	ทฤษฎกีารเชือ่มโยงความรู้	(Siemens,	

2006)	 ระบบการฝึกตามความสามารถ	 (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,	 2557)	 และการฝึกอบรมผ่าน

เว็บ	 (Horton,	 2000)	 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะได้ปรับใช้รูปแบบการเรียน

การสอนทกัษะปฏิบติัตามองค์ประกอบของทกัษะ	(Instructional	Model	for	Psychomotor	Domain	

Based	on	Skill	Component)	(ทิศนา	แขมณี,	2555:	246-247)	ซึ่งมีความเหมาะสมในการพัฒนา
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ความสามารถ	 ทักษะปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ที่

ประกอบด้วยสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย	ๆ	ประกอบกัน	จึงได้ก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และ

พัฒนาสมรรถนะโดยแบ่งเป็นสมรรถนะย่อยตามที่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์จากสมรรถนะหลักเป็น	

5	โมดูล	คือ	1)	การประยุกต์ใช้การสื่อสารและท�างานร่วมกัน	2)	เครื่องมือค้นหาและน�าเสนอข้อมูล	

3)	 สารสนเทศและการน�าเสนอ	 4)	 เครือข่ายความร่วมมือปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่	 5)	 Social	

Network	เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	 เพือ่ศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สารบนเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ส�าหรบัครโูรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร	

	 2.	 เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับครูโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร	

	 3.	 เพือ่ศึกษาผลการใช้รปูแบบการพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับครูโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยด�าเนินการ	3	ขั้นตอน	ดังนี้

	 ขัน้ตอนที	่1	การศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับครู	ประกอบด้วย	

	 1.	การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น	เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารและการ

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ	เพื่อก�าหนดหัวข้อค�าถามในการสร้างแบบสอบถามความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

	 2.	ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	 ประชากรคือ	

ครโูรงเรยีนในสงักดั	จ�านวน	2,030	คน	กลุม่ตัวอย่างทีใ่ห้ข้อมลูได้มาด้วยการสุม่แบบแบ่งช้ันตามขนาด

โรงเรียน	ระดับความคลาดเคลื่อน	5%	(Krejcie,	R.V.	&	Morgan,	D.W.,	1970)	จากโรงเรียน

ขนาดใหญ่จ�านวน	95	คนและขนาดกลางจ�านวน	235	คน	รวมจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	330	คน
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ครูโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

	 3.	น�าข้อมลูจากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ	(Gap	Analysis)	ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ระหว่างค่าเฉลี่ยสมรรถนะปัจจุบัน	 (Actual	

Competency	State)	และค่าเฉลี่ยความต้องการพัฒนา	 (Desired	Competency	State)	วิเคราะห์

เปรียบเทียบโดยประยุกต์ใช้	TOWS	Matrix	(Weihrich,	H.,	1982:	54-66)	การแปลผลค่าเฉลี่ย	

แบ่งเป็น	2	ระดับ	คือ

	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	3.51	–	5.00	แปลว่า	มาก

	 	 ค่าเฉลี่ยระหว่าง	1.00	–	3.50	แปลว่า	น้อย	–	ปานกลาง	

	 4.	ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะปัจจุบันที่อยู่ระดับน้อยถึงปานกลางแต่ค่าเฉลี่ยความต้องการ

พัฒนาของสมรรถนะนั้นอยู่ในระดับมาก	 เป็นส่วนที่น�ามาเป็นกรอบในการออกแบบสร้างรูปแบบการ

พฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารบนเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ส�าหรบัครใูนครัง้น้ี

โดยจัดอันดับตามความแตกต่างจากมากไปน้อย

	 ขั้นตอนที่	2	การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับครู รายละเอียดมีดังนี้

	 1.	จากผลการเปรียบเทียบและจัดอันดับตามความแตกต่างจากขั้นตอนที่	1	ใช้เป็นกรอบใน

การสร้างรูปแบบโดยบูรณาการทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้	(Siemens,	2006)	ระบบการฝึกตามความ

สามารถ	(กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน,	2557)	การฝึกอบรมผ่านเว็บ	(Horton,	2000)	และปรบัใช้รปูแบบ

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามองค์ประกอบของทักษะ	(ทิศนา	แขมณี,	2555:	246-247)	เป็น

แนวทางในการออกแบบและก�าหนดโครงสร้างองค์ประกอบของรูปแบบ	ซึ่งประกอบด้วย	1)	หลักการ	

2)	วัตถุประสงค์	3)	บริบทการเรียนรู้	4)	การฝึกอบรมบนเว็บ	5)	แนวทางการประเมินผลงานจากการ

ปฏิบัติ	และ	6)	เงื่อนไขการน�าไปใช้	

	 2.	การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ	 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ

ตรวจสอบความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence:	IOC)	โดยผู้เชี่ยวชาญลงความ

เห็นเป็นคะแนน	จ�านวน	5	ท่าน	รายละเอียดมีดังนี้

	 แบบประเมินรูปแบบ	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับ	 จ�านวน

24	ข้อ	สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องด้านเนื้อหาและวัตถุประสงค์โดยภาพรวมเท่ากับ	.99	

	 แบบสอบถามความพึงพอใจครูผู้ใช้รูปแบบ	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	

5	ระดับ	จ�านวน	20	ข้อ	ค่าดัชนีความสอดคล้องด้านเนื้อหาโดยภาพรวมเท่ากับ	1.00	
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	 แบบประเมินสมรรถนะก่อนและหลังการใช้รูปแบบ	 เป็นแบบประเมินตนเองของครู	 โดย

ประเมินตามตัวช้ีวัดที่ก�าหนดตามข้อค�าถาม	 จ�านวน	 28	 ข้อ	 ค่าความเช่ือมั่น	 (Cronbach	 Alpha	

Coefficient)	เท่ากับ	.727	และค่าดัชนีความสอดคล้องโดยภาพรวมเท่ากับ	1.00

	 แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้รูปแบบเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ	 4	 ตัวเลือก	 โดย

แบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ	1.00	ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง	.27	ถึง	.80	จ�านวน	

40	ข้อ	ค่าความเชื่อมั่น	(Cronbach	Alpha	Coefficient)	ทั้งฉบับเท่ากับ	.745	

	 แบบประเมินผลงานจากการปฏิบัติ	 เป็นการประเมินรูปแบบภาพรวม	 (Holistic	 Rubrics)

ผู้วิจัยเป็นผู้พิจารณาคุณภาพของผลงาน	 เกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตรวัดระดับความส�าเร็จของ

ผลงานจากการปฏิบัติตามโมดูล	ๆ	ละ	1	ชิ้นงาน	ค่าดัชนีความเหมาะสมเท่ากับ	1.00	ทุกโมดูล

	 ขั้นตอนที่	3	การศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับครู	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ได้แก่	ครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	 ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	

มคุีณสมบติัเป็นครทูีม่บีทบาทเป็นผู้น�าด้านวิชาการโดยได้รบัการยอมรบัจากผู้บรหิารและเพือ่นสมาชิก

ครูในโรงเรียน	โรงเรียนละ	1	คน	รวมจ�านวน	37	คน	

สรุปผลกำรวิจัย

	 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตส�าหรับครูโรงเรียน	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	

สรุปผลการวิจัยพัฒนา	ดังนี้

	 1.	ผลการศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับครู	พบว่า	ในปัจจุบันครูมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สารในระดับปานกลางแต่ความต้องการพฒันาอยูใ่นระดับมาก	และสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จ�าเป็นส�าหรับครูในการน�าไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้	การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่และการพัฒนาวิชาชีพ	จากการจัดล�าดับความแตกต่างจากมาก

ไปน้อย	ดังนี้	1)	การจัดการ	(Manage)	และการบูรณาการ	(Integrate)	2)	การประเมิน	(Evaluation)	

3)	การสื่อสาร	(Communicate)	4)	การสร้างสรรค์	(Create)	5)	การก�าหนดและการเข้าถึง	(Define	

and	Access)	และ	6)	การบูรณาการใช้เครื่องมือและข้อมูลสารสนเทศกับการจัดการเรียนรู้	
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ครูโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

	 2.	ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับครู	เป็นดังนี้

ภำพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับครู
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◆ วิมาน กะริอุณะ ไพรัช สู่แสนสุข พิชิต ฤทธิ์จรูญ สุไม บิลไบ ◆

	 3.	ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบตามมาตรฐานการประเมินนวัตกรรมการศึกษา	 (The	

Joint	Committee	on	Standard	of	Education	Evaluation:	1981)	4	ด้าน	โดยผู้เชี่ยวชาญ	พบว่า	

ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก	(X	=	4.45	S.D.	=	0.82)	ซึ่งค่าเฉลี่ยที่สามารถน�าไปใช้ได้คือ	

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	3.51	ขึ้นไปหรือมีคุณภาพในระดับมาก	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความเป็นไปได้

และด้านความเป็นประโยชน์มค่ีาเฉลีย่เท่ากัน	(X	=	4.47	S.D.	=	0.84)	รองลงมาคือด้านความถกูต้อง

ครอบคลุมและด้านความเหมาะสม	(X	=	4.43	S.D.	=	0.81,	X	=	4.43	S.D.	=	0.82)	ตามล�าดับ	

จากผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวสรุปว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน	

	 4.	การใช้รปูแบบการพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารบนเครอืข่าย

อินเทอร์เนต็ส�าหรบัคร	ูกลุม่ตัวอย่างคือครโูรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 คุณสมบัติเป็นครูที่มี

บทบาทเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงโดยได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกครู	 ในโรงเรียน

โรงเรยีนละ	1	คน	จากโรงเรยีนทัง้หมด	37	โรงเรยีน	รวม	37	คน	โดยเริม่ใช้รปูแบบเมือ่สปัดาห์ที	่2	ของเดือน

มิถุนายน	2561	จนถึง	สัปดาห์ที่	2	ของเดือนสิงหาคม	2561	รวมระยะเวลา	2	เดือน	ปรากฏผลดังนี้

	 	 4.1	ผลจากการเปรยีบเทยีบสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารบนเครอื

ข่ายอินเทอร์เน็ตจากการประเมินด้วยตนเอง	พบว่า	หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบรายด้าน	ได้แก่	1)	ด้านคุณลักษณะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารบนเครอืข่ายอินเทอร์เนต็	2)	ด้านการปฏิบติังานตามภารกจิ

หน้าที่	และ	3)	ด้านพัฒนาวิชาชีพ	พบว่า	สมรรถนะหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ทุกด้าน

	 	 4.2	ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรู้จากแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้รูป

แบบการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	พบว่า	หลังการใช้

รปูแบบคะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการใช้รปูแบบอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	.01	และเมือ่พจิารณา

รายด้าน	 ได้แก่	 1)	 การบูรณาการ	 (Integrate)	 2)	 การจัดการข้อมูล	 (Manage)	 3)	 การประเมิน	

(Evaluation)	4)	การสื่อสารกับผู้อื่น	(Communicate)	5)	การสร้างสรรค์	(Create)	6)	การก�าหนด

และการเข้าถึง	(Define	and	Access)	และ	7)	การบูรณาการใช้เครื่องมือและข้อมูลสารสนเทศกับ

การจัดการเรียนรู้	 พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.01	ทุกด้าน

	 	 	 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผล	(The	Effectiveness	Index	:	E.I.)	การเปรียบเทียบ

คะแนนก่อนและหลงัการใช้รปูแบบการพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารบน



215

◆ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับ ◆

ครูโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับคะแนนเต็ม	พบว่า	ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ	0.682	หมายถึง	หลังจากใช้

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว

มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น	0.682	หรือคิดเป็นร้อยละ	68.20

	 	 4.3	ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติ	 โดยพิจารณาคุณภาพของช้ินงานตามค�าอธิบาย

รายการประเมนิคุณภาพของช้ินงานของแต่ละโมดูล	พบว่า	ผลงานการปฏิบัติของครผูู้เข้ารบัการพฒันา

ผ่านเกณฑ์ทุกคนทั้ง	5	โมดูล	โดยผ่านในระดับดีเยี่ยมทั้ง	5	โมดูลจ�านวน	29	คน	ผ่านในระดับดีเยี่ยม	

4	โมดูล	จ�านวน	2	คน	และผ่านระดับดีเยี่ยม	1	โมดูลจ�านวน	6	คน	ส่วนที่เหลือผลการประเมินพบ

ว่าผ่านในระดับดีทุกโมดูล

	 	 4.4	ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 พบว่า	 ครูมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ

พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดจ�านวน	10	ข้อ	เรียงล�าดับ

ตามคะแนนดังนี	้ 1)	 การได้ประเมินความรู้ด้วยตัวเอง	 2)	 ได้ประเมินหลังการฝึกทั้งด้านความรู้และ

ทักษะปฏิบัติ	 3)	 ได้ทดสอบและประเมินสมรรถนะหลังการพัฒนา	 4)	 เห็นว่าควรมีการขยายผลให้

แพร่หลายมากขึ้น	5)	การมีส่วนร่วมในการหาสื่อและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม	6)	ได้ทดสอบและประเมิน

สมรรถนะก่อนการพฒันา	7)	การมส่ีวนร่วมในการพฒันาสือ่หรอืแหล่งเรยีนรูเ้พิม่เติม	8)	ได้รบัโอกาส

ในการพัฒนาผลงานอย่างหลากหลาย	 9)	 สามารถน�าผลการพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้	 และ	

10)	สามารถน�าไปใช้ในงานธุรการชั้นเรียน	ส่วนข้ออื่น	ๆ	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ

อภิปรำยผล

	 ผลการวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับครู	อภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	จากผลการวิจัยพบว่า	 สภาพปัจจุบันสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กับความต้องการพัฒนาสมรรถนะมีความแตกต่างหรือมีช่องว่างสมรรถนะ	 (Gap)	 ทุกด้าน	 ซึ่งผู้วิจัย

ได้น�ามาใช้เป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบในครั้งนี้	 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนา

สมรรถนะตามความแตกต่างหรือช่องว่างที่กล่าวมา	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการแก้ปัญหาของ	สมาน	

อัศวภูมิ	 (2551:	 20)	 ที่ได้เสนอเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบว่าเพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดผลดี	 ส่วนด้านองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะที่ผู้วิจัยได้

พัฒนาขึ้น	ประกอบด้วย	1)	หลักการ	2)	วัตถุประสงค์	3)	บริบทการเรียนรู้	4)	การฝึกอบรมบนเว็บ	

5)	 แนวทางการประเมินผลงาน	 และ	 6)	 เง่ือนไขการน�าไปใช้	 มีความสอดคล้องกับแนวคิดด้าน
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◆ วิมาน กะริอุณะ ไพรัช สู่แสนสุข พิชิต ฤทธิ์จรูญ สุไม บิลไบ ◆

องค์ประกอบรูปแบบของ	ธีระ	รุญเจริญ	(2550:	12)	ที่เสนอว่ารูปแบบประกอบด้วย	6	องค์ประกอบ	

ได้แก่	1)	หลักการของรูปแบบ	2)	วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	3)	ระบบและกลไกของรูปแบบ	4)	วิธี

ด�าเนินการ	 5)	 แนวทางการประเมินผลรูปแบบ	 และ	 6)	 เงื่อนไขของรูปแบบ	 และ	 สมาน	 อัศวภูมิ	

(2551:	20)	ซึ่งได้น�าเสนอว่ารูปแบบที่ดีประกอบด้วย	7	องค์ประกอบ	คือ	1)	วัตถุประสงค์	2)	ทฤษฎี

พื้นฐานและหลักการของรูปแบบ	3)	ระบบงานและกลไกการด�าเนินงานของรูปแบบ	4)	วิธีการด�าเนิน

งาน	5)	แนวการประเมิน	6)	ค�าอธิบายประกอบรูปแบบ	และ	7)	ระบุเงื่อนไขการน�ารูปแบบไปใช้	ซึ่ง

รายละเอียดระบบงานของรูปแบบจะเป็นแนวทางในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์

	 2.	จากผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ	 ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้กรอบคุณภาพตามมาตรฐานการ

ประเมินนวัตกรรมการศึกษา	 (The	 Joint	Committee	 on	Standard	 of	Education	Evaluation:	

1981)	พบว่า	ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมาก	และเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ใน

ระดับมากทกุด้าน	เนือ่งจากรปูแบบการพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ได้ผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่เหมาะสม	 คือก่อนการพัฒนา

รูปแบบได้ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 วิเคราะห์สมรรถนะครู	 ความต้องการจ�าเป็นของครู	 และ

ได้ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการให้บริการหลากหลาย

รูปแบบพร้อมกับได้รับการแนะน�าจากที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ	 ท�าให้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นนี้	มีคุณภาพเหมาะสม

ในการน�าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่าย

อินเทอร์เนต็ส�าหรบัครตู่อไปได้	ซ่ึงมคีวามสอคล้องกบัผลการศึกษาวจัิยของ	บุปผา	ปลืม้ส�าราญ	(2557)	

ทีศึ่กษาวจัิย	เรือ่ง	รปูแบบการบรหิารจัดการพฒันาสมรรถนะครใูนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ

จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	โดยการพัฒนารูปแบบได้ใช้วิธีการเชิงระบบ	(System	Approach:	

IPO)	และพบว่า	รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพและมคีวามเหมาะสมในการน�าไปใช้	จากการทดลอง

ใช้ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามเหน็ว่ามคีวามรูแ้ละทกัษะสงูกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	และสอดคล้องกับ	เทอดชัย	บัวผาย	(2557)	ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	รูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประถม

ศึกษา	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2551	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ซ่ึงผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบอยู่ในระดับมาก	และผลการทดลอง

ใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น	พบว่า	รูปแบบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	E1/E2	เท่ากับ	77.93/76.78	

	 3.	ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรับครู	มีรายละเอียดดังนี้
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ครูโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

	 	 3.1	 ผลการเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะด้วยตนเองคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้รูป

แบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	สูงกว่า

คะแนนเฉลีย่ก่อนการใช้รปูแบบอย่างมนียัส�าคัญทางสถิติทีร่ะดับ	.01	และผลการเปรยีบเทยีบรายด้าน	

ได้แก่	1)	ด้านคุณลกัษณะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารบนเครอืข่ายอินเทอร์เนต็	2)	ด้าน

การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่	และ	3)	ด้านพัฒนาวิชาชีพ	พบว่า	คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้รูปแบบสูง

กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	เช่นกัน	แสดงให้เห็นว่า	รูป

แบบการพฒันาสมรรถนะท่ีครไูด้เข้าร่วมพฒันาในครัง้นีม้คีวามเหมาะสมและตอบสนองตรงตามความ

ต้องการของครู	ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	Sarah	Prestridge	(2012)	ซึ่งได้ศึกษาวิจัย	 เรื่อง	

พืน้ฐานความเช่ือของครทูีม่ผีลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการปฏิบัติงาน	เป็นการ

ศึกษาถึงความเช่ือของครูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการปฏิบัติการสอนใน

ช้ันเรียน	 พบว่า	 ครูมีส่วนร่วมดีขึ้นเมื่อมีความเช่ือว่าการสอนแบบดิจิทัลเป็นการสอนที่เกิดผลจริง	

พร้อมกับยอมรับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้

ผ่านกิจกรรมการท�างานร่วมกันและเป็นพื้นฐานส�าคัญในการวางแนวทางการแก้ปัญหาที่แท้จริงของ

การเรียนการสอน	

	 	 3.2	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรู้จากแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้

รปูแบบการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต	ทีพ่บว่า	คะแนน

เฉลี่ยหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

ทั้งโดยรวมและรายด้าน	และค่าดัชนีประสิทธิผล	(The	Effectiveness	Index	:	E.I.)	เท่ากับ	0.682	

แสดงให้เหน็ว่ารปูแบบตอบสนองได้ตรงตามความต้องการพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สารบนเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ของคร	ูจึงเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรูแ้ละพฒันา	สอดคล้องกบั

ผลการวิจัยของ	ภรณี	หลาวทอง	(2554)	เรื่อง	การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารของอาจารย์ผู้สอนสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ทีพ่บว่า	เมือ่ผ่านกจิกรรม

การพัฒนาแล้วระดับสมรรถนะอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 และผลสัมฤทธิ์หลังจากที่ได้รับการฝึกอบรม

ตามหลักสูตรที่พัฒนา	สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .05	สอดคล้องกับ	ตระกูล	

จิตวัฒนากร	(2555)	ซึง่ได้ศึกษาวิจัย	เรื่อง	รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพส�าหรับครูผู้สอนบริหารธุรกิจของวิทยาลัยอาชีวศึกษา	 ที่ปรากฏผลว่า	

ความต้องการในการพฒันาสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาของครผูู้สอนในภาพรวม

และรายด้านอยูใ่นระดับมาก	ผลสมัฤทธิภ์ายหลงัฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	และสอดคล้องกับ	เขมณัฏฐ์	มิ่งศิริธรรม	(2557)	ที่ได้ศึกษาวิจัย	เรื่อง	การพัฒนา

ชุดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรบัครปูระถมศึกษาในศตวรรษที	่21	ซ่ึงพบว่า	คะแนนเฉลีย่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
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	 	 3.3	 ผลการประเมินผลงานการปฏิบัติ	 โดยพิจารณาคุณภาพของช้ินงานตามค�าอธิบาย

รายการประเมินคุณภาพของชิ้นงานของแต่ละโมดูล	 พบว่า	 ผลงานการปฏิบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

สมรรถนะผ่านเกณฑ์ทุกคนทั้ง	5	โมดูล	โดยผ่านในระดับดีเยี่ยมทั้ง	5	โมดูลจ�านวน	29	คน	ผ่านใน

ระดับดีเยี่ยม	4	โมดูล	จ�านวน	2	คน	และผ่านระดับดีเยี่ยม	1	โมดูลจ�านวน	6	คน	ส่วนที่เหลือผล

การประเมินผ่านในระดับดี	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เทอดชัย	บัวผาย	(2557)	ซึ่งได้วิจัยเรื่อง	รูป

แบบการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทขีองครผูู้สอนรายวิชาพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ระดับประถมศึกษา	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ทีพ่บว่า	ผลการเรยีนของกลุม่ตัวอย่างเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	.05	คุณภาพผลงานของกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 	 3.4	 ผลการประเมนิความพงึพอใจจากการใช้รปูแบบการพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของครู	พบว่า	ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาได้เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง

หลากหลาย	มีแนวทางการน�าความรู้และทักษะนั้น	ๆ 	ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่	

ความรูแ้ละทักษะทีค่าดหวงัถกูถ่ายทอดผ่านสือ่ทีค่รใูห้ความสนใจเน่ืองจากเป็นสิง่ใหม่	ตอบสนองความ

อยากรู้ในปัจจุบัน	 และรูปแบบการพัฒนามีจุดเด่นคือไม่มีข้อจ�ากัดในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 เช่น	 สามารถ

เข้าศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา	 ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งหรือเวลาในการเข้าศึกษา	 ท�าให้สามารถใช้เวลานอก

ภารกิจงานประจ�าที่มีอยู่อย่างจ�ากัดในการศึกษาพัฒนาสมรรถนะที่ตนเองต้องการได้เต็มที่	

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย	

	 1.	 เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตรวดเร็วมาก	การเกิดสิ่งใหม่มีความสมบูรณ์และอ�านวยความสะดวกได้มากขึ้น	ควรมีการ

ศึกษาและพฒันาเพือ่เพิม่สมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารบนเครอืข่ายอินเทอร์เนต็

ของครูตามการเปลี่ยนแปลง	

	 2.	การพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนลสีารสนเทศและการสือ่สารบนเครอืข่ายอินเทอร์เนต็เป็น

กระบวนการความร่วมมือของกลุ่ม	 การให้ความร่วมมือและการฝึกปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่ต้องมีความ

ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทักษะและความช�านาญ

	 3.	 ศักยภาพของโครงสร้างพืน้ฐานด้านเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ของโรงเรยีนหรอืสถานศึกษา	มี

ความส�าคัญต่อการเอ้ือให้เกดิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนลสีารสนเทศและการสือ่สาร
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ครูโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ของทั้งครูและนักเรียน	โรงเรียน	สถานศึกษาหรือองค์กรที่น�ารูปแบบนี้ไปใช้

ควรเตรียมความพร้อม	เพื่อให้การเรียนรู้และการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรมีการวิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาหรือ

โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ของนกัเรยีน	เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกันระหว่างนักเรยีนกับนกัเรยีน	นักเรยีนกับ

ครูและครูกับครู

	 2.	ควรมีการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชาอื่น	ๆ	

	 3.	 เครอืข่ายครหูรอืผู้สนบัสนนุถอืว่ามส่ีวนส�าคัญต่อความส�าเรจ็ในการพฒันาสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตส�าหรบัคร	ูจึงน่าจะมกีารศึกษาวจัิยเก่ียว

กับบทบาท	 กิจกรรมความร่วมมือเครือข่ายครูหรือผู้สนับสนุนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านอื่น	ๆ	
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