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ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์  
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เอาใจใส่ และให้ก าลังใจผู้วิจัยด้วยดีมาตลอดเวลา โดยการให้แนวคิด ให้ค าปรึกษา 

ค าแนะน า แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสง่ผลใหว้ิทยานิพนธ์ฉบับนีม้ีความถูกต้องสมบูรณ์

ตามหลักวิชาการ 

  ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิที่ช่วยตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจัย และ

ผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่านที่ชว่ยตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย และกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาตัวบงชีแ้ละตรวจสอบ 

ความสอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางตัวบงชีส้มรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ การวิจัยแบงออกเปน 

สองระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง การพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร และระยะที่สอง การตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชงิโครงสรางของโมเดลตัวบงชีส้มรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนคอมพิวเตอร 

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 

2560 จํานวน 425 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  

5 ระดับ มคีาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ระหวาง 0.60 – 1.00 คาอํานาจจําแนก ระหวาง 

0.31 – 0.78 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach เทากับ 

0.90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสันและคาพารามิเตอรโดยวิธีไลคลิฮูด

สูงสุด (Maximum Likelihood Estimate) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

 

 



 ผลการวิจัย พบวา 

  1. ตัวบงชีส้มรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอรประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก 16 องคประกอบยอย 68 ตัวบงชี้  

จําแนกเปน ดานการมีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จํานวน 22 ตัวบงชี ้ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดตอสื่อสาร 

จํานวน 13 ตัวบงชี้ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกตองตามกฎหมาย 

คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย จํานวน 11 ตัวบงชี้ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการเรียนการสอน จํานวน 12 ตัวบงชี้ และดานหลักการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จํานวน 10 ตัวบงชี้ 

  2. โมเดลโครงสรางตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอรกับขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกัน  

โดยมีคาไค-สแควร (Chi-square : 2) เทากับ 41.20 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 43  

คานัยสําคัญทางสถิติ (p-value) เทากับ 0.55 คา 2/df เทากับ 0.96 ดัชนีวัดระดับ 

ความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.99 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) 

เทากับ 0.96 คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.00 

คาดัชนีแสดงขนาดของกลุมตัวอยางที่ยอมรับ (CN) เทากับ 647.15 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว   

คําสําคัญ  ตัวบงชี ้การพัฒนาตัวบงชี้ สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ABSTRACT 

  The objectives of this study were to develop the indicators and to examine 

the goodness-of-fit of the developed structural model on performance indicator about 

information and communication technology of computer teachers under the Primary 

Educational Service Area Sakhon Nakon office 1 with the empirical data. The study 

was divided into 2 phases. The first phase was the development of performance 

indicator about information and communication technology of computer teachers and 

second phase was the construct validity examination of the development model with 

the empirical data. The sample group consisted of 425 computer teachers under the 

Primary Educational Service Area Sakhon Nakon office 1 in the academic year B.E. 

2560, selected through multi-stage random sampling. Data collection tool was a  

5-level rating scale questionnaire with content validity index between 0.60 – 1.00  

and discrimination value between 0.31 – 0.78 the overall reliability value as calculated 

by using Cronbach Alpha Coefficient at 0.90 Statistics used in data collection was 

frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson product moment correlation 

and maximum likelihood method for parameter estimation, which were determined in 

data analysis process software. 

 



  The study yielded the following results. 

   1. Performance Indicator about Information and Communication 

Technology of Computer Teachers comprised 5 main components, 16 sub components 

and 68 indicators, which could be grouped as the basic knowledge of information 

technology and communication side for 22 indicators, The information technology for 

communication side for 13 indicators, the information technology for communication 

regally moral ethics and safety side for 11 indicators, the information technology for 

communication in teaching and learning side for 12 indicators, and the information 

technology for communication in self-development and profession side for 10 

indicators. 

   2. The development of performance indicator about Information and 

communication technology of computer teachers showed a goodness-of-fit with the 

empirical data with chi-square at 41.20, df = 43, p-value = 0.55, 2/df = 0.96,  

GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.00, CN = 647.15 which were in accordance 

with the set hypothesis. 

Keywords : Performance Information and Communication Technology, Indicator 
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บทที่  1 

บทน ำ 

 

ภูมิหลัง 

  การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันการรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT Literacy) เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เนื่องจากการรู้ไอซีทีจะท า

ให้บุคคลสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลในทางปฏิบัติในสังคมแหง่ความรู้เพื่อ

เสริมสรา้งประสทิธิภาพ ในการด ารงชีวติได้อย่างที่ควรจะเป็น ดว้ยเหตุดังกล่าวจงึมีความ

จ าเป็นที่ต้องให้ความรูค้วามเข้าใจแก่บุคคลทั่วไปในเรื่องของทักษะและความสามารถใน

ด้านนีเ้พื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี สมรรถนะ

และความสามารถพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับ

การศกึษา การเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวติ ในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

สังคมแห่งความรู ้ดังนั้นครูผูส้อนควรมีสมรรถนะที่จะสามารถใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ ICT (ปยิธันว์ เบญจเทพรัศม,ี 2556, หน้า 119) 

  เทคโนโลยีสารสนเทศจงึมบีทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ในกระบวนการเรียนการสอน

ของทั้งครูและผูเ้รียนในยุคปัจจุบัน ซึ่งสังคมไทยมีแนวโน้มจะต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคม

คุณภาพสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ บทบาทส าคัญต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรวมตัวกับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมท าใหเ้กิดเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) 

ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ 3 ด้านได้แก่ 1) เครือข่าย โทรคมนาคม 2)  ระบบสื่อสาร

และคอมพิวเตอร์ 3) โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการสารสนเทศและฐานข้อมูล ซึ่งถ้า

น ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาก็จะเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ 

การเรยีนรู้ของผูเ้รียนได้อย่างมหาศาล เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ

จัดระบบ การน าสือ่มาสอนมาช่วยในกระบวนการเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศกึษา

และหอ้งเรียน ตลอดจนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความตอ้งการและความสามารถ

ของผู้เรยีนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะสื่อการสอนเป็นเครื่องมอืหรอืช่องทางส าหรับท าให้
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การสอนของครูถึงผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความประสงค์หรอืจุดมุ่งหมายเป็น

อย่างด ีดังจะกล่าวได้ว่า การเรียนการสอนจะบรรลุตามจุดมุง่หมายได้หากน าเอา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน (ขวัญชัย หายหัตถี, 

2556, หนา้ 1-2) 

  อย่างไรก็ตามครูซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในการพัฒนาการศกึษา การพัฒนาครู 

จงึเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยี และข้อมูล ขา่วสารไหลบ่าข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็วความ

เปลีย่นแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลต่อระบบการศกึษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความก้าวหนา้ทาง

เทคโนโลยีท าให้รูปแบบการเรียนรู ้และวิธีแสวงหา ความรูก้ าลังปรับเปลี่ยนไปจากระบบ

การเรยีนแบบดั้งเดิม ที่มคีรูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สูน่ักเรียนเพียงฝา่ยเดียว ไปสู่รูปแบบ 

การเรียนรูด้้วยตนเองที่นักเรียนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพิ่ม

มากขึ้น ท่ามกลางสภาวะเช่นนีจ้งึเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งส าหรับครูในการจัดการองคค์วามรู้ให้ 

บังเกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรอืด าเนินกิจกรรมใน

วิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการขององค์กรบริหารการศกึษา 

ตั้งแตโ่รงเรียน เขตพืน้ที่การศกึษา และกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศกึษา, 2551, หน้า 1) จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติงานด้าน 

การสอนจึงมคีวามส าคัญกับครูผูส้อนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องตามทัน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ครูต้องมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นการสนองความตอ้งการของสังคมยุคใหม่ และการ

เรียนรู้ของนักเรียน เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วใน

ยุคปัจจุบัน การเรียนรู้ของนักเรียนนัน้เป็นการเรียนรูท้ี่ไร้ขดีจ ากัด ครูจงึมีบทบาทอย่างมาก

ที่จะต้องมีความรู้และทักษะทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้

ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน และรวมทั้งเป็นผู้ที่ตอ้งมคีวามสามารถชีแ้นะ ดูแล และป้องกัน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน ทั้งยังต้องพัฒนาเทคนิคการเรียน

การสอนให้ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ใหม่ๆ  ใหน้ักเรียน แตใ่นปัจจุบัน

พบว่า ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ยังขาดการพัฒนาทักษะสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

อันจะท าใหก้ารสอนไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ประกอบกับ ขวัญชัย หายหัตถี 

(2556, หน้า 5) ได้กล่าวไว้ว่า ครูขาดความรูค้วามเข้าใจในการใชส้ื่อ ขาดการพัฒนา

ความรูค้วามสามารถและทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

   จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมา ผูว้ิจัยจึงมคีวามสนใจที่จะพัฒนา 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  

โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรยีนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลจาก

การวิจัยสามารถน าไปใช้เพื่อบ่งชีแ้ละพัฒนาแนวทางในการสรา้งสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูในโรงเรยีนได้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสมรรถนะครูใน

โรงเรียนใหด้ียิ่งขึน้   

 

ค ำถำมของกำรวจิัย 

  ผูว้ิจัยตัง้ค าถามการวิจัยดังนี้ 

  1. ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง 

  2. โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ที่พัฒนาขึน้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรอืไม่ 

 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

  ผูว้ิจัยก าหนดความมุง่หมายของการวจิัยดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 
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  2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 

ควำมส ำคัญของกำรวจิัย 

  ผลจากการพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

  1. ความส าคัญในเชิงวิชาการ 

     ท าให้ได้ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ที่มีความเหมาะสม 

  2. ความส าคัญในการน าไปประยุกต์ใช้ 

     น าไปใช้ในการวัดระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบาย และการวางแผนการพัฒนาครูผูส้อน

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ให้เป็นไปอย่างถูกทิศทางและบรรลุตามเป้าหมาย 

 

สมมตฐิำนของกำรวิจัย 

  ผูว้ิจัยก าหนดสมมติฐานของการวจิัย ดังนี้ 

  โมเดลตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ที่พัฒนาขึน้มคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ขอบเขตของกำรวจิัย 

  การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยมุ่งที่จะพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
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 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

   ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ คอื 1) องค์ประกอบการมีความรู้

พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) องค์ประกอบการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 3) องค์ประกอบการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย จรยิธรรม จรรยาบรรณและปลอดภัย  

4) องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน  

5) องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาตนเองและวิชาชีพ   

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามระยะ

ด าเนนิการวิจัย ดังนี้ 

   ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1   

    กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก

แบบเจาะจง 

   ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชีเ้ชงิสมมตฐิานที่

สร้างขึ้นกับข้อมูลเชงิประจักษ์ 

    ประชากร เป็นครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

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

สารสนเทศเพื่อบริหารการศกึษา (2560). ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน, 

ออนไลน์)   

    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 425 คน  

ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)   

 3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัย 

   ตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ องค์ประกอบและตัวบ่งชีส้มรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 
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   3.1 องค์ประกอบด้านการมีความรูพ้ืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 

       3.1.1 การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานใน 

การปฏิบัติงาน 

       3.1.2 การมคีวามสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน 

       3.1.3 การมีความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์

อย่างมปีระสิทธิภาพ   

       3.1.4 การมีความสามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ 

   3.2 องค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

ติดตอ่สื่อสาร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ  

       3.2.1 การตดิต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน ์  

       3.2.2 การใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสาร 

       3.2.3 การมีความรูค้วามเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

   3.3 องค์ประกอบด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้อง

ตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ  

       3.3.1 การมีความเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

       3.3.2 การวางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย   

       3.3.3 การมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   3.4 องค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

เรียนการสอน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 

       3.4.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิด

สร้างสรรค์ของผูเ้รียน 

       3.4.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล   

       3.4.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้ 
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   3.5 องค์ประกอบด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 

       3.5.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ

อย่างตอ่เนื่อง   

       3.5.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนาและปรับปรุง

นวัตกรรมทางการศกึษา 

      3.5.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพ

เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา 

 

กรอบแนวคดิกำรวจิัย 

  การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศกึษา ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

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

หรณิวรรณ (2557) 4) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติ 

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

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

Information and Communications Technology (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ หริณวรรณ และคณะ 

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

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

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

International Society for technology in Education (ISTE) หรอื สมาคมเทคโนโลยีใน

การศกึษานานาชาติ (อ้างถึงใน ภิญญาพัชร์ กาวินค า และคณะ, 2559)     

  จากองค์ประกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ ที่ได้ศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วจิัยได้น ามา

สังเคราะหเ์พื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
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สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์   

การมีความรู้พื้นฐานในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ

พื้นฐานในการปฏิบัตงิาน 

การมีความสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรปูพื้นฐาน 

 
การมีความสามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครอืขา่ย

คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธภิาพ 

การมีความสามารถจัดการกับขอ้มูลและ

สารสนเทศได้ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร  

การติดต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน ์

 
การใช้ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์เพื่อ 

การติดต่อสื่อสาร 

การมีความรูค้วามเขา้ใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครอืขา่ย

อินเตอรเ์น็ต 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารถูกตอ้งตาม

กฎหมาย จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และปลอดภัย 

  

 

การมีความเขา้ใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างปลอดภัย 

การมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารกับการเรียน 

การสอน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวดัผล 

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและ

รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได ้

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเช่ียวชาญกับ

เพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทาง

การศึกษา 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรู้ด้าน

วิชาการและวชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง   

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนาและ

ปรับปรุงนวัตกรรมทางการศึกษา 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

  ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ผูว้ิจัยก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังต่อไปนี้ 

  1. สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกใหเ้ห็นถึงคุณลักษณะ

ความรู ้ความสามารถ ทักษะ ที่มอียู่ภายในตัวบุคคล ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่ที่รับผดิชอบ ท าใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชเ้ป็นช่องทาง

ในการสื่อสาร เชื่อมโยงขอ้มูลข่าวสาร การจัดเก็บรวบรวม การค้นหาและการเข้าถึงขอ้มูล

ข่าวสารในระยะใกล้และไกลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวประกอบด้วย 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีเครอืข่าย อินเตอรเ์น็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยี

มัลติมีเดีย โทรทัศน์ วิทยุ และเทคโนโลยีอื่น ๆ 

  3. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์  

หมายถึง การที่ครมูคีวามรู้ ความสามารถ และทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 

   3.1 การมคีวามรูพ้ื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หมายถึง การมคีวามรูค้วามเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ

พืน้ฐาน ในการจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 

คือ 

       3.1.1 การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานใน 

การปฏิบัติงาน หมายถึง การใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานในการ

ปฏิบัติงานสามารถเปิด/ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานระบบปฏิบัติการในการจัดการไฟล์ 

โฟลเดอร์ หรอืไดเร็กทรอรี่ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ส ารองขอ้มูลจัดเก็บและส ารองข้อมูลได้ 

       3.1.2 การมคีวามสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน หมายถึง การใช้

งานโปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐานตั้งแตก่ารเริ่มตน้โปรแกรมและปิดโปรแกรม การใช้งาน

โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมน าเสนองาน และสามารถ

ติดตัง้และถอนการติดตัง้โปรแกรมได้ 
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       3.1.3 การมีความสามารถใช้อนิเทอร์เน็ตและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์

อย่างมปีระสิทธิภาพ หมายถึง การใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมตอ่คอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ สามารถใช้งาน

โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ในการสบืค้นขอ้มูล ดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 

ที่ตอ้งการ และใช้งานอินเตอร์เน็ตดว้ยความปลอดภัย   

        3.1.4 การมีความสามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ หมายถึง 

การจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศ การที่ครูมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานข้อมูล 

และสารสนเทศ การเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลและสารสนเทศ การวินจิฉัย 

ความน่าเชื่อถือของขอ้มูลและสารสนเทศ 

   3.2 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร  

หมายถึง การมคีวามรูค้วามเข้าใจพื้นฐานในการใช้งานเครือขา่ยอินเตอร์ สามารถใช้ 

การตดิต่อสื่อสารผา่นทางอีเมล์ และการตดิต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 

       3.2.1 การตดิต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ หมายถึง  

การติดตอ่สื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ การติดต่อสื่อสารรว่มกันผา่น Social Network  

การเข้าถึงขอ้มูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ สามารถเรียกดูหรือรับชมไฟล์วดิีโอผ่านอินเตอร์เน็ตได้

อย่างเหมาะสมตามกฎ กติกา มารยาทในสังคมโลกออนไลน์ 

       3.2.2 การใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสาร หมายถึง 

การใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสาร การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถรับ-ส่ง ตอบกลับและลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

       3.2.3 การมคีวามรูค้วามเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

หมายถึง การมคีวามรูค้วามเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต การใช้งาน

โปรแกรมตดิต่อ สื่อสารบนสังคมเครือข่าย การใช้งานโปรแกรมสบืค้นขอ้มูล การใช้

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสารและการเรียนรู้ตา่ง ๆ   

   3.3 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย 

จรยิธรรม จรรยาบรรณและปลอดภัย หมายถึง การมีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร สามารถ

วางแผนและออกแบบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบย่อย คือ 



11 
 

 

       3.3.1 การมีความเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การมคีวามเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามพระราชบัญญัติวา่ด้วย

การกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ใช้โปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวร์

ถูกต้อง ใชท้รัพยากรดิจติอลตามพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ 

       3.3.2 การวางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย หมายถึง การวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและขอ้บังคับขององค์กร สามารถใช้

งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่พ่วงถูกต้องตามฟังก์ช่ันเหมาะสมกับงานที่ท า และแก้ไข

ปัญหาทั้งด้านฮาร์ดแวรแ์ละซอฟต์แวรไ์ด้ 

       3.3.3 การมจีรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หมายถึง การมีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตระหนักถึง

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะน ามาใช้ วนิัยในตัวเองและ

เคารพกฎเกณฑใ์นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และใช้งานคอมพิวเตอร์

ถูกต้องตามจรยิธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์        

   3.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน  

หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ใน

กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ

ผูเ้รียน ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลและวัดผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 

       3.4.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิด

สร้างสรรค์ของผูเ้รียน หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน สามารถประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

การออกแบบและสร้างชิ้นงาน รวมถึงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศในรูปแบบของสื่อการเรียนรูท้ี่น่าสนใจ 

       3.4.2 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล หมายถึง 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การประเมนิผลผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลายสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรยีนใน 
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การประเมนิผลผูเ้รียน ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแบบทดสอบความรูต้ามเนือ้หาวิชา 

และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประเมินและวัดผลได้ 

       3.4.3 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้ หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและ

สารสนเทศ รวมถึงการตดิต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องตาม

กฎ กติกา มารยาท   

   3.5 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

หมายถึง การที่ครูมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนเอง และสามารถพัฒนาและ

ปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษาได้อย่างตอ่เนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ ์

และความเชี่ยวชาญกับเพื่อนรว่มวิชาชีพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการศกึษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 

       3.5.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ

อย่างตอ่เนื่อง หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา ค้นคว้าจากสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนา

ความรู ้เข้าร่วมเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทางการศกึษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการ

จัดการเรยีนการสอน 

       3.5.2 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุง

นวัตกรรมทางการศกึษา หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และ

ปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา

และสร้างสื่อนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม และน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน 

      3.5.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพ

เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา หมายถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ 

ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา การเผยแพร่

ผลงานเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนบนเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต  

การตดิต่อสื่อสารและการท างานร่วมกันกับเพื่อนรว่มอาชีพเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 



13 
 

   4. ครูคอมพิวเตอร์ หมายถึง ครูผูส้อนที่มคีวามรูค้วามสามารถเกี่ยวกับการใช้

คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระอื่น ๆ  

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ปีการศึกษา 2560 

  5. การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ครูคอมพิวเตอร์ หมายถึง กระบวนการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะหอ์งค์ประกอบ

เชงิยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ในรูปของโมเดลโครงสรา้งสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  6. โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นที่

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์    

  7. ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หมายถึง ผลการวิเคราะหท์างสถิติ

โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล โดยค่าไค-สแควร์ต่ าหรอืไม่

มีนัยส าคัญทางสถิติ มีความนา่จะเป็นเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีความกลมกลืน (Goodness of Fit 

Index : GFI) และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 

Index : AGFI) เข้าใกล้ 1 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ในการศกึษาจ าแนกได้

ดังนี้  

         ตอนที่ 1 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

 1.1 ความหมายของสมรรถนะ 

  1.2 ความส าคัญของสมรรถนะ 

 1.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ 

  1.4 ประเภทของสมรรถนะ 

  1.5 ประโยชน์ของสมรรถนะ 

  1.6 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

  1.7 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  1.8 องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งช้ีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

  1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ตอนที่ 2 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

 2.1 ความหมายของตัวบ่งช้ี 

 2.2 ประเภทของตัวบ่งชี ้ 

 2.3 ลักษณะของตัวบ่งชี้ 

 2.4 ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ 

 2.5 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ 
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 ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

            และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 
 

  1.1 ความหมายของสมรรถนะ   

      จากการค้นคว้าข้อมูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มผีูใ้หค้วามหมายของสมรรถนะ

ไว้ดังนี ้     

   วันทนา กอวัฒนสกุล (2543, หนา้ 19) ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะ คือ 

ทักษะ ความรู้และความสามารถที่จ าเป็นในการท าอะไรก็ตาม ไมว่่าจะเป็นการปฏิบัติงาน

ในอาชีพหรอืกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

   อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2547, หนา้ 61) กล่าวว่า สมรรถนะ คอื คุณลักษณะ

ของบุคคล ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่นอันได้แก่ ค่านิยม 

จรยิธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพและอื่นๆ ซึ่งจ าเป็นและสอดคลอ้งกับความ

เหมาะสมกับองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจ าแนกได้ระหว่างผูท้ี่ประสบ

ความส าเร็จในการท างานออกจากผูท้ี่ไม่ประสบความส าเร็จในการท างานได้อย่างเป็นเหตุ

เป็นผล 

   สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (2548, หนา้ 53) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ 

คือ ความสามารถที่มลีักษณะทีโ่ดเด่น (Distinctive Competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ซ่อน

อยู่ภายในตัวบุคคลนั้นๆ 

   ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2548, หนา้ 26) อธิบายความหมายของสมรรถนะ 

หมายถึง คุณลักษณะ เช่น ความรู ้ความสามารถ ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ 

ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานใหป้ระสบความส าเร็จ 

   พิสมัย พวงค า (2551, หนา้ 28) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ หมายถึง 

คุณลักษณะเชงิพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นผลมาจากความรู ้ทักษะ ความสามารถ ทัศนคต ิ

ตลอดจนคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่สง่ผลต่อการปฏิบัติงานท าให้งานมปีระสิทธิภาพ  

สร้างผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าบุคคลอื่น และเกิดผลงานสูงสุดตามที่องค์กรตอ้งการ 

   ณรงคว์ิทย์ แสนทอง (2551, หนา้ 37) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้วา่ 

หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู ้ทักษะ ความสามารถ และ

คุณลักษณะอื่นๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ใน

องค์กร 
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   วนิดา ภูวนารถนุรักษ์ (2551, หนา้ 17) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้วา่ 

หมายถึง ความสามารถในการค้นหาวิธีการปรับพฤติกรรม ความรู ้ทักษะ ของแต่ละ

องค์กรตา่งๆ ใหด้ีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดหรอืสูงกว่าที่

องคก์รนั้นๆ ต้องการตามวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่วางแผนไว้ ซึ่งนอกจากความสามารถ

พืน้ฐานที่ทุกคนมีเหมือนกันแล้ว ยังต้องพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องให้มีความสารถโดดเด่น

นอกเหนอืไปจากงานในหน้าที่ตามมาตรฐานหรอืสูงกว่ามาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้ 

   ชูชัย สมิทธิไกร (2552, หนา้ 26) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่า 

สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะจ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคคลได้แก่ ความรู ้ทักษะ 

ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ เช่น อุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ เป็นต้น ซึ่งสามารถ

วัดได้และต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์ค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

รวมถึงตอ้งสามารถจ าแนกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มผีลการปฏิบัติงานสูงจาก

บุคคลที่มผีลการปฏิบัติงานต่ าได้ 

   จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรม ของบุคคลที่

แสดงออกใหเ้ห็นถึงคุณลักษณะ ความรู ้ความสามารถ ทักษะ ที่มอียู่ภายในตัวบุคคล ที่

ส่งผลตอ่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่รับผดิชอบ ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่

ก าหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

     1.2 ความส าคัญของสมรรถนะ 

      จากการค้นคว้า ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีผูก้ล่าวถึงความส าคัญของ

สมรรถนะไว้ ดังนี้  

     ณรงคว์ิทย์ แสนทอง (2547, หนา้ 10) ให้ความส าคัญของสมรรถนะว่า 

เป็นที่ยอมรับในเชงิประจักษ์ว่า สมรรถนะมปีระโยชน์หลายประการอันช่วยสนับสนุน

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ใชเ้ป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ

เป็นเครื่องมอืในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล อาทิ การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 

การเลื่อนระดับ หรอืปรับต าแหน่งงาน การประเมินผลปฏิบัติงาน การโยกย้ายต าแหน่ง

หนา้ที่งาน การบริหารผลตอบแทน และการพัฒนาฝกึอบรม เป็นต้น 

     ชูชัย สมิทธิไกร (2552, หนา้ 28) ได้ให้ความส าคัญของสมรรถนะที่มตี่อ

การปฏิบัติงานของพนักงานและองค์การ ดังนี้   
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             1. ท าให้องคก์ารสามารถคัดสรรบุคคลที่มคีุณลักษณะที่ดทีั้งทางดา้น

ความรู ้ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบัติงานให้

ส าเร็จตามความต้องการขององค์การอย่างแท้จรงิ    

        2. ช่วยใหผู้ป้ฏิบัติงานทราบถึงระดับความรูค้วามสามารถของตนเอง

ว่าอยู่ในระดับใด และจ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใด ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง

มากขึ้น    

        3. น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝกึอบรมพนักงานในองค์การ    

        4. ช่วยสนับสนุนให้ตัวช้ีวัดหลักของผลงาน (Key Performance 

Indicators: KPIs) บรรลุเป้าหมาย เพราะสมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้

บรรลุเป้าหมายตาม KPIs แล้ว จะต้องใชส้มรรถนะใดบ้าง    

        5. ป้องกันไม่ใหผ้ลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น 

ยอดขายของพนักงานขายเพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าที่ก าหนดทั้งๆ ทีพ่นักงานขายคนนั้นไม่ค่อย

ตั้งใจท างานมากนัก แต่เนื่องจากความต้องการของตลาดสูง จงึท าให้ยอดขายเพิ่มขึน้เอง

โดยไม่ต้องทุ่มเทความพยายามมากนัก แต่ถ้ามีการวัดสมรรถนะแล้ว จะท าให้สามารถ

ตรวจสอบได้วา่พนักงานคนนั้นประสบความส าเร็จ เพราะโชคช่วยหรอืด้วยความสามารถ

ของเขาเอง    

        6. ช่วยใหก้ารหล่อหลอมสมรรถนะขององค์การประสบความส าเร็จ

เร็วยิ่งขึน้เพราะ ถ้าพนักงานทุกคนปรับสมรรถนะของตนเองให้เข้ากับมาตรฐานที่องค์การ

ก าหนดตลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะสามารถส่งผลให้เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะของ

องค์การนัน้ๆ เช่น เป็นองค์การแห่งการ คิดสร้างสรรค์ เพราะทุกคนในองค์การมีสมรรถนะ

ในเรื่องการคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

   จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า สมรรถนะมีความส าคัญต่อองคก์รหลาย

ประการอันช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน ์พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ใช้เป็นกรอบในการ

สร้างวัฒนธรรมองค์กร และเป็นเครื่องมอืในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้

การปฏิบัติงานส าเร็จตามความต้องการขององค์การอย่างแท้จริง    
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  1.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ   

   จากการค้นคว้าข้อมูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีผูก้ล่าวถึงองค์ประกอบของ

สมรรถนะ ไว้ดังนี ้     

      สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (2548, หนา้ 53) ได้ให้องค์ประกอบของสมรรถนะ 

ดังนี้ 

        1. ทักษะ (Skills) เป็นสิ่งที่บุคคลกระท าได้ดี 

        2. ความรู ้(Knowledge) เป็นความรู้เฉพาะด้านของบุคคล เชน่ ความรู้

ด้านภาษา 

        3. บทบาททางสังคม (Social Role) เป็นภาพลักษณ์ของบุคคลที่ปรากฏ

ต่อสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเชื่อและค่านิยมของบุคคลนั้นๆ เช่น การเป็นคนดี 

        4. คุณลักษณะและพฤติกรรม (Self Image) เป็นสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตัวเอง

เป็น เช่น เห็นว่าตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง หรอืเป็นสิ่งที่สะท้อนเอกลักลักษณ์

ของบุคคลนั้นๆ  

        5. อุปนิสัย (Traits) เป็นบุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล หรอืเป็นสิ่งที่

อธิบายถึงบุคคลผูน้ั้น เช่น เขาเป็นคนน่าเชื่อถอืและไว้วางใจได้ 

        6. จติใต้ส านึกและรสนิยม (Motive) ซึ่งเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของ

บุคคล เนื่องจากพฤติกรรมเป็นสิ่งที่แสดงผลออกมาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ

บุคคลนั้น 

       ทั้งนี ้บุคคลต้องสามารถใช้ความสามารถที่มอีงค์ประกอบดังกล่าวในการ

ผลักดันให้การด าเนินงานใดๆ บรรลุถึงประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

    ชูชัย สมิทธิไกร (2552, หนา้ 32) กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้ว สมรรถนะ

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

        1. ตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) เป็นกรอบแนวคิดที่จะแสดง

ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและเหตุผลของการจัดท าระบบสมรรถนะของหน่วยงาน ซึ่งจะ

เริ่มตน้จากการน าวิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยทุธ์ วัฒนธรรมองค์การและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องมาเป็นตัวตั้ง เพื่อน าไปเป็นหลักในการพิจารณาว่า เมื่อองค์กรมวีิสัยทัศน ์พันธ

กิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายเป็นอย่างนี้แล้ว สมรรถนะขององค์การ (Organization 

Competencies) ต้องเป็นอย่างไร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 

และเป้าหมายดังกล่าว เมื่อได้ขอ้สรุปแล้ววา่สมรรถนะขององค์การต้องเป็นอย่างไร 
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เพราะฉะนั้นบุคลากรขององค์การตอ้งมสีมรรถนะอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะให้องคก์าร

บรรลุผลส าเร็จดังกล่าว 

     2. ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) ซึ่งประกอบไปด้วย

สมรรถนะ 3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน และสมรรถนะตาม

บทบาท 

     3. ชื่อและนิยามของสมรรถนะ (Competency Name and Definition) 

สมรรถนะแตล่ะด้านจะต้องมีช่ือเรยีกและมีค านิยามหรือความหมายที่ชัดเจน เพื่อที่จะสื่อ

ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมคีวามเข้าใจตรงกัน 

     4. ระดับความเช่ียวชาญ (Proficiency Scale) คือ ระดับของ

ความสามารถ หรอืระดับพฤติกรรมของสมรรถนะในแต่ละด้าน ซึ่งจะน าไปใช้เป็นหลักใน

การก าหนดว่าบุคลากรในองค์การจะเป็นต้องมีความเช่ียวชาญในแตล่ะด้านมากน้อย

เพียงไร ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดระดับของพฤติกรรมไว้ 4-6 ระดับ 

     5. ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Indicators) คือสิ่งที่จะบ่งบอกว่า

บุคลากรแตล่ะคนมีระดับของความเช่ียวชาญหรอืระดับของพฤติกรรมอยู่ในระดับที่

ต้องการหรอืไม่ 

    จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ ประกอบด้วย 

ทักษะ ความรู ้คุณลักษณะและพฤติกรรม อุปนิสัย และจติใต้ส านึกที่บุคคลต้องสามารถใช้

ความสามารถดังกล่าว ในการผลักดันให้การด าเนินงานใดๆ บรรลุถึงประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 
 

  1.4 ประเภทของสมรรถนะ 

    จากการค้นคว้าข้อมูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีผูก้ล่าวถึงประเภทของ

สมรรถนะไว้ ดังนี้      

     ณรงค์วทิย์ แสนทอง (2547, หน้า 10) ได้อธิบายประเภทของสมรรถนะว่า

แบ่งออกไป 3 ประเภท ดังนี้ 

     1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่

สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม 

ที่จะช่วยสนับสุนนให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศนไ์ด้ 
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     2. สมรรถนะในงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคน

ที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงความรู ้ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่จะช่วยส่งเสริมให้คนๆ 

นั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน 

     3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง 

บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ทักษะ ทัศนคต ิความเชื่อ และอุปนิสัย ที่

ท าให้บุคคลนั้นมคีวามสามารถในการท าสิ่งใดได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป เช่น พวกที่สามารถ

อาศัยอยู่กับแมลงป่องได้ ซึ่งเรามักจะเรียกว่า ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล 

    สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (2548, หนา้ 54) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะ

ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

     1. ความสามารถหลัก (Core Competency) เป็นความสามารถใน

ระดับแก่นขององค์กร และเป็นสิ่งที่องค์กรนั้นๆ ท าได้ดีกว่าเหนอืกว่าคู่แขง่ขันรวมถึงเป็นที่

ยากต่อการเลียนแบบตลอดจนเป็นสิ่งที่มคีุณค่าต่อลูกค้า ความสามารถหลักนีห้าก

พิจารณาในบริบท (Context) ที่ตา่งกัน ก็อาจเป็นได้ทั้งความสามารถหลักขององค์กร 

(Organization Core Competency) และความสามารถหลักของพนักงานในองค์กร 

(Employee Core Competency)  

            1.1 ความสามารถหลักขององค์กร คอืคุณลักษณะที่องค์กรต้องการมี

หรอืเป็นเพื่อให้มขีีดความสามารถตามที่ผูบ้ริหารองคก์รตอ้งการ รวมถึงช่วยสนับสนุนให้

องค์กรบรรลุ เป้าหมายตามวิสัยทัศนไ์ด้ เชน่ ให้มีขดีความสามารถในการแข่งขันมีการ

เติบโตอย่างตอ่เนื่องขององค์กร (Organizing Core Competency) มักถูกก าหนดจากการท า 

SWOT หรอื TOWS Analysis เพื่อสะท้อนสิ่งที่องค์กรเป็นอยู่ตามสภาพแวดล้อมภายนอก

และสภาพแวดล้อมภายใน ตัวอย่างเช่น สนิค้ามีความหลากหลาย มปีระสิทธิภาพ

เหนอืกว่าคู่แข่ง คุณภาพในการบริการเหนือกว่าคู่แข่งขัน มีสภาพการเงินที่มั่นคง  

มีนวัตกรรมในการบริหารที่เหนือกว่า เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการตอบสนองตอ่

ความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้เหนอืกว่าคู่แขง่ เป็นต้น 

            1.2 ความสามารถหลักของพนักงานในองค์กร คือคุณลักษณะที่ 

ทุกคนในองค์กรพึงมี พึงเป็น ซึ่งจะสะท้อนค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเสริมรับสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององคก์รในการด าเนินงาน ทั้งนีค้วามสามารถหลัก

ขององค์กร (Organization Core Competency) ความสามารถหลักของพนักงานในองค์กรนี้

ที่ควรเป็นคือ การพัฒนาตนเองและบุคคลอื่นๆ (Developing Self and Others) การท างาน
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เป็นทีม (Teamwork) และการท างานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) 

ความสามารถหลักของพนักงานในองคก์ร ยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 ประเภท คือ  

           1.2.1 ความสามารถในงาน (Job Competency) หมายถึง 

บุคลิกลักษณะของบุคลากรที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและ

อุปนิสัย ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ สามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งนั้นๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน  

           1.2.2 ความสามารถแบบมอือาชีพ ( Professional Competency) 

หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคลากรที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในองค์กร  

เข้าใจและมคีวามสามารถในการแก้ปัญหาเชงิสร้างสรรค์ อดทนต่อความกดดันและ

สามารถควบคุมตนเองได้เป็นอย่างด ี 

           1.2.3 ความสามารถในด้านเทคนิค (Technical Competency) 

หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคลากรที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงการคดิเชิงวิเคราะห์ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การใส่ใจเรื่องคุณภาพ และความช านาญด้านเทคนิค    

     2. ความสามารถพิเศษของบุคคล (Personal Competency) คือ 

บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัย  

ที่ท าให้บุคคลนั้นมคีวามสามารถในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป เช่น  

คนบางคนที่สามารถเล่นกับงู หรอืจระเข้ได้ ทั้งนีม้ักจะเรียก Personal Competency  

ว่า ความสามารถพิเศษของบุคคลเฉพาะบุคคลนั้นๆ      

  เทือ้น ทองแก้ว (2550, หน้า 44) ได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 5 ประเภทดังนี ้     

       1. สมรรถนะสว่นบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะ 

ที่แต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เชน่ ความ 

สามารถในการป้องกันตัว ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม นักกีฬา เป็นต้น 

ลักษณะเหล่านีเ้ลียนแบบได้ยาก ผูเ้ลียนแบบต้องมคีวามพยายามสูงมาก      

       2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของ

บุคคลกับการท างานในต าแหนง่หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจ ก็ต้องมี

ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข การคิดค านวณ ความสามารถในการท าบัญชี เป็นต้น      

       3. สมรรถนะในองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง 

ความสามารถพิเศษเฉพาะองค์การเท่านั้น 
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            4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญ

ที่บุคคลต้องมีหรอืต้องท าเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้      

       5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถ

ของบุคคลที่มตีามหน้าที่รับผดิชอบ ซึ่งต าแหนง่หนา้ที่อาจเหมอืนกันแต่ความสามารถตาม

หนา้ที่ต่างกัน     

  จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า สมรรถนะสามารถแบ่งประเภทได้หลาย

ประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการใชง้านในองค์กร อาทิเช่น สมรรถนะส่วนบุคคล  

เป็นสมรรถนะที่แตล่ะคนมีความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 

สมรรถนะหลัก เป็นความสามารถส าคัญที่บุคคลต้องมีหรอืต้องท าเพื่อให้บรรลุผลตาม

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ สมรรถนะในงาน เป็นความสามารถของบุคคลที่มตีามหนา้ที่รับผิดชอบ 

ซึ่งต าแหน่งหน้าที่อาจเหมือนกันแต่ความสามารถตามหนา้ที่ต่างกัน     
 

 1.5 ประโยชน์ของสมรรถนะ 

   จากการค้นคว้า ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีผูก้ล่าวถึงประโยชน์ของ

สมรรถนะไว้ ดังนี้                

   ณรงคว์ิทย์ แสนทอง (2547, หนา้ 11) กล่าวว่า สมรรถนะ มปีระโยชน์ ดังนี้       

       1. ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ สมรรถนะที่

เป็นหลักหรอืที่เรยีกกันว่า สมรรถนะหลัก (Core Competency) นั้นจะสร้างกรอบแนวคิด 

พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของคนในองค์การให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันกับ

วิสัยทัศน ์ภารกิจและกลยุทธ์ของ องค์การ และ สมรรถนะหลักเปรียบเสมือนตัวเร่ง

ปฏิกิรยิาให้เป้าหมายต่างๆ บรรลุเป้าหมายได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น 

       2. ใช้เป็นกรอบในการสรา้งวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

สมรรถนะมีประโยชน์ต่อการก าหนดวัฒนธรรมองค์การดังนี้ 

         2.1 ช่วยสร้างกรอบการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในองค์การ

โดยรวมให ้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

         2.2. ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมายได้

อย่างม ีประสิทธิภาพมากขึ้น             

         2.3 ช่วยใหเ้ห็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของ

องค์การได้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 
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                  2.4. ช่วยป้องกันไม่ใหเ้กิดวัฒนธรรมองค์การตามธรรมชาติที่ไม่ 

พึงประสงค์ได้          

       3. เป็นเครื่องมอืในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์               

         3.1 การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) สมรรถนะมปีระโยชน์ใน 

การคัดเลือก บุคลากรดังนี้   

             3.1.1 ช่วยใหก้ารคัดเลือกคนเข้าท างานถูกต้องมากขึ้น เพราะคน

บางคนเก่ง มี ความรูค้วามสามารถสูง ประสบการณด์ี แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับลักษณะ

การท างานในต าแหน่งนั้นๆ หรอืไม่เหมาะสมกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์การได้   

             3.1.2 น าไปช่วยในการออกแบบค าถามหรอืแบบทดสอบ   

             3.1.3 ลดการสูญเสียเวลาและคา่ใช้จา่ยในการทดลองงาน   

             3.1.4 ช่วยลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากรในการพัฒนา

ฝกึอบรมพนักงานใหม่ที่มคีวามสามารถไม่สอดคล้องกับความตอ้งการของต าแหน่งงาน   

             3.1.5 ป้องกันความผิดพลาดในการคัดเลือก เพราะหลายครั้งที่

ผูท้ าหน้าทีค่ัดเลือกมีประสบการณน์้อย ตามผูส้มัครไม่ทัน                           

         3.2 การพัฒนาและการฝกึอบรม (Training and Development) 

สมรรถนะ มปีระโยชน์ในการพัฒนาและฝกึอบรมดังนี้     

             3.2.1 น ามาใช้ในการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนา

และฝกึอบรม (Training Road Map)    

             3.2.2 ช่วยใหท้ราบว่าผูด้ ารงต าแหนง่นั้นๆ จะต้องมีความสามารถ

เรื่องอะไรบ้างและช่องว่าง (Training Gap) ระหว่างความสามารถที่ต าแหน่งต้องการกับ

ความสามารถทีเ่ขามีจริงห่างกันมากน้อยเพียงใด เพื่อน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา

ความสามารถส่วนบุคคล (Individual Development) ต่อไป   

             3.2.3 ช่วยในการวางแผนพัฒนาผูด้ ารงต าแหน่งให้สอดคล้องกับ

เส้นทางความ ก้าวหนา้ในอาชีพด้วยการน าเอาสมรรถนะต าแหน่งงานที่สูงขึน้ไปมาพัฒนา

บุคลากรในขณะที่เขายัง ด ารงต าแหน่งงานที่ต่ ากว่า 

         3.3 การเลื่อนระดับปรับต าแหน่ง (Promotion) สมรรถนะมีประโยชน์

ในการเลื่อนระดับปรับต าแหนง่ดังนี้  

              3.3.1 ใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งหรอื

ระดับที่สูงขึน้ไป โดยพิจารณาทั้งเรื่องความสามารถในงาน (Technical Competencies) และ
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ความสามารถทั่วไป (General Competencies) เช่นด้านการบริหารจัดการ ดา้นการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น ด้านระบบการคิด    

              3.3.2 ช่วยป้องกันความผิดพลาดในการเลื่อนระดับปรับต าแหน่ง  

         3.4 การโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่ (Rotation) สมรรถนะมีประโยชน์ใน

การโยกย้าย ต าแหน่งหน้าที่ดังนี ้        

               3.4.1 ช่วยใหท้ราบว่าต าแหน่งที่จะย้ายไปนั้น จ าเป็นต้องมี

สมรรถนะอะไรบ้าง แลว้ผูท้ี่ย้ายไปมีหรอืไม่มสีมรรถนะอะไรบ้าง         

               3.4.2 ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพราะถ้าย้ายคนที่มี

สมรรถนะไม่ เหมาะสมไป อาจจะท าให้เสียทั้งงานและก าลังใจของผูป้ฏิบัติงาน  

         3.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 

สมรรถนะมี ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้   

              3.5.1 ช่วยใหท้ราบว่าสมรรถนะเรื่องใดที่จะช่วยให้ผูป้ฏิบัติงาน

สามารถปฏิบัติงานได้สูงกว่าผลงานมาตรฐานทั่วไป   

             3.5.2 ช่วยในการก าหนดแผนพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล   

         3.6 การบริหารผลตอบแทน (Compensation) สมรรถนะมีประโยชน์

ในการบริหาร ผลตอบแทน ดังนี้    

             3.6.1 ช่วยในการก าหนดอัตราว่าจา้งพนักงานใหม่วา่ควรจะได้รับ     

             3.6.2 ช่วยในการจา่ยผลตอบแทนตามระดับความสามารถที่

เพิ่มขึน้ ไม่ใช่จ่าย ผลตอบแทนตามอายุงานหรอืจ านวนปีที่ท างานที่เพิ่มขึ้น 

    จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า สมรรถนะมีประโยชน์ต่อองค์กรช่วย

สนับสนุนวิสัยทัศน ์ภารกิจ และกลยุทธ์ขององคก์ร ใช้เป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรม

องค์กร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย ์ให้เป้าหมายต่างๆ บรรลุ

เป้าหมายได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น 
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   1.6 แนวคดิเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

     ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

      จากการค้นคว้า ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มผีูก้ล่าวถึงความหมายของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว ้ดังนี้   

     ฉัตรรัตน์ เชาวลิต (2547, หน้า 44) ได้ให้ความหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศว่า หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกบัการด าเนินการตา่งๆ เพื่อจัดท าสารสนเทศไว้

ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งน ามาใช้เป็นเครื่องมอืในการจัดการและ

จัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดส่ง เผยแพร่ภาพและเสียง

ออกไปเพื่อการสื่อสารรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการน าข้อมูลข่าวสารมาใช้ให้

เกิดประโยชน์    

    ค านงึ ยากองโค (2548, หน้า 10) กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร หมายถึง การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ท างานร่วมกันเพื่อจัดเก็บบันทึก รวบรวม ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ แล้วน ามาวิเคราะห ์

ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบถูกต้องน าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ตอ่การบริหารงานอย่าง 

มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารกันได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว 

    ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ์ (2549, หน้า 14) ได้ให้

ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศว่า หมายถึง การจัดเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การน า

ข้อมูลมาประมวลผล การจัดท ารายงานสารสนเทศ การจัดส่งรายงานสารสนเทศไปให้ผูใ้ช้ 

ฯลฯ    

        จริวรรณ เล่งพานิชย์ (2551, หนา้ 29) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร หรือไอซีที หมายถึงเครื่องมอืที่ใชใ้นการประยุกต์หรอืพัฒนาความรู้

ประกอบด้วย 2 ส่วน คอื เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่มสี่วนประกอบที่ส าคัญคือ

ฮารด์แวร์ และซอฟต์แวร ์เพื่อการวเิคราะห์ ประมวลผล การจัดเก็บและพร้อมที่จะน าไปใช้

ประโยชน์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารจะอาศัยคนหรือพีเพิลแวร์  ดังนั้นหาก

พีเพิลแวร์ได้รับการพัฒนาใหม้ีความรู้ความสามารถ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ

โครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) พร้อมและเหมาะสมก็สามารถที่จะบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ได้มาก 
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    สายพิณ เชื้อน้อย (2551, หน้า 24) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารว่า หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใชค้อมพิวเตอร์มา

ประมวลผลข้อมูลต่างๆ ให้เป็นสารสนเทศที่มคีวามน่าเชื่อถือ มี 2 ส่วน คอื เทคโนโลยี

ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มสี่วนประกอบที่ส าคัญคือฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ 

(Software) เพื่อการวิเคราะห ์ประมวลผล การจัดเก็บและพรอ้มที่จะน าไปใช้ประโยชน์  

และเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นการน าระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมต่างๆ มาใช้ใน 

การตดิต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 

    สุกัญญา ฟักสกุล (2551, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารว่า หมายถึง การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมที่เช่ือมต่อกัน ส าหรับใช้ในการส่ง

และรับข้อมูลและมัลติมีเดียเกี่ยวกับความรู ้โดยผา่นกระบวนการประมวลหรือจัดท าให้อยู่

ในรูปแบบที่มคีวามหมายและความสะดวกมาใช้ประโยชน์ ส าหรับการศกึษาในระบบ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย เพื่อให้คนไทยสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต 

    บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2552, หนา้ 32) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารว่า หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในการตดิต่อสื่อสาร เก็บ สร้าง 

แสดงใชร้่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไอซีทีจงึรวมถึง

เทคโนโลยีตา่งๆ เชน่ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน ์ดวีีดี โทรศัพท์ทั้งโทรศัพท์ใช้สายและ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบดาวเทียม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์ระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือขา่ยรวมถึงอุปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยีเหลา่นี ้เช่น วดีิโอ

คอนเฟอร์เรนซ์ บล็อก กล้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพวีดิโอ หุ่นยนต์ เป็นต้น 

   จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communication Technology: ICT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้เป็นช่องทาง

ในการสื่อสาร เชื่อมโยงขอ้มูลข่าวสาร การจัดเก็บรวบรวม การค้นหาและการเข้าถึงขอ้มูล

ข่าวสารในระยะใกล้และไกลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวประกอบด้วย 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีเครอืข่าย อินเตอรเ์น็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยี

มัลติมีเดีย โทรทัศน์ วิทยุ และเทคโนโลยีอื่นๆ 
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    ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     จากการค้นคว้า ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีผูก้ล่าวถึงความส าคัญของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว ้ดังนี้   

   สานติย์ กายาผาด (2542, หนา้ 11) กล่าวถึงความส าคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังนี้  

    1. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจ านวนมหาศาลในแต่ละวัน 

    2. ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เช่น การค านวณตัวเลขที่

ยุ่งยากซับซ้อนการจัดเรียงล าดับสารสนเทศ 

    3. ช่วยใหส้ามารถเก็บสารสนเทศในลักษณะที่เรยีกใช้ได้ทุกครั้งอย่าง

สะดวก 

    4. ช่วยใหส้ามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการจัดเก็บประมวลผลและ

เรียกใช้สารสนเทศ 

    5. ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    6. ช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรค

เกี่ยวกับเวลาและระยะทางโดยการใชร้ะบบโทรศัพท์และอื่นๆ  

   วชริาพร พุ่มบานเย็น (2545, หนา้ 48) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไว้ดังนี้ 

    1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยใหก้ารค้นคว้าหาข้อมูล

ทางดา้นการศกึษางา่ยขึ้นและกว้างขวางไร้ขดีจ ากัด ผู้เรียนมคีวามสะดวกมากขึ้นใน 

การค้นคว้าวิจัยต่างๆ 

    2. การด าเนินชีวติประจ าวัน ท าให้มีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว

มากขึน้ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ในชวีิตประจ าวันก็สามารถท าได้หลายๆ อย่างในเวลา

เดียวกันหรือใช้เวลาน้อยลง 

    3. การด าเนินธุรกิจ ท าให้มีการแขง่ขันกันระหว่างธุรกิจมากขึ้น ดังนัน้ 

จงึตอ้งมีการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันกับข้อมูลขา่วสารอยู่ตลอดเวลา และส่งผลให้

ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

    4. อัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วเพราะการติดต่อสื่อสาร 

ที่เจรญิก้าวหน้าและทันสมัยในปัจจุบัน ท าใหโ้ลกของเราเป็นโลกไร้พรมแดน ระบบ 
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การท างานมกีารน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการท างานมากขึ้น และงานบางอย่างที่มนุษย์ 

ไม่สามารถท าได้ก็มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาท างานแทน 

   จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นตัวขับเคลื่อน ความรู ้

ข้อมูลขา่วสาร การตดิต่อสื่อสารในยุคโลกาภวิัตน์ 
 

      หน้าที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   จากการค้นคว้า ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีผูก้ล่าวถึงหนา้ที่ของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว ้ดังนี้   

   เสกสรร อนิทรสิทธิ์ (2546 อ้างถึงใน ประมวล พระตลับ, 2551, หนา้ 15) 

กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมหีนา้ที่ที่จะช่วยให้ผูใ้ช้ได้รับ “สารสนเทศ” ตามที่ต้องการ

ถ้าปราศจากเทคโนโลยีสารสนเทศแลว้ จะเป็นการยากยิ่งในการสื่อสาร ทั้งนีเ้พราะใน

ภาวะปัจจุบันมสีารนเิทศจ านวนมากมายมหาศาล เพราะการเพิ่มปริมาณของเอกสาร 

อย่างลน้เหลือ (Publication Explosion) ท าให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “Information Explosion” 

ประกอบกับสภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งความคาดหวังของผูใ้ช้สารสนเทศที่ตื่นตัว และมีความ

ต้องการสารสนเทศทั้งในแง่ของความรวดเร็วและความถูกต้องจงึท าให้มีการน าเทคโนโลยี

เข้ามาใช้เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมปีระโยชน์ตอ่ผูใ้ช้ สรุปได้ ดังนี้ 

    1. ช่วยในการสื่อสารระหว่างกันอย่างรวดเร็ว ทั้งโทรศัพท์โทรสาร 

อินเตอรเ์น็ต ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศใชใ้นการจัดระบบข่าวสาร ซึ่งผลติออกมาในแต่ 

ละวันเป็นจ านวนมหาศาลช่วยใหส้ามารถเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ 

อย่างสะดวกไม่ว่าจะใช้กี่ครั้งก็ตามเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เช่น  

ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรในด้านการค านวณตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึง่ไม่สามารถท า 

ให้ส าเร็จได้ด้วยมือ ช่วยใหส้ามารถจัดระบบอัตโนมัต ิเพื่อการเก็บเรียกใช้และประมวลผล

สารสนเทศ สามารถจ าลองแบบระบบการวางแผนและท านายเพื่อทดลองผลกับสิ่งที่ยังไม่

เกิดขึ้น อ านวยความสะดวกใน “การเข้าถึงสารสนเทศ” (Access) ดีกว่าทันสมัยกว่า ท าให้

บุคคลและองคก์รมีทางเลือกที่ดกีว่า มปีระสิทธิภาพกว่า และสามารถแขง่ขันกับผู้อื่นได้

ดีกว่า ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลา และระยะทางระหว่างประเทศ องค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชนในปัจจุบันต่างก็หันมาสนใจกับเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างจริงจังและมากขึ้น  

โดยใช้เป็นเครื่องมอืสร้างระบบสารสนเทศในหนว่ยงานของตน เนื่องจากตระหนักดีว่า

สารสนเทศมบีทบาทในการท ากิจกรรมแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การปฏิบัติงาน 
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การแก้ปัญหา หรอืการตัดสินใจ เมื่อการวางแผนและการจัดการได้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ามาช่วยจะท าให้ได้สารสนเทศอย่างรวดเร็วถูกต้องเชื่อถอืได้ทันต่อเวลา มีเนื้อหาและ

รูปแบบที่ตรงกับความตอ้งการ จึงได้มกีารจัดตั้งหน่วยงานและองค์การต่างๆ ขึ้น เช่น 

หนว่ยงานส าหรับรวบรวม  วิเคราะห์และจัดท ารายงานสารสนเทศ หนว่ยงานบริการด้าน

การสื่อสารส าหรับผูใ้ช้ประโยชน์จากสารสนเทศอย่างกว้างขวางทั่วถึงและคุ้มค่า ได้แก่ 

        1.1 ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจ านวนมหาศาลของแต่ละวัน 

        1.2 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เช่น การค านวณ

ตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อนการจัดเรียงล าดับสารสนเทศ ฯลฯ 

        1.3 ช่วยใหส้ามารถเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ทุก

ครั้งอย่างสะดวก 

        1.4 ช่วยใหส้ามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการจัดเก็บประมวลผล และ

เรียกใช้สารสนเทศ 

       1.5 ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

        1.6 ช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรค

เกี่ยวกับเวลาและระยะทาง โดยการใชร้ะบบโทรศัพท์และอื่นๆ สารสนเทศจัดเป็น

ทรัพยากรที่ส าคัญของธุรกิจเช่นเดียวกับทรัพยากรประเภทอื่นอาทิ เช่น วัตถุดิบ เงินทุน 

และแรงงาน ดังนัน้ สารสนเทศมคีวามส าคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจและก่อให้เกิดมูลค่า

ของสารสนเทศตา่งๆ ดังนี้ (รุจจิันทร์ พิริยะสงวนพงษ์, 2549 อา้งถึงใน ประมวล พระตลับ, 

2551, หนา้ 16) 

         1.6.1 ช่วยชีใ้ห้เห็นถึงสถานการณ์ ที่จ าเป็นจะต้องได้รับการดูแล

จากฝ่ายบริหาร เช่น ในรายงานการขายสินค้าแยกตามพนักงาน จะแสดงใหเ้ห็นถึง

ยอดขายที่มคีวามแตกต่างกันภายใต้การท างานของพนักงานแต่ละคน สารสนเทศที่ได้จะ

เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผูจ้ัดการฝ่ายขายเข้าไปดูแลและติดตามหาสาเหตุในกรณียอดขายของ

พนักงานคนใดคนหนึ่ง ลดต่ ากว่าที่ควรพร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาของพนักงานรายบุคคล 

         1.6.2 ช่วยลดความไม่แน่นอน โดยมีการน าเสนอสารสนเทศบน

ข้อมูลพื้นฐานซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนจากการตัดสินใจ ท าให้ผูบ้ริหารสามารถตัดสินใจ

เลือกทางเลือกต่างอย่างถูกต้องแมน่ย า เช่น การก าหนดราคาสินค้า และการก าหนด

นโยบายสินเชื่อ 
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         1.6.3 ช่วยในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในครั้งตอ่ไป และ

ใช้ขอ้มูลเหล่านั้นมาใช้ในการก าหนดนโยบายในอนาคต 

   จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการการสื่อสารมี

หนา้ที่ช่วยให้ผูใ้ช้งานได้รับ สารสนเทศ ตามที่ต้องการอย่างรวดเร็วถูกต้อง และแม่นย าท า

ให้เกิดประโยชน์มากมายต่อองค์กร 
 

     องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   จากการค้นคว้า ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มผีูก้ล่าวถึงองค์ประกอบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว ้ดังนี้   

   พนิดา พานิชกุล (2549 อ้างถึงใน นงค์นุช ขันอ้าย, 2557, หน้า 33) กล่าว

ว่า ระบบงานส่วนใหญ่ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประมวลผลสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่

การน าเข้าข้อมูล การจัดเก็บ การจัดการ และอื่นๆ เพื่อให้กลายเป็นสารสนเทศได้อย่าง

รวดเร็วถูกต้อง และแม่นย าก่อใหเ้กิดประโยชน์มากมายต่อองค์กร ซึ่งจะต้องประกอบไป

ด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ 

    1. ฮาร์ดแวร ์(Hardware) ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพว่ง  

สื่อบันทึกข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล ฯลฯ ปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านีม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก 

ท าให้การประมวลผลสารสนเทศรวดเร็วมากขึ้น และรองรับกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น

ได้เป็นอย่างดี 

    2. ซอฟต์แวร ์(Software) ได้แก่ การผสมผสานระหว่างซอฟต์แวร์ 

ทุกประเภท อันจะน าไปสู่ซอฟต์แวรข์องระบบการประมวลผลสารสนเทศ ตั้งแตก่ารน าเข้า

ข้อมูลไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์บนสื่อชนิดต่างๆ ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่ช่วยใหส้ามารถ

ติดตอ่สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกันได้ 

    3. การสื่อสารข้อมูลและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication 

and Network Computer) ได้แก่ การเชื่อมตอ่เครือข่ายชนิดต่างๆ ที่จะท าให้เครื่อง

คอมพิวเตอร์สถานที่ต่างกันสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศ

ระหว่างกันได้ 

    4. การจัดเก็บข้อมูลลงไฟล์และฐานข้อมูล (File and Database) เป็นสิ่ง

ส าคัญที่จะช่วยใหส้ื่อบันทึกข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ โดยอาจบันทึกไว้

เป็น “File” หรอื “Database” ซึ่งการจัดเก็บในลักษณะนี ้จะช่วยใหผู้ใ้ช้สามารถจัดการกับ
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ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างสารสนเทศตามต้องการได้อย่างงา่ยดาย 

   สุพรรณา เอี่ยมสะอาด (2552, หนา้ 22) ได้ให้องค์ประกอบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารว่า มอีงคป์ระกอบหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งที่เป็นเครื่องมอื

อุปกรณ์ กระบวนการ ข้อมูลรวมทั้งบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการ โดยแบ่ง

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น 2 องคป์ระกอบ คอื 

    1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮารด์แวร ์ซอฟต์แวร ์ฐานข้อมูล 

บุคลากร และอธิบายความหมายขององค์ประกอบแตล่ะองค์ประกอบดังนี้ 

           1.1 ฮาร์ดแวร ์(Hardware) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 5 ส่วน คอื 

           1.1.1 หนอ่ยรับข้อมูล (Input Unit) ท าหน้าที่รับข้อมูลและค าสั่งเข้า

สู่ระบบโดยผ่านทางอุปกรณ์รับข้อมูลประกอบด้วย แป้นพมิพ์ เมาส์ สแกนเนอร์ จอยสติก 

และจอภาพสัมผัส 

           1.1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU หรอื Central processin Unit)   

ท าหนา้ที่อ่าน แปลผล และประมวลผล ตามค าสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม รับส่งข้อมูล 

โดยติดต่อกับหนว่ยความจ าภายในตัวเครื่อง และติดตอ่กับผูใ้ช้โดยผ่านหนว่ยรับข้อมูล 

และหนว่ยแสดงผล ย้ายข้อมูลและค าสั่งจากหน่วยหนึ่งไปยังหนว่ยหนึ่ง ประกอบด้วย 

หนว่ยควบคุม ท าหน้าที่ควบคุมการสั่งงานและประสานการด าเนินงานทั้งหมดของระบบ 

เชน่ สว่นรับข้อมูล ประมวลผล แสดงผล การจัดเก็บข้อมูลและหนว่ยค านวณและตรรกะ 

ท าหนา้ที่ค านวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบทางตรรกะ 

ของขอ้มูล เช่น มากกว่า นอ้ยกว่า หรอืเท่ากับ 

           1.1.3 หนว่ยความจ า (Memory Unit) ท าหนา้ที่เก็บโปรแกรมหรอื

ข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูลเพื่อเตรยีมส่งใหห้นว่ยประมวลผลกลางท าการประมวล

และน าผลลัพธ์ที่ได้สง่ออกหนว่ยแสดงข้อมูลต่อไป ประกอบด้วย ROM (Read Only 

Memory) เป็นหนว่ยความจ าที่เก็บชุดค าสั่งที่ส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์สามารถเก็บ

ข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าหล่อเลีย้งและ RAM (Read Access Memory)  

เป็นที่เก็บข้อมูลช่ัวคราวและจะถูกลงไปเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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           1.1.4 หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage Unit)  

การจัดเก็บข้อมูลอย่างถาวรไว้ใช้งานในภายหลัง จะต้องมหีนว่ยเก็บข้อมูลไว้ท าให้ข้อมูล 

ไม่เลือนหายแม้จะปิดเครื่องและสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหนว่ยเก็บข้อมูลได้ด้วย เชน่ 

ฮารด์ดิสก์ ฟลอปปี้ดิสก์ ซีดีรอม 

           1.1.5 หนว่ยแสดงผลข้อมูล (Output) ท าหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์

ที่ได้จากการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ 

           1.2 ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กระบวนการในการท างานตลอดจนเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในระบบประมวลผลข้อมูล

แบบอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์เป็นตัวเชื่อมระหว่างผูใ้ช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่ง

ได้เป็น 2 ชนิด คือ 

            1.2.1 ซอฟต์แวรร์ะบบ (System Software) เป็นโปรแกรมที่เขียน

ขึน้มาเพื่อใช้ควบคุมระบบการท างานของเครื่อง เป็นซอฟต์แวรท์ี่อยู่เบื้องหลัง (Background 

Software) เป็นตัวจัดการทรัพยากรภายในเครื่อง โดยท าหน้าที่ในการติดตอ่ระหว่าง

ฮารด์แวร์กับผูใ้ช้ โดยซอฟต์แวรด์ังกล่าวจะเป็นตัวกลางในการควบคุมการท างานของ

อุปกรณ์ป้อนเข้าและแสดงผล (Input-Output Device) เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ จอภาพ  

และเครื่องพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังควบคุมในเรื่องการส่งผ่านขอ้มูล (Data Bus)  

การแจ้งเตอืนความผิดปกติของเครื่อง (Syntax Error) ซอฟต์แวรร์ะบบแบ่งเป็น   

              1.2.1.1 ระบบปฏิบัติการ ท าหนา้ที่ในการจัดตารางให้กับ

คอมพิวเตอร์ การจองทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ การแสดงเหตุการณ์บนจอภาพ  

การจัดแบ่งเวลา และการประมวลผลหลายชุดพร้อมกัน 

              1.2.1.2 ภาษาที่ใชใ้นการแปล ได้แก่ การแปลโปรแกรม 

ทีละบรรทัด (Interpreter) การแปลโปรแกรมทีละโปรแกรม (Compiler)   

              1.2.1.3 โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)  

เป็นโปรแกรมชว่ยงานของการปฏิบัติงานประจ า (Routine Operations) เชน่ การจัดเรียง

ข้อมูล การเรียกรายการ การพิมพ์ โปรแกรมอรรถประโยชนข์องการจัดการข้อมูล  

(Data Management) เชน่ การสร้างแฟ้ม การรวมแฟ้ม 
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          1.2.2 ซอฟต์แวรป์ระยุกต์ (Application Software) เป็นโปรแกรม 

ที่ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการจัดท าเอกสาร  

การท าบัญชี การจัดเก็บข้อมลูข่าวสารตลอดจนงานด้านอื่นๆ ตามแต่ผู้ใชต้้องการ  

จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 

             1.2.2.1 ซอฟต์แวร์ส าหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose 

Software)  มีความเหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เชน่ โปรแกรมฝากถอนเงิน โปรแกรม

ระบบจัดท างบประมาณองค์กรที่ตอ้งการใช้งานมักจะพัฒนาขึน้เองหรอืว่าจ้างบริษัท

ซอฟต์แวรพ์ัฒนาให้ 

              1.2.2.2 ซอฟต์แวรส์ าหรับงานทั่วไป (General Purpose 

Software) เป็นซอฟต์แวร์เพื่อใชใ้นการท างานประเภทต่างๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ

งานขององค์กร หรอืงานส่วนตัวได้หลากหลาย เช่น ซอฟต์แวรป์ระมวลผลค า (Word 

Processing) ใช้ในการจัดท ารายงานเอกสารต่างๆ ซอฟต์แวรต์ารางวิเคราะหอ์ิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Spreadshet) ใช้ในการค านวณอย่างง่าย ซอฟต์แวรฐ์านข้อมูล (Database)  

ใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆ 

        1.3 ฐานขอ้มูล (Database) เป็นการรวมหรือผสมผสานของ

แฟ้มขอ้มูลที่มีความสัมพันธ์กัน ฐานข้อมูลคือ กลุ่มของทรัพยากรข้อมูลที่สัมพันธ์กันใน

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ขององค์กร แฟ้มข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน ผูใ้ช้จงึสามารถใช้

ข้อมูลหรอืสารสนเทศร่วมกันได้ เชน่ มหาวิทยาลัยประกอบด้วยข้อมูลนักศึกษา แฟ้มขอ้มูล

วิชาที่เปิดสอน แฟ้มข้อมูลอาจารย์ผูส้อน เป็นต้น ฐานข้อมูลแบ่งตามลักษณะข้อมูลที่

จัดเก็บเป็น 7 ประเภท 

           1.3.1 ฐานข้อมูลอ้างองิ (Reference Database) ชีแ้นะผูใ้ช้ไปสู่

แหลง่ขอ้มูลอื่นๆ เช่น เอกสาร หน่วยงานหรอืตัวบุคคล เพื่อใหผู้ใ้ช้สามารถเข้าถึง

รายละเอียดที่สมบูรณ์ของสารสนเทศที่ต้องการได้ 

           1.3.2 ฐานขอ้มูลเนือ้หาเต็มรูปแบบ (Full-Text Database) จัดเก็บ

เนือ้หาที่สมบูรณ์ของขอ้มูลจากสิ่งพิมพ์ต้นฉบับ สว่นใหญ่บันทึกข้อมูลดา้นกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ บทความ ข่าวหนังสอืพิมพ์ 

           1.3.3 ฐานข้อมูลตัวเลข (Numeric Database) จัดเก็บเฉพาะตัวเลข 

หรอืสถิต ิเช่น ขอ้มูลประชากร ปริมาณการผลิตสินคา้ รายได้ประชาชาติ เช่น Media 

General Databank (เศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร) Donnelly Demographics (ประชากร) 
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           1.3.4 ฐานข้อมูลคุณสมบัติ (Properties Database) จัดเก็บ

คุณสมบัติสารวัตถุแรธ่าตุ และชิน้ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลด้านฟิสิกส์  

เคมี วิศวกรรม 

            1.3.5 ฐานข้อมูลเนื้อหาผสมตัวเลข (Textual Numeric) จัดเก็บ

ข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความและสถิติตัวเลขรวมอยู่ด้วยกันในฐานขอ้มูล เช่น ขอ้มูลด้าน

เศรษฐกิจ การเงิน ธุรกิจ เช่น Standard and Poor’s News (รายงานข่าวสารทางด้าน

การเงนิ)  Electronic Directory of Education (นามานุกรมทางดา้นการศกึษา) 

           1.3.6 ฐานข้อมูลสื่อผสม (Multimedia Database) จัดเก็บข้อมูลใน 

CD-ROM ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และภาพลักษณ์ 

(Image) 

           1.3.7 ฐานข้อมูลองค์กร (Corporate Database) ใช้งานกัน

โดยทั่วไป โดยเกบ็ข้อมูลตา่งๆ ที่เป็นตัวเลข ขอ้ความ ภาพลักษณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับงาน 

ขององค์กรนั้นๆ เอาไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน  เช่น ข้อมูลบุคลากร 

     1.4 บุคลากรคอมพิวเตอร์ (People Ware) เป็นผู้ที่มคีวามรูท้างด้าน

คอมพิวเตอร์และมีหน้าที่ดูแลรับผดิชอบในด้านการประมวลผลขอ้มูลโดยคอมพิวเตอร์ 

นอกจากนีย้ังต้องมคีวามรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้บริหาร เป็นผู้จัดการและควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ 

เป็นอย่างด ีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตา่งๆ รวมไปถึงการใชง้าน

โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกพัฒนาขึ้น สามารถแบ่งบุคลากรที่มีหนา้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ออกได้เป็น 6 ประเภทตามลักษณะงาน ดังนี้ (สานติย์ และคณะ, 2542 อา้งถึงใน  

สุพรรณา เอี่ยมสะอาด, 2552, หนา้ 26) 

           1.4.1 หัวหนา้หนว่ยงานคอมพิวเตอร์ (Electronic Data Processing 

Manager) มีหน้าที่วางแผนงาน ก าหนดนโยบายของหน่วยงานจัดท าโครงการและแผนงาน

การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ จัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อ านวยการฝึกอบรมความรูใ้ห้กับ

บุคลากรทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ดังนัน้บุคลากรใน

ต าแหน่งนีค้วรเป็นผูม้ีความรับผดิชอบสูง มคีวามรูค้วามสามารถ และติดตามความ 

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
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           1.4.2 บุคลากรทางดา้นระบบ (System) เกี่ยวข้องกับระบบ

ปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 

       1.4.2.1 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)  

มีหน้าที่ในการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานและความ

ต้องการของผูใ้ช้เพื่อน ามาท าการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงานใหม่ หรอืปรับปรุงงาน

เดิมให้การท างานมปีระสิทธิภาพดีขึน้ 

       1.4.2.2 นักเขียนโปรแกรม (System Programmer) มีหน้าที่ใน

การเขียนโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ คอยตรวจสอบแก้ไขเมื่อระบบ

คอมพิวเตอร์มปีัญหา บุคลากรประเภทนี้ควรมีความรูเ้กี่ยวกับโครงสร้างระบบ

คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เพราะต้องมีหนา้ที่ในการให้ค าปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการท างาน

ของระบบ และมีความคิดรเิริ่มในการพัฒนาโปรแกรมที่จะอ านวยความสะดวกในการใช้

งานของระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น 

       1.4.2.3 บุคลากรทางดา้นการเขียนโปรแกรม (Programmer)  

ท าหนา้ที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดและข้อก าหนดที่

นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ เพื่อให้ผู้ใชง้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานโปรแกรม

ประยุกต์นัน้ได้ โปรแกรมเมอร์ควรเป็นผู้มคีวามรูเ้กี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์เป็นอย่างด ี 

มีความอดทนในการค้นหา และแก้ไขข้อผดิพลาดของโปรแกรม มีความรอบคอบและ 

มีความรเิริ่มในการใชเ้ทคนิคที่เหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรม 

       1.4.2.4 ผู้จัดการฐานข้อมูล (Database Administrator)  

ท าหนา้ที่ในการบริหาร และควบคุมฐานขอ้มูล สามารถสร้างและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งฐานข้อมูลได้ ซึ่งโดยปกติคนอื่นจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งหรอืจัดการกับ 

ฐานข้อมลูได้ 

       1.4.2.5 ผูป้ฏิบัติการ (Operator) จะเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ที่มหีนา้ที่คอยปิดและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ คอยเฝ้าดูระบบ เมื่อมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับ

ระบบคอมพิวเตอร์จะแจง้ใหน้ักเขียนโปรแกรมระบบทราบเพื่อท าการแก้ไขต่อไป และยังมี

หนา้ที่สง่งานต่างๆ เข้าไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์ คอยรับรายงานการประมวลผล  

เพื่อแจกจ่ายให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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       1.4.2.6 ผูใ้ช้ (User) เป็นผู้ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี

ความส าคัญต่อการออกแบบและพัฒนาระบบมาก เพราะผูใ้ช้จะเป็นผู้ตัดสินใจและระบุ

ความตอ้งการลงไปว่าต้องการใหร้ะบบคอมพิวเตอร์ท างานอะไรบ้าง นักคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

ต้องพยายามตอบสนองความตอ้งการนั้นๆ  

    2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ โทรศัพท์ วิทยุกระจายเสียง 

โทรทัศน ์ การสื่อสารผา่นระบบไมโครเวฟ การสื่อสารผา่นเส้นใยแก้วน าแสง ไปจนถึง 

การสื่อสารผ่านดาวเทียม แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

           2.1 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมประเภทเสียง ได้แก่ วิทยุ

โทรคมนาคม โทรศัพท์ วิทยุกระจายเสียง 

           2.2 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมประเภทตัวอักษร ได้แก่ โทรเลข  

โทรพิมพ ์ เทเล็กซ์ เทเลเท็กซ์ โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

           2.3 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมประเภทภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ โทรภาพ โทรทัศน์ โทรศัพท์ภาพ และวีดิโอเท็กซ์ 

   จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี

องคป์ระกอบหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ กระบวนการ ข้อมูล

รวมทั้งบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผูบ้ริหารจัดการ เพื่อให้กลายเป็นสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว

ถูกต้อง และแมน่ย าก่อใหเ้กิดประโยชน์มากมายต่อองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 1) เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร ์ฐานข้อมูล บุคลากร 2) เทคโนโลยีสื่อสาร

โทรคมนาคม ได้แก่ โทรศัพท์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์ การสื่อสารผ่านระบบไมโครเวฟ 

การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วน าแสง ไปจนถึงการสื่อสารผ่านดาวเทียม 
 

   1.7 แนวคดิเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    จากการค้นคว้า ข้อมลูงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีผูก้ล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว ้ดังนี้   

      สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ (2554, หนา้ 5-7) ได้กล่าวถึงครูกับสมรรถนะด้าน 

ICT ไว้ดังนี ้   

      1. มาตรฐาน ICT/ETC ส าหรับครูยุคใหม่     

    จากการศึกษามาตรฐานการพัฒนาสถานศกึษาในการใช ้ICT  

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จะพบว่าสาระส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษานั้น เป็นทั้งวิธีการและเครื่องมอืใน 
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การพัฒนาการเรียนการสอน ท าให้สามารถจัดการศกึษาและการเรียนการสอนได้อย่าง

กว้างขวางและหลากหลายรูปแบบ และเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 24 การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ สถานศกึษาและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการดังนี้      

     1. จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ 

ความถนัดของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล      

     2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 

และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา      

     3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝกึการปฏิบัติ

ให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝรู่้อย่างตอ่เนื่อง      

     4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ  

อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดงีามและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา       

     5. สง่เสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 

สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง

สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนีผู้ส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้

ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ      

     6. จัดการเรยีนให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มกีารประสาน 

ความรว่มมอืกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อรว่มกันพัฒนา

ผูเ้รียนตามศักยภาพ    

    จากกรอบแนวปฏิบัติ มาตรฐานการพัฒนาสถานศกึษาท าให้เห็นได้ว่า

ครูผูส้อนต้องมมีาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องเพื่อการขับเคลื่อน 

เพื่อการพัฒนาสถานศกึษา 3 ประการ ดังนี้      

     1. มาตรฐานด้านพุทธิพิสัย ครูต้องมีความรูค้วามเข้าใจ และความ 

สามารถในการประยุกต์ใช้การวิเคราะหก์ารสังเคราะห์ และการประเมินค่าของเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     2. มาตรฐานด้านทักษะพิสัย ครูต้องมีความสามารถในการใช้

เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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         3. มาตรฐานด้านจติพิสัย ครูตอ้งมทีัศนคติที่ดี ตอ่การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความใฝรู่้แสวงหาองค์ความรูเ้พื่อให้ทันต่อการพัฒนาทักษะการเรียนการ

สอนในชีวติความเป็นครูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรฐานด้านจริยธรรมคุณธรรม  

และจรรยาบรรณ     

    สมรรถนะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 

ประการ      

     1. ความรู้พื้นฐานด้านไอซีที (Basic ICT) การมีสมรรถนะในการใช้

คอมพิวเตอร์ขัน้พืน้ฐานเพื่อน าไปใช้ประกอบการท างานต่างๆ อย่างมปีระสิทธิภาพ      

     2. การใชไ้อซีทีเพื่อการตดิต่อสื่อสาร (ICT for Communication)  

การมสีมรรถนะ ในการใชไ้อซีทีเพื่อการตดิต่อสื่อสารกับผูอ้ื่นอย่างมีจรรยาบรรณที่ดี  

และมีประสิทธิภาพ      

     3. การรูส้ารสนเทศ (Information Literacy) การมสีมรรถนะใน 

การเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศที่ได้ และการน าสารสนเทศไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ      

     4. การจัดการเอกสาร (Document Management) การมีสมรรถนะใน

การใช ้ไอซีทีเพื่อการจัดการเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ และมีความสะดวกในการค้นคนื

เอกสารต่างๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ      

     5. การน าเสนอด้วยไอซีที (Electronic Presentation) การมสีมรรถนะ

ในการใชไ้อซีทีเพื่อการน าเสนอข้อมูลที่มอียู่ในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ เช่น การน าเสนอข้อมูลดว้ยโปรแกรม พรีเซ็น เทช่ัน (presentation)  

การน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง หรอืแผนภูมิ เป็นต้น      

     6. การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (Data & Information 

Management) การมสีมรรถนะในการใชไ้อซีทีเพื่อการจัดการขอ้มูลหรอืสารสนเทศตา่งๆ ที่

ได้มาใหม่ โดยจัดท าหรอื ดัดแปลงใหอ้ยู่ในรูปของดิจทิัล (Digital) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้

สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานต่างๆ ได้ในภายหลัง    

      2. การปรับตัวของครูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ     

          ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ครูตอ้งมีความจ าเป็นต้องมีความรู้  

ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดีตอ่การใชค้อมพิวเตอร์ เนือ่งจากเป็นเครื่องมือใน 
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การสรา้งแหล่งการเรยีนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังนัน้ครูควรปรับตัวให้มีคุณสมบัติดังนี้      

    1. ยอมรับการใช้เทคโนโลยีและมีทัศคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์      

    2. ศึกษาหาความรูเ้กี่ยวกับคอมพิวเตอร ์ฝกึทักษะการใช้โปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ ต่างๆ        

    3. แสวงหาคอมพิวเตอร์เพื่อให้มโีอกาสใกล้ชิดในการใช้อย่างจรงิจังใน 

ชีวติประจ าวัน      

    4. ใช้คอมพิวเตอร์ในงานที่จ าเป็นอย่างสม่ าเสมอ เชน่ งานพิมพ์  

การสบืค้น การน าเสนอ      

    5. ใช ้Internet เพื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะการใช้เครื่องมอื Search 

Engine หาข้อมูลการท าเว็บเพื่อเผยแพร่ การสื่อสารด้วย e-mail หรอื Chat 

    6. จัดท ารูปแบบแหล่งการเรียนรู้ของตนเองโดยพัฒนาในรูปแบบ 

Multimedia เชน่ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซด์    

   ครูทุกคนปฏิเสธเทคโนโลยสีารสนเทศไม่ได้ หากไม่มีสมรรถนะดังกล่าว  

มีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนให้เข้าสู่มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ 

เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพ วิชาชีพการปฏิบัติการสอนในยุคนี้ หากละเลยหรอืไม่ขวนขวาย

แสวงหาจะหลุดจากการยอมรับในวงการวิชาชีพครูในที่สุด     

   บทบาทของครูยุค ICT ได้เปลี่ยนไปและก าลังเปลี่ยนต่อไปอีก จากการเป็น

เพยีงผูส้อน (instructor) ให้นักเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้และคดิเลขเป็น ตามแนวคิดของกลุ่ม

ทฤษฎีพฤติกรรมนยิม (Behaviorism) ไปเป็นผู้สรา้ง (Constructor) เป็นผู้เอื้ออ านวยความ

สะดวก (Facilitator) เป็นโคช้ และนักสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ (Creator of learning 

environments) เพื่อให้เป็นผู้คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากอดีตที่ผันแปร

ไปตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของโลก ตามแนวคิดของกลุ่มทฤษฎีพุทธิปัญญา

นิยม (Constructivism) และประยุกต์แนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญของ

หลกัการจัดการศกึษาให้กับผูใ้หญ่ ซึ่งมีเอกสารและบทความจ านวนมากที่สนับสนุน ให้

เหตุผลว่าเพราะเหตุใดครูจึงต้องเปลี่ยนบทบาท เช่น   

   ICT จะท าให้เครื่องมอื แหล่งขอ้มูลที่เคยใหล้้าสมัย (Obsolete) เครื่องมือที่

เคยใช้ เชน่ เครื่องฉายข้ามศีรษะและกระดานด าอาจไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป หากผู้เรยีน 
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ทุกคนสามารถเข้าสู่แหล่งเครอืข่ายเดียวกับสิ่งที่ครูก าลังสอน โดยเฉพาะเมื่อผู้เรยีนไม่ได้

ปรากฏตัวอยู่ในที่เดียวกัน      

   ICT อาจท าให้วธิีการประเมินซ้ าซ้อน เนื่องจากระบบ Online Tests จะช่วย

ให้ครไูด้ขอ้มูลที่จะน ามาใช้เพื่อการประเมินได้มากกว่าการใชข้้อสอบแบบ multiple choice     

   ครูอาจจะไม่มคีวามจ าเป็นอีกต่อไปที่จะเป็นแหล่งความรู้ เนือ้หาวิชาที่เรยีน

เพียงแหลง่เดียวเท่านั้น แต่ครูจะต้องท าหน้าที่กระตุ้นใหผู้เ้รียนเรียนรู้เข้าใจวิชาการอย่างดี 

ครูจะต้องเป็นผู้ทีส่ามารถใช้และสามารถส่งเสริมให้ผูเ้รียนเข้าใจข้อมูลข่าวสารอย่าง

ถูกต้อง มเีหตุผลและรวมไปถึงการเช่ือมโยงสู่การน าไปใช้งานในชวีิตจรงิได้ (usable, 

applicable) หากครูท าได้เช่นนีก้็นับว่าได้ใช้ ICT ช่วยในการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า 

อย่างไรก็ตาม ที่กล่าวมานั้น การที่จะสามารถด าเนินการได้อย่างบูรณาการและแนบเนียน

ได้ ครูจะต้องได้รับการฝกึและมีทักษะในการใช้อย่างดี (กฤษณพงศ ์กีรตกิร. 2552;  

UNESCO. 2009)     

   ครูในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องเป็นบุคคลที่      

       1. ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารตัดสินใจว่าแหล่งขอ้มูล 

ความรูใ้ดมีคุณภาพถูกต้อง       

       2. เปิดใจกว้างและสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างอสิระและคดินอกกรอบ      

       3. เป็นผู้ประสานที่มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะให้ความรว่มมอืกับ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง      

       4. เป็นตัวกลางระหว่างผูเ้รียนและสิ่งที่เขาอยากรู้      

       5. เป็นผู้จัดหาสิ่งที่จะเอือ้ให้เกิดการเขา้ใจถูกต้อง เนื่องจากข่าวสาร

ข้อมูล ขอ้ความมีปริมาณมากและมีอยู่ทั่วไป 

   ดังนัน้ ครูยุค ICT หมายถึง ครูที่คอยท าหนา้ที่กระตุ้นให้ผูเ้รียนเรียนรู้เข้าใจ

วชิาการอย่างดี จะต้องเป็นผูท้ี่สามารถใช้และสามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนเข้าใจข้อมูล

ขา่วสารอย่างถูกต้อง มีเหตุผลและเชื่อมโยงไปสู่การน าไปใช้งานในชวีิตจรงิได้  

      สมรรถนะใหม่ของครู      

       ครูที่จะสามารถบูรณาการการน า ICT ไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่าง

กว้างขวาง จะต้องมทีักษะหลายอย่าง และสมรรถนะที่จ าเป็น ประกอบด้วย       

    1. มีการคิดแบบสร้างสรรค์       

       2. มีความยืดหยุ่น ยอมรับและพรอ้มที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ       
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       3. มีทักษะในการด าเนินการอย่างหลากหลายรูปแบบ       

       4. มีทักษะในการคิดและสามารถท าโครงการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ       

       5. มีทักษะในการบริหารและการจัดการ       

       6. มทีักษะการส่งเสริมความร่วมมอื     

   ทักษะด้าน ICT      

       โดยความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของครูยุคใหมจ่ะต้องมีทักษะ       

       1. ใชค้อมพิวเตอร์โดยเฉพาะละมุนภัณฑ์ขัน้พื้นฐาน (basic software) 

ส าหรับงานพิมพ์ (Word Processing) โปรแกรมจัดการเอกสาร (Spreadsheets) email และ 

ฯลฯ       

       2. สามารถประเมินและใช้เครื่องมอืที่เกี่ยวกับ ICT เพื่อการศึกษาได้       

       3. ประยุกต์หลักการสอน งานวิจัย เพื่อน าไปใช้กับ ICTs ที่เหมาะสมได้       

       4. สามารถเลือกใช้ละมุนภัณฑ์ (software) ที่เหมาะสมกับการศกึษา

ระดับต่างๆ ได้       

       5. พัฒนาการใช้ computer ในการน าเสนอ (presentations)       

       6. สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลจาก Internet และน ามาใช้ประโยชน์ได้       

       7. บูรณาการ ICT tools เข้ากับกิจกรรมการเรียนรูท้ั้งหลักสูตรของ

นักเรียน       

       8. พัฒนาเอกสารสื่อผสม (multimedia) เพื่อช่วยการเรียนการสอน       

       9. พัฒนาไฟล์เอกสาร (hypertext documents) เพื่อช่วยการเรียน 

การสอน       

       10. ชีใ้ห้เห็นถึงปัญหา หากบุคคลขาดคุณธรรมในการใช้ความรูท้ี่เกิดจาก

เทคโนโลยี       

       11. พัฒนาตัวเองใหท้ันสมัยและติดตามความเจริญก้าวหน้าของ

นวัตกรรมการศกึษา     

   มีการคาดหวังบทบาทใหม่ของครูว่าครูต้องมีการยกระดับความรู้ และ

แสวงหาทักษะใหม่ๆ ในเรื่องตอ่ไปนี ้  
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       1. การเรยีนการสอน (Pedagogy) ครูต้องแสวงหาทักษะการจัดการเรียน

การสอนใหม่เสมอเพือ่ให้สามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดการเรียนรู้ที่ดขีึน้การใชค้ าถาม

เพื่อให้ช้ันเรยีนค้นคว้า (Inquiry-based Classroom) ให้นักเรียนร่วมอภปิรายประเด็นต่างๆ 

ที่พบเห็นโดยน าไปสู่การคน้หารากเหง้าของระบบคิด 

    2. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ครูต้องได้รบั 

การช้ีแนะ (Coaching) เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมปีระสิทธิภาพเหมาะสม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดค้น พัฒนาความรูใ้หม่ๆ และสามารถสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสม      

    3. การบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรการเรียนการสอน โดยครูตอ้ง

เห็นความส าคัญของเทคโนโลยีว่าเป็นเครื่องมอืการเรียนรู ้(Learning Tool) ไม่เพียงแตส่อน

ให้รูจ้ักเทคโนโลยีเท่านั้น      

    4. การพัฒนาทีมงาน (Staff Development) คณะครูต้องได้รับ 

การส่งเสริม กระตุ้นให้ใชเ้ทคโนโลยีไม่ครบวงจรจะท าให้ความแตกต่างของการเรียนรู้ 

มีเพียงเล็กน้อย ความส าเร็จของนักเรียนจึงขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของคณะครูเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือการเรียนรูว้ิชาต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยยึดเป้าหมายและมาตรฐานของหลักสูตร

เป็นส าคัญ      

    5. สนับสนุนระบบ (Support System) ครูต้องได้รับการสนับสนุนจาก

หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องทุกระดับอย่างเป็นระบบ เช่น ตั้งแต่ระดับเขต (Region) อ าเภอ 

(District) และโรงเรียน โดยเฉพาะในด้านการแก้ปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดจากครุภัณฑ ์

(Hardware) ละมุนภัณฑ์ (Software) และเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 

แบบทันท่วงที เนือ่งจากปัญหาเหล่านีม้ักเกิดขึ้น และสร้างความยุ่งยากหรอืแมท้ าให้ 

การเรียนการสอนต้องสะดุด (Derail)  
  

  1.8 องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

   การน าเสนอสาระที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชีส้มรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิจัย ผูว้ิจัย 

ได้น าเสนอเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
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   1.8.1 องค์ประกอบหลักสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์         

    ผูว้ิจัยศกึษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

    1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2552) ได้ก าหนดสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนิสติ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ศรนีครินทรวิโรฒ ไว้ดังนี้ 1) ความรูพ้ื้นฐานด้านไอซีที (Basic ICT) 2) การใช้ไอซีทีเพื่อ 

การตดิต่อสื่อสาร (ICT for Communication) 3) การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)  

4) การจัดการเอกสาร (Document Management) 5) การน าเสนอด้วยไอซีที (ICT 

Presentation) 6) การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Managements) 

    2. วาสนา สีลาภเกื้อ (2555, หนา้ 277 - 281) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นของบุคลากรส าหรับ 

การท างานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้องค์ประกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารที่จ าเป็นของบุคลากรส าหรับการท างานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประกอบด้วย 1) ความรูพ้ื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รู้จักและใช้เป็น) 

2) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดตอ่สื่อสาร 3) การรูส้ารสนเทศ 

4) การจัดการงานด้านเอกสาร 5) การน าเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6) การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 

    3. อุบลรัตน์ หริณวรรณ (2557, หน้า 151) ได้ท าการศึกษาสมรรถนะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาของครูเฉพาะของตา่งประเทศที่สอดคล้องกับ 

ของประเทศไทย ดังที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพครูของส านักมาตรฐานวิชาชีพ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ในสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศกึษา พบว่าสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาของครู ประกอบด้วย  

4 ด้าน ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน  

2) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกต้องตามกฎหมาย จรยิธรรม 

จรรยาบรรณและปลอดภัย 3) สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียน 

การสอน 4) สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาตนเองและวิชาชีพ   
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   4. องค์การการศกึษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติ 

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

UNESCO) (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ หรณิวรรณ, 2557, หน้า 148-149) ก าหนดกรอบ

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครูที่เกี่ยวข้องกับงานครู 6 ด้าน 

โดยแต่ละด้านแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งในงานวิจัยนี้ พิจารณาในส่วนงานครู 

ที่เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 1) สมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพืน้ฐาน (Basic Tools) 2) สมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ซับซ้อน (Complex Tools) 3) สมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่แพร่หลาย (Pervasive Tools)   

   5. Commission on Information and Communications Technology  

(อ้างถึงใน อุบลรัตน์ หริณวรรณ, 2557, หน้า 149-150) ก าหนดสมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ดังนี ้1) สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารพืน้ฐาน 2) สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารถูกต้องกฎหมาย คุณธรรม จรยิธรรมและปลอดภัย 3) สมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 4) สมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

    6. National ICT Competency Standard (NICS) – Basic (อ้างถึงใน นงนุช 

ขันอ้าย, 2557, หน้า 47-53) ได้ก าหนดให้ความรูพ้ืน้ฐานและมาตรฐานด้านสมรรถนะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) สมรรถนะ 

ด้านพืน้ฐานคอมพิวเตอร์ (Basic Standard) 2) สมรรถนะด้านโปรแกรมเวิรด์ (Word  

Processing) 3) สมรรถนะด้านโปรแกรมสเปรดชีต (Spread Sheet) 4) สมรรถนะด้าน

โปรแกรมส าหรับการน าเสนอ (Presentation) 5) สมรรถนะดา้นการสื่อสารข้อมูล 

(Information and Communication) 6) สมรรถนะด้านจริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัย

ของคอมพวิเตอร์ (Computer Ethics and Security) 

    7. ปาริชาติ เภสัชชา (2558, หน้า 101) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

สมรรถนะครูผูน้ าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการกิจกรรมการ

เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ได้องค์ประกอบ สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารประกอบด้วย 1) การเป็นผู้รอบรู้สารสนเทศ 2) การเป็นผู้รูท้ันไอซีที 3) การเป็น

ผูรู้้ทางเทคโนโลยี 
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         8. กนก อน้ถาวร (2556, หน้า 215) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัว

แบบตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านไอซีทีส าหรับผูส้อนในสถาบันการพลศกึษาในประเทศไทย  

ได้องค์ประกอบสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี ้ 

1) การศกึษาอิเล็กทรอนิกส์ 2) สื่อการสอน 3) คุณลักษณะ 4) เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

5) จรรยาบรรณ   

   9. The Teacher Technology Competency Committee (อ้างถึงใน 

ภญิญาพัชร์ กาวินค า และคณะ, 2559, หน้า 41-42) ก าหนดมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในชั้นเรียนประกอบด้วยสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 2) สมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาอาชีพและผลติผลงาน 3) สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรมและมนุษยธรรม 4) สมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน   

     10. International Society for technology in Education (ISTE) หรอื 

สมาคมเทคโนโลยีในการศกึษานานาชาติ (อ้างถึงใน ภิญญาพัชร์ กาวินค า และคณะ, 

2559, หนา้ 42-43) ก าหนดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู ไว้ดังนี้  

1) สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 2) สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศจัดสภาพแวดล้อมและประสบการณก์ารเรียนให้มปีระสิทธิภาพ 3) สมรรถนะ

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด  

4) สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล 5) สมรรถนะ 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาวิชาชีพ  

   สรุปองค์ประกอบหลักของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ หมายถึง การที่ครูมคีวามรู ้ความสามารถ และทักษะ 

ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 

   จากทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ที่ได้ศกึษาจากแนวคิด ทฤษฏี ผลการศกึษางานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ผูว้ิจัยได้น ามาสังเคราะห์เพือ่ก าหนดเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะหอ์งค์ประกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร  

            ของครูคอมพิวเตอร์   
 

 

 

องคป์ระกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
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1. ความรู้พืน้ฐานด้านไอซีที  √ √ √ √ √    √ √ 7 √ 
(ความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร (รู้จักและใชเ้ป็น)) 

 *           

(สมรรถนะด้านการปฏบัิตงิานโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน)   

  *          

(สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ

และการสื่อสารพื้นฐาน) 

   *         

(สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารพื้นฐาน) 

    *        

(สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

พื้นฐาน)   

        *    

(สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

พื้นฐาน) 

         *   

2. การใช้ไอซีทีเพื่อการติดต่อสือ่สาร  √ √    √  √   4 √ 
(การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการติดต่อสื่อสาร) 

 *           

(เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ )        *     

(สมรรถนะด้านการสื่อสารขอ้มูล)      *       
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

 

องคป์ระกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
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3. การรู้สารสนเทศ  √ √     √    3  

(การรู้สารสนเทศ)  *           

(การเป็นผู้รอบรู้สารสนเทศ)         *      

4. การจัดการเอกสาร  √ √         2  

(การจัดการงานดา้นเอกสาร)  *           

5. การน าเสนอด้วยไอซีที  √ √         2  

(การน าเสนอด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร) 

 *           

6. การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  √ √         2  

(การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ)  *           

7. สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และปลอดภัย   

  √  √ √  √ √  5 √ 

(สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ

และการสื่อสารถูกต้องกฎหมาย คุณธรรม 

จรยิธรรม และปลอดภัย)   

    *        

(สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรมและ 

มนุษยธรรม)   

        *    
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

 

องคป์ระกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
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(สมรรถนะด้านจริยธรรมและความมั่นคง

ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์) 

     *       

(จรรยาบรรณ)        *     

8. สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

กับการเรียนการสอน   

  √  √   √ √ √ 5 √ 

(สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารในการเรียนการสอน)   

    *        

(สื่อการสอน)        *     

(สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน

การเรียนการสอน)   

        *    

(สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน

การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

สูงสุด)  

         *   

9. สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

พัฒนาตนเองและวิชาชพี   

  √ √ √    √ √ 5 √ 

(สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและ

วชิาชีพ)   

    *        
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

 

องคป์ระกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
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(สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อพัฒนาอาชพีและผลิตผลงาน)   

        *    

(สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน

การพัฒนาวชิาชีพ) 

         *   

10. สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีซับซ้อน 

   √       1  

11. สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีแพร่หลาย 

   √       1  

12. สมรรถนะด้านพืน้ฐานคอมพวิเตอร์      √     1  

13. สมรรถนะด้านโปรแกรมเวร์ิด        √     1  

14. สมรรถนะด้านโปรแกรมสเปรดชีต      √     1  

15. สมรรถนะด้านโปรแกรมส าหรับการ

น าเสนอ 

     √     1  

16. การเป็นผู้รู้ทันไอซีที         √    1  

17. การเป็นผู้รู้ทางเทคโนโลย ี        √    1  

18. การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์        √   1  

19.คุณลักษณะ        √   1  
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

 

องคป์ระกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
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20. สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศจัดสภาพแวดลอ้มและ

ประสบการณ์การเรียนให้มปีระสิทธิภาพ 

         √ 1  

21. สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการประเมินและวัดผล 

         √ 1  

 

  จากตาราง 1 ผูว้ิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเหมอืนกัน 

แตน่ักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงรวมองค์ประกอบที่มคีวามหมายเหมอืนกันแต่

เรียกชื่อแตกต่างกันที่เป็นกลาง หรอืเลือกใช้ชื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 

   1. การมคีวามรูพ้ื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

องค์ประกอบที่มคีวามหมายคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 1) ความรูพ้ืน้ฐานด้านไอซีที 2) ความรู้

พืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รู้จักและใชเ้ป็น) 3) สมรรถนะด้าน 

การปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน 4) สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารพืน้ฐาน รวมความถี่ 7 
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   2. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดตอ่สื่อสาร 

องค์ประกอบที่มคีวามหมายคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 1) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) สมรรถนะ 

ด้านการสื่อสารข้อมูล 3) การใชไ้อซีทีเพื่อการตดิต่อสื่อสาร รวมความถี่ 4 

   3. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย 

จรยิธรรม จรรยาบรรณและปลอดภัย องค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 1) สมรรถนะ 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย  

2) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรมและ 

มนุษยธรรม 3) สมรรถนะด้านจรยิธรรมและความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์  

4) จรรยาบรรณ รวมความถี่ 5 

   4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน 

องค์ประกอบที่มคีวามหมายคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 1) สมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 2) สื่อการสอน 3) สมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 4) สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดรวมความถี่ 5 

   5. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

องค์ประกอบทีค่ล้ายคลึงกัน ดังนี ้1) สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 2) สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาอาชีพและผลติผลงาน 3) สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การพัฒนาวิชาชีพ รวมความถี่  4 

  ผูว้ิจัยใชเ้กณฑร์้อยละ 40 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต่ 4) ในการคัดสรรค์องคป์ระกอบ

ได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 2) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 3) การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย จรยิธรรม จรรยาบรรณและ

ปลอดภัย 4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน 5) การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สรุปเป็นกรอบแนวคิด 

การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ดังภาพประกอบ 2 
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    ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบหลักสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                               และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารของครู

คอมพิวเตอร ์

การมีความรู้พื้นฐานใน

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารถูกต้องตาม

กฎหมาย จริยธรรม

จรรยาบรรณ และปลอดภัย 

 

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารกับการเรียนการ

สอน 

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 
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         1.8.2 องค์ประกอบย่อยสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     จากการสังเคราะหอ์งค์ประกอบหลักสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีจ านวน 5 องค์ประกอบ คอื  

1) การมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 3) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณและปลอดภัย 4) การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน และ 5) การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

     1.8.2.1 องค์ประกอบย่อยการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร          

     นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบย่อยการมีความรู้

พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

       1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2552) กล่าวถึง ความรู้

พืน้ฐานดา้นไอซีที (Basic ICT) ไว้วา่ การมสีมรรถนะในการใชค้อมพิวเตอร์ขัน้พืน้ฐานเพื่อ

น าไปใช้ประกอบการท างานต่างๆ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

        2. วาสนา สีลาภเกื้อ (2555, หน้า 277) กล่าวถึง ความรู้

พืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รู้จักและใช้เป็น) ไว้ดังนี้ 1) มีความรู้

พืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(รู้จักและอธิบายได้) 2) มีความรู้พืน้ฐาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รู้จักและใช้เป็น) 

       3. อุบลรัตน์ หริณวรรณ (2557, หน้า 151) กล่าวถึง สมรรถนะ

ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) สามารถใช้งาน

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบือ้งตน้ 2) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน  

3) สามารถใช้อนิเทอร์เน็ต (Internet) และทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต   

       4. องค์การการศกึษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ หรอื ยูเนสโก (United  Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization: UNESCO) (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ หริณวรรณ, 2557, หน้า 148-149) กล่าวถึง 

สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพืน้ฐาน (Basic Tools) 

ประกอบด้วย 1) ใชฮ้าร์ดแวร์พื้นฐานในการปฏิบัติงานได้ เชน่ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์

เครื่องสแกนภาพ และอุปกรณ์มือถอืต่างๆ เป็นต้น 2) ใช้โปรแกรมประมวลผลค า (Word 
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Processors) ในการสร้างงานเอกสารเบือ้งตน้ 3) ใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation 

Software) ในการสร้างงานน าเสนอเบือ้งต้น 4) ใช้โปรแกรมกราฟิก (Graphics Software) 

ในการสร้างและปรับปรุงรูปภาพเบือ้งตน้ 5) ใช้เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) และ

สามารถระบุต าแหน่งเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตโดยพิมพ ์URL (Uniform Resource Locator) 

ในส่วนแอดเดรสของเว็บบราวเซอร์ 6) ใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล (Search Engine) ค้นหา

ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้ 7) ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในการส่ง และรับ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ 8) สามารถน าโปรแกรมแบบสอนเสริม (Tutorial Software)  

และโปรแกรมแบบฝกึหัด (Drill and Practice Software) มาใช้ในการเรียนการสอน 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเนื้อหาสาระให้กับผูเ้รียนได้ 9) ค้นหาและประเมินแหล่งทรัพยากร 

บนอินเทอร์เน็ตที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้   

       5. Commission on Information and Communications 

Technology (อ้างถึงใน อุบลรัตน ์หริณวรรณ, 2557, หน้า 149-150) กล่าวถึง สมรรถนะ

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพืน้ฐาน ประกอบด้วย 1) ใช้คอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงการแก้ปัญหาและบ ารุงรักษา  

2) ใช้โปรแกรมส านักงาน (Microsoft Office) ในการท างาน 3) สามารถใช้อินเทอร์เน็ต  

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมปีระสิทธิภาพ 4) สามารถจัดการกับข้อมูลและ

สารสนเทศได้ 

       6. The Teacher Technology Competency Committee  

(อ้างถึงใน ภญิญาพัชร์ กาวินค า และคณะ, 2559, หน้า 41-42) กล่าวถึง สมรรถนะ 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ไว้ดังนี้ 1) ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ

พืน้ฐานในการปฏิบัติงานได้ 2) จัดเก็บ ค้นคืน เปลี่ยนชื่อ คัดลอก ลบ ส ารอง และรวบรวม

ไฟล์ขอ้มูลได้ 3) ใช้งานอุปกรณ์ต่อพว่งกับคอมพิวเตอร์ได้ เชน่ เครื่องพิมพ์ หน่วยเก็บ

ข้อมูลส ารอง กล้องวีดโีอ เป็นต้น   

       7. International Society for technology in Education (ISTE) 

หรอื สมาคมเทคโนโลยีในการศกึษานานาชาติ (อ้างถึงใน ภิญญาพัชร์ กาวินค า และคณะ, 

2559, หน้า 42-43) กล่าวถึง สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ไว้ดังนี ้ 

1) มีทักษะพืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) พัฒนาความรูแ้ละทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ   
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     จากทัศนะของนักวิชาการข้างตน้ สามารถสรุปองค์ประกอบย่อย 

การมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การมีความรู้

ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐาน ในการจัดการกับ

ข้อมูลและสารสนเทศ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ใน 

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตาราง 2 การสังเคราะหอ์งค์ประกอบย่อยการมคีวามรู้พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยี 

             สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

 

องค์ประกอบย่อย 

การมคีวามรู้พื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
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1.การมสีมรรถนะในการใชค้อมพวิเตอร์ขัน้พืน้ฐานเพื่อ

น าไปใชป้ระกอบการท างานต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

√  √ √ √ √  5 √ 

(สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ต่อพว่งเบือ้งต้น)   *       

(ใชฮ้าร์ดแวร์พื้นฐานในการปฏบัิตงิานได้ เช่น คอมพวิเตอร์ 

เครื่องพิมพเ์ครื่องสแกน ภาพ และอุปกรณม์อืถอืต่างๆ 

เป็นต้น)   

   *      

(ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณส์ารสนเทศพืน้ฐานในการ

ปฏบัิตงิาน รวมถึงการแก้ปัญหา และบ ารุงรักษา)   

    *     

(ใชค้อมพิวเตอร์ และอุปกรณส์ารสนเทศพื้นฐานในการ

ปฏบัิตงิานได้) 

     *    
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 

 

องคป์ระกอบย่อย 

การมคีวามรู้พื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
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(ใชง้านอุปกรณ ์ต่อพว่งกับคอมพิวเตอร์ ได้ เชน่ 

เครื่องพิมพ ์หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง กล้องวดีีโอ เป็นต้น)   

     *    

2.มคีวามรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร(รู้จักและอธิบายได้) 

 √      1  

3. มคีวามรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร (รู้จักและใชเ้ป็น) 

 √      1  

4. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรปูพื้นฐาน   √ √ √   3 √ 

(ใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า ในการสร้างงานเอกสาร

เบือ้งต้น) 

   *      

(ใชโ้ปรแกรมน าเสนอ การสร้างงานน าเสนอเบือ้งต้น)       *      

(ใชโ้ปรแกรมกราฟกิ ในการสร้างและปรับปรุงรูปภาพ

เบือ้งต้น)   

   *      

(ใชโ้ปรแกรมส านักงาน (Microsoft Office) ในการท างาน)       *     

5. สามารถใชอ้นิเทอร์เน็ต (Internet) และ ทรัพยากรบน

อนิเทอร์เน็ต 

  √ √ √   3 √ 

(ใชเ้ว็บบราวเซอร์ และสามารถระบุต าแหนง่เว็บไซต์บน 

อนิเทอร์เน็ตโดยพิมพ ์URL ในสว่นแอดเดรสของเว็บ

บราวเซอร์) 

   *      
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 

 

องค์ประกอบย่อย 

การมคีวามรู้พื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

 

 

 

 

 
1.ม

หา
วิท

ยา
ลัย

ศรี
นค

ริน
ทร

วิโ
รฒ

 (2
55

2)
 

2.
วา

สน
า 
 ส
ีลา

ภเ
กือ้

 (2
55

5)
   

3.
อุบ

ลร
ัตน

์ ห
ริณ

วร
รณ

 (2
55

7)
   

4.
UN

ES
CO

 (อ
า้ง

ถึง
ใน

 อุ
บล

รัต
น์ 
หริ

ณ
วร

รณ
 (2

55
7)

 

5.
CI

 a
nd

 C
T 

(อ
า้ง

ถึง
ใน

 อุ
บล

รัต
น์ 
หริ

ณ
วร

รณ
 (2

55
7)

 

6.
TT

Co
m

pe
te

nc
ies

 (อ
้าง

ถงึ
ใน

 ภิ
ญ
ญ
าพ

ัชร
์  ก

าว
นิค

 า 
แล

ะค
ณ
ะ 
(2
55

9)
 

7.
IS

TE
 (อ

า้ง
ถึง

ใน
 ภ
ิญ
ญ
าพ

ชัร์
  ก

าว
ินค

 า 
แล

ะค
ณ
ะ 
(2
55

9)
 

คว
าม

ถี ่

อง
ครื

ะก
อบ

ที่ต้
อง

กา
ร 

(ใชโ้ปรแกรม ค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้)      *      

(ใชง้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ในการส่ง และรับ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสไ์ด้) 

   *      

(สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพวิเตอร์อยา่งมี

ประสิทธิภาพ)   

    *     

6. สามารถน าโปรแกรม แบบสอนเสริม และโปรแกรม 

แบบฝึกหัด มาใชใ้นการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ในเนื้อหาสาระ ใหก้ับผู้เรียนได ้

   √    

1 

 

7. ค้นหาและประเมินแหลง่ทรัพยากรบน อนิเทอร์เน็ตท่ีจะ

น ามาใชใ้นการเรียนการสอนได้   

   √    
1 

 

8. สามารถจัดการกับขอ้มูลและสารสนเทศได้     √ √ √ 3 √ 

จัดเก็บ ค้นคืน เปลี่ยนช่ือ คัดลอก ลบ ส ารอง และรวบรวม

ไฟลข์้อมูลได ้  

     *  
 

 

มทัีกษะพื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ         *   

9. พัฒนาความรูแ้ละทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยู่

เสมอ   

      √ 
1 
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  จากตาราง 2 ผูว้ิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมาย

เหมอืนกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นผู้วจิัยจึงรวมองค์ประกอบที่มคีวามหมาย

เหมอืนกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันแล้วตั้งช่ือใหม่ที่เป็นกลาง หรอืเลือกใช้ชื่อของ

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้ 

   1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

องค์ประที่มคีวามหมายเหมือนกัน มีดังนี้ 1) การมสีมรรถนะในการใชค้อมพิวเตอร์ 

ขั้นพื้นฐานเพื่อน าไปใช้ประกอบการท างานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 2) สามารถใช้งาน

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบือ้งตน้ 3) ใช้ฮาร์ดแวร์พื้นฐานในการปฏิบัติงานได้  

เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เครื่องสแกน ภาพ และอุปกรณ์มอืถือต่างๆ เป็นต้น  

4) ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้ 5) ใช้งานอุปกรณ์ 

ต่อพว่งกับคอมพิวเตอร์ ได้ เชน่ เครื่องพิมพ์ หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง กล้องวีดโีอ เป็นต้น 

รวมความถี่ 5 

   2. การมคีวามสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน องค์ประที่มี

ความหมายเหมอืนกัน มีดังนี ้1) ใช้โปรแกรมประมวลผลค า ในการสร้างงานเอกสาร

เบือ้งตน้ 2) ใช้โปรแกรมน าเสนอ การสร้างงานน าเสนอเบือ้งต้ 3) ใช้โปรแกรมกราฟิก  

ในการสร้างและปรับปรุงรูปภาพเบือ้งตน้ 4) ใช้โปรแกรมส านักงาน (Microsoft Office)  

ในการท างาน รวมความถี่ 3       

   3. การมคีวามสามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี

ประสิทธิภาพ  องค์ประที่มีความหมายเหมอืนกัน มีดังนี ้1) สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 

(Internet) และทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต 2) ใช้เว็บบราวเซอร์ และสามารถระบุต าแหนง่

เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตโดยพิมพ์ URL ในส่วนแอดเดรสของเว็บบราวเซอร์ รวมความถี่ 3       

   4. การมีความสามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ องค์ประกอบ 

ที่มคีวามหมายเหมอืนกัน มีดังนี้ 1) จัดเก็บ ค้นคืน เปลี่ยนชื่อ คัดลอก ลบ ส ารอง และ

รวบรวมไฟล์ขอ้มูลได้ 2) มีทักษะพื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ รวมความถี่ 3         

  ผูว้ิจัยใชเ้กณฑร์้อยละ 40 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต่ 3) ในการคัดสรรองค์ประกอบ

ย่อยการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 4 องค์ประกอบ 

คือ 1) การใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพืน้ฐานในการปฏิบัติงาน 2) สามารถ

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 3) สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครอืข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 4) สามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้  ดังภาพประกอบ 3 
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  ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบย่อยการมคีวามรู้พื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยี 

                                   สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

  องค์ประกอบการมคีวามรูพ้ื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร  หมายถึง การมีความรูค้วามเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สารสนเทศพื้นฐาน ในการจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต 

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย

องค์ประกอบย่อย ดังนี้  

   1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  

สามารถเปิด ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

ต่อพว่งกับคอมพิวเตอร์ได้ สามารถใช้ระบบปฏิบัติการในการตั้งค่าใช้การใช้งานกับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และสามารถจัดการไฟล์ โฟลเดอร์หรอืไดรเรกทรอรี่ได้ 

   2. การมคีวามสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน สามารถเริ่มต้น

โปรแกรมและปิดโปรแกรมได้อย่างถูกวิธี ใชโ้ปรแกรมประมวลผลค าสร้างงานเอกสาร 

การมคีวามสามารถใชอ้นิเทอร์เน็ต และ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การมีความรู้พื้นฐานในการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

การใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ

พืน้ฐานในการปฏิบัติงาน 

การมคีวามสามารถจัดการกับขอ้มูลและ

สารสนเทศได้ 

การมีความสามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

พื้นฐาน 
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ได้ ใช้โปรแกรมตารางค านวณในงานค านวณได้ ใช้โปรแกรมน าเสนอสร้างงานน าเสนอได้ 

สามารถติดตั้งและถอนการติดตัง้โปรแกรมได้ 

   3. การมคีวามสามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมตอ่คอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ สามารถใช้

โปรแกรมเว็บบราวเซอร์เขา้ถึงแสดงข้อมูลในเว็บไซต์ได้ สามารถดาวนโ์หลดและจัดเก็บ

ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบันทึกลงอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้ 

สามารถใช้โปรแกรมช่วยสืบค้นบนอินเตอรเ์น็ต ค้นหาข้อมูลและสารสนเทศได้ สามารถใช้ 

Bookmark เก็บบันทึกหนา้เว็บไซต์ที่ตอ้งการย้อนกลับมาได้ ใช้งานอินเตอรเ์น็ตด้วยความ

ปลอดภัย 

   4. การมีความสามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ มีความรูค้วาม

เข้าใจในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ความสามารถในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

และสารสนเทศ มีความสามารถในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของขอ้มูลและสารสนเทศ  

  ดังนัน้ สามารถสรุปนิยามและองค์ประกอบย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีด้านการมี

ความรูพ้ืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 สรุปนิยามและองค์ประกอบย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีด้านการมีความรูพ้ืน้ฐานใน 

            การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

องค์ประกอบ

หลัก 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัตกิาร พฤตกิรรมบ่งชี ้

องคป์ระกอบ

การมคีวามรู้

พื้นฐานในการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

1. การใชง้าน

คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณส์ารสนเทศ

พื้นฐานในการ

ปฏบัิตงิาน 

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดงถึง

การใช้งานคอมพวิเตอร์และ

อุปกรณส์ารสนเทศพืน้ฐานใน

การปฏบัิตงิานสามารถเปิด/ปิด

เครื่องคอมพิวเตอร์ ใชง้าน

ระบบปฏบัิตกิารในการจัดการ

ไฟล ์โฟลเดอร์ หรือไดเร็กทรอ

ร่ี รวมถึงการใชอุ้ปกรณส์ ารอง

ข้อมูลจัดเก็บและส ารองข้อมูล

ได้  

1.สามารถเปิด เครื่อง

คอมพิวเตอร์และเขา้สู่

ระบบปฏบัิตกิารได้ 

2.สามารถเชื่อมตอ่อุปกรณ์

ตอ่พ่วงกับคอมพวิเตอร์ได้ 

3.สามารถใชร้ะบบปฏบัิตกิาร

ตัง้ค่าใชก้ับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณต์อ่

พว่งได ้

4.สามารถจัดการไฟล ์

โฟลเดอร์หรือไดรเรกทรอร่ีได้ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

องค์ประกอบ

หลัก 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัตกิาร พฤตกิรรมบ่งชี ้

   5.สามารถใชอุ้ปกรณ์

ส ารองข้อมูลจัดเก็บและ

ส ารองข้อมูลได ้

6.ออกจากระบบปฏบัิตกิาร

และปิดเครื่องคอมพวิเตอร์

ได ้

2. การมคีวาม 

สามารถใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปพื้นฐาน 

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดงถึง

การใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูป

พื้นฐาน ตัง้แตก่ารเร่ิมตน้

โปรแกรมและปิดโปรแกรม 

การใช้งานโปรแกรม

ประมวลผลค า โปรแกรม

ตารางค านวณ โปรแกรม

น าเสนองาน และสามารถ

ตดิตัง้และถอนการตดิตัง้

โปรแกรมได ้

1.สามารถเร่ิมตน้โปรแกรม

และปิดโปรแกรมได้อยา่ง

ถูกวิธี 

2.ใชโ้ปรแกรมประมวลผล

ค าสรา้งงานเอกสารได ้

3.ใชโ้ปรแกรมตาราง

ค านวณในงานค านวณได ้

4.ใชโ้ปรแกรมน าเสนอสร้าง

งานน าเสนอได ้

5.สามารถตดิตัง้และถอน

การตดิตัง้โปรแกรมได ้

องค์ประกอบการ

มคีวามรู้พืน้ฐาน

ในการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

3. การมคีวาม 

สามารถใช้

อนิเทอร์เน็ต และ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์

อย่างมปีระสิทธิภาพ   

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดงถึง

การใชง้านอนิเทอร์เน็ต และ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  สามารถ

เชื่อมตอ่คอมพวิเตอร์กับ

เครอืขา่ยอินเตอร์เน็ตได้ 

สามารถใช้งานโปรแกรมเว็บ

บราวเซอร์ในการสืบค้นขอ้มูล 

ดาวนโ์หลดและจัดเก็บข้อมูล

และสารสนเทศท่ีต้องการ และ

ใชง้านอนิเตอร์เน็ตด้วยความ

ปลอดภัย 

1.สามารถเชื่อมตอ่

คอมพิวเตอร์กับเครอืขา่ย

อนิเตอร์เน็ตได้ 

2.สามารถใชโ้ปรแกรมเว็บ

บราวเซอร์เข้าถึงแสดงข้อมูล

ในเว็บไซต์ได ้

3.สามารถดาวน์โหลดและ

จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ

ท่ีต้องการจากเครอืขา่ย

อนิเตอร์เน็ตบันทึกลง

อุปกรณเ์ก็บขอ้มูลได้ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

องค์ประกอบ

หลัก 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัตกิาร พฤตกิรรมบ่งชี ้

   4.สามารถใช้โปรแกรมชว่ย

สบืค้นบนอินเตอร์เน็ต ค้นหา

ข้อมูลและสารสนเทศได้ 

5.สามารถใช ้Bookmark เก็บ

บันทึกหนา้เว็บไซต์ท่ีต้องการ

ยอ้นกลับมาได ้

6.ใชง้านอนิเตอร์เน็ตด้วย

ความปลอดภัย 

4. การมคีวาม 

สามารถจัดการกับ

ข้อมูลและสารสนเทศ

ได ้

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดงถึง

การจัดการกับขอ้มูลและ

สารสนเทศ การท่ีครูมคีวามรู้

ความเข้าใจในการใชง้านข้อมูล

และสารสนเทศ การเก็บ

รวบรวมและประมวลผลข้อมูล

และสารสนเทศ การวนิจิฉัย

ความนา่เช่ือถือของขอ้มูลและ

สารสนเทศ 

1.มคีวามรู้ความเข้าใจในการ

ใชข้้อมูลและสารสนเทศ 

2.มคีวามสามารถในการ

รวบรวมและประมวลผล

ข้อมลูและสารสนเทศ 

3.มคีวามสามารถในการ

วนิจิฉัยความน่าเชื่อถอืของ

ข้อมูลและสารสนเทศ 

 

         

  1.8.2.2 องค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อการตดิต่อสื่อสาร      

    นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร ดังนี้ 

    1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2552) กล่าวถึง การใช้ไอซีที 

เพื่อการตดิต่อสื่อสาร (ICT for Communication) ไว้ว่า การมสีมรรถนะในการใชไ้อซีที 

เพื่อการตดิต่อสื่อสารกับผูอ้ื่นอย่างมีจรรยาบรรณที่ดีและมีประสทิธิภาพ 
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    2. วาสนา สีลาภเกื้อ (2555, หน้า 278) กล่าวถึง การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดตอ่สื่อสาร ประกอบด้วย 1) การตดิต่อสื่อสารใน

สังคมโลกออนไลน์ 2) การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสาร 3) การใช้งาน

ระบบสารสนเทศ 

    3. National ICT Competency Standard (NICS) – Basis (อ้างถึงใน นงนุช      

ขันอ้าย, 2557, หน้า 47 - 53) กล่าวถึง สมรรถนะด้านการสื่อสารข้อมูล (Information  

and Communication) ไว้ดังนี ้1) มีความรูเ้กี่ยวกับแนวคิดและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ

อนิเทอร์เน็ต 2) มีความรูเ้กี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์      

    4. กนก อน้ถาวร (2556, หน้า 215) กล่าวถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ประกอบด้วย 1) มีความรูค้วามเข้าใจในการสื่อสารทางอีเมล์ 2) มีความรู้ความเข้าใจ 

ในการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ 3) มีความรูค้วามเข้าใจในพืน้ฐานทางระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 4) มีความรูค้วามเข้าใจระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5) มีความรู้ความเข้าใจ

ในพืน้ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ 6) มีความรูท้ั่วไปทางไอซีที  

   จากทัศนะของนักวิชาการข้างตน้ สามารถสรุปองค์ประกอบย่อยด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดตอ่สื่อสาร หมายถึง การมคีวามรู้ความ

เข้าใจพืน้ฐานในการใช้งานเครือขา่ยอินเตอร์ สามารถใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์ 

และการติดตอ่สื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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ตาราง 4 สังเคราะหอ์งค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

            เพื่อการติดต่อสื่อสาร 
 

 

 

องค์ประกอบย่อย 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

ตดิต่อสื่อสาร 

 

 

 

 

 1.ม
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ถี ่
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คป์
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1. การมสีมรรถนะในการใชไ้อซทีีเพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

อย่างมจีรรยาบรรณท่ีดแีละมีประสิทธิภาพ 

√    
1 

 

2. การตดิตอ่สื่อสารในสังคมโลกออนไลน์  √  √ 2 √ 

(มคีวามรู้ความเข้าใจในการสื่อสารทางสังคมออนไลน์)    *   

3. การใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดต่อสื่อสาร  √ √ √ 3 √ 

(มคีวามรู้เกี่ยวกับจดหมายอเิล็กทรอนิกส)์        *    

(มคีวามรู้ความเข้าใจในการสื่อสารทางอีเมล์)    *   

การใช้งานระบบสารสนเทศ  √     

มคีวามรู้เกี่ยวกับแนวคิดและข้อตกลงท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต   √  2 √ 

มคีวามรู้ความเข้าใจในพืน้ฐานทางระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์    *   

มคีวามรู้ความเข้าใจระบบปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์    √   

มคีวามรู้ความเข้าใจในพืน้ฐานทางด้านคอมพวิเตอร์    √   

มคีวามรู้ท่ัวไปทางไอซีที    √   

   

  จากตาราง 4 ผูว้ิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมาย

เหมอืนกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นผู้วจิัยจึงรวมองค์ประกอบที่มคีวามหมาย

เหมอืนกันแต่เรยีกชื่อแตกต่างกันแล้วตั้งช่ือใหม่ที่เป็นกลาง หรอืเลือกใช้ชื่อของ

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้    
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   1. การตดิต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ องค์ประที่มีความหมายเหมอืนกัน       

มีดังนี ้มีความรูค้วามเข้าใจในการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ รวมความถี่  2 

   2. มีความรูค้วามเข้าใจในการสื่อสารทางอีเมล์ องค์ประที่มคีวามหมาย

เหมอืนกัน มดีังนี้ 1) การใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสาร 2) มีความรู้

เกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมความถี่ 3   

   3. มีความรูค้วามเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต องค์ประที่มี

ความหมายเหมอืนกัน มดีังนี ้1) มีความรูเ้กี่ยวกับแนวคิดและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ

อินเทอร์เน็ต 2) มีความรูค้วามเข้าใจในพื้นฐานทางระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ รวม

ความถี่ 2   

  ผูว้ิจัยใชเ้กณฑร์้อยละ 40 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต่ 2) ในการคัดสรรองค์ประกอบ

ย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร ได้ 3 องค์ประกอบ 

คือ 1) การตดิต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ 2) มีความรูค้วามเข้าใจในการสื่อสารทาง

อีเมล ์3) มีความรู้ความเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังภาพประกอบ 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพประกอบ 4 องค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                                   เพื่อการตดิต่อสื่อสาร 

 

การมีความรูค้วามเข้าใจในพื้นฐานเกีย่วกับ

เครือข่ายอนิเตอรเ์น็ต 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ 

การใชไ้ปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร 
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  องค์ประกอบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสาร 

หมายถึง การมคีวามรูค้วามเข้าใจพื้นฐานในการใช้งานเครือขา่ยอินเตอร์ สามารถใช้ 

การตดิต่อสื่อสารผา่นทางอีเมล์ และการตดิต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

   1. การติดต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ

ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทในสังคมโลกออนไลน์ได้ รู้จักใช้เทคโนโลยีบน

สังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผดิชอบ สามารถเข้าถึงขอ้มูลในส่วนต่างๆ 

ของเว็บไซต์ได้ สามารถใช้การติดตอ่สื่อสารร่วมกันผ่าน Social Network สามารถเรียกดู

หรอืรับชมไฟล์วิดีโอผา่นทางอนิเตอร์เน็ตได้ 

   2. การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสาร สามารถรับ-ส่ง 

และตอบกลับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มไีฟล์แนบได้ สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ได้ สามารถจัดการกับไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ที่นา่สงสัยได้ การจัดการไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ 

   3. การมีความรูค้วามเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครือขา่ยอินเตอรเ์น็ตมีความรู้

ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มีความรูเ้กี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตดิต่อสื่อสารบนสังคม

เครือขา่ย เช่น Facebook, Twitter, Instarge มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน

โปรแกรมสืบค้นขอ้มูล คน้หาข้อมูลผา่นอินเตอรเ์น็ต เช่น โปรแกรมค้นหาข้อมูล Google, 

Yahoo เป็นต้น มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสาร

และการเรียนรูต้่างๆ เช่น Hotmail, Gmail, Yahoo เป็นต้น 

  ดังนัน้ สามารถสรุปนิยามและองค์ประกอบย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดตอ่สื่อสาร ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 สรุปนิยามและองค์ประกอบย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีด้านการใช้เทคโนโลยี  

            สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤตกิรรมบ่งชี ้

องคป์ระกอบการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการ

ตดิตอ่สื่อสาร 

 

1. การตดิตอ่สื่อสาร

ในสังคมโลก

ออนไลน์   

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดง

ถึงการตดิตอ่สื่อสารใน

สังคมโลกออนไลน ์การ

ตดิตอ่สื่อสารร่วมกันผ่าน 

Social Network การเข้าถึง

ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 

สามารถเรียกดูหรือรับชม

ไฟลว์ดิีโอผา่นอนิเตอร์เน็ต

ได้อยา่งเหมาะสมตามกฎ 

กติกา มารยาทในสังคม

โลกออนไลน ์

1.มคีวามเข้าใจและ

สามารถปฏบัิตติามแนว

ปฏบัิตเิกี่ยวกับกฎ กติกา 

มารยาทในสังคมโลก

ออนไลน์ได ้

2.รู้จักใชเ้ทคโนโลยบีน

สังคมออนไลนไ์ด้อย่าง

เหมาะสมและมคีวาม

รับผิดชอบ 

3.สามารถเข้าถึงข้อมูลใน

ส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซตไ์ด ้

4.สามารถใช้การ

ตดิตอ่สื่อสารร่วมกันผ่าน 

Social Network 

5.สามารถเรียกดูหรือ

รับชมไฟลว์ดิีโอผ่านทาง

อนิเตอร์เน็ตได้ 

2. การใชไ้ปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสเ์พื่อ

การตดิตอ่สื่อสาร 

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดง

ถึงการใชไ้ปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการ

ตดิตอ่สื่อสาร การจัดการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์

สามารถรับ-ส่ง ตอบกลับ

และลบไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสไ์ด้ 

1.สามารถรับ-ส่งและตอบ

กลับไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสท่ี์มีไฟลแ์นบ

ได ้

2.สามารถลบไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสไ์ด้ 

3.สามารถจัดการกับ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสท่ี์

นา่สงสัยได ้

4.การจัดการไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกส์ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤตกิรรมบ่งชี ้

องคป์ระกอบการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการ

ตดิตอ่สื่อสาร 

 

3. การมคีวามรู้

ความเข้าใจใน

พื้นฐานเกี่ยวกับ

เครอืขา่ย

อนิเตอร์เน็ต   

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดง

ถึงการมคีวามรู้ความ

เข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับ

เครอืขา่ยอินเตอร์เน็ต การ

ใชง้านโปรแกรมตดิตอ่ 

สื่อสารบนสังคมเครอืขา่ย 

การใช้งานโปรแกรมสบืค้น

ข้อมูล การใช้ไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการ

ตดิตอ่สื่อสารและการ

เรียนรู้ต่าง ๆ 

1.มคีวามรู้ในการเชื่อมตอ่

อนิเตอร์เน็ต 

2.มคีวามรู้เกี่ยวกับการใช้

งานโปรแกรม

ตดิตอ่สื่อสารบนสังคม

เครอืขา่ย เช่น Facebook, 

Twitter, Instarge  

3.มคีวามรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกับการใชง้าน

โปรแกรมสบืค้นขอ้มูล 

ค้นหาข้อมูลผ่าน

อนิเตอร์เน็ต เชน่ 

โปรแกรมค้นหาข้อมูล 

Google, Yahoo เป็นต้น 

4.มคีวามรู้ความเข้าใจใน

การใช้ไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการ

ตดิตอ่สื่อสารและการ

เรียนรู้ต่าง ๆ เชน่ Hotmail, 

Gmail, Yahoo เป็นต้น 

 

    1.8.2.3 องค์ประกอบย่อยสมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จรยิธรรม และปลอดภัย 

     นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบย่อยสมรรถนะด้านการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จรยิธรรมและ

ปลอดภัย ดังนี้ 

     1. อบุลรัตน์ หริณวรรณ (2557, หน้า 151) กล่าวถึง สมรรถนะด้าน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณและปลอดภัย 

ไว้ดังนี ้ 1) ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 2) วางแผนและ
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ออกแบบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

      2. Commission on Information and Communications Technology  

(อ้างถึงใน อุบลรัตน์ หริณวรรณ, 2557, หน้า 149-150) กล่าวถึง สมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องกฎหมาย คุณธรรม จรยิธรรมและปลอดภัย 

ประกอบด้วย 1) ใช้เทคโนโลยีถูกต้องตามกฎหมาย 2) ใช้เทคโนโลยีถูกต้องตามจริยธรรม 

3) ใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยเพื่อสง่เสริมสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 4) ใช้เทคโนโลยี

อ านวยสะดวกในการเรียนรู้กับผูเ้รียนที่มคีวามหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม   

      3. National ICT Competency Standard (NICS) – Basic (อ้างถึงใน  

นงนุช ขันอ้าย, 2557, หน้า 47-53) กล่าวถึง สมรรถนะด้านจรยิธรรมและความมั่นคง

ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics and Security) ไว้ดังนี ้1) เข้าใจการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยที่ส าคัญ 2) เข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้

คอมพิวเตอร์    

     4. กนก อ้นถาวร (2556, หน้า 215) กล่าวถึง จรรยาบรรณ ไว้ดังนี ้ 

1) ตระหนักถึงความส าคัญของไอซีทีที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอน 2) มีจรรยาบรรณ

การใชไ้อซีที 3) เปิดโลกทัศนใ์นการรับความรู้ดา้นไอซีทีที่ทันสมัยตลอดเวลา 4) มีวินัยใน

ตัวเองและเคารพกฎเกณฑใ์นการใชไ้อซีที  

     5. The Teacher Technology Competency Committee (อ้างถึงใน 

ภญิญาพัชร์ กาวินค า และคณะ, 2559, หน้า 42 - 43) กล่าวถึงสมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามกฎหมาย จรยิธรรมและมนุษยธรรม ไว้ดังนี้ 1) มีความรู้

เกี่ยวกับการใชข้้อมูลสารสนเทศและลิขสิทธิ์ 2) มีความรูเ้กี่ยวกับวิสัยทัศนด์้านการสอน  

3) มีความรูเ้กี่ยวกับแผนการสอน  

    จากทัศนะของนักวิชาการข้างตน้ สามารถสรุปองค์ประกอบย่อยด้าน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและ

ปลอดภัย หมายถึง การมคีวามรู้ความเข้าใจในกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การใชเ้ทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร สามารถวางแผนและออกแบบการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย   
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ตาราง 6 สังเคราะห์องค์ประกอบย่อยสมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

            การสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย 
 

 

 

 

 

องค์ประกอบย่อย 

สมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

ถูกต้องตามกฎหมาย คณุธรรม จริยธรรม และปลอดภัย 
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1. ปฏบัิตติามกฎหมายเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ √ √ √   3 √ 

(ใชเ้ทคโนโลยถีูกต้องตามกฎหมาย)    *      

(เข้าใจประเด็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใชค้อมพวิเตอร์)      *     

2. วางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง

ปลอดภัย 

√ √ √   3 √ 

(ใชเ้ทคโนโลยไีด้อยา่งปลอดภัย เพื่อสง่เสริมสภาพแวดลอ้มการ

เรียนรู้) 

 *      

(เข้าใจการรักษาความมั่นคงปลอดภัยท่ีส าคัญ)   *     

3. ใชเ้ทคโนโลยถีูกต้องตามจรยิธรรม    √    1  

4. ใชเ้ทคโนโลยอี านวยสะดวกในการเรียนรู้กับผู้เรียนท่ีมีความ

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม   

 √    1  
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 

 

องค์ประกอบย่อย 

สมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

ถูกต้องตามกฎหมาย คณุธรรม จริยธรรม และปลอดภัย 
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(เปิดโลกทัศนใ์นการรับความรู้ด้านไอซีทีท่ีทันสมัยตลอดเวลา)    √  1  

5. ตระหนักถึงความส าคัญของไอซีทีท่ีจะน ามาใชใ้นการเรียนการ

สอน) 

   √  1  

6 .มจีรรยาบรรณการใช้ไอซีที    √  2 √ 

(มวีนิัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑ์ในการใชไ้อซีที)    *    

7. มคีวามรู้เกี่ยวกับการใชข้้อมูลสารสนเทศและลิขสทิธ์ิ     √ 1  

8. มคีวามรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ดา้นการสอน       √ 1  

9. มคีวามรู้เกีย่วกับแผนการสอน     √ 1  

 

  จากตาราง 6 ผูว้ิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมาย

เหมอืนกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นผู้วจิัยจึงรวมองค์ประกอบที่มคีวามหมาย

เหมอืนกันแตเ่รียกชื่อแตกต่างกันแล้วตั้งช่ือใหม่ที่เป็นกลาง หรอืเลือกใช้ชื่อของ

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้     

   1. มคีวามเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  องค์ประที่มคีวามหมายเหมอืนกัน มีดังนี้ 1) ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ใช้เทคโนโลยีถูกต้องตามกฎหมาย 3) เข้าใจประเด็นทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ รวมความถี่  3 
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   2. วางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  

องค์ประที่มคีวามหมายเหมือนกัน มีดังนี้ 1) ใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยเพื่อสง่เสริม

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 2) เข้าใจการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ส าคัญ รวมความถี่ 3   

   3. มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประที่

มีความหมายเหมอืนกัน มีดังนี้ 1) มีจรรยาบรรณการใช้ไอซีที 2) มีวนิัยในตัวเองและเคารพ

กฎเกณฑ์ในการใชไ้อซีที รวมความถี ่2 

  ผูว้ิจัยใชเ้กณฑร์้อยละ 40 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต่ 2) ในการคัดสรรองคป์ระกอบ

ย่อยสมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรมและปลอดภัย ได้ 3 องค์ประกอบ คือ 1) มีความเข้าใจประเด็นทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) วางแผนและออกแบบการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 3) มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ดังภาพประกอบ 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพประกอบ 5 องค์ประกอบย่อยสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                   และการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและ  

                                   ปลอดภัย 

 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารถกูต้องตาม

กฎหมาย คุณธรรม 

จริยธรรม และปลอดภัย 

การมีความเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

การวางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างปลอดภัย 

การมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
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   องค์ประกอบสมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจ

ในกฎหมาย คุณธรรม จรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร 

สามารถวางแผนและออกแบบการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย  

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

   1. การมีความเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ใช้โปรแกรมที่มใีบอนุญาตซอฟต์แวรถ์ูกต้อง  

ใช้ทรัพยากรดิจิตอลตามพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์  

   2. การวางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงถูกต้องตามฟังก์ช่ันเหมาะสมกับงานที่ท า 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและขอ้บังคับขององค์กร สามารถ

แก้ไขปัญหาทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ 

   3. การมีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะน ามาใช้ มวีินัยใน

ตัวเองและเคารพกฏเกณฑใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้งาน

คอมพิวเตอร์ถูกต้องตามจริยธรรมในการใช ้ คอมพิวเตอร์ 

  ดังนัน้ สามารถสรุปนิยามและองค์ประกอบย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและ

ปลอดภัย ดังตาราง 7 
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ตาราง 7 สรุปนิยามและองค์ประกอบย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีด้านการใช้เทคโนโลยี  

            สารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและ 

            ปลอดภัย 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤตกิรรมบ่งชี ้

องคป์ระกอบการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารถูกต้องตาม

กฎหมาย คุณธรรม 

จริยธรรมและ

ปลอดภัย 

1. การมีความ

เข้าใจประเด็นทาง

กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ   

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดงถึง

การมคีวามเข้าใจประเด็นทาง

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศถูกตอ้ง

ตามพระราชบัญญัติว่าดว้ย

การกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ใช้

โปรแกรมท่ีมีใบอนุญาต

ซอฟตแ์วร์ถูกต้อง ใช้

ทรัพยากรดจิิตอลตาม

พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ 

1.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

วา่ด้วยการกระท าความผิด

เกีย่วกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ.

2560 

2.ใชโ้ปรแกรมท่ีมีใบอนุญาต

ซอฟตแ์วร์ถูกต้อง 

3.ใชท้รัพยากรดจิิตอลตาม

พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ 

2. การวางแผน

และออกแบบการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่ง

ปลอดภัย   

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดงถึง

การวางแผนและออกแบบ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

อย่างปลอดภัย สามารถใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศถูกตอ้ง

ตามระเบียบและข้อบังคับของ

องคก์ร สามารถใชง้าน

คอมพิวเตอร์และอุปกรณต์อ่

พว่งถูกต้องตามฟังก์ชั่น

เหมาะสมกับงานท่ีท า และ

แก้ไขปัญหาท้ังดา้นฮาร์ดแวร์

และซอฟตแ์วร์ได ้

1.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพว่งถูกต้อง

ตามฟังกช์ัน่เหมาะสมกับงาน

ท่ีท า 

2.สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศถูกตอ้งตาม

ระเบียบและข้อบังคับของ

องคก์ร 

3.สามารถแกไ้ขปัญหาทัง้ดา้น

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ได ้
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤตกิรรมบ่งชี ้

องคป์ระกอบการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารถูกต้องตาม

กฎหมาย คุณธรรม 

จรยิธรรมและ

ปลอดภัย 

3. การมี

จรรยาบรรณใน

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร   

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดงถึง

การมจีรรยาบรรณในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร ตระหนักถึง

ความส าคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ี

จะน ามาใช ้วนิัยในตัวเองและ

เคารพกฏเกณฑ์ในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร และใชง้าน

คอมพิวเตอร์ถูกต้องตาม

จรยิธรรมในการใช ้ 

คอมพิวเตอร์ 

1.ตระหนักถึงความส าคญัของ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารท่ีจะน ามาใช้ 

2.มวีนิัยในตัวเองและเคารพ

กฏเกณฑ์ในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

3.ใชง้านคอมพิวเตอร์ถูกต้อง

ตามจริยธรรมในการใช ้ 

คอมพวิเตอร์ 

 

  1.8.2.4 องค์ประกอบย่อยสมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการเรียนการสอน 

   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบย่อยสมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ดังนี้ 

     1. อุบลรัตน์ หริณวรรณ (2557, หน้า 151) กล่าวถึง สมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน ไว้ดังนี ้1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ 

การคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน 2) ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและ

วัดผล   

   2. Commission on Information and Communications Technology  

(อ้างถึงใน อุบลรัตน์ หริณวรรณ, 2557, หน้า 149-150) กล่าวถึง สมรรถนะด้าน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ไว้ดังนี้ 1) ประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน 2) ค้นหาและ

วิเคราะห์สารสนเทศและสื่อต่างๆ ที่น ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผูเ้รียน  

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เปิดกว้างและยดืหยุ่น 

เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผูเ้รียนและผูเ้รียนกับผูเ้รียน 4) สามารถประเมินผล



77 
 

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน เพื่อน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงการเรียนการสอน 5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและรวบรวมข้อมูล

และสารสนเทศได้  

   3. กนก อน้ถาวร (2556, หน้า 215) กล่าวถึง สื่อการสอน ประกอบด้วย   

1) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการน าเสนอผลงานและประกอบการสอน 2) สามารถ

ใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับการพิมพแ์ละจัดเก็บเอกสาร 3) เป็นผู้น าในการสนับสนุน 

การใชส้ื่อนวัตกรรมและการเรียนรู้แบบต่อเนื่องในสังคมของสถาบันฯ 4) สามารถจัดเก็บ

และสืบค้นความรู้ด้วยไอซีที 5) สามารถบูรณาการสื่อด้านไอซีทีกับมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศกึษาตามรายวิชาที่สอน 6) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการผลติสื่อการเรียน

การสอน  

   4. The Teacher Technology Competency Committee (อ้างถึงใน  

ภญิญาพัชร์ กาวินค า และคณะ, 2559, หน้า 41-42) กล่าวถึงสมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ไว้ดังนี้ 1) มีความรูเ้กี่ยวกับวิสัยทัศน์ 

ด้านการสอน 2) มีความรูเ้กี่ยวกับแผนการสอน   

    5. International Society for technology in Education (ISTE) หรอื สมาคม 

เทคโนโลยีในการศกึษานานาชาติ (อ้างถึงใน ภิญญาพัชร์ กาวินค า และคณะ, 2559,  

หนา้ 42-43) กล่าวถึง สมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน

เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรู้สูงสุด ไว้ดังนี้ 1) ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียน

แบบผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 2) อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียนในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเรียนรู้ 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรยีน 

  จากทัศนะของนักวิชาการข้างตน้ สามารถสรุปองค์ประกอบย่อยด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน  

การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรยีน ตลอดจนใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการประเมินผลและวัดผลการสอนรูข้องผู้เรียน 
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 ตาราง 8  สังเคราะหอ์งค์ประกอบย่อยสมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

 การสื่อสารในการเรียนการสอน   
 

 

 

องค์ประกอบย่อย 

สมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการเรียนการสอน 
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คว
าม

ถี ่
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คป์

ระ
กอ

บที่
ต้อ

งก
าร

 

1. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิด

สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

√ √   √ 3 √ 

(ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อพัฒนาทักษะการคิดและความคิด

สร้างสรรค์ของผู้เรียน)   

 *      

(ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์

ของผู้เรียน) 

    *   

2. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมินและวัดผล √ √    2 √ 

สามารถประเมินผลการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศกับการ

เรียนการสอนเพื่อน า ผลการประเมิน มาปรับปรุงการเรียนการ

สอน   

 *      

3. ค้นหา และวิเคราะห์สารสนเทศและสื่อตา่งๆ ที่น ามาใชเ้พิ่ม

ประสิทธิภาพในการ สื่อสารกับผู้เรียน   

 √      

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจัด สภาพแวดลอ้มทางการเรียนท่ีเปิด

กว้าง และยดืหยุ่น เพื่อเพิ่มปฏสิัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน และ

ผู้เรียนกับผู้เรียน   

 √      

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมขอ้มูลและ

สารสนเทศได้  

 √    2 √ 

(สามารถจัดเก็บและสืบค้นความรู้ดว้ยไอซีที)   *     
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ตาราง 8 (ต่อ) 

 

 

องค์ประกอบย่อย 

สมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการเรียนการสอน 
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6. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรปูในการน าเสนอผลงานและ

ประกอบการสอน 

  √   
1 

 

7. สามารถใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปส าหรับการพมิพแ์ละจัดเก็บ

เอกสาร 

  √   
1 

 

8.เป็นผู้น าในการสนับสนุนการใชส้ื่อนวัตกรรมและการเรียนรู้

แบบตอ่เนื่องในสังคมของสถาบันฯ 

  √   
1 

 

9. สามารถบูรณาการสื่อดา้นไอซีทีกับมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศกึษาตามรายวิชาท่ีสอน 

  √   
1 

 

10. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการผลิตสื่อการเรียนการ

สอน 

  √   
1 

 

11. มีความรู้ เกี่ยวกับ วสิัยทัศน์ดา้นการสอน      √  1  

12. มคีวามรู้เกี่ยวกับแผนการสอน      √  1  

13. อ านวยความสะดวก แกผู่้เรียนในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนรู้             

    √ 
 

 

14. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการเรียนแบบผู้เรียนเป็น

ศูนยก์ลาง 

    √ 
1 
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   จากตาราง 8 ผูว้ิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมาย

เหมอืนกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้นผู้วจิัยจึงรวมองค์ประกอบที่มคีวามหมาย

เหมอืนกันแตเ่รียกชื่อแตกต่างกันแล้วตั้งช่ือใหม่ที่เป็นกลาง หรอืเลือกใช้ชื่อของ

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี ้    

    1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิด

สร้างสรรค์ของผูเ้รียน องค์ประที่มคีวามหมายเหมอืนกันมีดังนี ้1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน รวมความถี่ 3 

    2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล องค์ประที่มี

ความหมายเหมอืนกัน มดีังนี ้1) สามารถประเมินผลการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กับการเรียนการสอนเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรยีนการสอน รวมความถี่ 2   

    3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้ องค์ประที่มคีวามหมายเหมอืนกัน มดีังนี้ 1) สามารถจัดเก็บและสืบค้น

ความรูด้้วยไอซีที รวมความถี่ 2 

   ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ร้อยละ 40 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต่ 2) ในการคัดสรร

องค์ประกอบย่อยสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน

การสอน ได้ 3 องค์ประกอบ คอื 1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล  

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้  

ดังภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 องค์ประกอบย่อยสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       และการสื่อสารในการเรียนการสอน 

 

  องค์ประกอบสมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการเรียนการสอน หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศ เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการคิดและความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรยีน ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลและวัดผล

การสอนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

   1. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์

ของผู้เรยีน สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนและในชีวิตประจ าวัน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการออกแบบและสร้างชิ้นงานเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนกาสอน สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศในรูปแบบของสื่อการเรียนรูท้ี่น่าสนใจ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจัด

สภาพแวดล้อมและประสบการณก์ารเรียนรู้ใหแ้ก่ผู้เรียน 

 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสือ่สาร 

และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้ 

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ในการเรียนการสอน 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาทกัษะการ

คิดและความคิดสรา้งสรรค์ของผู้เรียน 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมิน

และวัดผล 
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   2. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล  สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแบบทดสอบความรูต้ามเนือ้หาวิชา ใช้โปรแกรมตารางค านวณ 

ค านวณผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตามการประเมินและวัดผล ใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติประเมินและวัดผลได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผล

ผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใชท้รัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรยีนในการประเมินผลผูเ้รียนได้  

   3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและ

สารสนเทศได้ ใชก้ารตดิต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้องตาม กฎ กติกา 

มารยาทในการใชค้อมพิวเตอร์ 

  ดังนัน้สามารถสรุปนิยามและองค์ประกอบย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ดังตาราง 9 
 

ตาราง 9 สรุปนิยามและองค์ประกอบย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

            และการสื่อสารในการเรียนการสอน 
  

องค์ประกอบ

หลัก 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤตกิรรมบง่ชี ้

องคป์ระกอบการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสารในการ

เรียนการสอน 

1. การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนา

ทักษะการคิดและ

ความคิดสร้างสรรค์

ของผู้เรียน 

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดงถึง

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

พัฒนาทักษะการคิดและ

ความคิดสร้างสรรค์ของ

ผู้เรียน สามารถประยุกตใ์ช ้

ในการจัดกจิกรรมการเรียน

การสอน การออกแบบและ

สร้างช้ินงาน รวมถึงการ

จัดเก็บและรวบรวมขอ้มูล

และน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศในรูปแบบของ

สื่อการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ 

1.สามารถประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

และในชีวิตประจ าวัน 

2.สามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ในการออกแบบและสร้าง

ชิ้นงานเพื่อใชใ้นการจัด

กิจกรรมการเรียนกาสอน 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

องค์ประกอบ

หลัก 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤตกิรรมบ่งชี ้

   3.สามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ในการจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศในรูปแบบของ

สื่อการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ 

4.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

จัดสภาพแวดลอ้มและ

ประสบการณ์การเรียนรู้

ให้แกผู่้เรียน 

2. การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

ประเมินและวัดผล   

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดงถึง

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการประเมินและวัดผล 

สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

ประเมินผลผู้เรียนดว้ย

วธีิการท่ีหลากหลาย  

1.สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศจัดท า

แบบทดสอบความรู้ตาม

เนื้อหาวิชา 

2.ใชโ้ปรแกรมตาราง

ค านวณ ค านวณผลการ

เรียนของผู้เรียนได้อยา่ง

ถูกต้องตามการประเมิน

และวัดผล 

 องค์ประกอบ
การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสารใน

การเรียนการ

สอน 

2. การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

ประเมินและวัดผล   

สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลของ

ผู้เรียนในการประเมินผล

ผู้เรียน ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศจัดท า

แบบทดสอบความรู้ตาม

เนื้อหาวิชา และใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิตใินการ

ประเมินและวัดผลได ้

3.ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิตปิระเมินและวัดผลได ้

4.สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

ประเมินผลผู้เรียนดว้ย

วธีิการท่ีหลากหลาย 

5.ใชท้รัพยากรดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลของผู้เรียนในการ

ประเมินผลผู้เรียนได้ 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

องค์ประกอบ

หลัก 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤตกิรรมบ่งชี ้

 3. การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

สื่อสาร และ

รวบรวมขอ้มูลและ

สารสนเทศได้ 

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดงถึง

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการสื่อสาร และรวบรวม

ข้อมูลและสารสนเทศ ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการ

ค้นหา รวบรวมและจัดเก็บ

ข้อมูลและสารสนเทศ 

รวมถึงการติดต่อสื่อสาร

ข้อมูลและสารสนเทศผ่าน

อนิเตอร์เน็ตได้ถูกต้องตาม

กฎ กตกิา มารยาท 

1.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการคน้หา รวบรวมและ

จัดเก็บข้อมูลและ

สารสนเทศได้ 

2.ใชก้ารตดิตอ่สื่อสาร

ข้อมูลและสารสนเทศผ่าน

อนิเตอร์เน็ต 

3.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการสื่อสาร และรวบรวม

ข้อมูลและสารสนเทศได้

ถูกต้องตาม กฎ กตกิา 

มารยาทในการใช้

คอมพิวเตอร์ 

 

  1.8.2.5 องค์ประกอบย่อยสมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบย่อยสมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดังนี้   

    1. อุบลรัตน์ หริณวรรณ (2557, หน้า 151) กล่าวถึง สมรรถนะด้านการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ไว้ดังนี ้1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา

ความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมทางการศกึษา 3) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพ

เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา  

    2. Commission on Information and Communications Technology  

(อ้างถึงใน อุบลรัตน์ หริณวรรณ, 2557, หน้า 149-150) กล่าวถึง สมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ไว้ดังนี้ 1) มีความ

มุง่มั่นในการส ารวจและเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  2) มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน 
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การพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรม 3) แบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพตอ่ไป   

    3. The Teacher Technology Competency Committee (อ้างถึงใน 

ภญิญาพัชร์ กาวินค า และคณะ, 2559, หน้า 41-42) กล่าวถึง สมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาอาชีพและผลติผลงาน ไว้ดังนี ้1) ใช้โปรแกรมประมวลผล

ค าในการสร้างเอกสารได้ 2) ใช้โปรแกรมกราฟิกสร้างภาพกราฟิกเพื่อใช้ประกอบใน

เอกสารสื่อสารแนวคิด 3) ใช้โปรแกรมด้านฐานข้อมูลในการสร้าง จัดการ ดูแล เก็บ  

และค้นคนืสารสนเทศได้ 4) ใช้โปรแกรมตารางค านวณในการท างานที่ต้องการค านวณ 

ได้ 5) ใช้โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียในการน าเสนอแนวคิดได้ 6) ใช้เครอืข่ายอินเทอร์เน็ตใน 

การสื่อสารและท างานรว่มกับผูเ้รียนหรอืผู้ร่วมงานได้   

    4. International Society for technology in Education (ISTE) (อ้างถึงใน 

ภญิญาพัชร์ กาวินค า และคณะ, 2559, หน้า 42-43) หรอืสมาคมเทคโนโลยีในการศกึษา

นานาชาติ กล่าวถึง สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาวิชาชีพ ไว้ดังนี้ 

1) ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 2) ประเมนิการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ของผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง 

3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลงานและท าผลงานใหด้ีขึ้น 4) ใช้เทคโนโลยีเพื่อ 

การตดิต่อสื่อสารและการท างานร่วมกันกับเพื่อน ผูป้กครอง และชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 

ของผู้เรยีน 

   จากทัศนะของนักวิชาการข้างตน้ สามารถสรุปองค์ประกอบย่อยด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ หมายถึง การที่ครูมี

ความรูค้วามสามารถในวิชาชีพของตนเอง และสามารถพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมทาง

การศกึษาได้อย่างต่อเนื่อง มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญกับ

เพื่อนรว่มวิชาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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 ตาราง 10  สังเคราะหอ์งค์ประกอบย่อยสมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

               การสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ   
 

 

 

องคป์ระกอบย่อย 

สมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการพัฒนาตนเองและวิชาชพี   
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1. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชพี √   √ 2 √ 

(ใชท้รัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการพัฒนาวชิาชีพอย่าง

ตอ่เนื่อง และการเรียนรู้) 

   *   

2ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการวจิัยและพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษา 

√ √  √ 3 √ 

(มกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรม)    *     

(ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลงาน และท าผลงานให้ดีขึ้น)    *   

3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชพี

เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา  

√ √   2 √ 

(แบ่งปันประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชพีต่อไป)   

 *     

4. มคีวามมุ่งมั่นในการส ารวจและเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ     √   1  

5. ใชโ้ปรแกรมประมวลผลค าในการสร้างเอกสารได้     √  1  

6. ใชโ้ปรแกรมกราฟกิสร้างภาพกราฟิกเพื่อใชป้ระกอบในเอกสาร

สื่อสารแนวคิด   

  √  1  
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

 

องค์ประกอบย่อย 

สมรรถนะดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการพัฒนาตนเองและวิชาชพี   
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7. ใชโ้ปรแกรมด้านฐานข้อมูลในการสร้าง จัดการ ดูแล เก็บ และค้น

คืนสารสนเทศได้ 

  √  1  

8. ใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ ในการท างานที่ต้องการค านวณได ้   √  1  

9. ใชโ้ปรแกรมสื่อมัลตมิเีดียในการน าเสนอแนวคิดได้   √  1  

10. ใชเ้ครอืขา่ยอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารและท างานร่วมกับผู้เรียน

หรือผู้ร่วมงานได้   

  √  1  

11. ประเมินการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนรู้ของผู้เรียนอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

   √ 1  

12.ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการติดต่อสื่อสารและการท างานรว่มกันกับ 

เพื่อน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   √ 1  

 

  จากตาราง 10 ผูว้ิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมาย

เหมอืนกัน แต่นักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงรวมองค์ประกอบที่มีความหมาย

เหมอืนกันแต่เรยีกชื่อแตกต่างกันแล้วตั้งช่ือใหม่ที่เป็นกลาง หรอืเลือกใช้ชื่อของ

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้    
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   1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

อย่างตอ่เนื่อง องค์ประที่มคีวามหมายเหมอืนกัน มีดังนี้ 1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา

ความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ 2) ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาวิชาชีพ

อย่างตอ่เนื่องและการเรียนรู้ รวมความถี่ 2 

   2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรม

ทางการศึกษา องค์ประที่มีความหมายเหมอืนกัน มดีังนี ้1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการวจิัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษา 2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรม 3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลงานและ 

ท าผลงานให้ดีขึ้น รวมความถี่ 3   

   3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพ

เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา องค์ประที่มคีวามหมายเหมอืนกัน มดีังนี้  

1) แบ่งปันประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา

วิชาชีพตอ่ไป รวมความถี่ 2 

  ผูว้ิจัยใชเ้กณฑร์้อยละ 40 ขึ้นไป (ความถี่ตั้งแต่ 2) ในการคัดสรรองค์ประกอบ

ย่อยสมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพได้ 3 องค์ประกอบ คือ 1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรม

ทางการศึกษา 3) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพเกี่ยวกับ

การใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษา ดังภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 องค์ประกอบย่อยด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                     ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ   
 

  องค์ประกอบย่อยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ หมายถึง การที่ครูมีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพ 

ของตนเอง และสามารถพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษาได้อย่างต่อเนื่อง  

มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญกับเพื่อนรว่มวิชาชีพเกี่ยวกับการ

ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

   1. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ 

อย่างตอ่เนื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา ค้นคว้าจากสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

เพื่อพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ เข้าร่วมเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทาง

การศกึษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การประมวลความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพและน าไปใช้ 

   2. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรม

ทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานวิจัยทางการศกึษา ได้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศกึษาได้ เลือกและ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม น าความรูท้ี่ 

ได้จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนได้  

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความ

เชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

ในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ   

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาความรู้

ด้านวิชาการและวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง   

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัย  

พัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศึกษา 
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   3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพ

เกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา แลกเปลี่ยนประสบการณ/์ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการตดิต่อสื่อสารและการท างานรว่มกันกับเพื่อนร่วมอาชพีเพือ่การเรียนรู้

ของผู้เรยีน 

  ดังนัน้ สามารถสรุปนิยามและองค์ประกอบย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดังตาราง 11 
 

ตาราง 11 สรปุนิยามและองค์ประกอบย่อย และพฤติกรรมบ่งช้ีด้านการใช้เทคโนโลยี  

             สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  

องค์ประกอบ

หลัก 
องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤตกิรรมบ่งชี ้

องคป์ระกอบการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสารในการ

พัฒนาตนเองและ

วชิาชีพ 

1. การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนา

ความรู้ดา้นวชิาการ

และวิชาชพีอยา่ง

ตอ่เนื่อง   

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดง

ถึงการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาความรู้

ด้านวิชาการและวิชาชพี ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศกึษา ค้นควา้จากสื่อท้ัง

แบบออนไลน์และออฟไลน์

เพื่อพัฒนาความรู ้เข้าร่วม

เครอืขา่ยสื่อสังคมออนไลน์

ทางการศกึษาเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ในการ

จัดการเรียนการสอน 

1.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ศกึษา ค้นควา้จากสื่อท้ัง

แบบออนไลน์และออฟไลน์

เพื่อพัฒนาความรูด้้าน

วชิาการและวิชาชพี 

2.เข้าร่วมเครอืขา่ยสื่อสังคม

ออนไลน์ทางการศกึษาเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ในการ

จัดการเรียนการสอน 

3.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการประมวลความรู้ดา้น

วชิาการและวิชาชพีและ

น าไปใช ้
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ตาราง 11 (ต่อ) 

องค์ประกอบ

หลัก 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤตกิรรมบ่งชี ้

 2. การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

วจิัยพัฒนา และ

ปรับปรุงนวัตกรรม

ทางการศกึษา 

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดง

ถึง การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการวจิัย

พัฒนา และปรับปรุง

นวัตกรรมทางการศกึษา 

สามารถเลอืกและใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การพัฒนาและสร้างสื่อ

นวัตกรรมได้อย่าง

เหมาะสม และน าความรู้ท่ี

ได้มาใชใ้นการเรียนการ

สอน 

1.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการพัฒนางานวจิัยทาง

การศึกษาได ้

2.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการพัฒนาและสรา้งสื่อ

นวัตกรรมทางการศกึษาได ้

3.เลอืกและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการพัฒนา

และสร้างนวัตกรรมได้อย่าง

เหมาะสม 

4.น าความรู้ท่ีได้จากการ

วจิัยและพัฒนานวัตกรรม

มาใชใ้นการเรียนการสอน

ได ้

องค์ประกอบการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสารในการ

พัฒนาตนเองและ

วชิาชีพ 

3. การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ความ

เชี่ยวชาญกับเพื่อน

ร่วมอาชพีเกี่ยวกับ

การใช้เทคโนโลยทีาง

การศึกษา 

พฤตกิรรมของครูท่ีแสดง

ถึงการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ความ

เชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วม

อาชีพเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

การเผยแพร่ผลงาน

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการ

สอนบนเครอืขา่ย

อินเตอร์เน็ต การ

ตดิตอ่สื่อสารและการ

ท างานรว่มกันกับเพื่อน

ร่วมอาชพีเพื่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

1.เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการ

สอนบนเครอืขา่ย

อนิเตอร์เน็ต 

2.แลกเปลี่ยนประสบการณ์/

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการศกึษาบนเครอืขา่ย

อนิเตอร์เน็ต 

3.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการติดต่อสื่อสารและ

การท างานรว่มกันกับเพื่อน

ร่วมอาชพีเพื่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน 
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 1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     ขวัญชัย หายหัตถี (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ

และเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนตรราชสีมา มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศกึษาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระ 

การเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศกึษา โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 200 คน เครื่องมอืที่ใช้

ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละดา้นพบว่า (1) สมรรถภาพด้านความรู ้ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

คือ ความรูเ้กีย่วกับการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ (2) สมรรถภาพด้านทักษะ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด คือ ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (3) สมรรถภาพด้าน

คุณลักษณะ ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีคุณลักษณะแนวความคิดรู้จักกาลเทศะ ในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

    สายรุง่ พิมจักร์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึาประถมศึกษามุกดาหาร มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อวิเคราะหต์ัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 2) เพื่อวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบ

ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21  

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นงานวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ 1 เป็นผู้เช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 10 ท่าน กลุ่มตัวอย่างที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ที่ใชใ้นการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) จ านวน 
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539 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมอื

ทีใ่ช้ คือ 1) แบบสอบถามแสดงความคดิเห็นส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ 2) แบบวัดสมรรถนะ 

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 ของครูผูส้อน สถิตทิี่ใชใ้น 

การวิเคราะหข์้อมูล การแจกแจงความถี่ มัธยฐาน พิสัยระหว่างควอไทล์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน 

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 มี 3 ด้าน 55 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย สมรรถนะ 

ด้านความรู ้19 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะดา้นทักษะ 24 ตัวบ่งชี้ และสมรรถนะด้านเจตคต ิ12  

ตัวบ่งชี ้2) ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 ของครสูังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ทั้ง 3  ด้าน มีค่าเป็นบวก ตั้งแต่ .478 ถึง 0.969 มีนัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 ทุกค่า ดัชนี วัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 125.194 ค่าความ นา่จะเป็น เท่ากับ .4531 ที่องศาอิสระ(df) 

เท่ากับ 124  ค่า CFI=1.000 ค่า TLI= 1.000 ค่า RMSEA=.004 ค่า SRMR= .031 แสดงว่า

โมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง 

   เทอดชัย บัวผาย (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนา 

สมรรถนะด้านไอซีทีของครูผูส้อนรายวิชาพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษา

องค์ประกอบ ตัวบ่งชีแ้ละความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอนรายวิชา

พืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศุกราช 2551 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอน 3) ศกึษาผล 

การทดลองใชรู้ปแบบที่พัฒนาขึน้ การวิจัยด าเนินการ 3 ระยะ ระยะที่ 1 วิเคราะห์

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้และความต้องการของการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีครูผู้สอน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 316 คน และ 
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กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอน

จ านวนเพือ่จัดล าดับความส าคัญในการพัฒนา จ านวน 181 คน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะ ประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ จ านวน 9 คน ระยะที่ 3 

ทดลองใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผูส้อน จ านวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามองค์ประกอบตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอน แบบสอบถาม 

ความตอ้งการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูผูส้อน แบบประเมินรูปแบบการพัฒนา

สมรรถนะด้านไอซีทีของครูผูส้อน แบบทดสอบความรู ้แบบประเมินคุณภาพผลงาน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิี่ใช ้คอื สถิตกิารวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิส ารวจ  

ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test (Dependent Sample) ผลการวิจัย

พบว่า 1) สมรรถนะด้านไอซีทีของครูผู้สอน ม ี5 องค์ประกอบ 53 ตัวบ่งชีแ้ละครูผูส้อน 

มีความตอ้งการพัฒนาสมรรถนะดา้นไอซีที อยู่ในระดับมาก ( x =3.81,S.D.=0.42)  

2) ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครผูส้อนที่พัฒนาขึ้น

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คอื สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การประเมินผล เทคนิคพี่เลี้ยง 

เครือขา่ยสังคมออนไลน์ ส่วนกิจกรรมการอบรมตามรูปแบบมี 4 ขั้นตอน คอื ขัน้สนใจ

ปัญหา ขั้นศกึษาข้อมูล ขัน้การน ามาใช้ ขั้นส าเร็จผล งานวิจัยนีไ้ด้น าองค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ 

สมรรถนะด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีจ านวน 13  

ตัวบ่งชี ้พัฒนาหลักสูตรอบรมจ านวน 5 หนว่ย ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.46, S.D. = 0.62) และผลการประเมินความเหมาะสมของ

หลักสูตรอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.58, S.D. = 0.50) 3) ผลการทดลองใช้

รูปแบบที่พัฒนาขึน้ พบว่า รูปแบบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 77.93/76.78 

ผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คุณภาพ

ผลงานของกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.34, S.D. = 0.52) และ

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มตี่อรูปแบบอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.24, S.D. = 0.75) 

   วณิชา สาคา (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การวิเคราะห์สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักศกึษาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อวเิคราะหส์มรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นครูพี่

เลี้ยงกลุมโรงเรียนเครือข่ายปฏิบัติการสถานศึกษา อาจารย์นเิทศวิชาเอกและอาจารย์นเิทศ
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ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มปีระสบการณ์ดูแลนักศกึษาปฏิบัติการสอน

สถานศกึษาอย่างนอ้ย 1 ปี จ านวน 830 คน และจัดส่งแบบสอบถามทั้งหมด 830 ชุด  

ได้กลับคืนมา 580 ชุด คิดเป็นรอ้ยละ 70% การวิเคราะหข์้อมูลใช้วิธีวิเคราะหอ์งค์ประกอบ

เชงิส ารวจ ผลการศกึษา พบว่าองค์ประกอบของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ส าหรับนักศกึษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้จากการวิเคราะหอ์งค์ประกอบมี 5 สมรรถนะ 29 ตัวแปร  

ได้แก่ (1) สมรรถนะการเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน 6 ตัวแปร (2) สมรรถนะ 

การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน 6 ตัวแปร (3) สมรรถนะสร้างและปรับปรุง

นวัตกรรมการเรียนการสอน 6 ตัวแปร (4) สมรรถนะการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

7 ตัวแปร (5) สมรรถนะการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ 4 ตัวแปร 

   ปาริชาต ิเภสัชชา (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนาสมรรถนะครูผูน้ า

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ศตวรรษที่ 21  

มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาสมรรถนะครูผูน้ าด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูศ้ตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายที่ใชง้านวิจัย 

ครั้งนีไ้ด้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected) จากครูแกนน าของโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 

2557 จ านวน 20 คน การวิจัยครั้งนีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development : R&D) ทั้งนีผู้ว้ิจัยได้ประยุกต์แนวคิดของ David C. McClelland (1973, 

pp. 11-12) มาใช้เป็นกรอบในการสังเคราะหแ์ละพัฒนาสมรรถนะครูผูน้ าด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้ 

โดยแบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สมรรถนะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT Competency) และสมรรถนะด้านความเป็นผู้น า (Leadership 

Competency) มีวธิีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ เครื่องมอืที่ใช้

มี 2 ประเภท ได้แก่ 1) เครื่องมอืที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ คู่มอืส าหรับการฝึกอบรม คู่มอื

ส าหรับการนิเทศ ตดิตาม 2) เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน

สมรรถนะ แบบทดสอบก่อนและหลังการพัฒนา แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์จัดการ

เรียนรู้ในชัน้เรียน แนวทางการสนทนากลุ่ม การวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิตพิื้นฐาน

ในการวิเคราะห ์ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตนิอนพาราเมตริก 

(Nonparametric Statistics) และการวิเคราะหเ์ชิงคุณลักษณะใช้วธิีการวิเคราะห์เชงิเนื้อหา 
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(Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะครูผูน้ าด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูศ้ตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT competency) 

ประกอบด้วย 1) การเป็นผู้รอบรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ได้แก่ ความสามารถใน

การเข้าถึงและใช้สารสนเทศ การมวีิจารณญาณและรู้เท่าทันสารสนเทศ การมีคุณธรรม

และจรยิธรรมในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศ 2) การเป็นผู้รู้ทันไอซีที (ICT Literacy) ได้แก่ 

การใชภ้าษาที่ใชก้ับคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี การใชง้านระบบคอมพิวเตอร์ การใช้

ซอฟต์แวรป์ระยุกต์ การใชง้านเครือข่ายและอินเตอรเ์น็ต การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

และ 3) การเป็นผู้รูท้างเทคโนโลยี (Technological Literacy) ได้แก่ ความสามารถในการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรยีนรู้และประสบการณ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนทักษะในศตวรรษที่ 21 ความสามารถในการประเมินความก้าวหน้าทางการ

เรียนรู้ และส่วนที่ 2 สมรรถนะด้านความเป็นผูน้ า (Leadership Competency) ได้แก่  

ความเป็นครูผู้น า การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเป็นผูไ้ด้รับการยอมรับ การวิสัยทัศน์

ร่วมการรวมตัวกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และผลการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ

ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 

21 หลังการพัฒนาของครูผู้น าสูงกว่าก่อนการพัฒนา อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ครูผู้น ามีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือหลังการเรียนรูร้ะหว่างปฏิบัติงานหลัง

พัฒนาสูงกว่าก่อนการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน ครูผู้น ามีความพึงพอใจต่อการพัฒนา

สมรรถนะอยู่ในระดับมากที่สุด      
  จากการศกึษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารนั้น สรุปได้ว่าสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ มีความส าคัญกับครูผูส้อนคอมพิวเตอร์เป็น 

อย่างมาก เนื่องจากครูต้องมคีวามรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานใหป้ระสบผลส าเร็จ  
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ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้  

  2.1 ความหมายของตัวบงชี ้  

   Johnstone (1981, p.102) ไดใหความหมายตัวบงชีไ้ววา หมายถึง 

สารสนเทศที่บ่งบอกปริมาณเชงิสัมพันธหรอืสภาวะสิ่งที่มุง่วัดในเวลาใดเวลาหนึ่ง ตัวบงช้ี

ไมจ าเปนตองบ่งบอกสภาพที่เจาะจง หรอืชัดเจนแตจะบงบอกหรอืสะทอนให้เห็นถึงวิธีการ

หรอืทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค รวมทั้งบอกถึงการบรรลุวัตถุประสงคในชวงเวลาใดเวลา

หนึ่งเทานั้น ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไดในอนาคตโดยตัวบงชีจ้ะเปนชีอ้ยางกวางๆ ถึง 

สภาวะหรอืสภาพการณ์ที่เราสนใจเขาไปตรวจสอบ    

   พจนานุกรมออกฟอรด (เอื้อมพร หลินเจรญิ, 2547, หน้า 10) ไดระบุ

ความหมายของตัวบงชีไ้ววา ตัวบงช้ีเปนสิ่งที่ชีห้รือบอกทิศทางไปสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Indicator as 

that which points out or directs attention to something) 

   วรภัทร ภูเจรญิ (2550, หน้า 9-12) ไดสรุปเรื่องของตัวบ่งชีไ้วดังนี้     

    Indicator คือ ตัวบงช้ี ดัชนีวัดผล เครื่องบงบอกและ Performance คือ 

สมรรถนะ ขดีความสามารถ สิ่งที่แสดงออก ผลการด าเนินการ     

    ตัวบงช้ีเปนการวัดผลทั้งที่เปนรูปธรรม และนามธรรมใชไดในทุกองคกร  

ซึ่งตัวบ่งชีน้ั้น ถูกน ามาใชเพื่อให้ผ ูบริหารไดทราบถึงขดีความสามารถ สมรรถนะความคืบ

หนา คุณภาพ ปริมาณของกิจกรรมตางๆ ที่ไดท าไปตามแผนหรอืตามยุทธศาสตรและ

มักเปนตัวสะทอน (Reflect) วากิจกรรมตางๆ ในองคการไดเปนไปตามแผนตามยุทธศาสตร

ตางๆ ที่วางไว้หรือไม    

   นงลกัษณ วิรัชชัย (2551, หน้า 6-7) ไดสรุปไว้วา่ตัวบงชี ้หมายถึง ตัวแปร

ประกอบหรอืองคประกอบที่มคีาแสดงถึงลักษณะหรอืปริมาณของสภาพที่ตอ้งการศกึษา

เฉพาะจุดหรอืชวงเวลาหนึ่ง คาของตัวบงชีร้ะบุ/ บงบอกถึงสภาพที่ตองการศกึษาเปนองค์

รวมอย่างกว้างๆ แตมีความชัดเจนเพียงพอที่จะใชในการเปรียบเทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนดไว

เพือ่ประเมินสภาพที่ตองการศกึษาได และใชในการเปรียบเทียบระหวางจุดหรอืชวงเวลา

ที่ตางกันเพื่อใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ตองการศกึษาได    

  จากที่กลาวมาสรุปไดวาตัวบงช้ี หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือองค์ประกอบที่มี

ค่าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของสภาพที่ตอ้งการศึกษา ณ ชวงเวลาหนึ่ง คาของตัวบ่งช้ี

แสดง ระบุ บ่งบอกถึงสภาพที่ตองการศกึษาเปนองค์รวม แตมีความชัดเจนเพียงพอที่จะใช
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ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไวเพื่อประเมินสภาพที่ตองการศกึษาได และใชใน

การเปรียบเทียบระหวางชวงเวลาที่ตางกัน เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่

ต้องการศกึษาได  
  

   2.2 ประเภทของตัวบงช้ี 

      ตัวบงช้ีแบงไดหลายประเภทขึน้อยู่กับเกณฑที่ใชในการแบง ซึ่งในที่นีใ้ช

เกณฑแบ่งออกเป็น 7 กลุม และแตละกลุ่มประกอบดวยตัวบงช้ีประเภทตางๆ ซึ่ง รัตนะ  

บัวสนธ (2550, หนา้ 205-208) ไดน าเสนอไวพอสรุปไดดังตอไปนี ้   

      1. จ าแนกตามวิธีการสราง ประกอบด้วยตัวบงช้ี 3 ประเภท ไดแก      

          1.1 ตัวบงช้ีตัวแทน (Representative Indicators) ใชส าหรับการท าวิจัย  

การบริหารและการวางแผน ตัวบงช้ีประเภทนี้จะเลือกใชเพียงตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง 

เพื่อสะท้อนหรอืบงช้ีถึงระบบการศกึษา เชน อัตราสวนการเขาศกึษาตอเปอรเซ็นต์ 

ค่าใชจ่ายของผลติภัณฑ์รวมของชาตติอการศกึษา และอัตราสวนการรู้หนังสอื เปนตน  

แตอยางไรก็ดี ปจจุบันนีไ้มคอยนิยมน ามาใชมากนัก เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับความตรง

และความเที่ยง เพราะเหตุวาการเลือกใชเพียงตัวบงชีต้ัวเดียวไมสามารถสะท้อนหรือ 

บ่งชีถ้ึงสิ่งนั้นๆ ไดอยางแท้จริง      

          1.2 ตัวบงชีเ้ดี่ยว (Disaggregate Indicators) ตัวบงช้ีเดี่ยว เปนตัวบงชี้ 

ที่อาศัยการนยิามตัวแปรแตละตัวที่เปนอิสระจากกัน และแตละตัวก็บงชีล้ักษณะของสิ่ง 

ทีต่องการศกึษาเพียงเฉพาะดานใดดานหนึ่ง การจะใชตัวแปรเหลานีบ้่งชีถ้ึงสิ่งใดนั้นก็จะ 

ตองใชตัวแปรยอยๆ เหล่านี้รวมกันทั้งชุดเพื่อบงช้ีถึงสิ่งดังกลาว ดังนัน้การวิเคราะหและ

การน าเสนอตัวบ่งชีป้ระเภทนีจ้งึคอนขางยุ่งยาก เนื่องจากการมตีัวแปรย่อยมาก       

          1.3 ตัวบงชีป้ระกอบ (Composite Indicators) ตัวบงช้ีลักษณะนีเ้ปน 

การรวมตัวแปรทางการศกึษาหลายๆ ตัวเขาดวยกันเพื่อใชบงชีส้ภาพการศกึษาเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง การรวมตัวแปรเขาดวยกันจะท าการรวมตามน้ าหนักความส าคัญที่เปนจรงิ 

ของตัวแปรเหลานั้น ทั้งนีใ้นการตคีวามหมายของตัวบงชีป้ระเภทนี้จะตีความในลักษณะ 

เปนภาพเฉลี่ยหรอืเป็นกลางๆ ของตัวแปรดังกลาว ตัวบงช้ีประเภทนีค้อนขางนิยมใชกัน

มากในปจจุบัน เพราะมีความตรงและความเที่ยงสูง นอกจากนั้นยังใหสารสนเทศที่มี

ประโยชน์เปนอยางมากในการวางแผน ก ากับ และประเมินทางการศกึษา 

 



99 
 

        2. จ าแนกตามการตคีวามหมายคาตัวบงชี ้ซึ่งแบ่งไดเปน 2 ประเภท ไดแก่     

          2.1 ตัวบงช้ีแบบอิงกลุม (Norm-referenced Indicators) หมายถึง ตัวบงชี้

ใน ระบบการศกึษาหนึ่งที่ตีความหมายโดยการน าไปใชเปรียบเทียบกับระบบการศกึษา 

อื่นในช่วงเวลาเดียวกัน      

         2.2 ตัวบงช้ีแบบอิงตนเอง (Self-referenced Indicators) หมายถึง ตัวบงชี้

ในระบบการศกึษาเดียวกันที่ตคีวามหมายโดยน ามาเปรียบเทียบในชวงเวลาที่แตกตางกัน     

      3. จ าแนกตามลักษณะนิยามของตัวบงชี ้แบงตัวบ่งชีเ้ปน 2 ประเภท คือ      

          3.1 ตัวบงชีแ้บบอัตนัย (Subjective Indicators) เปนตัวบงชีท้ี่มกีารนยิาม

ไวไมชัดเจน เนื่องจากยังขาดการศกึษาหรอืมีความรูในเรื่องดังกล่าวนั้นไมมากนัก การให

นิยามตัวบงชีจ้ึงเปนการใหนิยามในการศกึษาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อสื่อความกันใน

เรื่องนั้นโดยตรง การใชตัวบ่งช้ีประเภทนีจ้ าเปนตองพิจารณาให้รอบคอบ      

          3.2 ตัวบงช้ีแบบปรนัย (Objective Indicators) เปนตัวบ่งชีไ้ดรับการนยิาม

ไวแล้วโดยชัดเจน และมักเปนตัวบงช้ีใชในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหรอื

ติดตามระบบการศกึษาของประเทศตางๆ      

     4. จ าแนกตามลักษณะคาของตวับ่งชี้ ซึ่งแบ่งไดเปน 2 ประเภท ไดแก      

           4.1 ตัวบงชีส้ัมบรูณ (Absolute Indicators) หมายถึง ตัวบงช้ีคาของมัน

บอกปริมาณที่แทจริงและมีความหมายในตัวเอง เชน จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน  

เปนต้น 

          4.2 ตัวบงช้ีสัมพัทธหรอือัตราสวน (Relative or Ratio Indicators) 

หมายถึง ตัวบงชีท้ี่คาเป็นปริมาณเทียบเคียงกับคาอื่นๆ เชน จ านวนนักเรียนตอครูหนึ่งคน 

หรอืจ านวนนิสติระดับบัณฑิตศกึษาต่ออาจารย์หนึ่งคน จะเห็นวาตัวบงช้ีสัมพัทธหรือ 

ตัวบงช้ีอัตราสวนก็คือตัวบ่งชีส้ัมบูรณ์สองตัวน ามาเทียบเคียงกัน เพื่อบงช้ีถึงลักษณะ 

บางอยางนั่นเองดังตัวอยาง จ านวนนักเรียนตอครูหนึ่งคนนั้นก็เปนตัวบ่งชีเ้พื่อบงบอกถึง

ลักษณะความเหมาะสมของอัตราก าลังขาราชการครู เปนตน     

     5. จ าแนกตามลักษณะของตัวแปรที่ใชสรางตัวบ่งชี ้สามารถแบงได้เปน  

5 ประเภท และในแตละประเภทก็แบ่งเปนประเภทยอยๆ ของตัวบ่งชีไ้ดดังตอไปนี ้     

         5.1 จ าแนกตามระดับการวัดตัวแปร หากจ าแจกเชนนี้ตัวบงช้ีก็จะ

ประกอบด้วย 4 ประเภท คือ       

             5.1.1 ตัวบงชีน้ามบัญญัติ (Nominal Indicators)       
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             5.1.2 ตัวบงช้ีเรียงอันดับ (Ordinal Indicators)       

             5.1.3 ตัวบงชีม้าตราชวงหรืออันตรภาคชั้น (Interval Indicators)       

             5.1.4 ตัวบงชีอ้ัตราสวน (Ratio Indicators)      

         5.2 จ าแนกตามประเภทของตัวแปร ประกอบดวย 2 ประเภท คือ       

            5.2.1 ตัวบงช้ีสตอก (Stock Indicators) หมายถึง ตัวบงชี้ที่แสดงถึง

สภาวะหรอืปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เชน ระบบการศกึษา) ณ จุดใดจุดหนึ่ง 

            5.2.2 ตัวบงช้ีการเลื่อนไหล (Flow Indicators) หมายถึง ตัวบงช้ี 

แสดงถึง สภาวะหรือประมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะเปนพลวัต ณ ชวงเวลาใด 

เวลาหนึ่ง      

         5.3 จ าแนกตามคุณสมบัติคาสถิติของตัวแปร ถาจ าแนกตามประเภทนี ้ 

ตัวบงช้ีจะ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ       

            5.3.1 ตัวบงชีท้ี่แจกแจง (Distribute Indicators) ซึ่งหมายถึง ตัวบงชี้ 

ที่แสดงด้วยคาสถิตปิระเภทที่มกีารแจกแจงหรอืการกระจาย เชน สัมประสิทธิ์การกระจาย

หรอืพิสัย เป็นต้น       

           5.3.2 ตัวบงช้ีที่ไมแจกแจง (Non-distribute Indicators) ไดแก ตัวบงช้ี

ที่แสดงด้วยคาสถิติที่ไมกระจายหรือเปนคากลาง เชน คาเฉลี่ย มัธยฐานหรือรอยละ  

เปนตน      

        5.4 จ าแนกตามทฤษฎีระบบ ถาใชทฤษฎีระบบเปนเกณฑจ์ าแนกตัวบงชี้

ก็จะประกอบดวย 3 ประเภท คอื       

           5.4.1 ตัวบงชีด้านปจจัยน าเขา (Input Indicators) ไดแก ตัวบงช้ีที่

เกี่ยวกับทรัพยากรในการด าเนินงานใดงานหนึ่ง เชน การด าเนินงานทางการศกึษา ตัวบงช้ี

แบบนีก้็ไดแก ร้อยละนักเรียนที่บิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ

งบประมาณดานสาธารณูปโภคของโรงเรียน เปนตน       

           5.4.2 ตัวบงชีด้านกระบวนการ (Process Indicators) คือ ตัวบงช้ีที่

แสดงถึงกิจกรรมหรอืวิธีการด าเนินงานในขั้นตอนตางๆ เชน การมีสว่นรวมของชุมชนใน

การจัดการศกึษา การจัดประชุมกรรมการสถานศกึษา เปนตน       

           5.4.3 ตัวบงช้ีด้านผลผลติ (Output Indicators) เปนตัวบ่งชีท้ี่แสดงถึง

ผลส าเร็จของการด าเนินงานหรอืด าเนินกิจกรรมใดๆ ซึ่งหมายรวมถึงผลกระทบผลลัพธ

ด้วย เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอใน
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สถาบันการศึกษาระดับสูง และความพึงพอใจของชุมชนผูปกครองที่มตี่อโรงเรียน      

        5.5 จ าแนกตามลักษณะการใชตัวบงชี ้สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพของ

ระบบการศกึษาในรูปตัวบงชีท้างการศกึษา ที่น าไปใชในกระบวนการบริหารจัดการและ

การพัฒนาการศกึษาโดยเฉพาะในดานการวางแผน การก ากับติดตามและการประเมินผล

ทางการศึกษานั้น รวมถึงการใชตัวบงชีเ้พื่อประโยชนในการด าเนินงานนั้น นักวิชาการ

สามารถน าไปใชไดสองลักษณะไดแก ใชเพื่อบรรยายหรือแสดงใหเห็นถึงสภาพหรือระบบ

การศกึษาในปัจจุบันหรอืของสิ่งนัน้ และใชเพื่อท านายปรากฏการณที่จะเกิดทางการศกึษา

หรอืของสิ่งนั้น ถ้าเปนกรณีแรก เรียกวา ตัวบงชีแ้สดงความหมาย (Expressive Indicators) 

ในขณะที่กรณีหลังเรียกวา ตัวบ่งชีท้ านาย (Predictive Indicators)    

    วรภัทร ภูเจริญ (2550, หน้า 9-12) กลาววาตัวบงชี ้สามารถจะแบงได

หลายลักษณะ เชน     

        1. แบงตามวัตถุประสงค์     

     1.1 เพื่อดูผลการด าเนินการ เพื่อจะไดดูวามีเรื่องใดที่ขาดตกบกพร่อง

เรื่องใดที่ท าแลวไมคุ้มเรื่องใดที่มคีวามเสี่ยงสูงยังสามารถควบคุม (Control) การบริหาร 

ไดไหมและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง (Change) ไดดีหรือไม่ 

     1.2 เพื่อตดิตามโครงการเพื่อดูวากิจกรรมตางๆ เปนไปตามแผนหรอื

ตามยุทธศาสตรหรอืไม จะไดปรับแผนชวยเหลอืพัฒนาฯ ตอไป      

     1.3 เพื่อเตอืนภัย เชน ดูแนวโนม หรอื Trend เชน ประชากรที่เพิ่มขึ้น 

จ านวนผสููงอายุ บัณฑติในสาขาตางๆ ปริมาณน้ าแข็งที่ละลายจากขั้วโลก อุณหภูมิที่รอ้น

ขึน้ของโลก เป็นต้น 

        2. แบงตามหนวยงานที่ถูกวัด ก็จะมีหลายแบบ เชน      

     2.1 แบบที่ใชวัดผลหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง      

     2.2 แบบที่ใชวัดผลการท างานรวมของหลายๆ หนวยงาน (Cross 

Function) ซึ่งเรียกวา Cluster KPI หรอื KPI รวม     

        3. แบงตามลักษณะการวัด      

     3.1 เชงิปริมาณ (Quantitative) จะวัดออกมาเปนตัวเลข ซึ่งบอยครั้ง

นิยมวัดเปนสัดส่วนเป็นรอ้ยละ เพราะวาบางครัง้ถาวัดเปนตัวเลขธรรมดาๆ อาจจะไม่ 
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สะทอนให้เห็นภาพที่ชัดเจน เชน ปริมาณแรงงานตางดาวในประเทศไทยเปนตัวเลขธรรมดา 

ซึ่งไมค่อยชัดแตถ้าเปลี่ยนเปนปริมาณแรงงานตางด้าวในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นในแตละป  

ปริมาณแรงงานตางดาวในประเทศไทยที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วเทียบกับประเทศ 

ที่ก าลังพัฒนา เฉลี่ยปริมาณแรงงานต่างดาวในจังหวัดชายแดน ฯลฯ ตัวบงช้ีในเชิงปริมาณ

แบบเป็นสัดสวนจงึมักลงทายดวยค าวา ตอ่เดอืน ตอป ตอตนทุน ตอยอดขาย เปนตน  

รวมถึงเปนรอยละ       

     3.2 เชิงคุณภาพ (Quality) เชน แบ่งออกเปนระดับ คอื “ดีมาก ดี  

ปานกลาง พอใช ไม่ดี” ที่แบงแบบนีเ้พราะเปนดัชนีที่ยากตอการวัดเป็นตัวเลข เปนเรื่องของ

นามธรรม (Subjective) ซึ่งอาจจะต้องใชการวัดผลดวยการสอบถาม สังเกต ทดสอบ 

ตัดสินดวยผูทรงคุณวุฒิ     

     3.3 เชิงความคืบหนา (Milestone) คือ การวัดระดับความก้าวหนา 

ของโครงการวาไปถึงระยะไหนแลว ระยะ 1 หรอื ระยะ 5 ไดผานความส าเร็จที่เปนจุดวัด 

(Milestone หลักกิโลเมตร) เชน ตอนนี้สามารถผลิตไดเกิน 100 ตันตอวันแลว เปนตน  

หรอืบางทีอาจจะใชในเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) ในเชิงวิเคราะหความหาง (Gap 

Analysis)      

     3.4 เชิงพฤติกรรม (Behavior) คือ วัดอุปนิสัยใหสอดคลองกับเปา  

เชน แบ่งออกเปนระดับ "สมัครเลน มือใหม มีประสบการณ ช านาญ ช้ันครู” เพราะการ

บริหารสมัยใหมจะมีการวัดผลเชิงพฤติกรรม บทบาท นิสัย ทักษะตางๆ ของคนในองคกร  

โดยเฉพาะในการบริหารความรู (Knowledge Management) การบริหารองคกรเรียนรู 

(Learning Organization) เป็นต้น    

    นงลักษณ วิรัชชัย (2551, หน้า 7-8) ไดสรุปประเภทตัวบ่งช้ีได 7  

แบบ ดังนี้      

        1. การจัดแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ แบ่งไดเปน 3 ประเภท คือ  

ตัวบงช้ีดานปัจจัย (Input Indicators) ตัวบงช้ีดานกระบวนการ (Process Indicators) และ

ตัวบงช้ีดานผลผลิต (Output Indicators)     

        2. การจัดแยกประเภทตามลักษณะนิยามของตัวบ่งชี ้แบงไดเปน 2 

ประเภท คือ ตัวบงช้ีแบบอัตนัย (Subjective Indicators) และตัวบ่งชีแ้บบปรนัย (Objective 

Indicator)   
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         3. การจัดแยกประเภทตามวิธีการสราง แบงไดเปน 3 ประเภท คือ  

ตัวบงช้ีตัวแทน (Representative Indicators) เปนตัวบ่งชี้ที่สรางขึ้นจากตัวแปรเพียงตัวเดียว

ใหเป็นตัวแทนตัวแปรอื่นๆ ตัวบงช้ีแยก (Disaggregate Indicators) เปนตัวบงช้ีที่มสีถานะ 

คลายกับตัวแปร หรอืตัวบ่งชีย้อย โดยที่ตัวบ่งช้ียอยแตละตัวเปนอิสระตอกัน และบงช้ี

ลักษณะ หรอืปริมาณของสภาพที่ตองการศกึษาเฉพาะดานใดด้านหนึ่งเพียงดานเดียว  

การที่จะบงชี้สภาพองค์รวมจะตองใชตัวบ่งชีย้อยทุกตัวรวมกันทั้งชุด ตัวบงชีป้ระกอบ 

(Composite Indicators) เปนตัวบ่งช้ีที่เกิดจากการรวมตัวแปรหลายๆ ตัวเขาดวยกัน  

โดยใหน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรตามที่เปนจรงิ ตัวบ่งชีช้นิดนีใ้หสารสนเทศที่มีคุณคา 

มคีวามเที่ยง และความตรงสูงกว่าตัวบ่งชีส้องประเภทแรก จงึเปนประโยชนตอการวางแผน 

การก ากับ ตดิตาม และการประเมิน และเป็นที่นยิมใชกันมากในปจจุบัน    

        4. การจัดแยกประเภทตามลักษณะตัวแปรที่ใช้สร้างตัวบงช้ี การจัดวิธีนี้

แยกประเภทที่ส าคัญได 3 วิธี วิธีแรก คือ การจัดแยกประเภทตัวบงชีก้ารศกึษาตามระดับ

การวดัของตัวแปร วิธีนี้จัดแยกไดเปน 4 ประเภท คือ ตัวบงช้ีนามบัญญัติ (Nominal 

Indicators)  ตัวบงช้ีเรียงอันดับ (Ordinal Indicators) ตัวบงช้ีอันตรภาค (Interval Indicators) 

และตัวบงชีอ้ัตราสวน (Ratio Indicators) วิธีที่สอง คอื การจัดแยกประเภทตัวบงชี้

การศกึษาตามประเภทของตัวแปร วิธีนี้จัดแยกไดเปน 2 ประเภท คอื ตัวบงช้ีสตอก (Stock 

Indicators) และตัวบงช้ีการเลื่อนไหล (Flows Indicators) วธิีที่สาม คอื การจัดแยกประเภท

ตามคุณสมบัติทางสถิติของตัวแปร วิธีนี้จัดแยกไดเปน 2 ประเภท คอื ตัวบงช้ีเกี่ยวกับ 

การแจกแจง (Distributive Indicators) เชน สัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of 

Variation) และตัวบงชีไ้ม่เกี่ยวกับการแจกแจง (Non – Distributive Indicators) เชน คาเฉลี่ย 

มัธยฐานของตัวแปร     

        5. การจัดแยกประเภทตามลักษณะคาของตัวบงชี ้แบงไดเปน 2 ประเภท 

คือ ตัวบงชีส้มบรูณ (Absolute Indicators) หมายถึง ตัวบงช้ีที่คาของตัวบงช้ีบอกปริมาณที่

แท้จรงิ และมีความหมายในตัวเอง คอื ตัวบงช้ีสัมพัทธ หรอืตัวบงชีอ้ัตราส่วน (Relative or 

Ratio Indicators) หมายถึง ตัวบงช้ีที่คาของตัวบ่งช้ีเปนปริมาณเทียบเคียงกับค่าอื่นๆ เชน 

จ านวนนักเรียนตอครู 1 คน สัดสวนของครูวุฒิปริญญาโท     

        6. การจัดแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย 

แบงไดเปน 3 ประเภท คือ ตัวบงช้ีอิงกลุม (Norm-referenced Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชี้

ที่มกีารแปลความหมายเทียบกับกลุ่ม ตัวบงช้ีอิงเกณฑ (Criterion-referenced Indicators) 
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หมายถึง ตัวบ่งชีท้ี่มกีารแปลความหมายเทียบกับเกณฑที่ก าหนดไว และตัวบงชีอ้ิงตน 

(Self-referenced Indicators) หมายถึง ตัวบงชีท้ี่มกีารแปลความหมายเทียบกับสภาพเดิม  

ณ จุด หรอืชวงเวลาที่ตางกัน     

        7. การจัดแยกประเภทตามลักษณะการใชตัวบงชี้ แบงตามการใชตัวบงช้ี

ในการวิจัยได เปน 2 ประเภท คอื ตัวบงชีแ้สดงความหมาย (Expressive Indicators) และ

ตัวบงช้ีท านาย (Predictive Indicators) และแบ่งตามการใชตัวบงชีใ้นการก ากับโครงไดเปน 

2 ประเภท คือ ตัวบงช้ีผลการปฏิบัติ (Performance Indicator) และตัวบงช้ีตามขอก าหนด 

(Compliance Indicator)    

   จากที่กลาวมาสรุปไดวา ประเภทของตัวบงช้ีสามารถแบ่งออกไดตามความ

เหมาะสมและลักษณะของการด าเนินงานในแตละองคกร ซึ่งในการจ าแนกประเภทของ 

ตัวบ่งชีน้ั้นคุณลักษณะของตัวบงช้ีตองมลีักษณะเปนรูปธรรมสามารถวัดได    
 

  2.3 คุณสมบัติของตัวบ่งชี้ที่ดี  

      คุณสมบัติของตัวบ่งชีท้ี่ดี ซึ่ง ศริิชัย กาญจนวาสี (2550, หน้า 84-86)  

ไดน าเสนอไวพอสรุปไดดังตอไปนี ้   

         1. ความเที่ยงตรง (Validity) ตัวชี้วัดที่ดีจะตองบงชีไ้ดตามคุณลักษณะ 

ทีต่องการวัดอยางถูกต้องแมนย า ตัวบงชีท้ี่สามารถชี้ไดแมนย าตรงตามคุณลักษณะที่ 

มุงวัดนั้นมีลักษณะ ดังนี้     

            1.1 มคีวามตรงประเด็น (Relevant) ตัวบงช้ีตองชี้วัดไดตรงประเด็น   

มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์หรือเกี่ยวของโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุงวัด เชน กระดาษลิทมัส 

เปนตัวบ่งชีส้ภาพความเปนกรด/ดางของสารละลาย GPA ใชเปนตัวบงช้ีผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนโดยทั่วไป เป็นต้น     

            1.2 มคีวามเปนตัวแทน (Representative) ตัวบงช้ีตองมีความเปน 

ตัวแทน คุณลักษณะที่มุงวัด หรอืมีมุมมองที่ครอบคลุมองคประกอบส าคัญของ

คุณลักษณะที่มุง่วัดอยางครบถวน เชน อุณหภูมริางกายเป็นตัวบ่งชีส้ภาวะการมไีขของ 

ผูปวย คุณภาพของผูท าหนาที่ประชาสัมพันธ สามารถชีว้ัดดวยลักษณะการให้สารสนเทศ 

ความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการ ลักษณะการพูดจา สหีนาทาทางของการให

บริการ เปนตน  
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          2. ความเช่ือมั่น (Reliability) ตัวบงช้ีที่ดีจะตองบงชีคุ้ณลักษณะที่มุงวดัได

อยางน่าเชื่อถือ คงเส้นคงวา หรอืบ่งชีไ้ดคงที่เมื่อท าการวัดซ้ าในชวงเวลาเดียวกัน ตัวบงช้ีที่

สามารถชี้ไดอยางคงเส้นคงวา เมื่อท าการวัดซ้ านั้น มีลักษณะดังนี้     

           2.1 มคีวามเปนปรนัย (Objectivity) ตัวบงช้ีตองชีว้ัดไดอยางเปนปรนัย  

การตดัสินใจเกี่ยวกับค่าของตัวบ่งชี้ ควรขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยู่หรอืคุณสมบัติของสิ่งนัน้

มากกว่าที่จะขึน้อยูกับความรูสึกตามอัตวิสัย เชน การรับรู้ประสิทธิภาพของหลักสูตรกับ

อัตราการส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ต่างเป็นตัวบ่งชีต้ัวหนึ่งของคุณภาพ

หลักสูตร แตอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรจะเปนตัวบ่งชีท้ี่วัดได

อยางมีความเป็นปรนัยมากกวาการรับรูประสิทธิภาพของหลักสูตร     

           2.2 มีความคลาดเคลื่อนต่ า (Minimum Error) ตัวบงช้ีตองช้ีวัดได้ 

อยางมคีวามคลาดเคลื่อนต่ า คาที่ไดจะตองมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ เชน คะแนน

ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบกับคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการตอบตามปฏิกิริยาหรอืสังเกต 

อยางไมเปนทางการตางเป็นตัวบ่งชีต้ัวหนึ่งของความส าเร็จของการฝกึอบรม แตคะแนน

ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบจะเปนตัวบ่งชีท้ี่นาเชื่อถอืหรือมีความคลาดเคลื่อนจากการวัด

ต่ ากวา    

         3. ความเปนกลาง (Neutrality) ตัวบงช้ีที่ดจีะตองบงช้ีดวยความเปนกลาง

ปราศจากความล าเอียง (Bias) ไมโนมเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ไมชี้น าโดยการเน้น 

การบ่งช้ีเฉพาะลักษณะความส าเร็จ หรอืความล้มเหลวหรอืความไมยุติธรรม    

         4. ความไว (Sensitivity) ตัวบงช้ีที่ดจีะตองมคีวามไวตอคุณลักษณะ 

ทีมุ่ง่วัด สามารถแสดงความผันแปรหรอืความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยาง

ชัดเจน โดยตัวบ่งชีจ้ะตองมีมาตรและหนวยวัดที่มคีวามละเอียดเพียงพอ เชน ตัวบงชีร้ะดับ

การปฏิบัติไมควรมีความผันแปรที่แคบ เชน ไมปฏิบัติ (0) และปฏิบัติ (1) แตควรมีระดับของ

การปฏิบัติที่มีการระบุความแตกตางของคุณภาพอยางกวางขวางและชัดเจน เช่น ระดับ 0 

ถึง 10 เป็นต้น 

         5. สะดวกในการน าไปใช (Practicality) ตัวบงช้ีที่ดีจะตองสะดวกใน 

การน าไปใช  ใชไดดี และได้ผลโดยมีลักษณะดังนี ้    
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            5.1 เก็บขอมูลงาย (Availability) ตัวบงชีท้ี่ดจีะตองสามารถน าไปใชวัด

หรอืเก็บข้อมูลไดสะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจ นับ วัด หรอืสังเกต 

ไดงาย     

            5.2 แปลความหมายงาย (Interpretability) ตัวบงช้ีทีด่ีควรใหคา 

การวัดที่มจีุดสูงสุด และต่ าสุด เขาใจงายและสามารถสรางเกณฑตัดสินคุณภาพไดงาย    

   Johnstone กลาววา ตัวบงช้ีที่มคีุณภาพซึ่งจะใชเปนสารสนเทศในการบริหาร

และการจัดการระบบการศึกษาควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ 4 ประการ (นงลักษณ วิรัชชัย, 

2551, หนา้ 15)      

        1. ตัวบงชีค้วรมีความทันสมัย ทันเหตุการณ เหมาะสมกับเวลา 

และสถานที่ สารสนเทศที่ไดจากตัวบงชีต้องสามารถบอกถึงสถานะ และแนวโนม 

การเปลี่ยนแปลงหรอืสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตไดทันเวลาใหผูบ้ริหารสามารถ

ด าเนนิการแกปัญหาไดทันทวงที    

        2. ตัวบงช้ีควรตรงกับความตองการหรอืจุดมุงหมายของการใชงาน 

ตัวบงชีท้ีส่ร้างขึ้น เพื่อใชในการก าหนดนโยบายการศกึษาไมควรจะมีลักษณะเปนแบบ

เดียวกับตัวบ่งชีท้ี่สรางขึ้นมาเพื่อใชในการบรรยายสภาพของระบบการศกึษา แตอาจจะมี

ตัวบ่งชีย้อยบางตัวเหมอืนกันได      

        3. ตัวบงชีค้วรมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของการวัด คือ มีความตรง 

ความเที่ยง ความเป็นปรนัยและใชปฏิบัติได้จรงิ คุณสมบัติขอนีม้ีความส าคัญมากในการ 

สรางหรอืการพัฒนาตัวบงชี้จงึตองมกีารตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชีทุ้กครั้ง      

        4. ตัวบงชีค้วรมีกฎเกณฑการวัด (Measurement Rules) ทีม่ีความเปน 

กลาง มีความเปนทั่วไป และใหสารสนเทศเชิงปริมาณที่ใชเปรียบเทียบกันไดไมวาจะ 

เปนการเปรียบเทียบระหวางจังหวัด ระหวางเขตในประเทศใดประเทศหน่ึง หรอื 

การเปรียบเทียบระหวางประเทศ   
 

  2.4 ประโยชนของตัวบ่งชี ้ 

      นงลักษณ วิรัชชัย (2545, หน้า 28–34) ไดรวบรวมความคิดของนัก

การศกึษาหลายท่านที่กลาวถึงประโยชนของตัวบงชี ้เชนจอหนสโตน (Johnstone, 1981) 

เบอรสตายน โอกสและกีตัน (Burstein Oakes and Guiton, 1992) เรนิสโนแลนและเรสนิค 

(Resnick Nolan and Resnick, 1995) สรปุไดวา ตัวบงชี้มีประโยชนโดยตรงในดานการ



107 
 

บริหาร เพื่อใชในการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการจัดการศกึษาใชในการวาง

แผนการ ก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ใชในการประกันคุณภาพ

ที่แสดงถึงความรับผดิชอบตอหน้าที่และเปาหมายที่ตรวจสอบได ทั้งยังสามารถใชใน 

การจัดล าดับและประเภทของการจัดการศกึษาได้ 
 

  2.5 การพัฒนาตัวบงชี้  

     Johnstone (นงลักษณ วิรัชชัย, 2551, หนา้ 8-15) ไดสรุปรวมขั้นตอน 

การพัฒนาตัวบงชีก้ารศกึษารวม 6 ขัน้ตอน มีขั้นตอนแรกเปนการก าหนดวัตถุประสงคของ 

การพัฒนาตัวบงชีท้างการศึกษา ขั้นตอนที่สองเปนการนิยามตัวบงชีท้างการศึกษา ขั้นตอน

ที่สามเปนการเก็บรวบรวมขอมล ูขั้นตอนที่สี่เปนการสรางตัวบ่งชีท้างการศกึษา ขัน้ตอน 

ทีห่้าเป็นการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งช้ีทางการศกึษา และขั้นตอนสุดทายเปนการ

น าเสนอรายงาน ซึ่งในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้  

     1. การก าหนดวัตถุประสงค (Statement of Purpose)    

        ในการพัฒนาตัวบ่งชีท้างการศกึษาขั้นตอนแรก นักวิจัยจ าเป็นตองมี 

การก าหนด วัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบ่งชีท้างการศกึษา นักวิจัยต้องทราบวาจะ

น าเอาตัวบงช้ีที่พัฒนาขึน้นั้นไป ใชประโยชนในดานใดและอย่างไร วัตถุประสงคส าคัญ 

ของการพัฒนาตัวบ่งชีท้างการศึกษา คือเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบงชีท้ี่

พัฒนาขึ้นเพื่อน าตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาไดไปใชในประโยชนที่ส าคัญ 3 ประการ คือ การบรรยาย

สภาพของระบบการศกึษา  การแสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของระบบการศกึษา และ

การเปรียบเทียบระบบการศกึษากับเกณฑ รวมทั้งเปรียบเทียบระหวางระบบการศึกษา 

นอกจากนีก้ารใชประโยชน์ จากตัวบ่งชีท้างการศกึษามีวัตถุประสงคส าคัญในการบริหาร

พัฒนา และการ วิจัยการศึกษาในดานตางๆ โดยตัวบงชีท้างการศกึษาที่พัฒนาขึน้เพื่อใช

ประโยชนที่ตางกัน  จะมีลักษณะตางกัน ดังนัน้ นักวิจัยจงึตองก าหนดวัตถุประสงค์ในการ

พัฒนาตัวบงช้ีทางการศกึษาใหชัดเจนวาจะพัฒนาตัวบงช้ีทางการศกึษาเพื่อใชประโยชน

ในดานใด และการก าหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงช้ีที่ชัดเจนยอมสงผลใหไดตัวบ

งช้ีที่มคีุณภาพสูง และเปนประโยชนตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

     2. การนยิาม (Definition) ตัวบงช้ีทางการศกึษา     

        การก าหนดนิยามตัวบงช้ีทางการศึกษาจะเปนตัวชี้น าวิธีการที่จะตองใช

ในขั้นต่อไปของกระบวนการพัฒนาตัวบงช้ีการศกึษา นักวิจัยตองก าหนดดวยวาตัวบงช้ี

การศกึษาประกอบดวยตัวแปรยอยอะไร และรวมตัวแปรยอยเปนตัวบ่งชีอ้ยางไร ดังนัน้
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การก าหนดนิยามตัวบงช้ีการศกึษา ประกอบดวยการก าหนดรายละเอียด 3 ประการ 

ประการแรกคือ ก าหนดสวนประกอบ (Components) หรอืตัวแปรยอย (Components 

Variables) ของตัวบงช้ีทางการศกึษา ซึ่งต้องอาศัยความรูจากทฤษฎีและประสบการณ

ศกึษาตัวแปรย่อยที่เกี่ยวของสัมพันธ (Related) และตรง (Relevant) กับตัวบ่งชีก้ารศกึษา  

แลวตัดสินใจวาจะใชตัวแปรยอยเหลานั้นเปนจ านวนเทาใด และใชประเภทใดในการพัฒนา

ตัวบงช้ี ประการที่สอง คือ การก าหนดวิธีรวม (Combination Method) ตัวแปรยอยตอง

ศกึษาและตัดสินใจเลือกวิธีการรวมตัวแปรยอยเพื่อใหไดตัวบงช้ีทางการศกึษา ซึ่งโดยทั่วไป 

ท าไดในสองรูปแบบ คอื การรวมตัวแปรยอยดวยการบวก (Addition) และคูณ 

(Multiplication) การก าหนดวิธีรวมตัวแปรโดยทั่วไปการรวมตัวแปรมักจะนิยมใชกันสองวิธี 

คือ การรวมทางพีชคณิต (Additive) และการรวมแบบทวีคูณ (Multiplicative) มแีนวคิด

หลักการที่แตกตางกัน ดังนี้     

       2.1 การรวมทางพีชคณิต (Additive) มแีนวคิดวาตัวแปรแตละตัวสามารถ

ทดแทน หรอืชดเชยไดด้วยตัวแปรอีกตัวหนึ่ง ซึ่งท าใหไดตัวบงช้ีมีคาไมเปลี่ยนแปลง 

ดังสมการ   

           I = V1+V2         

     I      คือ ตัวบงช้ี      

     V1   คือ คาของตัวแปรที่ 1       

     V2   คือ คาของตัวแปรที่ 2     

          การรวมตัวแปรองค์ประกอบดวยวิธีนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ

ระบบตั้งแต 2 ระบบขึน้ไปวามีความแตกตางกันกี่หนวยในเรื่องที่มุง่ศึกษา      

    2.2 การรวมแบบทวีคูณ (multiplicative) มีแนววัดตรงกันขามกับ 

การรวมตัวแปรทางพีชคณิต คอื มกีารเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรตัวหนึ่งตั้งอยูบนพืน้ฐาน

ของตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ไมสามารถทดแทนหรอืชดเชยกันได กลาวคือ ตัวบงชีท้ี่พัฒนาขึน้จะ

มคี่าสูงไดตอเมื่อตัวแปรองคประกอบทุกตัวมีคาสูงทั้งหมด และตัวแปรองค์ประกอบแตล่ะ

ตัวตองเสริมซึ่งกันและกันจึงจะสงผลต่อคาของตัวบงช้ี สมการการรวมแบบทวีคูณของตัว

แปร V1 และ V2 เปนดังนี้   

     I = V1.V2   
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     การรวมตัวแปรแบบทวีคูณมักจะใชเมื่อตองการเปรียบเทียบระบบ 

ตั้งแต 2 ระบบขึน้ไปวาระบบหนึ่งมคีาตัวบ่งชีสู้งกวาอีกระบบหนึ่งอยูกี่เทาหรอืคิดเปนรอย

ละเทาไร       

     ประการที่สาม การก าหนดน้ าหนัก (Weight) การรวมตัวแปรยอย 

เขาเป็นตัวบงชีก้ารศกึษา นักวิจัยตองก าหนดน้ าหนักตัวแปรยอย อาจก าหนดใหมีน้ าหนัก

เทากันหรือตางกันก็ได้ 

     การก าหนดรายละเอียดสามประการส าหรับการนิยามตัวบ่งชี้

การศกึษา Johnstone อธิบายวาท าได 3 วิธี คอื   

         1. การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารศกึษาโดยการใชนิยามเชิงปฏิบัติการ 

(Pragmatic Definition) การสรางตัวแปรประเภทนี้ มักเปนการคัดเลือกตัวแปรจ านวนหนึ่ง

เทาที่หาได หรอืที่มอียูมาใชหรอืชีส้ภาพใดสภาพหนึ่ง ซึ่งอาจเปนลักษณะตัวบ่งชี้แทนหรอื

ตัวบงช้ีผสม โดยการเลือกตัวแปรนั้นจะอาศัยดุลยพิจ ข้อพิจารณาของผูสรางเองซึ่งตอง

ระมัดระวังและมีเหตผุลที่ดใีนการเลือกสรรตัวแปร      

         2. การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารศึกษาโดยอาศัยนิยามเชงิทฤษฎี (Theoretical 

Definition) สร้างโดยเลือกกลุมตัวแปรที่มคีวามสัมพันธกับสภาวะ หรอืคุณลักษณะที่สนใจ

แลวจดัล าดับความส าคัญของตัวแปรโดยการก าหนดน้ าหนักของ 

ตัวแปรตามเหตผุลหรอืพืน้ฐานทางทฤษฎีเพื่อสังเคราะหตัวแปรขึ้นเปนตัวบ่งชี้ 

             3. การพัฒนาตัวบ่งชีก้ารศึกษาโดยอาศัยนิยามเชงิประจักษ 

(Empirical Definition) สร้างโดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษในการจัดกลุ่มความสัมพันธของ 

ตัวแปร การก าหนดน้ าหนักของตัวแปร โดยใชวิธีการทางสถิติเปนหลัก เชน การวิเคราะห

องคประกอบ  การจ าแนกวิเคราะหเ์ปนนิยามที่นักวิจัยก าหนด วาตวับงช้ีการศกึษา

ประกอบดวยตัวแปรย่อยอะไร และก าหนดรูปแบบวิธีการรวมตัวแปรใหไดตัวบ่งชี้ โดยมี

ทฤษฎี เอกสารวิชาการ  หรืองานวิจัยเปนพืน้ฐาน มีความเหมาะสมและเปนที่นิยมใชกัน     

   เมื่อพจิารณาวิธีการนิยามตัวบ่งชีท้ั้ง 3 วิธีของ Johnstone ที่กลาวขางต้น

เปรียบเทียบ กับวธิีการนยิามตัวแปร 2 วิธีที่ใชในการวิจัยทั่วไป จะเห็นได้ว่า Johnstone  

ใหความส าคัญกับการนยิาม ระดับนามธรรมตามทฤษฎี หรอืการนยิามโครงสรางที่มี

ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเปนพืน้ฐานในการนิยาม วธิีการนยิามตัวบงชีท้ั้ง 3 วิธี 

โดยเฉพาะสองวิธีหลังของ Johnstone ลวนแตตองมทีฤษฎีเปนหลักทั้งสิน้ จงึกลาวไดวาการ
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นิยามทุกวิธีในสวนของการก าหนดตัวแปรยอย และการก าหนดวธิีการรวมตัวแปรเปนนิ

ยามโครงสร้างตามทฤษฎีทั้งสิน้ สวนการแบงประเภทวิธีการนยิามนั้นเปนเพียงการแบง 

โดยใชเกณฑมาก าหนดวาน้ าหนักตัวแปรย่อยจะใชทฤษฎี หรอืขอมลูเชิงประจักษ์เทานั้น 

สรุปไดวานิยาม เชิงประจักษมีลักษณะเทียบเคียงไดกับนิยามเชิงทฤษฎี ตางกันที่การ

ก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยในวิธีแรกใชทฤษฎี ส่วนในวิธีหลังใชขอมูลเชิงประจักษ์    

   3. การรวบรวมขอมูล (Data Collection)    

        ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลในกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชีก้ารศึกษา คอื  

การด าเนินการวัดตัวแปร ยอยไดแก การสรางเครื่องมือส าหรับวัด การทดลองใชและ

ปรับปรุงเครื่องมอื ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื การก าหนดกลุ่มประชากร

และกลุ่มตัวอยาง การออกภาคสนามเพื่อใชเครื่องมือเก็บขอมูล และการตรวจสอบ

คุณภาพขอมูลที่เปนตัวแปรยอยซึ่งจะน ามารวมเป็นตัวบงช้ีการศกึษา    

   4. การสราง (Construction) ตัวบงช้ีการศกึษา    

        นักวิจัยสรางสเกลตัวบงชีก้ารศกึษาโดยน าตัวแปรยอยที่ไดจากการ

รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์รวมใหไดเปนตัวบงชีก้ารศกึษาโดยใชวิธีการรวมตัวแปรยอย 

และก าหนดน้ าหนักตัวแปรยอย ตามที่ไดนิยามตัวบ่งชี้การศกึษาไว้  

   5. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check) ตัวบงชีก้ารศกึษา     

        ตัวบงช้ีการศกึษาที่มคีุณภาพควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ 4 ประการ  

คือ ประการแรก ควรมีความทันสมัยเหมาะสมกับเวลา สถานที่ ตองบอกถึงแนวโนม 

การเปลี่ยนแปลง ประการที่สอง ตัวบงชีก้ารศกึษาควรตรงกับความตองการหรอื

จุดมุ่งหมายของการใชงาน ประการที่สาม ตัวบงช้ีการศึกษาควรมีคุณสมบัติของการวัด คอื 

มีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความเปนปรนัย และปฏิบัติไดจรงิ ประการสุดทาย  

ตัวบงช้ีการศกึษาควรมีเกณฑก์ารวัดความเปนกลางทั่วไป และใหส้ารสนเทศเชิงปริมาณที่

ใชเปรียบเทียบกันไดไมว่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหวางจังหวัด ระหวางเขตหรอืการ

เปรียบเทียบระหวางประเทศ    

   6. การจัดเขาบริบทและการน าเสนอรายงาน (Contextualization and 

Presentation)        

        หลังจากที่นักวิจัยไดสรางและตรวจสอบคุณภาพของตัวบงช้ีการศกึษา

แลว ต้องวิเคราะหขอมูลใหไดคาของตัวบงชีก้ารศกึษาที่เหมาะสมกับบริบท (Context)  
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โดยอาจวิเคราะห์ตีความ แยกระดับตามเขตการศกึษา จังหวัด อ าเภอ โรงเรียน หรือแยก

ตามประเภทของบุคลากร   

   รัตนะ บัวสนธ (2550, หน้า 208-225) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาตัวบงชี้

และเทคนิคการพัฒนาตัวบ่งชีส้รุปโดยสังเขป ไดดังนี้    

       1. ขัน้ตอนการพัฒนาตัวบ่งชี้ แบงออกเปน 3 ขั้นตอนใหญๆ ดังนี้    

    1.1 ขัน้การสรางตัวบงชี ้ในขั้นตอนการสรางตัวบ่งชีม้ี 5 ขั้นตอน ไดแก่     

         1.1.1 การก าหนดวัตถุประสงค กอนที่จะสรางตัวบ่งชีใ้ดๆ ก็ตาม 

ผูสร้างตัวบงชีจ้ักต้องตอบตนเองใหไดเบือ้งตนวาจะน าตัวบ่งชีท้ี่จะสรางไปใช้ประโยชนใน

เรื่องใดและน าไปใชอยางไร โดยเฉพาะตัวบงชีท้างการศึกษานั้นก็มักจะน าไปใชประโยชน

เกี่ยวกับการบรรยายสภาพของระบบการศกึษา การแสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบการศกึษา และการเปรียบเทียบระบบการศกึษากับเกณฑตลอดจนการเปรียบเทียบ

ระหวางระบบการศกึษา การน าตัวบงชีไ้ปใชตามวัตถุประสงคที่แตกตางกันนี ้ยอมท าให้

ลักษณะตัวบงช้ีที่จะสรางขึ้นแตกตางกันไปดวย      

         1.1.2 ก าหนดนิยามของตัวบงช้ี การนยิามหรอืใหความหมายตัวบงชีก้็

มีลักษณะคลายกันกับการใหค านยิามตางๆ ในการวิจัยนั่นเอง ซึ่งโดยทั่วไปแลวก็จะให

นิยามได 3 แบบ ไดแก่      

      1) การใหนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) จะอาศัยทฤษฎี

และขอมูล แนวคิดตางๆ จากเอกสารและงานวิจัยมาประกอบการใหนิยาม โดยที่นักวิจัย

หรอืผูสรางตวับ่งชีจ้ะไมใช ประสบการณสวนตัวหรอืความคิดเห็นมานิยาม หรอืถาใชก็น้อย

มาก การนิยามเชิงทฤษฎีจะเริ่มตัง้แตการใชทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท าการคัดเลือกตัว

แปรยอย การรวมตัวแปรย่อยประกอบกันเขาเปนตัวบงช้ี และการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย

อยโดยอาศัยสูตร หรอืโมเดลการสรางตัวบงช้ีตามที่มีผู้พัฒนาไวแลว       

      2) การใหนิยามเชิงประจักษ (Empirical Definition) เปนการนยิาม

ที่ตองอาศัย ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยพืน้ฐาน ก าหนดนิยามวาตัวบงชีด้ังกลาวประกอบ

ด้วยตัวแปรยอยอะไร และวิธีการรวมตัวแปรยอยใหเปนตัวบงช้ี แตจุดตางอยู่ที่การก าหนด

น้ าหนักของตัวแปรแตล่ะตัวที่จะน ามารวมกันเปนตัวบงชีจ้ะอาศัยการวิเคราะหขอมูล 

เชงิประจักษ ซึ่งการใหนิยามแบบนีน้ิยมใชกันมาก   
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         3) การใหนิยามเชิงปฏิบัติการ (Pragmatic Definition) จะใชในกรณี

ที่มกีารเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรยอยและตัวบงช้ีไวแลว มีฐานขอมูลหรอืสราง 

ตัวแปรประกอบจากตัวแปรยอยๆ หลายตัวไวแลว โดยที่ในการนยิามนั้นก็จะท าการ

คัดเลือกตัวแปรเหล่านี้ขึน้มาจ านวนหนึ่ง แลวรวมเขาดวยกันเปนตัวบงชีโ้ดยอาศัย

วิจารณญาณของผู้สร้างตัวบ่งชีเ้ปนส าคัญ วิธีนิยามตัวบงช้ีแบบนีไ้มคอยจะนิยมใชเพราะ 

คอนขางจะมีจุดอ่อนมาก      

         1.1.3 การคัดเลือกตัวแปรที่เปนองคประกอบของสิ่งที่มุง่ศกึษาใน

ขั้นตอนนีจ้ะตองเริ่มด้วยการก าหนดคุณลักษณะของสิ่งที่มุ่งศึกษาใหชัดเจน โดยอาศัย

ความรูจากเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของแลวท าการคัดเลือกตัวแปรที่เกี่ยวของ

ทั้งหมดหรอืที่ครอบคลุมคุณลักษณะของสิ่งที่มุงศกึษามารวมสร้างเปนองคประกอบหรอื

ตัวบงช้ีของสิ่งดังกล่าว การคัดเลือกตัวแปรนี้สิ่งที่ตองพึงระวังก็คือ การคัดเลือกตัวแปร

หลายตัวที่มคีวามสัมพันธ์ระหวางกันสูง หรอืตัวแปรที่มุงวัดคุณลักษณะเดียวกัน ถาเปน 

เชนนีไ้มควรจะเลือกหลายตัว แตควรจะเลือกน ามาใชเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งที่มคีวามสัมพันธ

กับสิ่งที่มงุศึกษาสูงกวา หลังจากนี้จงึคัดเลือกตัวแปรอื่นๆ ที่มคีวามสัมพันธกับสิ่งที่มุง่

ศกึษารองลงมาตามล าดับ      

         1.1.4 การก าหนดวิธีการรวมตัวแปร วิธีการที่ใชรวมตัวแปรเพื่อ

ก าหนดตัวบ่งชีห้รอืองคป์ระกอบเขาดวยกันนิยมใชอยู 2 วิธี ไดแก่      

       1) การรวมทางพีชคณิตแบบบวก (Additive) จะท าไดเมื่อตัวแปร

ทุกตัวมี ความส าคัญเทากันและสามารถใชทดแทนกันได้ และเมื่อน ามาใชทดแทนกันแลวก็

ไมท าใหคาตัวบงชีน้ั้นแปรเปลี่ยนไป       

      2) การรวมแบบคูณ (Multiplication) วิธีนีม้ีขอตกลงเบื้องตน้ที่

ส าคัญ คอื การเปลี่ยนแปลงของคาตวัแปรหนึ่งขึ้นอยูกับอีกตัวแปรหนึ่ง ซึ่งตัวแปรทั้งสอง

ไมสามารถน ามาใชทดแทนกันได กลาวคือ ตัวบงชีท้ี่พัฒนาขึน้จะมีคาสูงไดก็ตอเมื่อตัวแปร

ทั้งหมดมคีาสูงและแตล่ะตัวจะตองเสริมซึ่งกันและกันจึงจะสงผลตอคาตัวบงชี ้   

         1.1.5 การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรท าได 2 วิธี คอื 

ก าหนดน้ าหนัก ความส าคัญของตัวแปรใหเทา (Equal Weight) ซึ่งการก าหนดน้ าหนัก 

ใหแตกตางกันนีอ้าจพิจารณา ความส าคัญของตัวแปรโดยใชเวลา (Time Taken) และ 

คาใชจา่ย (Cost) ที่เกี่ยวของกับตัวแปรเปนเกณฑพิจารณา หรอือาจใชวิธีการอื่นๆ ก็ได  

เชน การตัดสินโดยผูเชี่ยวชาญ (Empirical Data) วิธีการนี้จะใชเทคนิคทางสถิตวิิเคราะห์ 
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ขอมลูเพื่อก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรแตละตัว เชน อาจใชการวิเคราะหองค

ประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) การวิเคราะหก์ารจ าแนก (Discriminate Analysis) และการวิเคราะหส์หสัมพันธ

คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) เปนตน ทั้งนี้แนะน าว่าควรใชการวิเคราะห์

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ท าการวิเคราะห ์   

         1.2 ขัน้การตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี ้นับวาเปนสิ่งส าคัญเพื่อสราง 

ความมั่นใจใหกับผใูชสารสนเทศเกี่ยวกับตัวบงช้ีที่พัฒนาขึน้นีว้าเปนตัวบ่งชีม้ีคุณสมบัติที่ดี 

โดยเฉพาะการตรวจสอบความตรง (Validation) ของตัวบงช้ี นอกจากนั้นแลว หากเปน 

ตัวบงช้ีทางการศกึษาก็ควรจะตองตรวจสอบคุณภาพที่ส าคัญๆ 4 ประการ ไดแก  

ประการแรกความทันสมัย เหมาะสมในการน าไปใชไดสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น

ในปจจุบันและอนาคต นั่นคือตัวบงช้ีตองสามารถน าไปใชไดอยางทันเหตุการณ ประการที่

สองตรงกับความตองการหรอืจุดมุงหมายในการใชงาน วัตถุประสงคการใชงานทีแ่ตกตาง

กันยอมตองการลักษณะของตัวบงช้ีที่แตกตางกันไปด้วย ประการที่สามมคีุณสมบัติที่ดี 

ตามเกณฑก์ารวัด เชน มีความตรง ความเที่ยง ความเป็นปรนัย เปนตน และ 

ประการสุดทายมีกฎการวัดที่เปนกลางมีความเปนนัยทั่วไปไม่ล าเอยีง 

        1.3 ขัน้ตอนการเขาบริบทและการน าเสนอรายงาน ภายหลังจาก

ตรวจสอบคุณภาพตัวบงชีแ้ลว นักวิจัยหรือผสูรางตัวบ่งช้ีจะตองท าการวิเคราะหข้อมูล 

ใหไดคาตัวบ่งชีท้ี่เหมาะสมกับบริบทในการน าไปใช เชน ถาเปนตัวบงช้ีทางการศกึษาก็

อาจจะท าการวิเคราะห จ าแนกตีความหมายตัวบงช้ีตามระดับเขตการศกึษาเขตพื้นที่

การศกึษา โรงเรียนหรือจ าแนกตามประเภทบุคลากรทางการศกึษา ตลอดจนวิเคราะห

ตีความในระดับมหัพภาคก็ได หลังจากนั้นจงึรายงานน าเสนอคาตัวบงช้ีให้กับผูเกี่ยวของ

หรอืผใูช้ตัวบงชีไ้ดทราบเพื่อจะไดน าไปใชประโยชนไดถูกตองตามความตองการตอไป    

   2. เทคนิควิธีการพัฒนาตัวบงช้ี    

        2.1 เทคนิควิธีการเชงิคุณภาพ      

         2.1.1 การส ารวจสังเคราะหเ์อกสาร (Document Survey) เราจะใช้ 

การส ารวจสังเคราะหเ์อกสารขั้นการนยิาม จ าแนกและคัดเลือกตัวแปรเพื่อน ามาสรางเปน 

ตัวบ่งชี ้เอกสารที่ควรส ารวจและท าการสังเคราะห ไดแก หนังสือ ต ารา หรอืเอกสาร

สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่มุง่ศึกษา หรอืตัวแปรที่เกี่ยวของ 

กับสิ่งที่มุง่ศึกษา ตลอดกระทั่งงานวิจัยของหนวยงาน หรอืงานวิจัยสวนบุคคลที่ได
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ท าการศกึษาเกีย่วกับตัวแปรหรอืสิ่งที่มุงศึกษา ในการสังเคราะหขอมลูที่ไดจากเอกสาร

เหลานีก้็จะท าการสังเคราะหในเชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) โดยก าหนดจ าแนก 

เปนประเด็นที่จะสังเคราะห์แล้วท าการอานวิเคราะหแ์ละสังเคราะหตามประเด็นที่ก าหนดไว้   

         2.1.2 การศกึษาภาคสนาม (Field Study) การศกึษาภาคสนามอาจ

น ามาใชในการพัฒนาตัวบงชีไ้ดสองกรณี คอืใชส าหรับการคัดเลือกคนหาตัวแปรเพิ่มเติม 

และใชส าหรับการตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชีใ้นเชิงประจักษ กรณีใชส าหรับคัดเลือกคนหา

ตัวแปรเพิ่มเตมินั้นจะเปนการเขาไปศกึษาในภาคสนาม ซึ่งมีปรากฏการณของสิ่งที่เรามุ่ง

ศกึษาปรากฏอยู      

         2.1.3 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) การสนทนา 

กลุมเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชท าการศกึษาเก็บรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับความรสูึกนึกคิดการให้เหตุผล การตัดสินใจและพฤติกรรมของกลุมบุคคลที่มี 

ตอค าถามประเด็นตางๆ ที่นักวิจัยหรือผูด าเนนิการสนทนาก าหนดไวลวงหนาเพื่อ

ท าการศกึษากลุ่มคนที่สนทนาไมได เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแตเปน 

กลุมคนที่ไดรับการคัดเลือกโดยนักวิจัยเพื่อให้เข้าร่วมกลุมสนทนา และไดค าตอบหรอื 

ขอมูลจากการสนทนาตามวัตถุประสงค์ที่นักวิจัยก าหนดไว      

         2.1.4 การวิพากษวจิารณและการตัดสินของผูเช่ียวชาญ (Criticism 

and Connoisseurship) เทคนิควิธีการนี้สามารถน ามาใชได ในกรณีตองการตรวจสอบตัว

แปรที่น ามาสรางเป็นตัวบงชี ้ตลอดจนการตรวจสอบตัวบงช้ีที่สรา้งเสร็จแลว โดยการจัดให

ผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องที่มุ่งศึกษาไดมาพบปะแลกเปลี่ยนวิพากษวิจารณ์ พร้อมทั้งใหขอเสนอ

แนะเพื่อการปรับหรอืพัฒนาตัวบ่งชีใ้หมคีวามสมบรูณยิ่งขึ้น     

        2.2 เทคนิควิธีการเชิงปริมาณ      

         2.2.1 เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เดลฟายเปนเทคนิควิธีการ

หาค าตอบที่เป็นฉันทามต ิ(Consensus) ของคนกลุมหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งไดรับ 

การคัดเลือกวาเปนผเูชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนัน้ๆ โดยที่กลุมคนเหลานีไ้มต้องเผชิญหนากัน  

แตจะใหค าตอบผานแบบสอบถามความคิดเห็นตามประเด็นขอค าถามตางๆ ที่สร้างขึน้ตาม

วตัถุประสงคของการศกึษาในแตละครั้ง ซึ่งผลของการตอบแบบสอบถามในครั้งแรกจะได

รับการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ (คามัธยฐานและพิสัยระหวางควอรไทล) เพื่อแสดงให

เห็นถึงชวงค าตอบที่เป็นความคิดเห็นของกลุ่มและความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญคนนั้นๆ 

หลังจากนั้นก็จะส่งแบบสอบถามพร้อมผลการวิเคราะหนีก้ลับไปให้ผ ูเชี่ยวชาญแตละคนได
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แสดงความคิดเห็นตอ่ข้อค าถามแตละขออีกครั้งวาจะยืนยันหรอืเปลี่ยนค าตอบตามกลุ่ม 

ท าเชนนีเ้รื่อยไปจนกระทั้งค าตอบของผูเชี่ยวชาญสวนใหญจะเปนสอดคลองกัน ซึ่งโดย

ปกติแลวก็มักจะท าประมาณ 2-4 ครั้ง และใชกลุมผเูชี่ยวชาญประมาณ 13 คนขึน้ไป 

เทคนิคเดลฟายนี้ สามารถน าไปคัดเลือกตัวแปร การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัว

แปรและการตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชีไ้ด้    

         2.2.2 การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะหองค

ประกอบเป็นเทคนิควิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะหเพื่อหาลักษณะรวมกันของตัวแปรหลายๆ 

ตัวว่ามีลักษณะรวมกันอยางไร และมีกี่ประเภท หรอืเกาะกลุม (ซึ่งจะเรียกว่าองคประกอบ)  

ทั้งนีเ้มื่อพบลักษณะรวมกันของตัวแปรก็จะท าใหลดตัวแปรลงโดยใชองคประกอบเปน 

ตัวแทนของการศกึษาอธิบายสิ่งนัน้ๆ เชน ตัวแปรเกี่ยวกับรายได อาชีพ ภาวการณ 

เปนหนี้สนิ  ทรัพย์สนิที่ถือครอง เมื่อท าการวิเคราะหองคประกอบแลว ตัวแปรเหลานี้

อาจจะเกาะกลุ่มรวมกัน ซึ่งเราอาจเรียกการเกาะกลุมนี้วาปจจัยทางดานเศรษฐกิจ เปนตน 

ทั้งนีน้อกจากจะใชวิเคราะหเพื่อหาองคประกอบหรอืลดจ านวนตัวแปรแลว การวิเคราะห

องคประกอบก็อาจจะใชเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืวัดผลทางดานความตรงเชิง  

โครงสราง (Construct Validity) ไดอีกดวย      

         2.2.3 การวิเคราะหจ าแนกกลุม (Discriminate Analysis) ในกรณี 

ทีเ่ราตอ้งการจ าแนกตัวแปรที่วัดเกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหน่ึง (เชน่ คุณลักษณะ

เกี่ยวกับบุคคล) วาตัวแปรเหลานีส้ามารถที่จะจ าแนกสิ่งนัน้ออกไดเปนกี่กลุม โดยอาศัย

สมการการจ าแนกกลุมซึ่งประกอบดวยคา ประสทิธิภาพหรอืน้ าหนักการจ าแนกกับ 

คาการวัดตัวแปรนั้นๆ เปนตัวจ าแนกกลุมแลว เทคนิควิธีการที่ใชวิเคราะหก็คือ 

การวิเคราะหจ าแนกกลุ่ม และเราสามารถที่จะน ามาใชในการคนหาตัวแปรเพื่อน ามา 

สรางเปนตัวบงช้ีของสิ่งที่เรามุงศกึษาได เชน ถาเราตองการหาตัวบงชีเ้กี่ยวกับการบริหาร

จัดการศึกษาที่ดีหรอืความเปนธรรมาภิบาลในการจัดการศกึษา และการบริหารจัดการ 

ที่ไมดีวาจะมีตัวแปรใดที่จะสามารถน ามาสรางเปนตัวบงช้ีได ลักษณะดังกลาวนีห้ากใช 

การวิเคราะหจ าแนกกลุ่มก็จะท าใหไดตัวแปรที่เหมาะสมส าหรับใชเปนตัวบ่งชีไ้ด้เป็นอยางดี 

 

 

             2.2.4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเปนเทคนิควิธีการทางสถิติที่น ามาใชเพื่อคนหา 
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วากลุ่มตัวแปรตน (ซึ่งมักจะเรียกวาตัวแปรพยากรณ์) ตัวใดที่สามารถจะท านายตัวแปร

ตาม (ซึ่งก็จะเรียกวาตัวแปรเกณฑห์รอืตัวแปรถูกท านาย) ไดบาง และตัวใดที่ท านาย 

ไดดทีี่สุด โดยอาศัยสมการถดถอยที่ประกอบไปดวยคาน้ าหนักการท านายและคาการวัด 

ตัวแปรนั้นๆ เปนตัวท านายหรอืประมาณค่าตัวแปรตาม       

       จะเห็นวามโนทัศนพืน้ฐาน (Basic Concept) ของการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณและการวิเคราะหจ าแนกกลุ่มมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ การหาตัวแปรที่จะบอก

ถึงการเปลี่ยนแปลงของอกีตัวแปรโดยอาศัยสมการแตกระนัน้ก็ตาม ทั้งสองวิธีจะมี 

ขอตกลงเบือ้งตน (Assumption) เกี่ยวกับลักษณะขอมูลของตวัแปรที่จะน ามาวิเคราะห

แตกตางกัน     

        2.3 เทคนิควิธีการผสมผสาน      

     นอกเหนอืจากการใชเทคนิควิธีการเชงิคุณภาพ หรอืเทคนิควิธีการ

เชงิปริมาณเพียงอย่างใดอยางหนึ่งในการพัฒนาตัวบ่งช้ีแลว เราก็จะสามารถน าวิธีการ 

ทั้งสองมาใชรวมกันเพื่อพัฒนาตัวบงชี ้โดยอาจจะใชวิธีการเชงิคุณภาพเปนตัวน าเพื่อศึกษา

ปรากฏการณในภาคสนามของสิ่งทที่มุ่งศึกษาหลังจากนั้นจึงคัดเลือกและนิยามตัวแปร 

แลวท าการวัดตัวแปร น ามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตางๆ เพื่อการยนืยัน คัดเลือก 

ตัวแปรน ามาสรางเปนตัวบงชีต้อไป หลังจากนั้นจงึท าการตรวจสอบคุณภาพของตัวบงช้ี

ซ้ าดวยวิธีเชงิประจักษ โดยการเขาไปศกึษาในภาคสนามที่มีปรากฏการณของสิ่งที่มุ่งศึกษา

ปรากฏอยู่   

      สรุปไดวา เทคนิควิธีการพัฒนาตัวบงช้ีสามารถด าเนินการได้ทั้งในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณหรือใชวิธีผสมผสานกันระหวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขึน้อยู

กับการออกแบบการวิจัยและเหตุผลของนักวิจัยว่าจะเลือกด าเนินการลักษณะใด เพื่อใหได

มาซึ่งตัวบ่งชีท้ี่ดแีละสามารถน าไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคดิการวจิัย 
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  จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรยีนสังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี ้ 

ได้ดังนี ้ 

  1. การมคีวามรูพ้ื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  2. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดตอ่สื่อสาร   

 3. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย จรยิธรรม 

จรรยาบรรณและปลอดภัย  

 4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการเรียนการสอน  

 5. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

  จากแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ 

สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังภาพประกอบ 8 
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สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์   

การมีความรู้พื้นฐานใน

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ

พื้นฐานในการปฏิบัตงิาน 

การมีความสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรปูพื้นฐาน 

 
การมีความสามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครอืขา่ย

คอมพิวเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การมีความสามารถจัดการกบัขอ้มูลและ

สารสนเทศได้ 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร  

การติดต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ 

 

การใช้ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์เพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร 

การมีความรูค้วามเขา้ใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับ

เครอืขา่ยอินเตอร์เน็ต 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารถูกต้องตาม

กฎหมาย จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และปลอดภัย 

  

การมีความเขา้ใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างปลอดภัย 

การมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารกับการเรียนการ

สอน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิด

และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและ

วัดผล 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และ

รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได ้

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความเช่ียวชาญกับเพื่อน

ร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยทีางการศกึษา 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรู้ด้าน

วิชาการและวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง   

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัย  พัฒนา  

และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศึกษา 

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 



  

บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 
 

 การวิจัย เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนครเขต 1 นี้ มีความมุง่หมายของการวิจัย คือเพื่อพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรยีนสังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

ครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีการด าเนินการวิจัย 2 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 

 1.1 การศกึษาแนวคิดทฤษฎีและวิเคราะหเ์อกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1.3 การพัฒนาตัวบ่งชีเ้ชิงสมมตฐิาน 

 ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 กับข้อมูลเชงิประจักษ์ 

ประกอบด้วย 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

 2.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

 2.4 วิธีสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2.6 การวิเคราะหข์้อมูล 
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ระยะท่ี 1 กำรพัฒนำตวับ่งชี้สมรรถนะด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและ              

             กำรสื่อสำรของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำน 

             เขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำสกลนคร เขต 1 
 

 การด าเนินงานในระยะนี้ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัย ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้ 

 1. กำรศึกษำแนวคดิทฤษฎีและวิเครำะห์เอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

   โดยท าการวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ โดยค้นคว้าเอกสาร บทความ 

รวมทั้งงานวิจัยในประเทศและตา่งประเทศ แล้วน าข้อมูลมาสังเคราะหเ์ป็นกรอบแนวคิด

การวิจัย ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ

ก าหนดองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 
 

 2. กำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดการวิจัย

เกี่ยวกับสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์  

   2.1 คุณสมบัติของผูท้รงคุณวุฒิ 

    ผูท้รงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์ จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ศกึษานิเทศก์ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน 

และนักวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์กี่ยวกับสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 

   2.1.1 ศกึษานิเทศก์ มีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ  

วุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท เป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณใ์นการท างาน 5 ปีขึ้นไป 

จ านวน 1 คน 
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   2.1.2 ครูผูส้อน มีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ มีวุฒิ

การศกึษาปริญญาโท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึน้ไป จ านวน  

3 คน 

    2.1.3 นักวิชาการ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย วุฒกิารศกึษา 

ระดับปริญญาเอก เป็นผูม้ีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร และด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณใ์นการท างาน 5 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน

  2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยในระยะนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมี

โครงสรา้ง (Semi Structured Interview) ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นโดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งมีประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

   2.2.1 องค์ประกอบหลักด้านการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร          

   2.2.2 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 

    2.2.3 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณและปลอดภัย 

    2.2.4 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารกับการเรียนการสอน 

    2.2.5 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

   2.3 การพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมอื 

   2.3.1 ศกึษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 และจัดท าขอ้สรุป 

   2.3.2 น าข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารเป็นกรอบในการสร้าง

แบบสัมภาษณ์น าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

    2.3.3 จัดพิมพ์เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวิจัย 
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   2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้เครื่องมอืที่ 

สร้างขึ้นในการบันทึกการสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจัยขอนัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิล่วงหนา้ประมาณ 

1 สัปดาห ์แล้วน าบทสัมภาษณ์มารวบรวมอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการวเิคราะห์

ข้อมูลตอ่ไป 

  2.5 การวิเคราะหข์้อมูล 

   ผูว้ิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์รอ้ยละ 80  

ของผู้ทรงคุณวุฒิและวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน าผลที่ได้มาใช้ประกอบการสร้างกรอบแนวคิดการวจิัยการพัฒนา 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

 3. กำรพัฒนำตัวบ่งชี้เชิงสมมติฐำน 

   จากการวิเคราะห ์สังเคราะหเ์อกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการ

สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน สามารถพัฒนาตัวบ่งชี้เชิงสมมตฐิานสมรรถนะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

 

ระยะท่ี 2  กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำงของโมเดลตัวบ่งชี้ 

              สมรรถนะดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของครู 

              คอมพวิเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

              ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 ท่ีพัฒนำขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

 การด าเนินงานในระยะนี้ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัย ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้ 

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

   1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ประกอบด้วย ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ใน

โรงเรียน สังกัดส านักเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 2,121 คน  
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   1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ใน

โรงเรียน สังกัดส านักเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ปีการศกึษา 2560  

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนีเ้ป็น การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติ

วิเคราะห์ข้อมูลขัน้สูง คือ การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) จงึจ าเป็นต้องก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหส้อดคล้องกับสถิตแิตล่ะประเภท 

ซึง่นักวิจัยหลายท่านได้ให้แนวทางส าหรับการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาม

แนวคิดของ Bollen (1989 อ้างถึงใน กรรณิการ์ ศรวีารีรัตน์, 2551, หนา้ 55) ที่เสนอว่า

ขนาดกลุ่มตัวอย่างควรพิจารณาควบคู่ไปกับจ านวนพารามิเตอร์อิสระที่ตอ้งการ 

ประมาณค่า ถ้ามีจ านวนมากควรจะต้องมขีนาดของกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นดว้ย และแนวคิด

ของ Schumacker and Lomax (Hair and other, 1998 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, 

หนา้ 54) ที่ได้เสนอกฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ที่นักสถิตวิิเคราะห์ตัวแปรพหุ 

ใช้เกณฑ์ขัน้ต่ าในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สัดส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับ

จ านวนพารามิเตอร์ 10 : 1 ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้มีจ านวน 21 พารามิเตอร์ จะท าใหไ้ด้กลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 210 คน ส่วน Comrey & Lee (1992 อ้างถึงใน กรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์, 

2551, หน้า 55) ได้เสนอแนะขนาดกลุ่มตัวอย่างว่า ถ้าจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 300 คน  

ถือว่า ด ีดังนัน้ผูว้ิจัยจงึก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 425 คน ซึ่งถือว่าไม่ต่ ากว่า

เกณฑแ์ละเป็นไปตามที่นักวิจัยและนักสถิตไิด้ให้แนวทางไว้อันจะท าให้การวิเคราะห์

องค์ประกอบมีความแม่นย าและสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น  

ผูว้ิจัยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ดังนี ้

   ขั้นที่ 1 เพื่อให้ครอบคลุมพืน้ที่ในส านักเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย 16 ศูนย์เครือขา่ย ดังนี้ 1) ศูนย์เครือข่าย

ขมิน้หนองลาด 2) ศูนย์เครือข่ายหนองหารหลวง 3) ศูนย์เครือข่ายธาตุเชิงชุม 4) ศูนย์

เครือขา่ยไตรศลิา 5) ศูนย์เครือขา่ยถิ่นภูไท 6) ศูนย์เครือข่ายห้วยยางพังขว้าง 7) ศูนย์

เครือขา่ยกุสุมาลย์ 1 8) ศูนย์เครือข่ายกุสุมาลย์ 2 9) ศูนย์เครือขา่ยเต่างอย 10) ศูนย์

เครือขา่ยแมดด่านพลังวิทย์ 11) ศูนย์เครือขา่ยตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี 12) ศูนย์

เครือขา่ยนาแก้วบ้านแป้น 13) ศูนย์เครือขา่ยโพนสามัคคี 14) ศูนย์เครือข่ายภูผายล  

15) ศูนย์เครือขา่ยภูพานทอง 16) ศูนย์เครือข่ายกุดบาก ผูว้ิจัยใชท้ั้ง 16 ศูนย์เครือข่าย  

โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง          



124 

   ขั้นที ่2 ใช้โรงเรยีนเป็นหนว่ยสุ่ม ใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับ

สลากแบบใส่คนื ใชเ้กณฑร์้อยละ 70 ของโรงเรียนในแต่ละศูนย์เครือข่าย ได้โรงเรียน

ทั้งหมด 122 โรงเรียน 

    ขั้นที่ 3 สุ่มกลุ่มตัวอย่างครูผูส้อนคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยสุ่ม  

ใช้วธิีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลากแบบใส่คนื ใช้เกณฑร์้อยละ 20 ของครูผู้สอน

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีน รวมจ านวนทั้งหมด 425 คน 

   สรุปได้วา่ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 425 คน คอื ครูผูส้อน

คอมพิวเตอร์ ในโรงเรยีนในสังกัดส านักเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ปีการศึกษา 2560  
   

ตาราง 12  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  

              ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

ที ่ เครือข่ำย 
โรงเรียนร้อยละ 70  

ของศูนย์เครือขำ่ย 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ครู/

บุคลำกร 

ครู/

บุคลำกร 

1 ขมิ้นหนองลาด 1. บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 7 1 

2. บ้านพานสหราษฎร์บ ารุง 21 4 

3. บ้านประชาสุขสันต์ิ 13 3 

4. โคกเลาะวิทยาคาร 15 3 

5. ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 20 4 

6. ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 18 4 

7. บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดงุวทิย"์ 19 4 

8. บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวทิยาคม) 18 4 

2 หนองหารหลวง 1. บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ ารุงวทิย)์ 10 2 

2. บ้านโคกก่องสหมติรวทิยาคาร 20 4 

3. บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บ ารุง) 13 3 

4. บ้านหนองมะเกลอื 15 3 

5. บ้านหนองนาเลิศ 20 4 

6. บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศลิป์ 21 4 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

ที ่ เครือข่ำย 
โรงเรียนร้อยละ 70  

ของศูนย์เครือขำ่ย 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ครู/

บุคลำกร 

ครู/

บุคลำกร 

  
7. บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 14 3 

8. บ้านท่าวัด 17 3 

3 ธาตุเชงิชุม 1. นาอ้อยค าสะอาด 11 2 

2. ธาตุนาเวงวทิยา 12 2 

3. นายอวัฒนา 15 3 

4. งิว้ดอ่นราษฎร์สามัคคีบ ารุง 18 4 

5. อนุบาลสกลนคร 95 19 

6. เชงิชุมราษฎร์นุกูล 95 19 

7. เมอืงสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 21 4 

4 ไตรศลิา  1. ทุ่งมนพิทยาคาร 17 3 

2. ชุมชนเชยีงเครอืราษฎร์รังสรรค์ 8 2 

3. บ้านป่าหวา้น 11 2 

4. บ้านหนองหอย 21 4 

5. ศริิราษฎร์วิทยาคาร 25 5 

6. บ้านหนองศาลาราษฎร์บ ารุง 17 3 

7. บ้านนาดอกไมผ้ดุงวทิยา 11 2 

8. บ้านน้อยจอมศรี 10 2 

9. ท่าแร่วิทยา 29 6 

5  ถิ่นภูไท 1. บ้านนากับแก ้ 7 1 

2. บ้านโพนก้างปลา 9 2 

3. ผกัแพวบ ารุงวิทยา 10 2 

4. บ้านโพนยางค า กรป.กลางพฒันา 11 2 

5. ห้วยปลาใยผดุงวทิยา 12 2 

6. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 18 4 

7. บ้านหนองไผ ่ 18 4 

8. ชุมชนโนนหอมไผ่ลอ้ม 16 3 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

ที ่ เครือข่ำย 
โรงเรียนร้อยละ 70  

ของศูนย์เครือขำ่ย 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ครู/

บุคลำกร 

ครู/

บุคลำกร 

6 ห้วยยางพังขวา้ง 1. บ้านดงยอสามัคคีพทิยาศิลป์ 8 2 

2. บ้านพังขวา้งวัฒนศลิป์ 12 2 

3. บ้านดงขุมข้าว 14 3 

4. ห้วยทรายวทิยา 12 2 

5. บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 10 2 

6. บ้านนาค าวทิยาคาร 16 3 

7. บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวทิย)์ 23 5 

8. บ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง 17 3 

9. บ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง 29 6 

7  กุสุมาลย ์1  1. บ้านอีกุด 16 3 

2. บ้านนาด ี 9 2 

3. บ้านม่วงวทิยา 17 3 

4. ไพศาลวิทยา 14 3 

5. บ้านนาโพธ์ิคุรุราษฎร์พัฒนา 8 2 

6. บ้านหว้ยกอกหนองเค็ม 12 2 

7. บ้านกุดสะกอย 13 3 

8. อนุบาลกุสุมาลย ์ 36 7 

9. บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 57 11 

8  กุสุมาลย ์2  1. บ้านซ่งเตา่ 8 2 

2. บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 9 2 

3. บ้านอุ่มจาน 9 2 

4. บ้านกุงศรี 12 2 

5. นาเพยีงสวา่งวิทยานุกูล 33 7 

6. บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคค ี 8 2 

7. ชุมชนบ่อแสนพันมติรภาพท่ี211 14 3 

8. บ้านหนองบัวสร้างวทิยาคาร 20 4 

9. บ้านงิ้วศริิราษฎร์บ ารุง 9 2 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

ที ่ เครือข่ำย 
โรงเรียนร้อยละ 70  

ของศูนย์เครือขำ่ย 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ครู/

บุคลำกร 

ครู/

บุคลำกร 

9 เตา่งอย 1. บ้านจันทร์เพ็ญ 16 3 

2. บ้านโคกกลาง 14 3 

3. บ้านนาอ่างมว่งค า 18 4 

4. บ้านนาตาลค าข่า 19 4 

5. บ้านหนองบึงทวาย 12 2 

6. บ้านดงหลวง 24 5 

7. อนุบาลเตา่งอย 28 6 

10  แมดดา่นพลังวิทย์  1. บ้านลาดคอ้ 10 2 

2. บ้านโพนทองประชาอุทิศ 9 2 

3. บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห ์ 22 4 

4. บ้านแมดนาท่ม 21 4 

5. บ้านป่าปอสหพัฒนศกึษา 7 1 

6. บ้านไรน่าดี 19 4 

11  ตองโขบเหลา่โพน

ค้อสามัคค ี 

1. บ้านนาสีนวล 11 2 

2. บ้านหนองแขโ้นนมาลา 12 2 

3. บ้านหว้ยหีบวทิยาธาร 14 3 

4. บ้านตองโขบ 10 2 

5. อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 19 4 

6. บ้านหว้ยยาง 17 3 

7. บ้านเหลา่โพนค้อเหลา่ราษฎร์วิทยา 18 4 

12 นาแก้วบ้านแป้น 1. โพนบกผดุงศาสตร์ 6 1 

2. นาแก้วพิทยาคม 17 3 

3. บ้านกลางนาเดื่อ 14 3 

4. บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวทิยา 20 4 

5. หนองผือเทพนิมิต 24 5 

6. บ้านนาเดื่อ 8 2 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

ที ่ เครือข่ำย 
โรงเรียนร้อยละ 70  

ของศูนย์เครือขำ่ย 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ครู/

บุคลำกร 

ครู/

บุคลำกร 

  
7. บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ ารุง 17 3 

8. ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 14 3 

13 โพนสามัคค ี

1. บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 17 3 

2. บ้านป่าผาง 16 3 

3. บ้านปุ่งสหราษฎร์บ ารุง 13 3 

4. อนุบาลโพนนาแก้ว 14 3 

5. บ้านโนนกุง 16 3 

6. บ้านนาจาน 18 4 

14  ภูผายล   1. บ้านกกปลาซิวนาโด ่ 18 4 

2. บ้านโคกภ ู 14 3 

3. อนุบาลภูพาน 20 4 

4. บ้านยางโล้นเจรญิราษฎรไพบูลย์ 24 5 

5. เขือ่นน้ าพุง 22 4 

15  ภูพานทอง  1. ชุมชนบ้านสร้างค้อ 20 4 

2. บ้านชมภูพาน 10 2 

3. บ้านใหม่พัฒนา 17 3 

4. บ้านต้อนราษฎร์ด ารงวทิย์ 18 4 

5. บ้านฮ่องสิมประชาสรร 18 4 

6. บ้านหลุบเลา 17 3 

16 กุดบาก 1. บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 19 4 

2. ชุมชนบ้านกุดไห 19 4 

3. บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 17 3 

4. บ้านคอ้ใหญ ่ 17 3 

5. บ้านนาม่องดงนมิติวทิยา 14 3 

6. บ้านหนองคา้ดารกานนท์วิทยา 19 4 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

ที ่ เครือข่ำย 
โรงเรียนร้อยละ 70  

ของศูนย์เครือขำ่ย 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ครู/

บุคลำกร 

ครู/

บุคลำกร 

  

7. บ้านนาขาม 11 2 

8. บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 10 2 

9. บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 16 3 

10. กุดบากราษฎร์บ ารุง 25 5 

รวม 2,121 425 

 

  2. ตัวแปรที่ศึกษำ 

   องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบ คอื องค์ประกอบหลักด้านการมีความรู้

พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบหลักด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดตอ่สื่อสาร องค์ประกอบหลักด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และ

ปลอดภัย องค์ประกอบด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน 

การสอน และองค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดังนี้ 

   2.1 ด้านการมีความรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร หมายถึง การมีความรูค้วามเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สารสนเทศพื้นฐาน ในการจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต  

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบย่อย คือ 1) การใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานใน 

การปฏิบัติงาน 2) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน 3) สามารถใช้อนิเทอร์เน็ต  

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมปีระสิทธิภาพ และ 4) สามารถจัดการกับข้อมูลและ

สารสนเทศได้  
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   2.2 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อ 

สื่อสาร หมายถึง การมีความรูค้วามเข้าใจพื้นฐานในการใชง้านเครือข่ายอินเตอร์ สามารถ

ใชก้ารตดิต่อสื่อสารผ่านทางอเีมล์ และการตดิต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การตดิต่อสื่อสารในสังคมโลก

ออนไลน์ 2) การมคีวามรูค้วามเข้าใจในการสื่อสารทางอีเมล์ และ 3) การมคีวามรู้ 

ความเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต   

  2.3 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตาม

กฎหมาย คุณธรรม จรยิธรรมและปลอดภัย หมายถึง การมคีวามรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  

คุณธรรม จรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร สามารถ

วางแผนและออกแบบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การมคีวามเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย และ 3) มีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   2.4 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน 

การสอน หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ 

เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ของผู้เรยีน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลและวัดผลการสอนรู้ของ

ผูเ้รียน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ

การคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมิน

และวัดผล และ 3) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้ 

   2.5 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง

และวิชาชีพ หมายถึง การที่ครูมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนเอง และสามารถ

พัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษาได้อย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มวิชาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทาง

การศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 2) การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา และ  
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3) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีทางการศกึษา 
    

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

  การวิจัยในระยะนี้ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถามสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 เป็นเครื่องมอืรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น

ค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลสว่นบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศกึษาสูงสุดและประสบการณ์ในการท างาน 

   3.2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นแบบมาตราประเมินค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ ตามรูปแบบของ Likert’s Scale ซึ่งมีระดับคะแนนที่ให้ความหมาย 

ดังนี้  

   ระดับ 5  หมายถึง  ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมมากที่สุด 

   ระดับ 4  หมายถึง  ตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมมาก 

   ระดับ 3  หมายถึง  ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมปานกลาง 

   ระดับ 2  หมายถึง  ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อย 

   ระดับ 1  หมายถึง  ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 

 4. วิธีสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ 

  ผูว้ิจัยได้ด าเนนิการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามเกี่ยวกับ

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

  4.1 น าข้อมูลที่ได้จากกรอบแนวคิดการวิจัยมาร่างแบบสอบถาม เพื่อใช้

สอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 แล้วน าเสนอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
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ความครอบคลุมขององค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ความถูกต้องเหมาะสมในด้านการใช้ภาษา 

ความเรยีบร้อย และน าข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข 

   4.2 น าร่างแบบสอบถามที่แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชงิเนื้อหาด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมอื (สุวิมล  

ติรกานันท์, 2550) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence/IOC) และคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มคี่า IOC = .50 ขึน้ไป ซึ่งแสดงว่า  

ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดมุง่หมายและเนือ้หาที่มุง่วัด โดยได้ก าหนดระดับความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญดังนี้  

   +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นเป็นตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์   

   -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นไมเ่ป็นตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

   โดยคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ 5 คน ดังนี้  

     4.2.1 นักวิชาการ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย วุฒกิารศกึษา 

ระดับปริญญาเอก เป็นผูม้ีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร และด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณใ์นการท างาน 5 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน 

    4.2.2 ครูผูส้อน มีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ  

มีวุฒกิารศกึษาปริญญาโท เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถในการสอนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณใ์นการท างาน 10 ปีขึน้ไป 

จ านวน 3 คน 

    4.2.3 ศกึษานิเทศก์ มีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ  

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีขึ้นไป 

จ านวน 1 คน  
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   เมื่อพจิารณาเลือกผูเ้ชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยจึงส่งหนังสือขอความ

อนุเคราะห์จากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงผู้เช่ียวชาญเพื่อ

ตรวจสอบตัวบ่งชีด้้วยตนเองและได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยไปด้วย จากนั้นจึงประสาน

ขอรับแบบสอบถามคนื เพื่อท าการวิเคราะหข์้อมูลซึ่งแบบสอบถามมคี่าค่าดัชนคีวาม

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

  4.3 น าแบบสอบถามที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องที่อยู่

ในระดับเหมาะสม ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการ

ปรับปรุงขอ้ค าถามก่อนน าไปเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ในขั้นตอนตอ่ไป 

   4.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผูส้อน

คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใชก่ลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปหา

คุณภาพของเครื่องมอื โดยการวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถาม (r) 

การหาค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้ค่า Item Total Correlation ถ้าค่า Item Total Correlation  

เป็นบวกแสดงว่ามีอ านาจจ าแนกและวัดในสิ่งเดียวกับแบบสอบถามทั้งฉบับ ถ้าค่า Item 

Total Correlation เข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าไม่มอี านาจจ าแนก ถ้าคา่ Item Total Correlation 

เป็นลบแสดงวา่คะแนนจากข้อนี้และจากแบบสอบถามไม่สอดคล้องกัน (Crocker and 

Algina อ้างถึงใน วันเพ็ญ นันทะศรี, 2555, หน้า 195) ผลการวิเคราะหค์่าอ านาจจ าแนก

รายข้อของข้อค าถาม (r) มีค่า 0.31-0.78 และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ด้วยวิธีของครอนบาค 

(Cronbach) ซึ่งก าหนดเกณฑว์่าต้องมคี่า .70 ขึ้นไป ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

มีคา่ .90 ซึ่งผา่นเกณฑท์ี่ก าหนด 

   4.5 น าผลการวิเคราะหข์้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

และจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

 5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

  5.1 ผูว้ิจัยเก็บข้อมูลดว้ยตนเอง โดยมีหนังสือขอความร่วมมอืในการเก็บ

ข้อมูลเพื่อท าวทิยานพินธ์จากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อขอความ

อนุเคราะห์จากครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่เป็นหน่วยวิจัยเพื่อใช้ในการตอบแบบสอบถาม  
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  5.2 ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถาม และหนังสอืขอความรว่มมอืเก็บรวบรวม

ขอ้มูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งระบุเวลาใหผู้ต้อบส่งแบบสอบถามคนืภายใน 

4 สัปดาห์ หรอืเร็วที่สุดเท่าที่ผู้ตอบจะกรุณาได้ เมื่อผูต้อบแบบสอบถามตอบเรียบร้อยแลว้ 

ให้ส่งแบบสอบถามมายังผูว้ิจัยตามที่อยู่ซึ่งได้พิมพ์ติดไว้ที่แบบสอบถาม   

   5.3 ตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อน าแบบสอบถาม

ที่ได้รับไปท าการวิเคราะหข์้อมูลในขั้นตอนต่อไป และหากพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ยังไม่ส่งแบบ

สอบคืนตามก าหนด ผูว้ิจัยจะส่งหนังสอืขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามไปทาง

ไปรษณีย์ด่วน (EMS) จนได้รับจ านวนแบบสอบถามตามจ านวนที่ต้องการ ได้รับกลับคืนมา 

จ านวน 401 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 94.35 ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมดที่ส่งไป 

  5.4 น าแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑท์ี่

ก าหนดเพื่อวเิคราะหท์างสถิติตอ่ไป 
 

  6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 

   6.1 การวิเคราะหข์้อมูลเบื้องตน้ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์

เพื่อให้ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ขนาดของโรงเรียน ต าแหนง่  

วุฒิการศึกษาสูงสุดและประสบการณใ์นการท างาน โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

  6.2 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้สมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลผลที่

ก าหนด ซึ่งผูว้ิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้  

    ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมมาก

ที่สุด  

   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมมาก 

   ค่าเฉลี่ย 2.50  - 3.49 หมายถึง เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมน้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
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    ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชีเ้พื่อก าหนดในโมเดล ที่จะไปทดสอบ

ดังนี ้ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรอืมากกว่า 3.50 (สุทธิรัช คนกาญจน์, 2547 อ้างถึงใน ยุพิน  

อินธิแสง, 2558, หน้า 120)  

   6.3 การวัดความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) โดยปกติแล้ว

ถ้าตัวแปรตัวใดมีการแจกแจงปกติ (มีโค้งรูประฆังคว่ า) เมื่อวัดขนาดความเบ้ (Skewness) 

จะเท่ากับ 0 และความโด่ง (Kurtosis) เท่ากับ 3 ดังนัน้จึงนยิมใช้ค่าทั้งสองเป็นค่ามาตรฐาน

ในการทดสอบวัดตัวแปรที่สนใจ (เริงชัย ตันสุชาติ, 2548 อ้างถึงใน ยุพิน อินธิแสง, 2558, 

หนา้ 120) โดยที่  

   สัมประสิทธิ์ความเบ้ (Coefficient of Skewness : 
^

1
y ) 

   ถ้า  S > 0  แสดงวา่  โค้งเบ้ขวา 

     S < 0  แสดงวา่  โค้งเบ้ซ้าย 

     S = 0  แสดงวา่  โค้งสมมาตร 

   สัมประสิทธิค์วามโด่ง (Coefficient of Kurtosis : 
^

2
y ) 

   ถ้า  K > 0  แสดงวา่  โค้งโด่งมากกว่าปกติ 

     K < 0  แสดงวา่  โค้งน้อยกว่าปกติ 

     K = 0  แสดงวา่  โค้งปกติ 

   6.4 การวิเคราะหส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี ้(Correlation Analysis)  

โดยหาคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation (r) ซึ่งมีคา่ตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบแสดงความสัมพันธ์ทางลบหรอืทางตรงกันข้าม 

ค่าบวกแสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรอืทางเดียวกัน 

   r = .50 ถึง 1.00 หรอื r = -.50 ถึง -1.00 ถือว่าข้อมูลมี

ความสัมพันธ์ในระดับสูง 

   r = .30 ถึง .49 หรอื r = -.30 ถึง -.49 ถือว่าข้อมูลมคีวามสัมพันธ์

ในระดับปานกลาง 

    r = .10 ถึง .29 หรอื r = -.10 ถึง -.29 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ใน

ระดับต่ า 

   r = .00 ถือว่าข้อมูลไม่มคีวามสัมพันธ์กัน 
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   6.5 การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชี้สมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ที่ผู้วจิัยสร้างขึน้จากแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชงิประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม LISREL ประมาณ

ค่าพารามิเตอร์โดยวิธีไลค์ลฮิูดสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate) ตามโมเดลที่ใช้เป็น

กรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีตัวแปรที่เป็นตัวแปรแฝงทั้งภายนอกและภายใน ผลการ

วิเคราะห์จะน าเสนอในรูปการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ 

ค่าสถิตสิ าคัญที่ใชใ้นการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชงิสมมตฐิานกับข้อมูลเชงิ

ประจักษ์ มีดังนี้ 

   6.5.1 ค่าไคสแควร์ (chi-square Statistics) เป็นค่าสถิตทิี่ใชท้ดสอบ

สมมตฐิานทางสถิติว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีคา่เป็นศูนย์ ถ้าค่าไคสแควร์ มีค่าต่ ามาก 

หรอืยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไร แสดงว่าข้อมูลโมเดลลิสเรล มคีวามกลมกลืนกับข้อมูลเชงิ

ประจักษ์          

    6.5.2 ดัชนวีัดระดับความสอดคล้อง (Goodness–of–Fit Index: GFI) 

ซึ่งเป็นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชันความสอดคล้องจากโมเดลก่อนและหลังปรับ

โมเดลกับฟังก์ชัน ความสอดคล้องก่อนปรับโมเดล ค่า GFI หากมีค่าตั้งแต่ .09 - 1.00 

แสดงวา่โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์   

   6.5.3 ดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness–of–fit 

Index: AGFI) ซึ่งน า GFI มาปรับแก้โดยค านงึถึงขนาดของอสิระ (df) ซึ่งรวมทั้งจ านวน 

ตัวแปรและขนาดกลุ่มตัวอย่างหากค่า AGFI มีค่าตั้งแต ่.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมี 

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์      

    6.5.4 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  

(Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่

สอดคล้องของโมเดลที่สร้าง ซึ่งค่า RMSEA น้อยกว่า .05 แสดงว่ามีความสอดคล้อง 

กันสนิท (Close Fit) ถ้ามี ค่าอยู่ระหว่าง .08-.10 แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องใน 

ระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามค่าที่ใชไ้ด้และถือว่ารูปแบบที่สรา้งขึ้นสอดคล้องของ

โมเดลที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้กับข้อมูลเชงิประจักษ์  
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   ดังนัน้ผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 

ที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ดังตาราง 13 
 

ตาราง 13 แสดงว่าสถิตทิี่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์   

              โครงสร้างตามสมมตฐิานกับข้อมูลเชงิประจักษ์ 
 

สถิตทิีใ่ช้วดัควำมกลมกลืน ระดับกำรยอมรับ 

1.  ค่าไค-สแควร์ (x2) x2 ท่ีไม่มนีัยส าคัญหรอืคา่ p – value สูงกวา่ .05 แสดงวา่โมเดลมคีวาม

สอดคลอ้ง 

2.  ค่า GFI มคี่าตัง้แต ่.90 ขึน้ไป แสดงวา่ โมเดลมคีวามสอดคล้อง 

3.  คา่ AGFI มคี่าตัง้แต ่.90 ขึ้นไป แสดงวา่ โมเดลมคีวามสอดคล้อง 

4.  ค่า CN มคี่าเท่ากับ 200 

4.  ค่า RMSEA มคี่านอ้ยกว่า .05 แสดงวา่ โมเดลมคีวามสอดคล้อง 

5.  คา่ x2/df มคี่าต่ ากว่า 2 โมเดลสอดคล้องกับขอ้มูลเชงิประจักษ์ 

6.  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

หลัก 

เท่ากับหรือมากกวา่ 0.70 

7.  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

ย่อยและตัวบ่งช้ี 

เท่ากับหรือมากกวา่ 0.30 

         

    6.5.5 น าผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลมาคัดเลือก 

ตัวบ่งชีท้ี่แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงเชงิโครงสร้างตามเกณฑ์ ดังนี้ 1) เท่ากับหรอืมากกว่า 

.70 ส าหรับองค์ประกอบหลัก และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า .30 ส าหรับองค์ประกอบย่อย

และตัวบ่งชี ้(Tacq, 1997 อ้างถึงใน วลิาวัลย์ มาคุ้ม, 2549)  
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  ระยะการด าเนินการวิจัยดังกล่าวข้างต้นแสดงในภาพประกอบ 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 แสดงระยะการด าเนินการวิจัย

ร่างตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสารของ

ครูคอมพวิเตอร ์

ระยะท่ี 1 

การพัฒนาตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารของ

ครูคอมพวิเตอร์ ใน

โรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

ระยะท่ี 2 

การตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิง

โครงสร้างของโมเดล

ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารของ

ครูคอมพวิเตอร์  

ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1  

ที่พัฒนาขึน้กับข้อมูล

เชงิประจักษ์ 

1.  การศึกษาแนวคดิทฤษฎีและวเิคราะห์เอกสารงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

2.  การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิ

3.  การวเิคราะหแ์ละสังเคราะหอ์งค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี ้ 

ที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวจิัยที่เก่ียวข้องและการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

กำรพัฒนำเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวจัิย 

- สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของครคูอมพิวเตอร์ 

กำรตรวจสอบคุณภำพแบบสอบถำมท่ีใช้ในกำรวจัิย 

- ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

- ทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยวิเคราะห์

หาคา่อ านาจจ าแนก และคา่ความเชื่อมั่น ด้วยวิธีของครอนบาค 

(Cronbach) 

กำรเก็บข้อมูลเชงิประจักษ์  

- เก็บขอ้มูลเชงิประจักษ์เกี่ยวกับตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของครคูอมพวิเตอร์ จากกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 425 คน วิเคราะหข์้อมูลด้วยการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

เชงิยนืยัน 

วิธีด ำเนนิกำร ผลจำกกำรด ำเนนิกำร ระยะกำรด ำเนนิกำร 

กำรตรวจสอบควำมสอดคล้อง  

- ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของครคูอมพวิเตอร์ 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะ

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสารของ

ครูคอมพวิเตอร์

ที่พัฒนาขึน้

สอดคล้องกับ

ข้อมูลเชงิ

ประจักษ์ 
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ตาราง 14 แสดงแผนการด าเนินการวจิัย 

ระยะ วธีิกำรด ำเนินกำร เครื่องมือ ผู้ให้ข้อมูล/ 

กลุ่มตัวอย่ำง 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล ผลท่ีได้รับ ระยะเวลำ 

ระยะท่ี 1 

การพัฒนาตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารของครู

คอมพวิเตอร์  

1.  การศึกษาแนวคดิทฤษฎีและวเิคราะห์เอกสารงานวจิัย

ที่เก่ียวข้อง 

 

2.  การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 

 

 

3.  วเิคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรม

บง่ชี้ ที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวจิัยที่เก่ียวข้องและ

การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิ

 

1.  เอกสารและ

งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

2. แบบสัมภาษณ์แบบ

กึ่งมโีครงสร้าง 

 

 

 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ  

จ านวน 5 คน 

 

 

 

 

 

 

1. วเิคราะหเ์น้ือหาและสังเคราะห์

องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้

สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของครู 

จากแบบสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒุิ 

 

 

 

 

 

 

ร่างตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสารของครูคอมพวิเตอร ์

 

มนีาคม – 

กรกฎาคม 2560 

 

เมษายน 2561 

 

 

พฤษภาคม 2561 

ระยะที่ 2  

การตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิง

โครงสร้างของโมเดล

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของ

ครูคอมพิวเตอร์ ท่ี

พัฒนาขึ้นกับขอ้มูล

เชิงประจักษ์ 

 

1.  สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมบง่ชี้สมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของครู

คอมพวิเตอร์  

2.  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 5 คน  

 

3.  ทดลองใชแ้บบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 30 คน โดยวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก (r) และ

ค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

 

 

1.  เอกสารและ

งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.  แบบสอบถาม

ความเหมาะสมของ

พฤติกรรมบง่ชี้

สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารของ

ครูคอมพวิเตอร ์

 

 

 

1.  ผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 5 คน 

 

2. กลุ่มทดลองใช้

แบบสอบถาม 

จ านวน 30 คน 

 

 

 

 

 

1.  วเิคราะห์ขอ้มูลค่า IOC 

 

 

2.  หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ

และหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

พฤษภาคม-

มถิุนายน 2561 

 

พฤษภาคม – 

มถิุนายน  2561 

 

มถิุนายน 2561 
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ตาราง 14 (ต่อ)  

ระยะ วธีิกำรด ำเนินกำร เครื่องมือ ผู้ให้ข้อมูล/ 

กลุ่มตัวอย่ำง 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล ผลท่ีได้รับ ระยะเวลำ 

ระยะท่ี 2  

การตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิง

โครงสร้างของ

โมเดลตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของครู
คอมพิวเตอร์ ท่ี
พัฒนาขึน้กับข้อมูล

เชงิประจักษ์ 

 

4.  น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 425 คน  

 

5.  วเิคราะหข์้อมูลด้วยการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน 

 

6.  ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพวิเตอร์  
 

- 3. กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 425 คน 

4.  วเิคราะห์ขอ้มูลเบือ้งต้น

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้

ค่าความถี่และคา่ร้อยละ 

  

5.  วเิคราะหข์้อมูลกับความ

เหมาะสมของพฤติกรรมบ่งชี้

โดยใช้ค่าเฉล่ียและ S.D. 

 

6.  ค่าการวดัความเบ้ 

(Skewness) และความโด่ง 

(Kurtosis) 

 

7.  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของพฤติกรรมบ่งชี ้

 

8.  ตรวจสอบความ

สอดคล้องของโมเดลระหว่าง

โมเดลการวจิัยกับข้อมูลเชงิ

ประจักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของครู

คอมพวิเตอร์ ที่พัฒนาขึน้สอดคล้อง

กับข้อมูลเชงิประจักษ ์

 

 

กรกฎาคม – กันยายน

2561 

 

ตุลาคม 2561 

  

ตุลาคม 2561 
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บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 น้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างโมเดลโครงสร้าง 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้

 

สัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้สะดวกในการท าความเข้าใจ ผู้วิจัยจึงน าเสนอเป็นล าดับดังต่อไปนี้ 

 1. สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกันในการน าเสนอและการแปรความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วิจัยได้ก าหนด

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้

  1.1 อักษรย่อที่ใช้แทนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบยอ่ย และตวับง่ชี ้

   KICT แทน การมีความรูพื้น้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร วัดจากองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ 

   KICT1 แทน การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานใน

การปฏิบัตงิาน ประกอบดว้ย 6 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

   A1 แทน สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ 

   A2 แทน สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ได้  

   A3 แทน สามารถใช้ระบบปฏิบัติการต้ังค่าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงได้ 
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   A4 แทน สามารถจัดการไฟล ์และไดเรกทอรีได้ 

   A5 แทน สามารถใช้อุปกรณ์ส ารองข้อมูลจัดเก็บและส ารองข้อมูลได้ 

   A6 แทน ออกจากระบบปฏิบัติการและปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 

   KICT2 แทน สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน ประกอบดว้ย 7  

ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

   B7 แทน สามารถเริ่มต้นโปรแกรมและปิดโปรแกรมไดอ้ย่างถูกวิธ ี       

   B8 แทน สามารถใช้โปรแกรมดา้นประมวลผลค าได้ เช่น Microsoft Word 

   B9 แทน สามารถใช้โปรแกรมดา้นตารางค านวณได้ เช่น Microsoft Excel   

   B10 แทน สามารถใช้โปรแกรมดา้นการน าเสนอได้ เช่น Microsoft  

Power point 

   B11 แทน สามารถใช้โปรแกรมดา้นอินเทอร์เน็ตได้ เช่น Google Chrome, 

Internet Explorer 

   B12 แทน สามารถใช้โปรแกรมดา้นสถิติและการวิจัยได้ เช่น SPSS 

   B13 แทน สามารถติดต้ังและถอนการติดต้ังโปรแกรมได้ 

   KICT3 แทน สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครอืข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 6 ตัวบ่งช้ี ดังนี้   

   C14 แทน สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

   C15 แทน สามารถใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เข้าถงึแสดงข้อมูลในเว็บไซต์ได้ 

   C16 แทน สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่

ต้องการจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบันทึกลงอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้ 

   C17 แทน สามารถใช้โปรแกรมสบืค้นบนอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลและ

สารสนเทศได้ 

    C18 แทน สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ

ย้อนกลับมาได้ 

   C19 แทน สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตดว้ยความปลอดภัย 

   KICT4 แทน สามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ ประกอบดว้ย  

3 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี   

   D20 แทน มีความรูค้วามเข้าใจในการใช้ขอ้มูลและสารสนเทศ 
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   D21 แทน มีความสามารถในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล 

และสารสนเทศ 

   D22 แทน มีความสามารถในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถอืของข้อมูล 

และสารสนเทศ     

    ICTC แทน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ

ติดต่อสื่อสาร วัดจากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 

   ICTC1 แทน การติดต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ ประกอบดว้ย 5  

ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

    E23 แทน มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัตติามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

กฎ กติกา มารยาทในสังคมออนไลน์ได้     

    E24 แทน รู้จักใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์ไดอ้ย่างเหมาะสมและ 

มีความรับผิดชอบ     

    E25 แทน สามารถเข้าถึงข้อมูลในสว่นต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ 

   E26 แทน สามารถใช้การติดต่อสื่อสารร่วมกันผ่านเครอืข่ายสังคม เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

    E27 แทน สามารถเรยีกดูหรือรับชมไฟลว์ิดโีอผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 

   ICTC2 แทน การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์เพื่อการติดต่อสื่อสาร

ประกอบดว้ย 5 ตัวบ่งช้ี 

   F28 แทน มีความรูค้วามเข้าใจในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ 

เพ่ือการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Hotmail, Gmail, Yahoo เป็นต้น 

   F29 แทน สามารถ รับ-สง่และตอบกลับไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ที่มไีฟล์

แนบได้ 

   F30 แทน สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ได้    

   F31 แทน สามารถจัดการกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสงสัยได้และ

สารสนเทศ  

    F32 แทน การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ 
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   ICTC3 แทน การมีความรูค้วามเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครอืข่าย

อินเทอร์เน็ต ประกอบดว้ย 3 ตัวบ่งช้ี  

   G33 แทน มีความรูใ้นการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต      

   G34 แทน มีความรูเ้กี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมติดต่อสื่อสารบน

เครอืข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter, Instagram 

   G35 แทน มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสืบค้นข้อมูล

ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมค้นหาข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น 

    ICTL แทน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตาม

กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย วัดจากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 

    ICTL1 แทน การมีความเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

   H36 แทน ตระหนักและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560  

     H37 แทน ใช้โปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวร์ถูกต้อง 

    H38 แทน ตระหนักและใช้ทรัพยากรดจิิทัลตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

   ICTL2 แทน การวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย ประกอบดว้ย 3 ตัวบ่งช้ี 

   I39 แทน สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงถูกต้องตาม

ฟังก์ชันเหมาะสมกับงานที่ท า 

    I40 แทน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์กร 

   I41 แทน สามารถแก้ไขปัญหาทั้งด้านฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์ได้ 

    ICTL3 แทน สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิสไ์ด้    

   J42 แทน ตระหนักถงึความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารที่จะน ามาใช้ 

    J43 แทน มีวินัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑ์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

   J44 แทน ใช้งานคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 



145 
 

   J45 แทน มีความรู ้ความเข้าใจในจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ 

    J46 แทน มีจรรยาบรรณ คุณธรรม ต่อตนเองและผู้อื่น 

   ICTT แทน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน 

การสอน วัดจากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 

    ICTT1 แทน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรยีน ประกอยด้วย 4 ตัวบ่งช้ี 

    K47 แทน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   K48 แทน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน 

การออกแบบและสร้างช้ินงานเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    

     K49 แทน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจัดเก็บ

รวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 

   K50 แทน จัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ICTT2 แทน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล 

ประกอบดว้ย 4 ตัวบ่งช้ี 

    L51 แทน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแบบทดสอบความรู้ 

ตามเนือ้หาวิชา 

   L52 แทน สามารถใช้โปรแกรมตารางค านวณ ค านวณผลการเรียนของ

ผู้เรยีนได้อยา่งถูกต้องตามการประเมินและวัดผล  

    L53 แทน สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติประเมินและวัดผลได้ 

   L54 แทน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล

ผู้เรยีนดว้ยวิธกีารที่หลากหลาย 

    L55 แทน ใช้ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมและ

วิเคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียนในการประเมินและวัดผลผู้เรยีนได้ 

   ICTT3 แทน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวม

ข้อมูลและสารสนเทศได้ ประกอบดว้ย 3 ตัวบง่ชี้ 

    M56 แทน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและจัดเก็บ

ข้อมูลและสารสนเทศได้ 
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   M57 แทน ใช้การติดต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต 

    M58 แทน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูล

และสารสนเทศได้ถูกต้องตาม กฎ กติกา มารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์ 

    ICTD แทน หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน 

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ วัดจากองค์ประกอบยอ่ย 3 องค์ประกอบ 

   ICTD1 แทน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและ

วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ประกอบดว้ย 3 ตัวบ่งช้ี 

    N59 แทน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ค้นคว้าจากส่ือ 

ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

   N60 แทน เข้าร่วมเครอืข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทางการศึกษา 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูใ้นการจัดการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 

    N61 แทน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลความรูด้า้นวิชาการ

และวิชาชีพ 

   ICTD2 แทน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุง

นวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบดว้ย 4 ตัวบง่ชี้ 

    O62 แทน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา

ได้ 

    O63 แทน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้างส่ือนวัตกรรม

ทางการศึกษาได้ 

   O64 แทน เลอืกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้าง

นวัตกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 

    O65 แทน น าความรู้ที่ไดจ้ากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช้ใน 

การเรียนการสอนได้ 

    ICTD3 แทน การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความเช่ียวชาญกับเพ่ือนร่วม

อาชีพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบดว้ย 3 ตัวบ่งช้ี 

    P66 แทน เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การเรียนการสอนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต 

    P67 แทน แลกเปลี่ยนประสบการณ/์ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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   P68 แทน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสารและการท างาน

ร่วมกันกับเพ่ือนร่วมอาชีพเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน               

   1.2 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 

          แทน   ค่าเฉล่ีย (mean) 

   S.D.    แทน   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   Skew   แทน  ค่าที่ใช้วัดความเบ้ของโค้งความถี่   

   Kur     แทน  ค่าที่ใช้วัดความโด่งของโค้งปกติ 

   r         แทน  ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product 

Moment Correlation Coefficient) 

   2R      แทน  ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก าลังสอง (Squared Multiple 

Correlation) หรือสัมประสทิธิ์การพยากรณ์ 

   
2      แทน   ค่าสถติิไค-สแควร์ (Chi-square) 

   df       แทน  องศาอิสระ (Degree of Freedom) 

   **      แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

    *        แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) 

   GFI     แทน  ดัชนีวัดระดับความสอดคลอ้งเหมาะสม (Goodness of 

Fit Index) 

   AGFI   แทน  ดัชนีวัดระดับความความสอดคลอ้งเหมาะสมทีป่รับแก้

แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index) 

   RMSEA  แทน  ดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ

ค่าพารามเิตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation) 

   b      แทน  น้ าหนักองค์ประกอบ 

   SE   แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

   FS   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 

   e      แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Error) ของตัวบ่งชี้ 

          แทน   ตัวบ่งช้ี (ตัวแปรที่สังเกตได้) 

          แทน   องค์ประกอบย่อย (ตัวแปรแฝง) 

            แทน   องค์ประกอบหลัก (ตัวแปรแฝง) 
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        แทน   ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม

หัวลูกศรแสดงแสดงทิศทางของอิทธิพล 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดังนี ้

  ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร/งานวิจัยและการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิดังตาราง 15 
 

ตาราง 15 ผลการสังเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร/งานวิจัยและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

องค์ประกอบหลัก เอกสาร/งานวิจัย สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ สรุป 

1.ด้านการมีความรู้

พืน้ฐานในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

พฤติกรรมของครูที่แสดงถึงการ

ใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สารสนเทศพืน้ฐานในการ

ปฏบิัติงาน สามารถใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน 

สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถจัดการกบัข้อมูลและ

สารสนเทศได ้

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน 

เห็นดว้ย ร้อยละ 100 ทุก

องคป์ระกอบยอ่ย 

พฤติกรรมของครูที่แสดง

ถึงการใช้งาน

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สารสนเทศพืน้ฐานในการ

ปฏบิัติงาน สามารถใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป

พืน้ฐาน สามารถใช้งาน

อินเทอร์เน็ต และ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถจัดการกับ

ข้อมูลและสารสนเทศได ้

2.ด้านการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร 

พฤติกรรมของครูที่แสดงถึงการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร การ

ติดต่อสื่อสารในสังคมโลก

ออนไลน์ การใช้ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสาร 

มีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐาน

เกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน 

เห็นดว้ย ร้อยละ 100 ทุก

องคป์ระกอบยอ่ย 

พฤติกรรมของครูที่แสดง

ถึงการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร การ

ติดต่อสื่อสารในสังคม

โลกออนไลน์ การใช้

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการสื่อสาร มีความรู้

ความเข้าใจพืน้ฐาน

เกี่ยวกับเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

องค์ประกอบหลัก เอกสาร/งานวิจัย สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ สรุป 

3.ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

ถูกต้องตามกฎหมาย 

คุณธรรม  

จริยธรรมและ

ปลอดภัย 

พฤติกรรมของครูที่แสดงถึง

การมีความเข้าใจประเด็นทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

วางแผนและออกแบบการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย มีจรรยาบรรณใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน 

เห็นดว้ย ร้อยละ 100 ทุก

องคป์ระกอบยอ่ย และให้

เพิ่มข้อค าถามเพิ่มเติมด้าน

มีจรรยาบรรณในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารว่า การ

จรรยาบรรณในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ครูควรมี

ความรู้ความเข้าใจใน

จริยธรรมการใช้

คอมพิวเตอร์ด้วย 

พฤติกรรมของครูที่แสดง

ถึงการมีความเข้าใจ

ประเด็นทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีการวางแผนและ

ออกแบบการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างปลอดภัย  

มีจรรยาบรรณในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และมคีวามรู้

ความเข้าใจในจริยธรรม

การใช้คอมพิวเตอร์ 

4.ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการ

เรียนการสอน 

พฤติกรรมของครูที่แสดงถึง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาทักษะการคดิและ

ความคิดสร้างสรรคข์องผู้เรียน 

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการประเมินและวดัผล ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สื่อสารและรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้  

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน 

เห็นดว้ย ร้อยละ 100 ทุก

องคป์ระกอบยอ่ย 

พฤติกรรมของครูที่แสดง

ถึงการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทกัษะ

การคดิและความคิด

สร้างสรรคข์องผู้เรียน มี

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการประเมิน

และวัดผล ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสาร

และรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้  

5.ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการ

พัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

พฤติกรรมของครูที่แสดงถึง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาความรู้ด้านวชิาการและ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

วิจัยพัฒนา และปรับปรุง

นวัตกรรมทางการศึกษา มีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วม

อาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน 

เห็นดว้ย ร้อยละ 100 ทุก

องคป์ระกอบยอ่ย 

พฤติกรรมของครูที่แสดง

ถึงการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาความรู้

ด้านวิชาการและวชิาชีพ

อย่างต่อเนื่อง ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการวิจัยพัฒนา และ

ปรับปรุงนวัตกรรม 

ทางการศึกษา มีการ 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

องค์ประกอบหลัก เอกสาร/งานวิจัย สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ สรุป 

   แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ความเชี่ยวชาญกับเพื่อน

ร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของข้อมลูสถานภาพของผู้ตอบแบบ 

สอบถามและค่าสถิติพ้ืนฐานความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

  2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถติิพ้ืนฐานของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบ 

สอบถามจากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด 425 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จ านวน  

401 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.35 ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมดที่ส่งไป ปรากฏผล 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ดังน้ี 
 

ตาราง 16 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ 

   1.1 ชาย 

   1.2 หญิง 

 

196 

205 

 

48.90 

51.10 

รวม 401 100 

2. อายุ 

   2.1 20 - 30 ป ี

   2.2 31 - 40 ปี 

   2.3 41 ปีขึน้ไป 

 

86 

142 

173 

 

21.45 

35.41 

43.14 

รวม 401 100 

3. ประสบการณ์ในการท างาน 

   3.1 1 - 5 ปี 

   3.2 6 - 10 ป ี

   3.3 11 ปีขึน้ไป 

 

137 

81 

183 

 

34.20 

20.20 

45.60 

รวม 401 100 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี ่ ร้อยละ 

4. วุฒิการศกึษาสูงสุด 

   4.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 

   4.2 ปรญิญาตรี 

   4.3 ปรญิญาโท 

   4.4 ปรญิญาเอก 

 

2 

230 

169 

0 

 

0.50 

57.40 

42.10 

0 

รวม 401 100 

 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางที่ 16 พบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 

จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 เป็นเพศชาย จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ  

48.90ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่าอายุ 41 ปีขึน้ไป มากที่สุด จ านวน 173 คน  

คิดเป็นร้อยละ 43.14 รองลงมาคืออายุ 31–40 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.41 

และอายุ 20–30 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.45 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตาม

ประสบการณใ์นการท างาน พบว่า สว่นใหญม่ีประสบการณใ์นการท างาน ระหว่าง 11  

ปีขึน้ไป จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการท างาน 

1-5 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20 และมีประสบการณใ์นการท างานน้อยที่สุด

คือ 6 – 10 ป ีจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 ตามล าดับ เมือ่จ าแนกตามวุฒิ

การศึกษาสูงสุด พบว่า สว่นใหญม่ีวุฒิการศึกษาปรญิญาตรี จ านวน 230 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 57.40 รองลงมา ปรญิญาโท จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 คน และ 

ต่ ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ  

  2.2 ผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 
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ตาราง 17  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของสมรรถนะ 

 ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 

 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

ล าดับ

ที ่
องค์ประกอบหลัก   S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

1 
ด้านการมีความรู้พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.46 0.16 -1.35 1.68 มาก 

2 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
4.45 0.06 -1.15 0.89 มาก 

3 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม  

 จริยธรรมและปลอดภัย 

4.29 0.16 -0.81 0.35 มาก 

4 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการเรียนการสอน 
4.25 0.13 -0.82 1.03 มาก 

5 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
4.15 0.18 -0.65 0.21 มาก 

 

   จากตาราง 17 พบว่า ตัวบ่งช้ีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก โดยเรียงล าดับจาก 

มากไปหานอ้ย ดังน้ี 1) ดา้นการมคีวามรูพื้น้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ( = 4.46, S.D. = 0.16) 2) ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการติดต่อสื่อสาร ( = 4.45, S.D. = 0.06) 3) ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย ( = 4.29,  

S.D. = 0.16) 4) ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน  

( = 4.25, S.D. = 0.13) 5) ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ( = 4.15, S.D. = 0.18) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหลักทุก

ตัวมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ คือค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 สามารถคัดสรรไว้ในโมเดล

ความสัมพันธ์โครงสร้างและเมื่อพิจารณาความเบ้ (Skewness) พบว่า ข้อมูลมีลักษณะ 

เบ้ซ้าย (ค่า skewness > +1 แสดงว่า เบ้ขวา, skewness < -1 แสดงว่า เบ้ซ้าย และ 

skewness = 0 แสดงว่า สมมาตร) และเมื่อพิจารณาความโด่ง (Kurtosis) พบว่า  
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ข้อมูลมีลักษณะโด่งน้อยกว่าปกติ (ค่า kurtosis > 3 แสดงว่า โด่งมากกว่าปกติ, 

kurtosis < 3 แสดงว่า โด่งน้อยกว่าปกติ และ kurtosis = 3 แสดงว่า โด่งปกติ) แสดงว่า

การแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 
 

ตาราง 18  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งช้ีและระดับ

 ความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งช้ีองค์ประกอบดา้นการมีความรูพื้น้ฐานใน 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ล าดับ

ที ่
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี   S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบหลักที่ 1 การมีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

1 
สามารถเปิด เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเข้าสู่

ระบบปฏบิัติการได ้
4.81 0.48 -2.46 5.36 มากที่สุด 

2 
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงกับ

คอมพิวเตอร์ได้ 
4.69 0.59 -2.02 4.20 มากที่สุด 

3 
สามารถใช้ระบบปฏบิัติการตั้งคา่ใช้กับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ 
4.58 0.70 -1.93 4.36 มากที่สุด 

4 สามารถจัดการไฟล์ และไดเรกทอรีได ้ 4.48 0.75 -1.44 1.61 มาก 

ตาราง 18 (ต่อ) 

ล าดับ

ที ่
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี   S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

5 
สามารถใช้อุปกรณ์ส ารองข้อมูลจัดเก็บและ

ส ารองข้อมูลได้ 
4.54 0.71 -1.55 1.97 มากที่สุด 

6 
ออกจากระบบปฏบิัติการและปดิเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ได้ 
4.79 0.47 -2.37 5.90 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.65 0.14 -1.96 3.90 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การมีความสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 

7 
สามารถเร่ิมต้นโปรแกรมและปิดโปรแกรมได้

อย่างถูกวิธี         
4.76 0.50 -2.00 3.19 มากที่สุด 

8 
สามารถใช้โปรแกรมด้านประมวลผลค าได้ 

เช่น Microsoft Word 
4.72 0.52 -1.78 2.90 มากที่สุด 

9 
สามารถใช้โปรแกรมด้านตารางค านวณได้ 

เช่น Microsoft Excel   
4.40 0.79 -1.33 1.67 มาก 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ล าดับ

ที ่
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี   S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

10 
สามารถใช้โปรแกรมด้านการน าเสนอได้ เช่น 

Microsoft Power point 
4.48 0.78 -1.50 1.70 มาก 

11 
สามารถใช้โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ตได้ เชน่ 

Google Chrome, Internet Explorer 
4.67 0.59 -1.69 2.08 มากที่สุด 

12 
สามารถใช้โปรแกรมด้านสถติิและการวิจัยได้ 

เช่น SPSS 
3.73 1.06 -.55 -0.36 มาก 

13 สามารถติดตั้งและถอนการติดตั้งโปรแกรมได้       4.19 1.06 -1.43 1.44 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.42 0.37 -1.47 1.80 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การมีความสามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ   

14 
สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้       
4.58 0.66 -1.57 2.14 มากที่สุด 

15 
 สามารถใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เข้าถึง

แสดงข้อมูลในเว็บไซต์ได ้
4.53 0.69 -1.37 1.36 มากที่สุด 

16 

สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูลและ

สารสนเทศที่ต้องการจากเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตบันทึกลงอุปกรณ์เก็บข้อมูลได ้

4.63 0.61 -1.52 1.48 มากที่สุด 

17 
 สามารถใช้โปรแกรมสืบคน้บนอินเทอร์เน็ต 

คน้หาข้อมูลและสารสนเทศได้ 
4.67 0.55 -1.45 1.17 มากที่สุด 

18 
สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหน้าเว็บไซต์

ที่ต้องการย้อนกลับมาได้   
4.19 0.90 -1.06 0.80 มาก 

19 
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความ

ปลอดภัย 
4.46 0.75 -1.19 0.52 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.51 0.17 -1.36 1.24 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 การมีความสามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ 

20 
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ข้อมูลและ

สารสนเทศ 
4.35 0.65 -0.51 -0.69 มาก 

21 
มีความสามารถในการรวบรวมและ

ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ 
4.31 0.69 -0.73 0.24 มาก 

22 
มีความสามารถในการวินิจฉัยความ

น่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ 
4.12 0.81 -0.57 -0.22 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.26 0.12 -0.60 -0.22 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านการมีความรู้พื้นฐานในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.46 0.16 -1.35 1.68 มาก 
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  จากตาราง 18 พบว่า สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 องค์ประกอบหลักดา้นการมีความรูพื้น้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด 2 องค์ประกอบย่อย และมีค่าเฉล่ียอยู่ใน 

ระดับมาก 2 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ดังนี ้1) การใช้งาน

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

2) สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครอืข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ ( = 4.51, 

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

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

ภาพรวมองค์ประกอบหลักดา้นการมีความรูพื้น้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.16) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้

ทุกตัวมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ คือค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล

ความสัมพันธ์โครงสร้างและเมื่อพิจารณาความเบ้ (Skewness) พบว่า ข้อมูลมีลักษณะ 

เบ้ซ้าย และเมื่อพิจารณาความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ข้อมูลมีลักษณะโด่งน้อยกว่าปกติ 

แสดงว่าการแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 
 

ตาราง 19  ค่าเฉล่ียค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งช้ีและระดับ

ความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งช้ีองค์ประกอบดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
 

ล าดับ

ที ่
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี   S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบหลักที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสาร 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การติดต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์   

23 

มีความเข้าใจและสามารถปฏบิัติตามแนว

ปฏบิัติเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทในสังคม

ออนไลน์ได้ 

4.41 0.68 -0.90 0.44 มาก 

24 
รู้จักใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์ได้อย่าง

เหมาะสมและมคีวามรับผิดชอบ 
4.52 0.60 -0.86 -0.26 มากที่สุด 

25 
สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของ

เว็บไซต์ได ้
4.40 0.71 -1.06 0.82 มาก 

26 

สามารถใช้การติดต่อสื่อสารร่วมกันผ่าน

เครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter, 

Instagram เป็นต้น 

4.47 0.69 -1.15 0.88 มาก 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

ล าดับ

ที ่
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี   S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

27 
สามารถเรียกดูหรือรับชมไฟลว์ิดีโอผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ตได ้
4.52 0.65 -1.09 0.28 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.46 0.06 -1.01 0.43 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการติดต่อสื่อสาร 

28 

มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดต่อสื่อสารและ

การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น Hotmail, Gmail, 

Yahoo เป็นต้น 

4.44 0.70 -0.98 0.19 มาก 

29 
สามารถรับ-ส่งและตอบกลับไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีไฟล์แนบได ้
4.46 0.70 -1.15 0.80 มาก 

30 สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได ้ 4.42 0.77 -1.36 1.57 มาก 

31 
สามารถจัดการกบัไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่น่าสงสัยได้ 
4.31 0.77 -1.14 1.56 มาก 

32 การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ 4.29 0.81 -1.29 2.32 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.38 0.08 -1.18 1.29 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

33 มีความรู้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 4.50 0.69 -1.37 1.74 มากที่สุด 

34 

มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม

ติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายสังคม เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram 

4.44 0.74 -1.14 0.58 มาก 

35 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน

โปรแกรมสืบคน้ข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ต 

เช่น โปรแกรมคน้หาข้อมูล Google, Yahoo 

เป็นต้น 

4.56 0.65 -1.22 0.55 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.50 0.06 -1.24 0.96 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
4.45 0.06 -1.15 0.89 มาก 

 

  จากตาราง 19 พบว่า สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 องค์ประกอบหลักดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ

ติดต่อสื่อสาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด 1 องค์ประกอบย่อย และมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
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ระดับมาก 2 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ดังนี ้1) การมีความรู้

ความเข้าใจในพ้ืนฐานเกี่ยวกับเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ( = 4.50, S.D. = 0.06)  

2) การติดต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์  ( = 4.46, S.D. = 0.06) 3) การใช้ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดต่อสื่อสาร ( = 4.38, S.D. = 0.08) เมื่อพิจารณาภาพรวม

องค์ประกอบหลักดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร  

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D. = 0.06) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชีทุ้กตัวมี

ค่าเฉล่ียผ่านเกณฑ์ คือค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล

ความสัมพันธ์โครงสร้างและเมื่อพิจารณาความเบ้ (Skewness) พบว่า ข้อมูลมีลักษณะ 

เบ้ซ้าย และเมื่อพิจารณาความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ข้อมูลมีลักษณะโด่งน้อยกว่าปกติ 

แสดงว่าการแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ  
 

ตาราง 20  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งช้ีและระดับ

 ความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งช้ีองค์ประกอบดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 และการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย 
 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ที ่
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี   S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบหลักที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม  

จริยธรรมและปลอดภัย 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การมีความเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ   

36 

ตระหนักและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ถูกต้องตามพระราชบัญญัตวิ่าด้วย

การกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 

4.34 0.69 -0.83 0.53 มาก 

37 
ใช้โปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวร์

ถูกต้อง 
4.05 0.84 -0.67 0.19 มาก 

38 
ตระหนักและใชท้รัพยากรดิจทิัลตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ        
4.27 0.76 -0.81 0.15 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.15 -0.77 0.29 มาก 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

 

  จากตาราง 20 พบว่า สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 องค์ประกอบหลักดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตาม

กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทั้ง 3 องค์ประกอบ

ย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ดังนี ้1) มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี

ล าดับ

ที ่
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี   S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย   

39 

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ต่อพ่วงถูกต้องตามฟังก์ชันเหมาะสมกบั

งานที่ท า 

4.28 0.69 -0.70 0.43 มาก 

40 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้อง

ตามระเบียบและข้อบังคับขององคก์ร 
4.30 0.70 -0.84 0.75 มาก 

41 
สามารถแก้ไขปัญหาทั้งด้านฮารด์แวร์

และซอฟต์แวร์ได้ 
3.97 0.94 -0.67 0.05 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.18 0.19 -0.74 0.41 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

42 
ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่จะน ามาใช ้
4.45 0.63 -0.75 -0.13 มาก 

43 

มีวินัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑ์ใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

4.45 0.62 -0.67 -0.51 มาก 

44 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามจริยธรรม

ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
4.46 0.67 -0.95 0.16 มาก 

45 
มีความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมการใช้

คอมพิวเตอร์ 
4.46 0.65 -1.04 0.90 มาก 

46 
มีจรรยาบรรณ คุณธรรม ต่อตนเองและ

ผู้อ่ืน 
4.54 0.62 -1.18 1.26 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.47 0.04 -0.92 0.34 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม 

จริยธรรมและปลอดภัย 

4.29 0.16 -0.81 0.35 มาก 
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สารสนเทศและการสื่อสาร ( = 4.47, S.D. = 0.04) 2) การมีความเข้าใจประเด็นทาง

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

การวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ( = 4.18,  

S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบหลัก ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.29, S.D. = 0.16) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชีทุ้กตัวมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ 

คอืค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างและ

เมื่อพิจารณาความเบ ้(Skewness) พบว่า ข้อมูลมีลักษณะเบ้ซ้าย และเมื่อพิจารณา

ความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ข้อมูลมีลักษณะโด่งน้อยกว่าปกติ แสดงว่าการแจกแจง 

ของข้อมูลมีลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 
 

ตาราง 21 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งช้ีและระดับ

ความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งช้ีองค์ประกอบดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการเรียนการสอน 
 

ล าดับ

ที ่
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี   S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบหลักที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

47 

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

4.33 0.66 -0.69 0.30 มาก 

48 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการออกแบบและสร้างชิน้งานเพื่อ

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.27 0.70 -0.61 -0.08 มาก 

49 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและ

น าเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของสื่อ

การเรียนรู้ที่น่าสนใจ 

4.26 0.68 -0.47 -0.39 มาก 

50 

จัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4.26 0.69 -0.48 -0.47 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.28 0.03 -0.56 -0.16 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล   
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ล าดับ

ที ่
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี   S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

51 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจดัท า

แบบทดสอบความรู้ตามเนือ้หาวิชา 
4.23 0.70 -0.88 1.75 มาก 

52 

สามารถใช้โปรแกรมตารางค านวณ ค านวณ

ผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตาม

การประเมินและวดัผล 

4.15 0.78 -0.97 1.79 มาก 

53 
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

ประเมินและวัดผลได ้
4.00 0.83 -0.67 0.58 มาก 

54 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ประเมินและวัดผลผู้เรียนดว้ยวิธีการที่

หลากหลาย            

4.10 0.74 -0.69 1.01 มาก 

55 

ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน

ในการประเมินและวดัผลผู้เรียนได ้

4.07 0.77 -0.84 1.52 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.11 0.09 -0.81 1.33 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้ 

56 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการคน้หา 

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศได้ 
4.32 0.70 -1.07 2.18 มาก 

57 
ใช้การติดต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ

ผ่านอินเทอร์เน็ต 
4.39 0.68 -0.96 0.85 มาก 

58 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และ

รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศไดถู้กต้องตาม 

กฎ กติกา มารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์ 

4.39 0.69 -1.25 2.70 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.37 0.04 -1.09 1.91 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการเรียนการสอน 

4.25 0.13 -0.82 1.03 มาก 

 

  จากตาราง 21 พบว่า สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 องคป์ระกอบหลัก ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน 

การสอน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทั้ง 3 องคป์ระกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหา

น้อย ดังน้ี 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ

ได้ ( = 4.37, S.D. = 0.04) 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและ
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ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรยีน ( = 4.28, S.D. = 0.03) 3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการประเมินและวัดผล ( = 4.11, S.D. = 0.09) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบ

หลักดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.13) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชีทุ้กตัวมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ 

คอืค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างและ

เมื่อพิจารณาความเบ ้(Skewness) พบว่า ข้อมูลมีลักษณะเบ้ซ้าย และเมื่อพิจารณา

ความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ข้อมูลมีลักษณะโด่งน้อยกว่าปกติ แสดงว่าการแจกแจง 

ของข้อมูลมีลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 
 

ตาราง 22 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งช้ีและระดับ

ความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งช้ีองค์ประกอบดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 

ล าดับ

ที ่
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี   S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบหลักที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง       

59 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา คน้ควา้

จากสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อ

พัฒนาความรู้ด้านวชิาการและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

4.36 0.62 -0.44 -0.66 มาก 

60 

เข้าร่วมเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทาง

การศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

4.31 0.65 -0.59 0.10 มาก 

61 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ประมวลความรู้ดา้นวิชาการและ

วชิาชีพ 

4.29 0.65 -0.48 -0.18 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.32 0.04 -0.50 -0.25 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศึกษา 

62 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา

งานวิจัยทางการศึกษาได ้
4.10 0.80 -0.88 0.69 มาก 

63 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและ

สร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาได ้
4.18 0.72 -0.73 0.61 มาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ล าดับ

ที ่
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี   S.D. Skew Kur 

ความ

เหมาะสม 

64 
เลือกและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ

พัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 
4.19 0.72 -0.66 0.32 มาก 

65 
น าความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนได ้
4.19 0.73 -0.58 -0.05 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.17 0.04 -0.71 0.39 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเช่ียวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

66 

เผยแพรผ่ลงานเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการสอนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

3.93 0.90 -0.83 0.70 มาก 

67 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 

3.94 0.90 -0.76 0.36 มาก 

68 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ติดต่อสื่อสารและการท างานร่วมกันกบัเพื่อน

ร่วมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน               

4.04 0.82 -0.68 0.40 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.06 -0.76 0.49 มาก 

รวมเฉลี่ยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
4.15 0.18 -0.65 0.21 มาก 

 

   จากตาราง 22 พบว่า สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 องค์ประกอบหลักดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทั้ง 3 องคป์ระกอบย่อย โดยเรียงล าดับจาก

มากไปหานอ้ย ดังน้ี 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

อย่างต่อเน่ือง ( = 4.32, S.D. = 0.04) 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา

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

ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญกับเพ่ือนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  

( = 3.97, S.D. = 0.06) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบหลัก ดา้นการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

( = 4.15, S.D. = 0.18) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชีทุ้กตัวมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ คือค่าเฉล่ีย
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เท่ากับหรือมากกว่า 3.50 เพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างและเมื่อพิจารณา

ความเบ้ (Skewness) พบว่า ข้อมูลมีลักษณะเบ้ซ้าย และเมื่อพิจารณาความโด่ง 

(Kurtosis) พบว่า ข้อมูลมีลักษณะโด่งน้อยกว่าปกติ แสดงว่าการแจกแจงของข้อมูล 

มีลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 

 ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ี

สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นกับ

ข้อมูลเชงิประจักษ์ 

  โดยผู้วิจัยได้น าเสนอโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ี

สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิท าให้ได้โมเดลเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  จ านวน 68 ตัวบ่งช้ี  

โดยโมเดลน้ีมีลักษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม  

(Third Order Confirmatory Factor Analysis) ดังแสดงในภาพประกอบ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสามของตัวบ่งช้ี 

    สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 
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  การวิเคราะห์โมเดลในครัง้นี้ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

อันดบัสาม ไมส่ามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในครัง้เดยีวได้ เน่ืองจากข้อจ ากัด

ของโปรแกรมในการวิเคราะห์ซึ่งยอมให้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง

เท่านัน้ ดังน้ันผู้วิจัยจึงแยกการวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 

ตอน คือ ตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ 

และตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้

สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึง่ผลการวิเคราะห์ที่ไดจ้ะ

ใกลเ้คียงกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม (วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549) 

  3.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันในสว่นนี้ เพ่ือทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล

สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กับข้อมูลเชิงประจักษ ์และ

น ามาสร้างสเกลองค์ประกอบส าหรับน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง

ต่อไป แตเ่น่ืองจากข้อจ ากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้ไมส่ามารถวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันจากองค์ประกอบย่อย 16 องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 68 ตัวบ่งช้ี  

ได้ในครัง้เดยีว ดังน้ันผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์โมเดลย่อยทั้งหมด 5 โมเดล ดังนี้ 

   1. องค์ประกอบหลักการมีความรูพื้น้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มีองค์ประกอบยอ่ย 4 องค์ประกอบ มีตัวบ่งช้ี 22 ตัวบ่งช้ี 

   2. องค์ประกอบหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือการติดต่อสื่อสาร มีองค์ประกอบยอ่ย 3 องค์ประกอบ มีตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี 

   3. องค์ประกอบหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้อง

ตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย มีองค์ประกอบยอ่ย 3 องค์ประกอบ  

มีตัวบ่งช้ี 11 ตัวบ่งช้ี 

   4. องค์ประกอบหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการเรียนการสอน มีองค์ประกอบยอ่ย 3 องค์ประกอบ มีตัวบ่งช้ี 12 ตัวบ่งช้ี 

    5. องค์ประกอบหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีองค์ประกอบยอ่ย 3 องค์ประกอบ มีตัวบ่งช้ี 10 ตัวบ่งช้ี 
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   ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นนีแ้สดงในรูปของโมเดลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันปรากฏใน ภาพประกอบ 11 - 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการมีความรูพื้น้ฐาน

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ภาพประกอบ 12 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการใช้เทคโนโลยี   

    สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการใช้เทคโนโลยี 

   สารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม

   และปลอดภัย 
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ภาพประกอบ 14 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการใช้เทคโนโลยี 

        สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการใช้เทคโนโลยี  

    สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
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  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันสมรรถนะดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แสดงในตาราง 23-27      

 

 

 

 



           

 

ตาราง 23 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ์บบเพียร์สันของตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบย่อยด้านการมีความรู้พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัว

บ่งชี้ 
a1 a2 a3 a4 a5 a6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 d20 d21 d22 

a1 1                                           

a2 .795** 1                                         

a3 .497** .525** 1                                       

a4 .494** .521** .837** 1                                     

a5 .458** .482** .724** .796** 1                                   

a6 .455** .452** .621** .630** .693** 1                                 

b7 .490** .474** .600** .639** .682** .826** 1                               

b8 .669** .661** .501** .507** .413** .418** .470** 1                             

b9 .689** .690** .500** .504** .493** .478** .498** .844** 1                           

b10 .742** .751** .588** .524** .471** .492** .515** .673** .644** 1                         

b11 .778** .791** .586** .551** .469** .495** .551** .737** .670** .911** 1                       

b12 .648** .688** .568** .535** .523** .465** .494** .737** .776** .666** .718** 1                     

b13 .604** .627** .507** .464** .398** .369** .365** .573** .570** .677** .676** .595** 1                   

c14 .528** .618** .508** .470** .432** .510** .479** .534** .563** .524** .593** .586** .531** 1                 

c15 .615** .665** .430** .447** .380** .465** .464** .588** .523** .535** .612** .556** .593** .782** 1               

c16 .633** .634** .447** .484** .479** .510** .497** .583** .632** .555** .628** .585** .591** .726** .717** 1             

c17 .553** .534** .458** .504** .439** .438** .420** .587** .648** .487** .526** .592** .486** .620** .611** .777** 1           

c18 .535** .577** .507** .449** .405** .461** .464** .545** .514** .673** .705** .508** .657** .619** .664** .621** .514** 1         

c19 .555** .648** .484** .479** .435** .487** .475** .577** .576** .623** .659** .642** .606** .684** .656** .641** .597** .613** 1       

d20 .533** .536** .518** .476** .477** .477** .467** .471** .523** .626** .597** .568** .568** .524** .518** .604** .507** .529** .586** 1     

d21 .555** .616** .569** .570** .502** .469** .498** .570** .565** .653** .652** .540** .577** .556** .547** .630** .537** .556** .567** .793** 1   

d22 .466** .535** .466** .467** .419** .394** .477** .477** .483** .582** .570** .457** .525** .442** .472** .486** .401** .530** .516** .635** .759** 1 

** ที่ระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01) 
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  จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ

ตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยด้านการมีความรูพื้น้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร (KICT) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(p < .01) โดยตัวบ่งช้ีที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ สามารถใช้โปรแกรมดา้นอินเทอร์เน็ตได ้

เช่น Google Chrome, Internet Explorer (B11) และสามารถใช้โปรแกรมดา้นการน าเสนอได้ 

เช่น Microsoft Power point (B10) คือ มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .911 สว่นตัวบ่งช้ี

ที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ สามารถติดต้ังและถอนการติดต้ังโปรแกรมได ้(B13) และ

สามารถเริ่มต้นโปรแกรมและปิดโปรแกรมไดอ้ย่างถูกวิธี (B7) คือ มีค่าสัมประสทิธ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .365 

   จากการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบเร่ือง 

เมทรกิซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรจะต้องมีความสัมพันธ์กันไมน้่อยกว่า .30 ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ไม่ควรมีค่าเท่ากันทั้งเมทรกิซ์ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอ้มูล 

พบว่ามี ค่า Bartlett’s Test of Sphericity เท่ากบั 945.02 อย่างมีนัยส าคัญและมีค่า 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เท่ากับ 0.83 แสดงว่าตัวบ่งชี ้

มีความเหมาะสมในระดับดมีากซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (Hair et al, 2006 อ้างถงึใน 

สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554, หน้า 97-98)  
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ตาราง 24  แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 เพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
 

ตัวบ่งชี ้ e23 e24 e25 e26 e27 f28 f29 f30 f31 f32 g33 g34 g35 

e23 1                         

e24 .786** 1                       

e25 .676** .674** 1                     

e26 .604** .585** .631** 1                   

e27 .643** .703** .668** .697** 1                 

f28 .596** .615** .604** .672** .651** 1               

f29 .552** .512** .527** .605** .599** .796** 1             

f30 .512** .497** .548** .584** .550** .747** .795** 1           

f31 .605** .520** .526** .649** .562** .744** .742** .751** 1         

f32 .597** .514** .525** .673** .615** .770** .778** .791** .911** 1       

g33 .641** .586** .601** .625** .608** .696** .648** .688** .666** .718** 1     

g34 .608** .546** .551** .767** .615** .692** .669** .661** .673** .737** .737** 1   

g35 .615** .623** .587** .665** .694** .716** .689** .690** .644** .670** .776** .844** 1 

** ที่ระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01) 
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   จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 

การติดต่อสื่อสาร (ICTC) พบว่า มคีวามสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 (p < .01) โดยตัวบ่งช้ีที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ การจัดการไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (F32) และสามารถจัดการกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ที่น่าสงสัยได้ (F31) 

คือ มีค่าสัมประสทิธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .911 สว่นตัวบ่งช้ีที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ 

สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ได้ (F30) และรู้จักใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์ได้

อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ (E24) คือ มีค่าสัมประสทิธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .497  

   จากการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบเร่ือง 

เมทรกิซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรจะต้องมีความสัมพันธ์กันไมน้่อยกว่า .30 ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ไม่ควรมีค่าเท่ากันทั้งเมทรกิซ์ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอ้มูล 

พบว่ามี ค่า Bartlett’s Test of Sphericity เท่ากบั 846.00 อย่างมีนัยส าคัญและมีค่า 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เท่ากับ 0.75 แสดงว่าตัวบ่งชี้ 

มีความเหมาะสมในระดับดมีากซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (Hair et al, 2006  

อ้างถงึใน สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554, หน้า 97-98) 



 
 

 

ตาราง 25  แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยด้านหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้อง

 ตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย 
 

ตัวบ่งชี ้ h36 h37 h38 i39 i40 i41 j42 j43 j44 j45 j46 

h36 1                     

h37 .641** 1                   

h38 .671** .749** 1                 

i39 .538** .456** .548** 1               

i40 .581** .560** .626** .798** 1             

i41 .376** .486** .416** .669** .586** 1           

j42 .592** .491** .532** .627** .618** .489** 1         

j43 .561** .449** .514** .608** .582** .474** .839** 1       

j44 .518** .481** .569** .617** .666** .518** .767** .765** 1     

j45 .451** .393** .466** .626** .610** .549** .680** .645** .834** 1   

j46 .442** .340** .439** .631** .588** .482** .574** .666** .714** .828** 1 

 ** ที่ระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01) 
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   จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ของ ตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยดา้นหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้อง

ตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย (ICTL) พบว่า มคีวามสัมพันธ์กันเชิงบวก

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) โดยตัวบ่งช้ีที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ  

มีวินัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (J43) 

และใช้งานคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ (J42) คือ มีค่า 

สัมประสทิธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .839 สว่นตัวบ่งช้ีที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ  

มีจรรยาบรรณ คุณธรรม ต่อตนเองและผู้อื่น (J46) และใช้โปรแกรมที่มีใบอนุญาต

ซอฟต์แวร์ถูกต้อง (K37) คือ มีค่าสัมประสทิธส์หสัมพันธ์เท่ากับ .340  

   จากการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบเร่ือง 

เมทรกิซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรจะต้องมีความสัมพันธ์กันไมน้่อยกว่า .30 ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ไม่ควรมีค่าเท่ากันทั้งเมทรกิซ์ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอ้มูล 

พบว่ามีค่า Bartlett’s Test of Sphericity เท่ากับ 530.66 อย่างมีนัยส าคัญและมีค่า  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เท่ากับ 0.72 แสดงว่าตัวบ่งชี ้

มีความเหมาะสมในระดับดมีากซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (Hair et al, 2006  

อ้างถงึใน สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554, หน้า 97-98) 
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ตาราง 26 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ์บบเพียร์สันของตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบย่อยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี ้ k47 k48 k49 k50 l51 l52 l53 l54 l55 m56 m57 m58 

k47 1                       

k48 .858** 1                     

k49 .858** .881** 1                   

k50 .791** .857** .834** 1                 

l51 .605** .629** .632** .679** 1               

l52 .624** .690** .650** .691** .762** 1             

l53 .559** .586** .624** .674** .653** .818** 1           

l54 .577** .582** .611** .610** .709** .764** .811** 1         

l55 .601** .595** .599** .663** .727** .813** .833** .886** 1       

m56 .520** .543** .540** .564** .624** .623** .626** .555** .586** 1     

m57 .532** .543** .590** .589** .575** .592** .628** .575** .573** .837** 1   

m58 .500** .579** .542** .620** .621** .632** .579** .609** .615** .724** .796** 1 

** ที่ระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01) 
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   จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน

การสอน (ICTT) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

(p < .01) โดยตัวบ่งช้ีที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ ใช้ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลของผู้เรยีนในการประเมินและวัดผลผู้เรยีนได้ (I55) และ

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผลผู้เรยีนดว้ยวิธกีารที่หลากหลาย           

(I54) คือ มีค่าสัมประสทิธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .886 สว่นตัวบ่งช้ีที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด 

คือ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง

ตาม กฎ กติกา มารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์ (M58) และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (K47) คือ มีค่า 

สัมประสทิธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .500  

   จากการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบเร่ือง 

เมทรกิซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรจะต้องมีความสัมพันธ์กันไมน้่อยกว่า .30 ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ไม่ควรมีค่าเท่ากันทั้งเมทรกิซ์ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอ้มูล 

พบว่ามีค่า Bartlett’s Test of Sphericity เท่ากับ 597.59 อย่างมีนัยส าคัญและมีค่า Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เท่ากับ 0.72 แสดงว่าตัวบ่งชีม้ีความ

เหมาะสมในระดับดมีากซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (Hair et al, 2006 อ้างถงึใน  

สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554, หน้า 97-98) 

 



 
 

 
 

ตาราง 27  แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน 

 การสอน 

ตัวบ่งชี ้ n59 n60 n61 o62 o63 o64 o65 p66 p67 p68 

n59 1                   

n60 .826** 1                 

n61 .742** .835** 1               

o62 .570** .653** .662** 1             

o63 .585** .625** .680** .861** 1           

o64 .574** .604** .596** .644** .721** 1         

o65 .524** .577** .622** .694** .780** .854** 1       

p66 .394** .464** .515** .649** .616** .636** .665** 1     

p67 .458** .504** .521** .624** .649** .650** .648** .891** 1   

p68 .480** .560** .588** .606** .627** .648** .663** .797** .813** 1 

** ที่ระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01) 
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  จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน

การสอน (ICTD) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

(p <. 01) โดยตัวบ่งช้ีที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ แลกเปลี่ยนประสบการณ/์ความเช่ียวชาญ

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต (P67) และ

เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนบนเครอืข่าย

อินเทอร์เน็ต (P66) คือ มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .891 สว่นตัวบ่งช้ีที่มีความ 

สัมพันธ์น้อยที่สุด คือ เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน 

การสอนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต (P66) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ค้นคว้า

จากสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่าง

ต่อเน่ือง (N59) คือ มีค่าสัมประสทิธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .394  

   จากการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบเร่ือง 

เมทรกิซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรจะต้องมีความสัมพันธ์กันไมน้่อยกว่า .30 ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ไม่ควรมีค่าเท่ากันทั้งเมทรกิซ์ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอ้มูล 

พบว่ามีค่า Bartlett’s Test of Sphericity เท่ากับ 601.74 อย่างมีนัยส าคัญและมีค่า  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เท่ากับ 0.68 แสดงว่าตัวบ่งชีม้ี

ความเหมาะสมในระดับดมีากซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (Hair et al, 2006 อ้างถงึใน 

สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554, หน้า 97-98) 

  จากผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันตัวบ่งชี้

สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ทุกดา้น พบว่าในแตล่ะโมเดลตัวบ่งช้ี 

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) ทุกค่า 

  นอกจากน้ีผู้วิจัยได้พิจารณาค่าสถติิอื่นๆ ที่ใช้ในการพิจารณาความ

เหมาะสม ได้แก่ ค่าสถติิของ Bartlett (Bartlett's Test of Sphericity) และค่าดัชนี KMO 

(Kaiser–Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy) จ าแนกตามโมเดลย่อย คือ 

โมเดลการมีความรูพ้ื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โมเดลการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร โมเดลการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย  
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โมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน และโมเดลการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดังตาราง 28  
 

ตาราง 28 แสดงค่าสถติิ Bartlett ดัชนี KMO ของโมเดลสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 
 

โมเดล 
Bartlett's Test 

of Sphericity 
p 

Kaiser – Meyer -

Olkin Measure of 

Sampling Adequacy 

ด้านการมีความรู้พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

945.02** 0.00 0.83 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการติดตอ่สื่อสาร 

846.00** 0.00 0.75 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม 

จริยธรรมและปลอดภัย 

530.66** 0.00 0.72 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการเรียนการสอน 

597.59** 0.00 0.72 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการพัฒนาตนเองและวชิาชีพ 

601.74** 0.00 0.68 

** ที่ระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01) 

 

  จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทรกิซ์

สหสัมพันธ์ก่อนน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมทรกิซ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 

ตัวแปรแตกต่างจากเมทรกิซ์เอกลักษณ์อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเรียง

ตามล าดับทั้ง 5 ดา้น คือ 1) ดา้นการมคีวามรูพื้น้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 2) ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร  

3) ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม 

จริยธรรมและปลอดภัย 4) ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน

การสอน 5) ดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ พบว่า ค่า Bartlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 945.02**, 846.00**, 530.66**, 

597.59**และ 601.74** โดยที่ทุกโมเดลมนัียส าคัญทางสถิติ .01 (p < .01) สว่นค่า Kaiser– 
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Meyer–Olkin มีค่าเท่ากับ 0.83, 0.75, 0.72, 0.72 และ 0.68 ทุกตัวมีค่ามากกว่า .50  

และเข้าใกล ้1 จึงสรุปได้ว่า มีความเหมาะสมทีจ่ะวิเคราะห์องค์ประกอบ 

  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

เพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบมาตรฐานจากตัวบ่งช้ี 68 ตัว ตามโมเดลย่อยทั้ง 5 โมเดล  

  1. โมเดลการมีความรูพื้น้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล การมีความรูพื้น้ฐาน

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (KICT) แสดงในตาราง 29  
 

ตาราง 29  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลดา้นการมีความรู้ 

 พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (KICT) 
 

องค์ประกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ์ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี ้(e) 

KICT1 A1 0.56**(0.03) 0.64 -0.07 0.18 

 A2 0.66**(0.03) 0.75 0.17 0.15 

 A3 0.42**(0.03) 0.37 -0.04 0.31 

 A4 0.42**(0.03) 0.38 0.04 0.29 

 A5 0.39**(0.03) 0.32 0.01 0.32 

 A6 0.37**(0.03) 0.35 -0.15 0.25 

KICT2 B7 0.41**(0.03) 0.40 0.17 0.25 

 B8 0.57**(0.03) 0.60 0.25 0.22 

 B9 0.50**(0.03) 0.59 -0.08 0.17 

 B10 0.66**(0.03) 0.75 0.21 0.15 

 B11 0.71**(0.03) 0.78 0.15 0.14 

 B12 0.53**(0.03) 0.60 0.02 0.19 

 B13 0.78**(0.05) 0.54 0.14 0.52 

KICT3 C14 0.54**(0.03) 0.66 0.19 0.15 

 C15 0.55**(0.03) 0.64 0.08 0.17 

 C16 0.53**(0.02) 0.78 0.72 0.08 

 C17 0.40**(0.02) 0.54 -0.11 0.14 
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ตาราง 29 (ต่อ)  

องค์ประกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งชี ้

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ์ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี ้(e) 

 C18 0.65**(0.04) 0.53 0.09 0.38 

 C19 0.62**(0.03) 0.69 0.40 0.17 

KICT4 D20 0.57**(0.03) 0.76 0.52 0.10 

 D21 0.64**(0.03) 0.85 0.67 0.07 

 D22 0.61**(0.04) 0.57 0.07 0.28 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi - Square = 108.82 df = 110 P - value = 0.51 GFI = 0.98 

AGFI = 0.94 RMSEA = 0.00** (p < .01) 
 

ตาราง 30  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 ตัว ในองค์ประกอบการมีความรู้

 พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

องค์ประกอบย่อย KICT1 KICT2 KICT3 KICT4 

KICT1 1       

KICT2 .842** 1     

KICT3 .738** .790** 1   

KICT4 .680** .708** .691** 1 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

 

  จากตาราง 29 และ 30 สามารถสร้างโมเดลการมคีวามรูพื้น้ฐานในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดังภาพประกอบ 16  
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ภาพประกอบ 16 โมเดลการมีความรูพื้้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

  จากตาราง 29 และภาพประกอบ 16 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันของโมเดลการมีความรูพ้ื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า 

โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ 

(Chi-square) มีค่าเท่ากับ 108.82 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 110 ค่านัยส าคัญทางสถิติ  

(p-value) เท่ากับ 0.513 ไมม่ีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไค-สแควร์ /df 

เท่ากับ 0.99 ซึ่งมคี่าต่ ากว่า 2 นอกจากน้ียังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความสอดคลอ้ง (GFI)  

มีค่าเท่ากับ 0.98 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.94 

และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามเิตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 เป็นไป

ตามหลักการพิจารณาความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวิจัย

สอดคลอ้งกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 29 และภาพประกอบ 16 

พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 22 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.37–0.78  

ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าตัวบ่งช้ีเหลา่นี้เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ  

ตัวบ่งช้ี A1–A6 เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบยอ่ยการใช้งานคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์สารสนเทศพ้ืนฐานในการปฏิบัตงิาน (KICT 1) ตัวบ่งช้ีที่ B7–B13 เป็นตัวบ่งช้ีที่

ส าคัญขององค์ประกอบยอ่ยสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน (KICT 2) ตัวบ่งช้ีที่  

C14–C19 เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยสามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครอืข่าย

คอมพิวเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ (KICT 3) ตัวบ่งช้ีที่ D20–D22 เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ 

ขององค์ประกอบยอ่ยสามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ (KICT 4) นอกจากจะ

พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับ

องค์ประกอบย่อย ( 2R ) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) 

ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดยีวกัน 

  จากตาราง 30 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดล 

การมีความรูพ้ื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (KICT) มีความสัมพันธ์

กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์น้ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ

แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว โดยมีค่าความสัมพันธ์

ต่ าสุดถึงสูงสุดต้ังแต่ .680–.842 และตัวบ่งช้ีแตล่ะตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย 

ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีก้ับตัวบ่งช้ีอื่นในโมเดลในการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันในครัง้น้ี ได้น าค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ดว้ย ผูว้ิจัยได้น า

ค่าสัมประสิทธิค์ะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใช้ในการสร้างสเกล

องค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ไดตั้วแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะ

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ต่อไป ส าหรับโมเดลการมีความรูพื้น้ฐาน

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สเกลองค์ประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 

  KICT1 =  0.56(A1) + 0.66(A2) + 0.42(A3) + 0.42(A4) + 0.39(A5) + 

     0.37(A6) 

  KICT2 =  0.41(B7) + 0.57(B8) + 0.50(B9) + 0.66(B10) + 0.71(B11) + 

     0.53(B12) + 0.78(B13)   
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  KICT3 = 0.54(C14) + 0.55(C15) + 0.53(C16) + 0.40(C17) +   

     0.65(C18) + 0.62(C19) 

  KICT4 =  0.57(D20) + 0.64(D21) + 0.61(D22)  

 จากการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 22 ตัว พบว่า สามารถ

จัดล าดับตัวบ่งช้ีที่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งช้ีการมีความรูพื้น้ฐานในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากมากไปหานอ้ยได้ดังนี้ 

  1. สามารถติดต้ังและถอนการติดต้ังโปรแกรมได ้(B13) (b = 0.78) 

  2. สามารถใช้โปรแกรมดา้นอินเทอร์เน็ตได้ เช่น Google Chrome, Internet 

Explorer (B11) (b = 0.71) 

   3. สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ได้ (A2) (b = 0.66) 

   4. สามารถใช้โปรแกรมดา้นการน าเสนอได้ เช่น Microsoft Power point 

(B10) (b = 0.66) 

  5. สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการย้อนกลับมาได้ 

(C18) (b = 0.65) 

  6. มีความสามารถในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ 

(D21) (b = 0.64) 

  7. สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตดว้ยความปลอดภัย (C19) (b = 0.62) 

  8. มีความสามารถในการวินิจฉัยความนา่เช่ือถอืของข้อมูลและสารสนเทศ

(D22) (b = 0.61) 

  9. สามารถใช้โปรแกรมดา้นประมวลผลค าได้ เช่น Microsoft Word (B8)  

(b = 0.57) 

  10. มีความรูค้วามเข้าใจในการใช้ขอ้มูลและสารสนเทศ (D20) (b = 0.57) 

  11. สามารถเปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ (A1)  

(b = 0.56) 

  12. สามารถใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เข้าถงึแสดงข้อมูลในเว็บไซต์ได้ 

(C15) (b = 0.55) 

 13. สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (C14)  

(b = 0.54) 
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   14. สามารถใช้โปรแกรมดา้นสถิติและการวิจัยได้ เช่น SPSS (B12)  

(b = 0.53) 

   15. สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการจาก

เครอืข่ายอินเทอร์เน็ตบันทึกลงอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้ (C16) (b = 0.53) 

   16. สามารถใช้โปรแกรมดา้นตารางค านวณได้ เช่น Microsoft Excel (B9)  

(b = 0.50) 

   17. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการต้ังค่าใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงได้ (A3) (b = 0.42) 

   18. สามารถจัดการไฟล ์และไดเรกทอรีได้ (A4) (b = 0.42) 

   19. สามารถเริ่มต้นโปรแกรมและปิดโปรแกรมได้อยา่งถูกวิธี (B7)  

(b = 0.41) 

    20. สามารถใช้โปรแกรมสบืค้นบนอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลและ

สารสนเทศได้ (C17) (b = 0.40) 

   21. สามารถใช้อุปกรณ์ส ารองข้อมูลจัดเก็บและส ารองข้อมูลได้ (A5)  

(b = 0.39) 

   22. ออกจากระบบปฏิบัติการและปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ (A6)  

(b = 0.37) 

 2.  โมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 

  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร (ICTC) ดังน าเสนอในตาราง 31   
 

ตาราง 31  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการใช้เทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร (ICTC) 
 

องค์ประกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งชี ้

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี ้(e) 

ICTC1 E23 0.78**(0.04) 0.62 0.32 0.37 

 E24 0.71**(0.05) 0.51 -0.16 0.49 

 E25 0.79**(0.04) 0.62 0.11 0.38 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี ้(e) 

 E26 0.84**(0.04) 0.71 0.33 0.29 

 E27 0.83**(0.04) 0.70 0.28 0.30 

ICTC2 F28 0.91**(0.04) 0.82 0.32 0.18 

 F29 0.89**(0.04) 0.78 0.14 0.22 

 F30 0.92**(0.04) 0.85 0.39 0.15 

 F31 0.85**(0.04) 0.71 0.06 0.29 

 F32 0.87**(0.04) 0.75 0.06 0.25 

ICTC3 G33 0.87**(0.04) 0.75 0.29 0.25 

 G34 0.85**(0.04) 0.73 0.17 0.27 

 G35 0.88**(0.04) 0.78 0.23 0.22 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi - Square = 38.64 df = 39 P - value = 0.49 GFI = 0.99 

AGFI = 0.97 RMSEA = 0.00** (p < .01) 

 

ตาราง 32 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวในองค์ประกอบการใช้

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
  

องค์ประกอบย่อย ICTC1 ICTC2 ICTC3 

ICTC1 1     

ICTC2 .741** 1   

ICTC3 .786** .813** 1 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
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  จากตาราง 31 และ 32 สามารถสร้างโมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ได้ดังภาพประกอบ 17  

 
ภาพประกอบ 17 โมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร  

 

 จากตาราง 31 และภาพประกอบ 17 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของโมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร พบว่า โมเดล

มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-

square) มีค่าเท่ากับ 38.64 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 39 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) 

เท่ากับ 0.486 ไมม่นัียส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ คา่ไค–สแควร์ /df เท่ากับ 0.99 

ซึ่งมคี่าต่ ากว่า 2 นอกจากน้ียังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความสอดคลอ้ง (GFI) มีค่าเท่ากับ 

0.99 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคลอ้งที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 และค่าความ

คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามเิตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 เป็นไปตามหลักการ

พิจารณาความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคลอ้ง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 31 

และภาพประกอบ 17 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 13 ตัวมีค่าเป็นบวก  
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มีค่าต้ังแต่ 0.71–0.92 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหลา่นี้เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย 

ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งช้ี E23–E27 เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย 

การติดต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ (ICTC 1) ตัวบ่งช้ีที่ F28–F32 เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ 

ขององค์ประกอบยอ่ยการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์เพื่อการติดต่อสื่อสาร (ICTC 2) และ

ตัวบ่งช้ีที่ G33–G35 เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบยอ่ยการมีความรูค้วามเข้าใจใน

พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต (ICTC 3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย 

( 2R ) และค่าสัมประสิทธิค์ะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้

ความหมายในท านองเดยีวกัน 

  จากตาราง 32 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร (ICTC) มีความสัมพันธ์กัน 

ทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์น้ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ

แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุด

ถึงสูงสุดต้ังแต่ .741–.813 และตัวบ่งช้ีแตล่ะตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิด

จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีกับตัวบ่งช้ีอื่นในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันในครัง้น้ี ได้น าค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ดว้ย ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์

คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์คร้ังนีไ้ปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย

เพ่ือให้ไดตั้วแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ต่อไป ส าหรับโมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร ได้สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

   ICTC1 = 0.78(E23) + 0.71(E24) + 0.79(E25) + 0.84(E26) + 

0.83(E27) 

   ICTC2 = 0.91(F28) + 0.89(F29) + 0.92(F30) + 0.85(F31) + 

0.87(F32) 

   ICTC3 = 0.87(G33) + 0.85(G34) + 0.88(G35)  
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  จากการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 13 ตัว พบว่า 

สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งช้ีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร จากมากไปหานอ้ยได้ดังนี้ 

   1. สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ได้ (F30) (b = 0.92) 

   2. มีความรูค้วามเข้าใจในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ เพ่ือการ

ติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Hotmail, Gmail, Yahoo เป็นต้น (F28) (b = 0.91) 

   3. สามารถรับ-สง่และตอบกลับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มไีฟลแ์นบได้ 

(F29) (b = 0.89) 

   4. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสืบค้นข้อมูล  

ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมค้นหาข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น (G35) (b = 0.88) 

   5. การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (F32) (b = 0.87) 

   6. มีความรูใ้นการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (G33) (b = 0.87) 

   7. สามารถจัดการกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ที่น่าสงสัยได้ (F31)  

(b = 0.85) 

   8. มีความรูเ้กี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายสังคม 

เช่น Facebook, Twitter, Instagram (G34) (b = 0.85) 

   9. สามารถใช้การติดต่อสื่อสารร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคม เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น (E26) (b = 0.84) 

   10. สามารถเรยีกดูหรือรับชมไฟลว์ิดีโอผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (E27)  

(b = 0.83) 

   11. สามารถเข้าถึงข้อมูลในสว่นต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ (E25) (b = 0.79) 

    12. มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัตติามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ กติกา 

มารยาทในสังคมออนไลน์ได้ (E23) (b = 0.78) 

    13. รู้จักใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีความ

รับผิดชอบ (E24) (b = 0.71) 
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 3.  โมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย 

คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย 

  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย (ICTL) 

ดังตาราง 33 
 

ตาราง 33  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการใช้เทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและ

 ปลอดภัย (ICTL) 
 

องค์ประกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ์ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี ้(e) 

ICTL1 H36 0.59**(0.03) 0.73 0.66 0.13 

 H37 0.62**(0.04) 0.55 0.08 0.31 

 H38 0.67**(0.04) 0.78 0.65 0.13 

ICTL2 I39 0.62**(0.03) 0.83 0.72 0.08 

 I40 0.61**(0.03) 0.75 0.40 0.12 

 I41 0.65**(0.04) 0.48 0.09 0.46 

ICTL3 J42 0.53**(0.03) 0.72 0.37 0.11 

 J43 0.52**(0.03) 0.71 0.06 0.11 

 J43 0.52**(0.03) 0.71 0.06 0.11 

 J44 0.61**(0.03) 0.85 0.77 0.07 

 J45 0.54**(0.03) 0.69 -0.22 0.13 

 J46 0.50**(0.03) 0.66 0.43 0.13 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi - Square = 20.66 df = 22 P - value = 0.54 GFI = 0.99 

AGFI = 0.97 RMSEA = 0.00** (p < .01) 
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ตาราง 34  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวในองค์ประกอบการใช้

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม

 และปลอดภัย  
 

องค์ประกอบย่อย ICTL1 ICTL2 ICTL3 

ICTL1 1     

ICTL2 .635** 1   

ICTL3 .608** .727** 1 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

 

  จากตาราง 33 และ 34 สามารถสร้างโมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย ได้ดัง 

ภาพประกอบ 18 

 
ภาพประกอบ 18 โมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย

   คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย 
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  จากตาราง 33 และภาพประกอบ 18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงยืนยันของโมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย 

คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับข้อมูล 

เชิงประจักษดี์ พิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 20.66 ค่าองศา

อิสระ (df) เท่ากับ 22 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.54 ไมม่ีนัยส าคัญ  

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไค–สแควร์/df มีค่าไดป้ระมาณ 0.94 ซึ่งมคี่าต่ ากว่า 2 

นอกจากน้ียังพบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 มีค่าดัชนีวัด

ระดับความสอดคลอ้งที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) เทา่กับ 0.97 และค่าความคลาดเคลื่อนใน 

การประมาณค่าพารามเิตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 เป็นไปตามหลักการพิจารณา 

ความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคลอ้งกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชงิประจักษ์ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 33 และ

ภาพประกอบ 18 พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 11 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่า 

ต้ังแต่ 0.50–0.67 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ทุกค่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งช้ีเหลา่นี้เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 5 

องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งช้ี H36-H38 เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการมี 

ความเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICTL 1)  

ตัวบ่งช้ีที่ I39–I41 เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององคป์ระกอบยอ่ยการวางแผนและออกแบบ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (ICTL 2) ตัวบ่งช้ีที่ J42–J46 เป็นตัวบ่งช้ีที่

ส าคัญขององค์ประกอบย่อยมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICTL 3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแลว้ ยังสามารถพิจารณาได้จาก 

ค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย ( 2R ) และค่าสัมประสิทธิค์ะแนนองค์ประกอบ 

(Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดยีวกัน 

  จากตาราง 34 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดล 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 

และปลอดภัย มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์น้ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง 

ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว 

มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดต้ังแต่ .608-.727 และตัวบ่งช้ีแตล่ะตัวจะมีความ

คลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีก้ับตัวบ่งช้ีอื่นในโมเดล 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครัง้นี้ ได้น าค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์



194 
 

ดว้ย ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใช้ใน 

การสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพ่ือให้ไดตั้วแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ต่อไป ส าหรับโมเดล 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 

และปลอดภัย ได้สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

  ICTL1 = 0.59(H36) + 0.62(H37) + 0.67(H38)  

  ICTL2 = 0.62(I39) + 0.61(I40) + 0.65(I41)  

  ICTL3 = 0.53(J42) + 0.52(J43) + 0.61(J44) + 0.54(J45) + 0.50(J46)  

  จากการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 11 ตัว พบว่า 

สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งช้ีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัยจากมากไปหานอ้ย

ได้ดังน้ี 

  1. ตระหนักและใช้ทรัพยากรดจิิทัลตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (H38)  

(b = 0.67) 

  2. สามารถแก้ไขปัญหาทั้งด้านฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์ได้ (I41) (b = 0.65) 

  3. ใช้โปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวร์ถูกต้อง (H37) (b = 0.62) 

  4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงถูกต้องตามฟังก์ชัน

เหมาะสมกับงานที่ท า (I39) (b = 0.62) 

  5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและขอ้บังคับของ

องค์กร (I40) (b = 0.61) 

  6. ใช้งานคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ (J44)  

(b = 0.61) 

  7. ตระหนักและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (H36) (b = 0.59) 

  8. มีความรู ้ความเข้าใจในจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ (J45) (b = 0.54)

  9. ตระหนักถงึความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะ

น ามาใช้ (J42) (b = 0.53) 
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  10. มีวินัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (J43) (b = 0.52) 

  11. มีจรรยาบรรณ คุณธรรม ต่อตนเองและผู้อื่น (J46) (b = 0.50) 

 4. โมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 

  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน (ICTT) ดังน าเสนอในตาราง 35  
 

ตาราง 35  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการใช้เทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน (ICTT) 
 

องค์ประกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ์ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี ้(e) 

ICTT1 K47 0.57**(0.03) 0.74 0.14 0.12 

 K48 0.61**(0.03) 0.78 -0.34 0.11 

 K49 0.63**(0.03) 0.86 0.64 0.06 

 K50 0.67**(0.03) 0.95 1.06 0.02 

ICTT2 L51 0.59**(0.03) 0.69 0.35 0.15 

 L52 0.70**(0.03) 0.81 0.33 0.12 

 L53 0.74**(0.04) 0.80 0.42 0.14 

 L54 0.62**(0.03) 0.71 0.03 0.16 

 L55 0.67**(0.03) 0.75 0.08 0.15 

ICTT3 M56 0.64**(0.03) 0.84 0.68 0.08 

 M57 0.61**(0.03) 0.82 0.07 0.08 

 M58 0.63**(0.03) 0.83 0.73 0.08 

 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi - Square = 20.32 df = 24 P - value = 0.68 GFI = 0.99 

AGFI = 0.97 RMSEA = 0.00** (p < .01) 
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ตาราง 36  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวในองค์ประกอบการใช้

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน  
 

องค์ประกอบย่อย ICTT1 ICTT2 ICTT3 

ICTT1 1     

ICTT2 .731** 1   

ICTT3 .638** .715** 1 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

 

 จากตาราง 35 และ 36 สามารถสร้างโมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการเรียนการสอน ได้ดังภาพประกอบ 19 

 
  ภาพประกอบ 19 โมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        ในการเรียนการสอน  
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  จากตาราง 35 และภาพประกอบ 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันของโมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอน พบว่า 

โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์  

(Chi-square) มีค่าเท่ากับ 20.32 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 24 ค่านัยส าคัญทางสถิติ  

(p-value) เท่ากับ 0.67 ไมม่ีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค–สแควร์/df  

มีค่าไดป้ระมาณ 0.846 ซึ่งมคี่าต่ ากว่า 2 นอกจากนียั้งพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความ

สอดคลอ้ง (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคลอ้งที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) 

เท่ากับ 0.97 และค่าความคลาดเคลื่อนในการการประมาณค่าพารามเิตอร์ (RMSEA) 

เท่ากับ 0.00 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก

ที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคลอ้งกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 35 และภาพประกอบ 

19 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีท้ั้ง 12 ตัวมีค่าเป็นบวก มีคา่ตัง้แต ่0.57–0.74  

ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าตัวบ่งช้ีเหลา่นี้เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ  

ตัวบ่งช้ี K47–K50 เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององคป์ระกอบย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรยีน (ICTT 1) ตัวบ่งช้ีที่ L51–L55  

เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและ

วัดผล (ICTT 2) ตัวบ่งช้ีที่ M56–M58 เป็นตัวบง่ชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้ (ICTT 3) 

นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแลว้ ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความ

แปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย ( 2R ) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor 

Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในท านองเดยีวกัน 

  จากตาราง 36 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดล 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์กัน 

ทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์น้ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ

แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุด

ถึงสูงสุดต้ังแต่ .638-.731 และตัวบ่งช้ีแตล่ะตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิด

จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีกับตัวบ่งช้ีอื่นในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันในครัง้น้ี ได้น าค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์
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คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์คร้ังนีไ้ปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย 

เพ่ือให้ไดตั้วแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ต่อไป ส าหรับโมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการเรียนการสอน ได้สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

   ICTT1 = 0.57(K47) + 0.61(K48) + 0.63(K49) + 0.67(K50) 

   ICTT2 = 0.59(L51) + 0.70(L52) + 0.74(L53) + 0.62(L54) +   

      0.67(L55)  

ICTT3 = 0.64(M56) + 0.61(M57) + 0.63(M58)  

 จากการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 12 ตัว พบว่า สามารถ

จัดล าดับตัวบ่งช้ีที่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งช้ีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารในการเรียนการสอน จากมากไปหานอ้ยได้ดังนี้ 

  1. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิประเมินและวัดผลได้ (L53)  

(b = 0.74) 

  2. สามารถใช้โปรแกรมตารางค านวณ ค านวณผลการเรียนของผู้เรยีนได้

อย่างถูกต้องตามการประเมินและวัดผล (L52) (b = 0.70) 

  3. จัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (K50) (b = 0.67) 

  4. ใช้ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลของผู้เรียนในการประเมินและวัดผลผู้เรียนได้ (L55) (b = 0.67) 

  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและ

สารสนเทศได้ (M56) (b = 0.64) 

  6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ (K49)  

(b = 0.63) 

  7.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้ถูกต้องตาม กฎ กติกา มารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์ (M58) (b = 0.63)

  8. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผลผู้เรยีนดว้ย

วิธีการที่หลากหลาย (L54) (b = 0.62) 
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  9. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการออกแบบ 

และสร้างช้ินงานเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (K48) (b = 0.61) 

  10. ใช้การติดต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต (M57)  

(b = 0.61) 

  11. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแบบทดสอบความรู้ตาม

เนือ้หาวิชา (L51) (b = 0.59) 

  12. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน (K47) (b = 0.57) 

 5. โมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง 

และวิชาชีพ 

  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ICTD) ดังน าเสนอในตาราง 37  
 

ตาราง 37  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการใช้เทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ICTD) 
 

องค์ประกอบ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ์ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี ้(e) 

ICTD1 N59 0.50**(0.03) 0.64 0.08 0.14 

 N60 0.59**(0.03) 0.82 0.53 0.08 

 N61 0.60**(0.03) 0.87 0.78 0.06 

ICTD2 O62 0.67**(0.03) 0.71 0.17 0.19 

 O63 0.63**(0.03) 0.76 0.36 0.13 

 O64 0.59**(0.03) 0.66 0.25 0.18 

 O65 0.60**(0.03) 0.67 0.02 0.18 
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ตาราง 37  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ

ย่อย 
ตัวบ่งชี ้

น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ์

การพยากรณ์ 

( ) 

สัมประสิทธิ์

คะแนน

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี ้(e) 

ICTD3 P66 0.79**(0.04) 0.78 0.30 0.17 

 P67 0.79**(0.04) 0.77 0.12 0.19 

 P68 0.75**(0.03) 0.84 0.59 0.10 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

Chi - Square = 14.69 df = 16 P - value = 0.55 GFI = 0.99 

AGFI = 0.97 RMSEA = 0.00** (p < .01) 
 

ตาราง 38  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 4 ตัวในองค์ประกอบการใช้

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 

องค์ประกอบย่อย ICTD1 ICTD2 ICTD3 

ICTD1 1     

ICTD2 .720** 1   

ICTD3 .566** .750** 1 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

 

 จากตาราง 36 และ 37 สามารถสร้างโมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้ดังภาพประกอบ 20 

2R
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  ภาพประกอบ 20 โมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 

        การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 

  จากตาราง 37 และภาพประกอบ 20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันของโมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพพบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาจาก 

ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 14.69 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 16 ค่านัยส าคัญ

ทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.54 ไมม่ีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค–สแควร์ 

/df มีค่าไดป้ระมาณ 0.92 ซึ่งมคี่าต่ ากว่า 2 นอกจากน้ียังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความ

สอดคลอ้ง (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคลอ้งที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) 

เท่ากับ 0.97 และค่าความคลาดเคลื่อนในการการประมาณค่าพารามเิตอร์ (RMSEA) 

เท่ากับ 0.00 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐาน 

หลักที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคลอ้งกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 37 และภาพประกอบ 

20 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 10 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.50–0.79  

ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าตัวบ่งช้ีเหลา่นี้เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ  

ตัวบ่งช้ี N59–N61 เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององคป์ระกอบย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (ICTD 1) ตัวบ่งช้ีที่ O62–O65 เป็น 

ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนาและ

ปรับปรุงนวัตกรรมทางการศึกษา (ICTD 2) ตัวบ่งช้ีที่ P66–P68 เป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญของ

องค์ประกอบย่อยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเช่ียวชาญกับเพ่ือนร่วมอาชีพ

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา (ICTD 3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย 

( 2R ) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้

ความหมายในท านองเดยีวกัน 

  จากตาราง 38 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีความสัมพันธ์กัน

ทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์น้ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ

แปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุด

ถึงสูงสุดต้ังแต่ .566-.750 และตัวบ่งช้ีแตล่ะตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิด

จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีกับตัวบ่งช้ีอื่นในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันในครัง้น้ี ได้น าค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์

คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์คร้ังนีไ้ปใช้ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย 

เพ่ือให้ไดตั้วแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ต่อไป ส าหรับโมเดลบรรยากาศของโรงเรียนได้

สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

  ICTD1  =  0.50(N59) + 0.59(N60) + 0.60(N61)  

  ICTD2  =  0.67(O62) + 0.63(O63) + 0.59(O64) + 0.60(O65)  

 ICTD3  =  0.79(P66) + 0.79(P67) + 0.75(P68)  
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  จากการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 10 ตัว พบว่า 

สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งช้ีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จากมากไปหานอ้ย ได้ดังนี้ 

   1. เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน 

การสอนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต (P66) (b = 0.79) 

   2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต (P67) (b = 0.79) 

   3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสารและการท างานร่วมกัน

กับเพ่ือนร่วมอาชีพเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน (P68) (b = 0.75) 

   4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาได้ (O62) 

(b = 0.67) 

   5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้างส่ือนวัตกรรมทาง

การศึกษาได ้(O63) (b = 0.63) 

   6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลความรูด้า้นวิชาการและ

วิชาชีพ(N61) (b = 0.60) 

   7. น าความรู้ที่ไดจ้ากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการเรียน 

การสอนได ้(O65) (b = 0.60) 

   8. เข้าร่วมเครอืข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทางการศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรูใ้นการจัดการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง (N60) (b = 0.59) 

   9. เลอืกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้

อย่างเหมาะสม (O64) (b = 0.59) 

   10. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ค้นคว้าจากส่ือทั้งแบบออนไลน์

และออฟไลน์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (N59) (b = 0.50) 

 3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพ่ือทดสอบความ

สอดคล้องของโมเดลตัวบ่งช้ีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
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  การวิเคราะห์ในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของ

โมเดลโครงสร้างสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กับข้อมูลเชิง

ประจักษ์  

  จากสเกลองค์ประกอบที่สร้างขึ้นและองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ

หลัก ได้แก่ การมีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

(KICT) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร  (ICTC)  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม

และปลอดภัย (ICTL) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 

(ICTT) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

(ICTD) ที่น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองสามารถแสดงโมเดล 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ดังภาพประกอบ 21 
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ภาพประกอบ 21 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

 

  ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผู้วิจัยได้ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างสเกลองค์ประกอบย่อยหรือตัวบ่งชี้ใหม่ทั้ง  16 ตัว เพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ  รวมถึง 

การวิเคราะห์ค่าสถิติของ Bartlett (Bartlett’ Test of Sphericity) และค่าดัชนี KMO 

(Kaiser–Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เพ่ือพิจารณาว่าองค์ประกอบ

มีความเหมาะสมหรือไม่ ดังแสดงในตาราง 39 

AICT 

KICT 

KTCT1 

 
KTCT2 

 
KTCT3 

 
KTCT4 

 

ICTL1 

cKTCT4 
ICTL2 

cKTCT4 

ICTL 

ICTL3 

cKTCT4 

ICTD 

 

ICTD1 

cKTCT4 
ICTD2 

cKTCT4 
ICTD3 

cKTCT4 

ICTC 

ICTC1 

cKTCT4 
ICTC2 

cKTCT4 
ICTC3 

cKTCT4 

ICTT 

ICTT1 

cKTCT4 
ICTT2 

cKTCT4 
ICTT3 

cKTCT4 



206 
 

ตาราง 39  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแ์บบเพียร์สันของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

องค์ประกอบ
ย่อย KICT1 KICT2 KICT3 KICT4 ICTC1 ICTC2 ICTC3 ICTL1 ICTL2 ICTL3 ICTT1 ICTT2 ICTT3 ICTD1 ICTD2 ICTD3 

KICT1 1                               
KICT2 .838** 1                             

KICT3 .738** .815** 1                           

KICT4 .680** .728** .691** 1                         

ICTC1 .704** .784** .712** .660** 1                       

ICTC2 .830** .931** .782** .699** .741** 1                     

ICTC3 .737** .919** .731** .614** .786** .813** 1                   

ICTL1 .501** .519** .469** .451** .551** .444** .462** 1                 

ICTL2 .721** .684** .607** .600** .607** .632** .575** .635** 1               

ICTL3 .705** .614** .543** .525** .657** .536** .604** .608** .727** 1             

ICTT1 .683** .629** .537** .537** .557** .546** .570** .477** .619** .701** 1           

ICTT2 .734** .647** .577** .604** .540** .577** .528** .506** .598** .575** .731** 1         

ICTT3 .926** .676** .585** .589** .574** .608** .588** .463** .672** .675** .638** .715** 1       

ICTD1 .811** .664** .586** .550** .592** .576** .547** .447** .595** .669** .685** .726** .759** 1     

ICTD2 .690** .585** .487** .547** .495** .525** .506** .431** .546** .594** .725** .748** .671** .720** 1   

ICTD3 .600** .533** .399** .491** .402** .490** .456** .347** .491** .414** .555** .658** .580** .566** .750** 1 
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  จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 16 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) โดยตัวบ่งช้ีที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ  

มกีารใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิสเ์พ่ือการติดต่อสื่อสาร (ICTC 2) และสามารถใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปพื้นฐาน (KICT 2) คือมีค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.931 สว่นตัวบ่งช้ี 

ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคอืการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความเช่ียวชาญกับ 

เพ่ือนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา (ICTD 3) และการมีความเข้าใจ

ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICTL 1) คือ  

มีค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .347 และพบว่าทุกคู่ที่มีค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ 

ต้ังแต่ 0.30 ขึน้ไปผู้วิจัยจึงน าไปวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบในการพิจารณา 

ความเหมาะสม ดังแสดงในตาราง 40   
 

ตาราง 40  แสดงค่าสถติิ Bartlett ดัชนี KMO ของโมเดลสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 
 

โมเดล 
Bartlett’s Test of 

Sphericity 
p 

Kaiser – Meyer - Olkin 

Measure of 

Sampling Adequacy 
สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ 

7911.38 0.00 0.84** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 
 

  จากตาราง 40 พบว่า ค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 

7177.063 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 (p < .01) ส่วนค่า KMO หรือ Kaiser–

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy เท่ากับ .84 ซึ่งมากกว่า .50 ดังน้ัน  

จึงสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

อันดับสอง เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

ครูคอมพิวเตอร์ ปรากฏในตาราง 41 และภาพประกอบ 22 
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ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี ้   

             สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 
 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

b (SE) 

สัมประสิทธิ์ 

การพยากรณ์ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์ 

คะแนน 

องค์ประกอบ(FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของตัว 

บ่งชี้ (e) 

อันดับแรก     

KICT1 0.59** 1.08 13.00 -0.02 

KICT2 0.61**(0.02) 0.93 5.00 0.03 

KICT3 0.47**(0.03) 0.65 0.19 0.12 

KICT4 0.55**(0.03) 0.73 1.13 0.12 

ICTC1 0.51** 0.79 0.69 0.07 

ICTC2 0.62**(0.03) 0.83 4.95 0.08 

ICTC3 0.56**(0.03) 0.76 2.28 0.10 

ICTL1 0.45** 0.45 0.05 0.25 

ICTL2 0.63**(0.05) 0.85 0.84 0.07 

ICTL3 0.50**(0.04) 0.79 0.80 0.07 

ICTT1 0.50** 0.60 0.10 0.16 

ICTT2 0.56**(0.03) 0.66 0.19 0.16 

ICTT3 0.53**(0.03) 0.70 0.43 0.12 

ICTD1 0.55** 0.85 1.28 0.05 

ICTD2 0.53**(0.03) 0.63 0.05 0.17 

ICTD3 0.59**(0.04) 0.52 0.20 0.32 

อันดับสอง     

KICT 0.85**(0.04) 0.72 - - 

ICTC 0.80**(0.05) 0.63 - - 

ICTL 0.88**(0.07) 0.77 - - 

ICTT 1.00**(0.06) 1.00 - - 

ICTD 0.95**(0.04) 0.91 - - 

Chi - Square = 41.20 df = 43 P - value = 0.55 GFI = 0.99 

AGFI = 0.96 RMSEA = 0.00 ** (p < .01) 
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  จากตาราง 40 และ 41 สามารถสร้างโมเดลโครงสร้างสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ดังภาพประกอบ 22 

 
 

ภาพประกอบ 22  โมเดลสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครู 

   คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

   สกลนคร เขต 1 

 

  จากตาราง 41 และภาพประกอบ 22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับสอง ของโมเดลสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดมีาก พิจารณาจากค่าไค- 
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สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 41.20 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 43 ค่านัยส าคัญทาง

สถิติ (p-value) เท่ากับ 0.55 ไมม่ีนัยส าคัญ  

  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไค–สแควร์/df เท่ากับ 0.96 ซึ่งมคี่าต่ ากว่า 

2 นอกจากน้ียังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความสอดคลอ้ง (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 มีค่าดัชนีวัด

ระดับความสอดคลอ้งที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) เทา่กับ 0.96 และค่าความคลาดเคลื่อน  

ในการการประมาณค่าพารามเิตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 เป็นไปตามหลักการพิจารณา

ความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคลอ้งกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชงิประจักษ์ เมือ่พิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 41 และภาพประกอบ 

22 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีท้ั้ง 16 ตัว มีค่าเป็นบวก ต้ังแต่ 0.47–1.00  

ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เมื่อจัดล าดับ

ตัวบ่งช้ีที่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งช้ีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 จากมากไปหานอ้ยได้ดังต่อไปนี้ 1) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการเรียนการสอน (ICTT) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 2)  

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  (ICTD) 

มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.95 3) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย (ICTL) มีน้ าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ 0.88 4) ด้านการมีความรู้พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 และ 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร (ICTC) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.80 

ตามล าดับ เน่ืองจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับสอง จะไมร่ายงาน 

ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงไดน้ าค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าหรับตัวบ่งชี้

สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนน

องค์ประกอบ ซึ่งเพชรมณี วิริยะสืบพงศ์ (2554, อ้างถึงใน ไกศิษฏ์ เปลรินทร์, 2552, 

หน้า 243) กล่าวไว้ว่าค่าทั้งสองน้ีให้ความหมายในท านองเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถ

เขียนสมการโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ได้ดังน้ี 
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  AICT = 0.85(KICT) + 0.80(ICTC) + 0.88(ICTL) + 1.00(ICTT) + 

0.95(ICTD) 

3. น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 

  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้  

ที่แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  (Factor 

Loading) ตามเกณฑ์ดังน้ี 1) เท่ากับหรือมากกว่า 0.70 ส าหรับองค์ประกอบหลัก 

(Farrell & Rudd, 2011) และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อย 

และตัวบ่งช้ี (Tacq, 1997 อ้างถงึใน วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549) ดังแสดงในตาราง 42 
 

ตาราง 42  น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย 

 และตัวบ่งช้ีของสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

 คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 สกลนคร เขต 1 

 

องค์ประกอบ

หลัก 

น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

b(SE) 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

b(SE) 

ตัวบ่งชี ้

น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

b(SE) 

การมีความรู้

พืน้ฐานในการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร(KICT) 

0.85** การใช้งาน

คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์สารสนเทศ

พืน้ฐานในการ

ปฏิบัติงาน(KICT1) 

0.59** A1 0.56**(0.03) 

A2 0.66**(0.03) 

A3 0.42**(0.03) 

A4 0.42**(0.03) 

A5 0.39**(0.03) 

A6 0.37**(0.03) 

การมีความสามารถ

ใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปพืน้ฐาน

(KICT2) 

 

0.61**(0.02) 

 

 

 

 

B7 0.41**(0.03) 

B8 0.57**(0.03) 

B9 0.50**(0.03) 

B10 0.66**(0.03) 

B11 0.71**(0.03) 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

องค์ประกอบ

หลัก 

น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

b(SE) 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

b(SE) 

ตัวบ่งชี ้

น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

b(SE) 

    B12 0.53**(0.03) 

B13 0.78**(0.05) 

การมีความสามารถใช้

อินเทอร์เน็ต และ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

อย่างมีประสิทธิภาพ  

(KICT3) 

0.47**(0.03) C14 0.54**(0.03) 

C15 0.55**(0.03) 

C16 0.53**(0.02) 

C17 0.40**(0.02) 

C18 0.65**(0.04) 

C19 0.62**(0.03) 

การมีความสามารถ

จัดการกับข้อมูลและ

สารสนเทศได้(KICT4) 

0.55**(0.03) D20 0.57**(0.03) 

D21 0.64**(0.03) 

D22 0.61**(0.04) 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสารเพื่อ

การ

ติดตอ่สื่อสาร

(ICTC) 

 

0.80** การติดต่อสื่อสารใน

สังคมโลกออนไลน์  

(ICTC1) 

 

 

0.51** 

 

 

 

E23 0.78**(0.04) 

E24 0.71**(0.05) 

E25 0.79**(0.04) 

E26 0.84**(0.04) 

E27 0.83**(0.04) 

การใช้ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร(ICTC2) 

0.62**(0.03) 

 

 

 

F28 0.91**(0.04) 

F29 0.89**(0.04) 

F30 0.92**(0.04) 

F31 0.85**(0.04) 

F32 0.87**(0.04) 

การมีความรู้ความ

เข้าใจในพืน้ฐาน

เกี่ยวกับเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  (ICTC3) 

0.56**(0.03) G33 0.87**(0.04) 

G34 0.85**(0.04) 

G35 0.88**(0.04) 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

องค์ประกอบ

หลัก 

น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

b(SE) 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

b(SE) 

ตัวบ่งชี ้

น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

b(SE) 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสารถูกต้อง

ตามกฎหมาย 

คุณธรรม  

จริยธรรมและ

ปลอดภัย

(ICTL) 

0.88** การมีความเข้าใจ

ประเด็นทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(ICTL1) 

0.45** 

 

H36 0.59**(0.03) 

H37 0.62**(0.04) 

H38 0.67**(0.04) 

การวางแผนและ

ออกแบบการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างปลอดภัย  (ICTL2) 

0.63**(0.05) 

 

I39 0.62**(0.03) 

I40 0.61**(0.03) 

I41 0.65**(0.04) 

การมีจรรยาบรรณใน

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร  (ICTL3) 

 

 

0.50**(0.04) 

 

 

J42 0.53**(0.03) 

J43 0.52**(0.03) 

J44 0.61**(0.03) 

J45 0.54**(0.03) 

J46 0.50**(0.03) 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสารในการ

เรียนการสอน

(ICTT) 

1.00** การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทกัษะ

การคดิและความคิด

สร้างสรรคข์องผู้เรียน

(ICTT1) 

0.50** K47 0.57**(0.03) 

K48 0.61**(0.03) 

K49 0.63**(0.03) 

K50 0.67**(0.03) 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

ประเมินและวัดผล  

(ICTT2) 

0.56**(0.03) L51 0.59**(0.03) 

L52 0.70**(0.03) 

L53 0.74**(0.04) 

L54 0.62**(0.03) 

L55 0.67**(0.03) 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสาร 

และรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้(ICTT3) 

0.53**(0.03) M56 0.64**(0.03) 

M57 0.61**(0.03) 

M58 0.63**(0.03) 
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ตาราง 42 (ต่อ)  

องค์ประกอบ

หลัก 

น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

b(SE) 

องค์ประกอบ 

ย่อย 

น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

b(SE) 

ตัว

บ่งชี ้

น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 

b(SE) 

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สื่อสารในการ

พัฒนาตนเอง

และวชิาชีพ

(ICTD) 

 

 

 

0.95** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนา

ความรู้ด้านวิชาการ

และวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง(ICTD1) 

0.55** N59 0.50**(0.03) 

N60 0.59**(0.03) 

N61 0.60**(0.03) 

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการวิจัย

พัฒนา และปรับปรุง

นวัตกรรมทาง

การศึกษา(ICTD2) 

0.53**(0.03) O62 0.67**(0.03) 

O63 0.63**(0.03) 

O64 0.59**(0.03) 

O65 0.60**(0.03) 

การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ความ

เชี่ยวชาญกับเพื่อน

ร่วมอาชีพเกี่ยวกับการ

ใช้เทคโนโลยีทาง

การศึกษา(ICTD3) 

0.59**(0.04) 

 

P66 0.79**(0.04) 

P67 0.79**(0.04) 

P68 

 

0.75**(0.03) 

 

   

   จากตาราง 42 พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของ

องค์ประกอบหลักทั้ง 5 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าต้ังแต่ 0.80–1.00 และ 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไป

หาน้อย คือ 1) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน  

(ICTT) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 2) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ICTD) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.95 

3) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม 

จริยธรรมและปลอดภัย (ICTL) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.88 4) ด้านการมีความรู้

พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 

0.85 และ 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 

(ICTC) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.80 ตามล าดับ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ

องค์ประกอบย่อยทั้ง 16 องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกและ 
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า และค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 

ของตัวบ่งช้ีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทั้ง 68 ตัวบ่งชี้ 

มีค่าเป็นบวก ต้ังแต่ 0.80–1.00 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล

โครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์

ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่พัฒนาขึน้ 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์   

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยนี้ ได้แก่ ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 

2,121 คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยนีไ้ด้แก่ ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดย

การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถาม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี มขี้อค าถามรวมทั้งสิน้ จ านวน 68 ขอ้  

มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบลิเคอร์ท มคี่าดัชนีความสอดคล้อง 

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

แบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.90  

  สมมตฐิานการวิจัย คือ โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่พัฒนาขึ้นมคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

 

  วิธีด าเนนิการวิจัย ประกอบด้วย 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด
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ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และระยะที่ 2 การตรวจสอบ

ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชีเ้ชงิสมมตฐิานที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชงิประจักษ์ 

การวิเคราะหข์้อมูล โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย สถิตอิ้างอิงโดย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

 

สรุปผลการวิจัย 

  สรุปผลการวิจัย ตามล าดับต่อไปนี้ 

   1. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 

5 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อย 68 ตัวบ่งชี ้จ าแนกเป็น ด้านการมคีวามรู้

พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 22 ตัวบ่งชี ้ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดตอ่สื่อสาร จ านวน 13 ตัวบ่งชี ้ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและ

ปลอดภัย จ านวน 11 ตัวบ่งชี ้ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน

การสอน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ และด้านหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

   1.1 ด้านการมคีวามรู้พื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 องค์ประกอบย่อย และมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 

ระดับมาก 2 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การใช้งาน

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

2) สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมปีระสิทธิภาพ ( = 4.51,  

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

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

   1.2 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อ 

สื่อสาร มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 องค์ประกอบย่อย และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การมคีวามรูค้วามเข้าใจใน

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

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

   1.3 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตาม

กฎหมาย คุณธรรม จรยิธรรมและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 องค์ประกอบ

ย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การมีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี

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

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

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

   1.4 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 

มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

1) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้  

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

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

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

    1.5 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง

และวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหา

น้อย ดังนี้ 1) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรู้ดา้นวิชาการและวิชาชีพอย่าง

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

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

ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา  

( = 3.97, S.D. = 0.06) 

  2. โมเดลโครงสรา้งสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

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

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

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

ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ (CN) 

เท่ากับ 647.15 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
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อภิปรายผลการวจิัย 

  ผูว้ิจัยขออภปิรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ดังตอ่ไปนี้ 

 1. ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ม ี5 องค์ประกอบคือด้านการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและ

ปลอดภัย ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน และด้าน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้อง

กับกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัย 

ทีเ่กี่ยวข้องกับสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ที่

เป็นเชน่นีเ้พราะ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ตัวบ่งชีท้ี่เกี่ยวกับสมรรถนะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร ์เชน่ การสัมภาษณ์

ผูท้รงคุณวุฒิ แล้วน าข้อมูลมาร่างตัวบ่งชีแ้ละสร้างแบบสอบถาม จากนั้นจึงน า

แบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา  

ผูว้ิจัยวิเคราะห์หาความตรงเชงิเนื้อหา ได้ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) ระหว่าง 0.60–1.00 แล้วผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อ

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นได้ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 

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

ยังได้ด าเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้ตามขั้นตอนของ Blank et al (2548 อ้างถึงใน นงลักษณ์  

วริัชชัย, 2551) ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี ้ 

การนยิามตัวบ่งชี้ การรวบรวมข้อมูล การสร้างตัวบ่งชี ้การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี ้ 

และการน าเสนอรายงาน 

   1.1 องค์ประกอบหลักด้านการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน สามารถใช้งาน
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อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถจัดการกับ

ข้อมูลและสารสนเทศได้ ดังนั้นครูจะต้องมีความรูค้วามเข้าใจในพืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มีการแสวงหาความรูเ้พิ่มเติม เขา้รับการอบรม สัมมนา  

เพื่อเพิ่มทักษะความรูอ้ย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับ สายรุ่ง พิมจักร์ (2558, หน้า 46)  

ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบว่า 

ความรูพ้ืน้ฐานด้านไอซีทีเป็นความสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

การจัดระเบียบ การประเมิน และการสื่อสารข้อมูล เลือกใช้เทคโนโลยีดิจติอลรวมทั้ง

เครือขา่ยการสื่อสารประเภทต่างๆ เพื่อเข้าถึง จัดการ ผสมผสาน ประเมนิ และสร้างสรรค์

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมเพื่อการท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ และ

สอดคล้องกับวาสนา สีลาภเกือ้ (2555, หนา้ 8) ท าวิจัยเรื่อง สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นของบุคลากร ส าหรับการท างานในมหาวิทยาลัย:

กรณีศกึษาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ พบว่าการมีความรู้

พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการมสีมรรถนะในการใช้

คอมพิวเตอร์ขัน้พืน้ฐานเพื่อน าไปใช้ประกอบการท างานต่างๆ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  1.2 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การตดิต่อสื่อสารเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการตดิต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ สามารถ

เข้าถึงขอ้มูลในส่วนต่างๆ ของเว็บไชต์ได้ สามารถใช้การตดิต่อสื่อสารรว่มกันผา่นเครือขา่ย

สังคม ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสาร มีความรูค้วามเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ต่าง มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน

เกี่ยวกับเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใชง้านโปรแกรมสบืค้น

ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับวาสนา สีลาภเกื้อ (2555, หนา้ 8) ท าวจิัยเรื่อง 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นของบุคลากร ส าหรับ 

การท างานในมหาวิทยาลัย : กรณีศกึษาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 

เป็นการมสีมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการติดตอ่สื่อสาร

กับผูอ้ื่นอย่างมีจรรยาบรรณที่ดแีละมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ กนก อ้นถาวร 

(2556, หน้า 135) ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวแบบตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านไอซีทีส าหรับ

ผูส้อนในสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย พบว่า การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับ
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คอมพิวเตอร์ซึ้งผูส้อนในสถาบันการพลศกึษาต้องมีความรูแ้ละสามารถใช้งานด้านต่างๆ 

เชน่ การใช้งานอีเมล์ การใช้งานโซเชยีลเน็ตเวิร์ค ระบบจัดการบริหารการศึกษา  

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

ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิค (e-document) เป็นต้น 

   1.3 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัยเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการมี

ความเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักและ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามพระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ใชโ้ปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวร ์มีการวางแผนและออกแบบ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้อง 

ตามระเบียบและข้อบังคับขององค์กร มีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะน ามาใช้  

มีวนิัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอดคล้องกับ ขวัญชัย หายหัตถี (2556, หน้า 3) ท าวิจัยเรื่องสมรรถภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ครูตอ้งมี

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูด้านคุณลักษณะ เพราะแมว้่า

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมาก แตก่ารอบรมสั่งสอนของ

ครูในด้านคุณธรรม จริยธรรม จะต้องมีควบคู่กันไปตลอดเวลาในการช่วยเตรียมใหน้ักเรียน

มีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อการด ารงชีวติอยู่อย่างเหมาะสมกับลักษณะที่เป็นไปใน

สังคมแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

   1.4 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการเรียนการสอนเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ 

การคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ใช้ในการออกแบบและสร้างชิ้นงาน  

และใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมและประสบการณก์ารเรียนรูใ้ห้แก่ผู้เรยีนโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งนีย้ังใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผลผูเ้รียนด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย จัดท าแบบทดสอบความรูต้ามเนือ้หาวิชา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

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

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

พบว่า การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการเรียนการสอนโดยใช้เป็น

เครื่องมือครูในการบริหารจัดการ เครื่องมอืในการน าเสนอ สถานใีนการตดิต่อสื่อสาร 

สถานีสารสนเทศเครื่องมือจัดท าสิ่งพิมพ์เป็นศูนย์การเรียนรูแ้ละเป็นศูนย์จ าลอง

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

ตัวแบบตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านไอซีทีส าหรับผูส้อนในสถานบันการพลศกึษาในประเทศไทย 

พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน

สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน 

ทุกวิชา  

   1.5 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา

ความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศกึษา 

ค้นคว้าจากสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ

อย่างตอ่เนื่อง เข้าร่วมเครอืข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทางการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 

ในการจัดการเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา  

และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา 

และสร้างนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม น าความรูท้ี่ได้มาใช้ในการเรียนการสอน มีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยี 

ทางการศึกษา เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 

บนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการท างาน 

กับเพื่อนรว่มอาชีพเพื่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนได้ สอดคล้องกับ จันทิมา แสงเลิศอุทัย 

(2550, หนา้ 27) ท าวจิัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถภาพทางดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ส าหรับนักศกึษาวิชาชีพครู พบว่า ครูที่มี

สมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นั้น จะต้องประกอบด้วย

สมรรถภาพหลัก (Core Competency) ได้แก่ ความรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร (ICT) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเจตคติ

ทางบวกทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยสมรรถภาพดังกล่าวจะ
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ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะและเจตคตใินการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) ไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารงานในโรงเรียน การพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการของตนเอง   

 2. โมเดลตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นมคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชงิประจักษ์และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า 

แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหลักของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 2) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร

3) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม  

 จรยิธรรมและปลอดภัย 4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน

การสอน และ 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนั้นองค์ประกอบหลักของสมรรถนะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ทั้ง 5 องค์ประกอบจึง

ประกอบด้วยตัวบ่งชีร้วมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ทั้ง 68 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

  2.1 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองของตัวบ่งช้ี

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่าทั้ง 5 องค์ประกอบ  

เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่มคีวามเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดย 1) ด้านการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน (ICTT) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00 

2) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ICTD) 

มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.95 3) ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย (ICTL) มีน้ าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ 0.88 4) ด้านการมีความรูพ้ืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 และ 5) ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร (ICTC) มีน้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากับ 0.80 ตามล าดับ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบลรัตน์ หริณวรรณ และคณะ (2557) กล่าวว่า สมรรถนะครู

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา คอื การที่ครูสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ท างานทางการศกึษาและผลลัพธ์ของการท างานแสดงออกในลักษณะเชงิพฤติกรรมที่

สามารถวัดและประเมินได้ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา 

  2.2 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อยและ 68 ตัวบ่งชี ้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี ้

พบว่าตัวบ่งชีท้ั้ง 68 ตัวบ่งชี้ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งมากกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด  

ดังนัน้จงึสามารถใช้เป็นตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันที่พบว่าตัวบ่งชี้ 

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

ทางสถิต ิแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวบ่งชีท้ี่สามารถวัดองค์ประกอบย่อยและองค์ประกอบหลัก

ได้เนื่องจากตัวแปรมีความคลาดเคลื่อนนอ้ย โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหใ์นส่วนของ

สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) นอกจากนีย้ังมีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมขี้ออภปิรายเกี่ยวกับตัวบ่งชีใ้นแตล่ะองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้ 

   2.2.1 องค์ประกอบหลักด้านการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 22 ตัวบ่งชี ้มีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้และมีนัยส าคัญทางสถิติ  

โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 

(KICT2) น้ าหนัก 0.61 2) การใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานใน 

การปฏิบัติงาน(KICT1) น้ าหนัก 0.59 3) สามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ 

(KICT4) น้ าหนัก 0.55 และ 4) สามารถใช้อนิเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

อย่างมปีระสิทธิภาพ  (KICT3) น้ าหนัก 0.47 อภปิรายผล ดังนี้ 
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    2.2.1.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชง้านคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบ

ของตัวบ่งช้ี เรยีงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) สามารถเชื่อมตอ่อุปกรณ์ต่อ 

พ่วงกับคอมพิวเตอร์ได้ 2) สามารถเปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้  

3) สามารถใช้ระบบปฏิบัติการตั้งค่าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งได้  

4) สามารถจัดการไฟล์ และไดเรกทอรีได้ 5) สามารถใช้อุปกรณ์ส ารองข้อมูลจัดเก็บและ

ส ารองข้อมูลได้ และ 6) ออกจากระบบปฏิบัติการและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ดังนัน้ 

การใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐาน ครูจะตอ้งมคีวามรู้ความเข้าใจ 

ในการใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์พืน้ฐานต่างๆ ได้ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดสู่นักเรียน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

สายฝน เป้าพะเนา (2554, หนา้ 154) ที่พบว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันและ

อนาคตส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการเรียนการสอน โดยน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุน คอมพิวเตอร์มีหลากหลายลักษณะ หลากหลายรูปแบบ  

ทั้งคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา คอมพิวเตอรแ์บบตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิว้ 

คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น คอมพิวเตอรเ์มนเฟรม หรอืซุปเปอร์คอมพวิเตอร์ แต่ไม่ว่าจะ

เป็นรปูแบบใดก็ตาม หากผูเ้รียนไม่มคีวามรู้ความเข้าใจก็ไม่สามารถใช้ประโยชนไ์ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     2.2.1.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยสามารถใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปพืน้ฐาน ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับ 

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) สามารถติดตั้งและถอนการตดิตั้งโปรแกรมได้  

2) สามารถใช้โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ตได้ เชน่ Google Chrome, Internet Explorer  

3) สามารถใช้โปรแกรมด้านการน าเสนอได้ เชน่ Microsoft Power point 4) สามารถใช้

โปรแกรมด้านประมวลผลค าได้ เชน่ Microsoft Word 5) สามารถใช้โปรแกรมด้านสถิติและ

การวิจัยได้ เชน่ SPSS 6) สามารถใช้โปรแกรมด้านตารางค านวณได้ เช่น Microsoft Excel 

และ 7) สามารถเริ่มต้นโปรแกรมและปิดโปรแกรมได้อย่างถูกวิธี ดังนัน้การใชง้าน

โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน ครูจะต้องมีความรูค้วามเข้าใจโปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน 

ศกึษาหาข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถน ามาจัดการเรยีนการสอนให้แก่ผูเ้รียนได้ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนก อน้ถาวร (2556, หน้า 135) ที่พบว่า ซอฟต์แวร์ที่สรา้ง

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

ออกเป็นประเภท ตามลักษณะหน้าที่การท างานได้ดังนี้ คอื โปรแกรมประมวลผลค าใช้

ส าหรับพิมพ์เอกสารรายงานหรอืสร้างตารางแบบต่างๆ โปรแกรมตารางงานใช้ส าหรับ

ค านวณ สร้างกราฟ และจัดการด้านฐานข้อมูล โปรแกรมน าเสนอผลงานใช้ในการน าเสนอ

ผลงานและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบสไลด์ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลคือโปรแกรมที่ท า

หนา้ที่ในการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมเว็บเพจใช้ในการเขียนเว็บเพจเพื่อใช้งานใน

เว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ต โปรแกรมสื่อสารระยะไกลใช้ในการตดิต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต 

โปรแกรมเขียนแบบใช้ในการออกแบบและเขียนแบบด้านต่าง ๆ เชน่ ช้ินงาน อาคาร 

โปรแกรมการฟิกส์ใช้ในการสร้างและจัดการรูปภาพในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อความ

บันเทิงได้แก่ เกมส์ ภาพยนตรแ์ละเสียงเพลงต่าง ๆ  

     2.2.1.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยสามารถใช้อนิเทอร์เน็ต และ

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของ

ตัวบ่งชี ้เรยีงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหนา้

เว็บไซต์ที่ตอ้งการย้อนกลับมาได้ 2) สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตดว้ยความปลอดภัย  

3) สามารถใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เขา้ถึงแสดงขอ้มูลในเว็บไซต์ได้ 4) สามารถเชื่อม 

ต่อคอมพิวเตอรก์ับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 5) สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูล 

และสารสนเทศที่ต้องการจากเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตบันทึกลงอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้ และ  

6) สามารถใช้โปรแกรมสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลและสารสนเทศได้ ดังนั้นครู

จะต้องสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

สามารถใช้งานโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ในการสบืค้นข้อมูล ดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูล

และสารสนเทศที่ต้องการ และที่ส าคัญจะต้องใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายฝน เป้าพะเนา (2555, หน้า 156) ทีก่ล่าวว่า เครือขา่ย

อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมความรูท้ี่มีมากมายมหาศาล ผูใ้ช้สามารถเข้าถึงได้สะดวก

และรวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อผู้เรยีนเป็นอย่างมากดังนัน้ผูเ้รียนจงึควรมทีักษะในการเข้าถึง

เพื่อจะสามารถใช้เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมการเรียน 

    2.2.1.4 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยสามารถจัดการกับข้อมูล

และสารสนเทศได้ ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้เรยีงล าดับค่า

น้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) มีความสามารถในการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลและ

สารสนเทศ 2) มีความสามารถในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลและสารสนเทศ  
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และ 3) มีความรู้ความเข้าใจในการใชข้้อมูลและสารสนเทศ ดังนัน้การจัดการกับข้อมูลและ

สารสนเทศ ครูจะต้องมีความรูค้วามเข้าใจในการใช้งานข้อมูลและสารสนเทศ สามารถเก็บ

รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลและสารสนเทศ และสามารถวินจิฉัยความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลและสารสนเทศได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา สลีาภเกื้อ (2555, หน้า 9)   

กล่าวว่า การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เป็นการมีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการข้อมูลหรือสารสนเทศตา่งๆ ที่ได้มาใหม่  

โดยจัดท าหรอืดัดแปลงใหอ้ยู่ในรูปของดจิทิัลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถน าข้อมูล

เหล่านั้นมาใช้งานต่างๆ ได้ในภายหลัง   

     จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบด้านการมีความรู้พื้นฐานในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งประกอบด้วย 4 องคป์ระกอบย่อย 22 ตัวบ่งช้ี 

สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีจ้ากมากไปหาน้อยได้

ดังตอ่ไปนี ้

      1. สามารถติดตั้งและถอนการตดิตั้งโปรแกรมได้  

     2. สามารถใช้โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ตได้ เชน่ Google Chrome, 

Internet Explorer  

     3. สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ตอ่พ่วงกับคอมพิวเตอร์ได้  

     4. สามารถใช้โปรแกรมด้านการน าเสนอได้ เชน่ Microsoft  

Power point      

     5. สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหนา้เว็บไซต์ที่ตอ้งการ

ย้อนกลับมาได้  

     6. มคีวามสามารถในการรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลและ

สารสนเทศ  

     7. สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย  

     8. มีความสามารถในการวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ

สารสนเทศ 

     9. สามารถใช้โปรแกรมด้านประมวลผลค าได้ เช่น Microsoft Word  

     10. มีความรูค้วามเข้าใจในการใชข้้อมูลและสารสนเทศ  

     11. สามารถเปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้  
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     12. สามารถใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เขา้ถึงแสดงข้อมูลใน

เว็บไซต์ได้  

     13. สามารถเชื่อมตอ่คอมพิวเตอร์กับเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตได้  

     14. สามารถใช้โปรแกรมด้านสถิตแิละการวิจัยได้ เช่น SPSS  

     15. สามารถดาวน์โหลดและจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่

ต้องการจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบันทึกลงอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้  

     16. สามารถใช้โปรแกรมด้านตารางค านวณได้ เช่น Microsoft 

Excel  

     17. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการตัง้ค่าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพว่งได้  

     18. สามารถจัดการไฟล์ และไดเรกทอรีได้  

     19. สามารถเริ่มต้นโปรแกรมและปิดโปรแกรมได้อย่างถูกวิธี  

     20. สามารถใช้โปรแกรมสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลและ

สารสนเทศได้  

     21. สามารถใช้อุปกรณ์ส ารองขอ้มูลจัดเก็บและส ารองข้อมูลได้  

     22. ออกจากระบบปฏิบัติการและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

   2.2.2 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการตดิต่อสื่อสาร ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 13 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้และมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

ติดตอ่สื่อสาร (ICTC2) น้ าหนัก 0.62 2) การมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับ

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (ICTC3) น้ าหนัก 0.56 และ 3) การตดิต่อสื่อสารในสังคมโลก

ออนไลน์  (ICTC1) น้ าหนัก 0.51 อภปิรายผลดังนี้ 

    2.2.2.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการตดิต่อสื่อสารในสังคม

โลกออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับค่าน้ าหนัก

มากไปหาน้อยดังนี้ 1) สามารถใช้การติดตอ่สื่อสารร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคม เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 2) สามารถเรียกดูหรอืรับชมไฟล์วดิีโอผา่นทาง

อินเทอร์เน็ตได้ 3) สามารถเข้าถึงขอ้มูลในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ 4) มีความเข้าใจและ

สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทในสังคมออนไลน์ได้ และ 5) รู้จัก
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ใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผดิชอบ ดังนัน้การ

ติดตอ่สื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ ครูต้องสามารถติดต่อสื่อสารร่วมกันผ่าน Social 

Network เข้าถึงขอ้มูลต่างๆ ของเว็บไซต์ สามารถเรียกดูหรือรับชมไฟล์วดิีโอผา่น

อินเตอรเ์น็ตได้อย่างเหมาะสมตามกฎ กติกา มารยาทในสังคมโลกออนไลน์ สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ จันทิมา แสงเลิศอุทัย (2550, หน้า 79) ที่พบว่า โลกของการสื่อสารทาง

สังคมออนไลน์มกีารเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก และ กนก อ้นถาวร (2556, หน้า 132) ที่พบว่า 

ระดับสมรรถนะการมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับ 

มากที่สุด ทั้งนีอ้าจเป็นไปได้วา่ ความรูก้ารสื่อสารทางด้านคอมพิวเตอร์ การใช้อเีมล์หรือ 

การสื่อสารทางสังคมออนไลน์ถือวา่มีความส าคัญในปัจจุบันที่ครูผูส้อนในสถานบัน 

การพลศึกษาในประเทศไทยควรจะต้องรู้ 

     2.2.2.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชไ้ปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกส์เพื่อการติดต่อสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของ 

ตัวบ่งชี ้เรยีงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้  

2) มีความรูค้วามเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสารและ 

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มไีฟล์แนบได้ 4) การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ  

5) สามารถจัดการกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นา่สงสัยได้ ดังนัน้การใช้ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดต่อสื่อสาร ครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับ-ส่ง ตอบกลับและลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ สอดคล้องกับ

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

การบ่งช้ีสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที ่21  

ด้านทักษะ สามารถใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสาร และการเรียนรู้ต่างๆ 

ได้ เชน่ Hotmail Gmail และ Yahoo เป็นต้น สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลบน

อินเตอรก์ับข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น การอัพโหลด และการดาวน์โหลด

ไฟล์ข้อมูล หรือไฟล์รูปภาพต่างๆ 

 

     2.2.2.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการมคีวามรูค้วามเข้าใจ 

ในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของ 

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

2) มีความรูใ้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ 3) มีความรูเ้กี่ยวกับการใชง้านโปรแกรม

ติดตอ่สื่อสารบนเครือขา่ยสังคม เช่น Facebook, Twitter, Instagram ดังนัน้ครูจะต้องมี

ความรูค้วามเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมติดต่อ 

สื่อสารบนสังคมเครือข่าย การใชง้านโปรแกรมสบืค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น 

โปรแกรมค้นหาข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น ใช้งานโปรแกรมตดิต่อสื่อสารบนเครือข่าย

สังคม เช่น Facebook, Twitter, Instagram ได้ และยังสามารถใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการตดิต่อสื่อสารและการเรียนรู้ต่างๆ ได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายฝน  

เป้าพะเนา (2555, หน้า 154) ที่กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งความรูข้นาดใหญ่ส าหรับ

ผูเ้รียน เป็นสื่อการศกึษาของโลกยุดใหม ่ผู้เรยีนสามารถค้นหาข้อมูลในลักษณะใดๆ ก็ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรอืในรูปแบบของสื่อประสม โดยการสื่อค้น

ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โยงใยกับแหลง่ขอ้มูลต่างๆ ทั่วโลก กิจกรรมการเรียนการสอน

บนเครือขา่ยมีผลท าใหผู้เ้รียนมกีารรับรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมและโลกมากขึ้น 

     จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบด้านความเข้าใจและความสามารถใน

การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 13 ตัวบ่งชี ้สามารถจัดล าดับ 

ตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้จากมากไปหาน้อยได้ ดังตอ่ไปนี้ 

      1. สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้  

     2. มีความรูค้วามเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ 

การตดิต่อสื่อสารและการเรียนรู้ตา่งๆ เช่น Hotmail, Gmail, Yahoo เป็นต้น  

     3. สามารถรับ-ส่งและตอบกลับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มไีฟล์

แนบได้  

     4. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใชง้านโปรแกรมสบืค้นขอ้มูล 

ผา่นอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมค้นหาข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น  

     5. การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

     6. มคีวามรูใ้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  

     7. สามารถจัดการกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นา่สงสัยได้  

     8. มีความรูเ้กี่ยวกับการใชง้านโปรแกรมตดิต่อสื่อสารบน

เครือขา่ยสังคม เช่น Facebook, Twitter, Instagram  
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     9. สามารถใช้การตดิต่อสื่อสารร่วมกันผา่นเครือขา่ยสังคม เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram เป็นตน้  

     10. สามารถเรียกดูหรือรับชมไฟล์วดิีโอผา่นทางอินเทอร์เน็ตได้  

     11. สามารถเข้าถึงขอ้มูลในส่วนตา่งๆ ของเว็บไซต์ได้  

      12. มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ 

กติกา มารยาทในสังคมออนไลน์ได้  

      13. รูจ้ักใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและมี

ความรับผดิชอบ    

   2.2.3 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ

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

และมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การวางแผน 

และออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (ICTL2) น้ าหนัก 0.63  

2) มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTL3) น้ าหนัก 0.50 

และ 3) การมคีวามเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

(ICTL1) น้ าหนัก 0.45 อภปิรายผลดังนี้ 

    2.2.3.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการมคีวามเข้าใจประเด็น

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ตระหนักและใช้

ทรัพยากรดิจทิัลตามพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ 2) ใช้โปรแกรมที่มใีบอนุญาตซอฟต์แวร์

ถูกต้อง และ 3) ตระหนักและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ดังนัน้ครูจะต้องมีความเข้าใจประเด็น

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ใช้

โปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวรถ์ูกต้อง ใช้ทรัพยากรดิจิตอลตามพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ (2561, หน้า 745) ที่กล่าวว่า สมรรถนะ 

ด้านเจตคติทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครูเป็นความรูส้ึกและ 

ความตอ้งการของครูเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้คุณค่า 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง 



233 

ทั้งด้านจรยิธรรม กฎหมาย และสังคมวัฒนธรรม และนงค์นุช ขันอ้าย (2557, หน้า 7)  

ที่กล่าวว่า สมรรถนะด้านจริยธรรมและความมั่นคงของคอมพิวเตอร์(Computer Ethics and 

Security) เป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญ

และประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

     2.2.3.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการวางแผนและออกแบบ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของ

ตัวบ่งชี ้เรยีงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) สามารถแก้ไขปัญหาทั้งดา้นฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวรไ์ด้ 2) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งถูกต้องตามฟังก์ชัน

เหมาะสมกับงานที่ท า และ 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและ

ขอ้บังคับขององค์กร ดังนัน้ในการวางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย ครูสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับขององค์กร 

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งถูกต้องตามฟังก์ช่ันเหมาะสมกับงานที่ท า 

และแก้ไขปัญหาทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรไ์ด้ สอดคล้องกับงานวิจัย สายรุ่ง พิมจักร์ 

(2558, หนา้ 119-121) กล่าวว่า ตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการบ่งช้ีสมรรถนะครู 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที ่21 ด้านทักษะ ประกอบไป

ด้วย สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี เชน่ การใชง้านเมนู หรอืหนา้ต่าง

การท างานต่างๆ ได้ สามารถใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลตา่งๆ ได้ 

สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทต่างๆ ได้ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ และ

อุปกรณ์อื่นๆ สามารถดูแลรักษาเครื่องคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่พ่วงต่างๆ ได้ถูกวิธี 

     2.2.3.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยมีจรรยาบรรณในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของ 

ตัวบ่งชี ้เรยีงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ใช้งานคอมพิวเตอร์ถูกต้องตาม

จรยิธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 2) มีความรู ้ความเข้าใจในจรยิธรรมการใชค้อมพิวเตอร์  

3) ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะน ามาใช้ 4) มีวนิัย

ในตัวเองและเคารพกฎเกณฑใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ  

5) มจีรรยาบรรณ คุณธรรม ต่อตนเองและผูอ้ื่น ดังนั้นครูจะต้องแสดงถึงพฤติกรรม 

การมจีรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งตระหนักถึง

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะน ามาใช้ มวีินัยในตัวเองและ

เคารพกฎเกณฑใ์นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และใช้งานคอมพิวเตอร์
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ถูกต้องตามจรยิธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนก อน้ถาวร 

(2556, หนา้ 135) กล่าวว่า ประมวลความประพฤติที่อาชีพนักคอมพิวเตอร์ก าหนดไว้ 

เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานของสมาชิก เช่น จะต้องไม่ใชค้อมพิวเตอร์

เพื่อก่ออาชญากรรมหรอืละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น จะต้องไม่ใช้คอมพิวเตอรร์บกวนผูอ้ื่นจะต้อง

ไม่ท าการสอดแนม แก้ไข หรอืเปิดดูไฟล์เอกสารของผูอ้ื่นก่อนได้รับอนุญาต จะต้องไม่ใช้

คอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูล ข่าวสาร จะต้องไม่ใชค้อมพิวเตอร์สร้างหลักฐานเท็จ

จะต้องไม่ใชค้อมพิวเตอร์ในการคัดลอกโปรแกรมที่มีลขิสิทธิ์ จะต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ใน

การละเมิดการใชท้รัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสทิธิ์ จะต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์

เพื่อน าเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง จะต้องค านึงถึงสิ่งที่เกิดขึน้กับสังคมที่จะ

ตามมาจากการกระท านั้น จะต้องใชค้อมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และ

มารยาท 

      จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย 3 

องค์ประกอบย่อย 11 ตัวบ่งชี ้สามารถจัดล าดับตัวบ่งชี้ที่มคีวามเหมาะสมในการเป็น 

ตัวบ่งชีจ้ากมากไปหาน้อยได้ดังตอ่ไปนี้ 

      1. ตระหนักและใช้ทรัพยากรดิจิทัลตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

     2. สามารถแก้ไขปัญหาทั้งด้านฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์ได้  

     3. ใชโ้ปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวรถ์ูกต้อง  

     4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งถูกต้องตาม

ฟังก์ชันเหมาะสมกับงานที่ท า  

     5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์กร  

     6. ใชง้านคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามจรยิธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์  

     7. ตระหนักและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  

     8. มีความรู ้ความเข้าใจในจริยธรรมการใชค้อมพิวเตอร์  

     9. ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารที่จะน ามาใช้  
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     10. มีวนิัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑใ์นการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

     11. มจีรรยาบรรณ คุณธรรม ต่อตนเองและผูอ้ื่น 

   2.2.4 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวบ่งชี ้มีคา่น้ าหนัก

องค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้และมีนัยส าคัญทางสถิติ  

โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี ้1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมิน

และวัดผล (ICTT2) น้ าหนัก 0.56 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และ

รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้ (ICTT3) น้ าหนัก 0.53 และ 3) การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรยีน (ICTT1) น้ าหนัก 0.50 

อภปิรายผลดังนี้ 

    2.2.4.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน ผลการวิจัยพบว่ามีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) จัดสภาพแวดล้อม

และประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่ผู้เรยีนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารในการออกแบบและสร้างช้ินงานเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีน 

การสอน และ 4) สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนัน้เป็นพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรยีน สามารถประยุกต์ 

ใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบและสรา้งช้ินงาน รวมถึงการจัดเก็บ

และรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ที่นา่สนใจ 

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

ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้นัน้ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ สามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง และรู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต 

โดยการจัดกระบวนการเรียนรูต้้องให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนให้

ค านงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝกึทักษะ กระบวนการคิด 
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     2.2.4.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการประเมินและวัดผล ผลการวิจัยพบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีเรียงล าดับ

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตปิระเมินและ 

วัดผลได้ 2) สามารถใช้โปรแกรมตารางค านวณ ค านวณผลการเรียนของผูเ้รียนได้ 

อย่างถูกต้องตามการประเมินและวัดผล 3) ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนในการประเมินและวัดผลผูเ้รียนได้ 4) สามารถ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผลผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ  

5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแบบทดสอบความรูต้ามเนือ้หาวิชา ดังนั้น 

ครูจะต้องแสดงถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายสามารถวิเคราะห์

ข้อมูลของผูเ้รียนในการประเมินผลผูเ้รียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแบบทดสอบ

ความรูต้ามเนือ้หาวิชา และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประเมินและวัดผลได้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรณ ีหลาวทอง และคณะ (2554) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความจ าเป็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของอาจารย์ผู้สอน 

ประกอบด้วยด้านการประเมินผลการเรียนการสอนโดยการใชค้อมพิวเตอร์เกี่ยวกับ 

การประเมนิผลการเรียนการสอนของตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและ

ประมวลข้อมูล 

     2.2.4.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้ ผลการวิจัยพบว่ามีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ 1) ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศได้ 2) ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้องตาม กฎ กติกา 

มารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์ และ 3) ใช้การตดิต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ 

ผา่นอินเทอร์เน็ต ดังนัน้ครูจะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา 

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงการติดต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศ

ผา่นอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องตามกฎ กติกา มารยาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

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

องค์ประกอบพืน้ฐาน 4 ประการ คือ ปัจจัยน าเข้า การประมวลผล ผลผลิตสารสนเทศ  

การน าไปใช้ 

     จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารในการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวบ่งชี้ สามารถ

จัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีจ้ากมากไปหาน้อยได้ ดังตอ่ไปนี ้

      1. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติประเมินและวัดผลได้  

     2. สามารถใช้โปรแกรมตารางค านวณ ค านวณผลการเรียนของ

ผูเ้รียนได้อย่างถูกต้องตามการประเมินและวัดผล  

     3. จัดสภาพแวดล้อมและประสบการณก์ารเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

     4. ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรยีนในการประเมินและวัดผลผูเ้รียนได้  

     5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและจัดเก็บ

ข้อมูลและสารสนเทศได้  

     6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดเก็บ

รวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของสื่อการเรียนรูท้ี่นา่สนใจ  

     7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้ถูกต้องตาม กฎ กติกา มารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์  

     8. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล

ผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

     9. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 

การออกแบบและสร้างชิ้นงานเพื่อใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

     10. ใช้การตดิต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผา่นอินเทอร์เน็ต  

     11. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแบบทดสอบความรู้

ตามเนือ้หาวิชา  

     12. สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
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   2.2.5 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 10 ตัวบ่งช้ี มีคา่

น้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้และมีนัยส าคัญทางสถิติ  

โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความ

เชี่ยวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา (ICTD3) น้ าหนัก 

0.59 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

(ICTD1) น้ าหนัก 0.55 และ 3) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุง

นวัตกรรมทางการศกึษา (ICTD2) น้ าหนัก 0.53 อภปิรายผล ดังนี้ 

    2.2.5.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาความรูด้้านวิชาการและวชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง ผลการวิจัยพบว่ามีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี ้1) ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการประมวลความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ 2) เข้าร่วมเครือขา่ยสื่อสังคม

ออนไลน์ทางการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูใ้นการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

และ 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศกึษา ค้นคว้าจากสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

เพื่อพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ครูจะต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ ค้นคว้าจากสื่อทั้งแบบออนไลน์และ

ออฟไลน์เพื่อพัฒนาความรู้ และเข้าร่วมเครอืข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทางการศกึษา 

เพื่อแลกเปลี่ยนความรูใ้นการจัดการเรยีนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา  

แสงเลิศออุทัย (2550, หนา้ 2) กล่าวว่า ครูจะต้องพัฒนาตนเองใหม้ีคุณภาพควบคู่ไปด้วย 

เพื่อให้ตนเองมคีวามรูค้วามสามารถในการจัดการเรียนรู้สามารถศึกษาค้นคว้า เรยีนรูท้ี่จะ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข  

     2.2.5.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งช้ี เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี ้1) ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการพัฒนางานวิจัยทางการศกึษาได้ 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศกึษาได้ 3) น าความรูท้ี่ได้จากการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนได้ และ 4) เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นครสูามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา สามารถเลือกและ 
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม และน า

ความรูท้ีไ่ด้มาใช้ในการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา แสงเลิศออุทัย 

(2550, หนา้ 25) กล่าวว่า ควรมีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะกระตุ้นให้ครูมองเห็นประโยชน์

ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

ของตนเอง รวมทั้งการกระตุ้นให้ครูเกิดแรงจูงใจในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนตลอดจนงานสอนและ 

การค้นคว้าวิจัย  

    2.2.5.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา 

ผลการวิจัยพบว่ามีคา่น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้เรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย

ดังนี้ 1) เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนบน

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 2) แลกเปลี่ยนประสบการณ/์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ 3) ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการตดิต่อสื่อสารและการท างานรว่มกันกับเพื่อนรว่มอาชีพเพื่อการเรียนรู้

ของผู้เรยีน ดังนัน้ครูต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่ม

อาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษา การเผยแพรผ่ลงานเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต การตดิต่อสื่อสาร 

และการท างานรว่มกันกับเพื่อนรว่มอาชีพเพื่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน สอดคล้องกับวิจัยของ 

จันทิมา แสงเลิศออุทัย (2550, หน้า 3) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) มีความส าคัญต่อการจัดการเรยีนการสอนอย่างมาก มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) มาใช้ส าหรับติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการศกึษาจาก

แหลง่การเรียนรู้ที่อยู่ห่างไกล โดยอาศัยอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมซึ่งในอนาคตข้างหน้า

จะมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กันมากขึน้  

      จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 10 

ตัวบ่งชี ้สามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้จากมากไปหาน้อยได้

ดังตอ่ไปนี ้

      1. เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

การสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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     2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

     3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตอ่สื่อสารและการท างาน

ร่วมกนักับเพื่อนรว่มอาชีพเพื่อการเรยีนรู้ของผู้เรยีน  

     4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานวิจัยทางการศกึษาได้  

     5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรม

ทางการศึกษาได้  

     6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลความรู้ดา้นวิชาการและ

วิชาชีพ 

     7. น าความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการ

เรียนการสอนได้  

     8. เข้าร่วมเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทางการศกึษาเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูใ้นการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  

     9. เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้าง

นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม  

     10. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศกึษา ค้นคว้าจากสื่อทั้งแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง  

 

ข้อเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัย ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นผลมาจากข้อค้นพบในการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 1 ดังนี้ 

  1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 ผลการวิจัย พบว่า ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้ง 68 ตัวบ่งชี ้เป็นตัวบ่งชีส้ าคัญและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ตลอดจนมคีวามเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ดังนั้น จึงเป็นตัวบ่งชีท้ี่สามารถแสดงสมรรถนะ
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดังนี้ 

   1.1.1 ด้านการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) สามารถติดตั้งและถอนการตดิตั้ง

โปรแกรมได้ 2) สามารถใช้โปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ตได้ เช่น Google Chrome, Internet 

Explorer 3) สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพว่งกับคอมพิวเตอร์ได้ 4) สามารถใช้โปรแกรม

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

หนา้เว็บไซต์ที่ตอ้งการย้อนกลับมาได้  

    1.1.2 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

ติดต่อสือ่สาร ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2) มีความรูค้วามเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตอ่สื่อสารและ 

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มไีฟล์แนบได้ 4) มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใชง้าน

โปรแกรมสบืค้นขอ้มูล ผา่นอินเทอร์เน็ต เชน่ โปรแกรมค้นหาข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น 

และ 5) การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

   1.1.3 ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตาม

กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) 

ตระหนักและใช้ทรัพยากรดิจทิัลตามพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ 2) สามารถแก้ไขปัญหา 

ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรไ์ด้ 3) ใช้โปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวรถ์ูกต้อง  

4) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งถูกต้องตามฟังก์ชันเหมาะสมกับงานที่

ท า และ 5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับขององค์กร 

    1.1.4 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน 

การสอน ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

ประเมินและวัดผลได้ 2) สามารถใช้โปรแกรมตารางค านวณ ค านวณผลการเรียนของ

ผูเ้รียนได้อย่างถูกต้องตามการประเมินและวัดผล 3) จัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์

การเรียนรูใ้ห้แก่ผูเ้รียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมและวเิคราะหข์้อมูลของผูเ้รียนในการประเมินและวัดผลผูเ้รียนได้ 

และ 5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศได้ 
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    1.1.5 ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพ ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) แลกเปลี่ยน

ประสบการณ/์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษาบน

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตอ่สื่อสารและการท างาน

ร่วมกันกับเพื่อนรว่มอาชีพเพื่อการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การพัฒนางานวิจัยทางการศกึษาได้ และ 5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา 

และสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศกึษาได้ 

   1.2 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คือ ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ดังนัน้หน่วยงานต้นสังกัด 

ควรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน เพื่อให้

ครูมคีวามรูค้วามสามารถในด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส าหรับ

องค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุดคือด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการติดต่อสื่อสาร ด้วยเหตุผลดังกล่าว หนว่ยงานต้นสังกัดควรจัดอบรม ให้ความรู ้

แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละทักษะด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อการตดิต่อสื่อสาร ให้แก่ครูเพื่อสรา้งความตระหนักและความเข้าใจในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสารเพิ่มขึน้ 

  1.3 ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน า

ผลการวิจัยครั้งนี ้ไปเป็นกรอบในการตรวจสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในสถานศกึษา  

 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ผูว้ิจัยเสนอแนะ ดังนี้  

   2.1 ควรท าการวิจัยสร้างแบบวัดหรอืแบบประเมินโดยยึดตัวบ่งชีส้มรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อให้หนว่ยงานต้นสังกัดหรอืผูบ้ริหาร

โรงเรียนใช้เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในสังกัดต่อไป 
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   2.2 ควรท าการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้โมเดล

สมการโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

เรียงตามน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ดังสมการ AICT = 1.00 (ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน) + 0.95 (ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ) + 0.88  

(ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม 

จริยธรรมและปลอดภัย) + 0.85 (ด้านการมีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร) + 0.80 (ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการติดต่อสื่อสาร)  

   2.3 หนว่ยงานต้นสังกัดควรน าองค์ประกอบหลักทั้ง 5 องค์ประกอบ ทีไ่ด้

จากงานวิจัยนี้ไปสร้างโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพการศกึษาต่อไป 
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รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒใินการสัมภาษณ ์

 1. ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก  ต าแหน่ง    อาจารย์ 

            หนว่ยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. ดร.สุรพร พงษ์สุวรรณ   ต าแหน่ง    ศกึษานิเทศก์ 

            วิทยฐานะ   ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

           หนว่ยงาน    ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา     

 มัธยมศกึษา เขต 23 

  3. นางดาวใจ ราชาไชย    ต าแหน่ง    ครู 

             วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 

             หนว่ยงาน   โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

               ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

  4. นางสาวสุภาวดี ศรสีุชาติ  ต าแหน่ง    ครู 

            วิทยฐานะ   ครูช านาญการพิเศษ 

            หนว่ยงาน   โรงเรียนบ้านมว่งวิทยา 

                ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 5. ส.ต.ต.นิกรณ์ ศรทีะชิต     ต าแหน่ง    ครู 

             วิทยฐานะ   ครูช านาญการพิเศษ 

            หนว่ยงาน   โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา   

               ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

               ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือ 

  1. ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร   ต าแหน่ง   อาจารย์ 

            หนว่ยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2. นายไพบูรณ์ ค าภูมี     ต าแหน่ง   ศกึษานิเทศก์ 

              วิทยฐานะ ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

            หนว่ยงาน   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา   

  ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

   3. นายรณชัย มีระหงส์   ต าแหนง่  ครู 

              วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

             หนว่ยงาน  โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

                ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

                 มัธยมศกึษา เขต 22 

   4. ว่าที่รอ้ยตรีกานต์ จันทร์แดง  ต าแหนง่   ครู 

              วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 

             หนว่ยงาน  โรงเรียนอุเทนพัฒนา  

                 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

                 มัธยมศกึษา เขต 22 

  5. นายสิรวิชญ์ เขียวดี     ต าแหน่ง   ครู 

              วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 

             หนว่ยงาน  โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 

                ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

                 ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ผู้ให้สัมภาษณ.์.................................................................................................................. 

ต าแหนง่.................................................หนว่ยงาน........................................................... 

เร่ืองท่ีให้สัมภาษณ ์     ความคดิเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                             และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต 

                             พื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ผู้สัมภาษณ์   นางสาววนดิา  บุญอุ้ม 

สัมภาษณ ์วันท่ี........เดอืน............................พ.ศ.............เวลา...........น. ถึง เวลา...........น. 

ค าชีแ้จง 

   การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้จากการสังเคราะห์

เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบหลัก 16 องคป์ระกอบย่อย และ 64 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ดังนีค้ือ 1) องคป์ระกอบด้านการมคีวามรู้พืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การสื่อสาร ม ี4 องคป์ระกอบย่อย 20 พฤตกิรรมบ่งช้ี 2) องคป์ระกอบด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสาร ม ี3 องค์ประกอบย่อย 13 พฤตกิรรมบ่งช้ี 3) องค์ประกอบด้าน

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และปลอดภัย  

ม ี3 องคป์ระกอบย่อย 9 พฤตกิรรมบ่งช้ี 4) องคป์ระกอบด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารในการเรียนการสอน ม ี3 องคป์ระกอบย่อย 12 พฤตกิรรมบ่งช้ี และ 5) องคป์ระกอบด้านการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวชิาชีพ ม ี3 องค์ประกอบย่อย 10 

พฤตกิรรมบ่งช้ี เพื่อให้พฤตกิรรมบ่งช้ีมคีวามชัดเจน ครอบคลุมสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยจึงขอสัมภาษณเ์พื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านในฐานะ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงส าหรับการพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ และจะไมส่่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้รับการอนุเคราะห์จากทา่นในการสัมภาษณ ์ขอขอบคุณ 

ในความอนุเคราะห์เป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ 

วนดิา  บุญอุ้ม 

นักศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

องค์ประกอบ/พฤตกิรรมบ่งชี ้
ความคดิเห็น ความคดิเห็นเพิ่มเติม/

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย 

1. องค์ประกอบหลักการมคีวามรู้พื้นฐานในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

       1.1 การใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณส์ารสนเทศ

พื้นฐานในการปฏบัิตงิาน 

             1.1.1 สามารถเปิด เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเขา้สู่

ระบบปฏบัิตกิารได้ 

             1.1.2 สามารถเชื่อมตอ่อุปกรณต์อ่พ่วงกับ

คอมพิวเตอร์ได้ 

             1.1.3 สามารถใชร้ะบบปฏบัิตกิารตัง้ค่าใชก้ับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณต์อ่พ่วงได ้

             1.1.4  สามารถจัดการไฟล ์โฟลเดอร์หรือ 

ไดรเรกทรอร่ีได้ 

             1.1.5  สามารถใชอุ้ปกรณส์ ารองข้อมูลจัดเก็บและ

ส ารองข้อมูลได ้

             1.1.6  ออกจากระบบปฏบัิตกิารและปิดเครื่อง

คอมพิวเตอร์ได้ 

       1.2 สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 

             1.2.1 สามารถเร่ิมตน้โปรแกรมและปิดโปรแกรมได้

อย่างถูกวิธี 

             1.2.2 ใชโ้ปรแกรมด้านประมวลผลค าได ้เช่น 

Microsoft Word 

             1.2.3 ใชโ้ปรแกรมด้านตารางค านวณได ้เช่น 

Microsoft Excel   

             1.2.4 ใชโ้ปรแกรมด้านการน าเสนอได้ เชน่ Microsoft 

Powerpoint 
             1.2.5 ใชโ้ปรแกรมด้านอนิเทอร์เน็ตได้ เช่น Google Chrome, 

Internet Expolrer  
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องค์ประกอบ/พฤตกิรรมบ่งชี ้ ความคดิเห็น ความคดิเห็นเพิ่มเติม/

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย 

             1.2.6 ใช้โปรแกรมด้านสถติิและการวิจัยได ้เช่น SPSS  

             1.2.5 สามารถตดิตัง้และถอนการติดต้ังโปรแกรมได ้      

       1.3 สามารถใชอ้นิเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพวิเตอร์

อย่างมปีระสิทธิภาพ   

             1.3.1 สามารถเชื่อมตอ่คอมพวิเตอร์กับเครอืขา่ย

อนิเทอร์เน็ตได้                          

              1.3.2 สามารถใชโ้ปรแกรมเว็บบราวเซอร์เข้าถึง

แสดงขอ้มูลในเว็บไซต์ได ้

               1.3.3 สามารถดาวนโ์หลดและจัดเก็บขอ้มูลและ

สารสนเทศท่ีต้องการจากเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตบันทึกลง

อุปกรณเ์ก็บขอ้มูลได้ 

               1.3.4 สามารถใชโ้ปรแกรมชว่ยสบืค้นบน

อนิเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลและสารสนเทศได้  

               1.3.5 สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหนา้

เว็บไซต์ท่ีต้องการย้อนกลับมาได้   

               1.3.6 ใชง้านอนิเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย                  

       1.4 สามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ 

             1.4.1 มคีวามรู้ความเข้าใจในการใชข้้อมูลและ

สารสนเทศ 

             1.4.2 มคีวามสามารถในการรวบรวมและ

ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ 

             1.4.3 มคีวามสามารถในการวนิจิฉัยความนา่เช่ือถือ

ของขอ้มูลและสารสนเทศ 
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   2. องค์ประกอบหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการตดิต่อสือ่สาร 

       2.1 การติดต่อสื่อสารในสงัคมโลกออนไลน ์  

             2.1.1 มคีวามเข้าใจและสามารถปฏบัิตติามแนว

ปฏบัิตเิกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทในสังคมโลกออนไลน์ได ้
             2.1.2 รู้จักใช้เทคโนโลยบีนสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและ

มีความรับผดิชอบ 
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องค์ประกอบ/พฤตกิรรมบ่งชี ้ ความคดิเห็น ความคดิเห็นเพิ่มเติม/

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย 

             2.1.3 สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์

ได ้

             2.1.4 สามารถใชก้ารตดิตอ่สื่อสารร่วมกันผ่าน Social 

Network เชน่ Facebook, Twitter, Instarge เป็นต้น 
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               2.1.5 สามารถเรียกดูหรือรับชมไฟลว์ดิีโอผ่านทาง

อนิเทอร์เน็ตได้ 

       2.2 การใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการติดต่อสื่อสาร 

             2.2.1 สามารถรับ-ส่งและตอบกลับไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสท่ี์มีไฟล์แนบได้ 

             2.2.2 สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสไ์ด้                 

             2.2.3 สามารถจัดการกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสท่ี์

นา่สงสัยได ้

             2.2.4 การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

             2.2.5 มคีวามรู้ความเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ต่าง ๆ เชน่ 

Hotmail, Gmail, Yahoo, Google classroom เป็นต้น        

     2.3 การมีความรู้ความเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครอืขา่ย

อนิเทอร์เน็ต   

             2.3.1 มคีวามรู้ในการเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต 

             2.3.2 มคีวามรู้เกี่ยวกับการใชง้านโปรแกรม

ตดิตอ่สื่อสารบนสังคมเครอืขา่ย เช่น Facebook, Twitter, 

Instarge 

             2.3.3 มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใชง้าน

โปรแกรมสบืค้นขอ้มูล ค้นหาข้อมูลผ่านอนิเทอร์เน็ต เชน่ 

โปรแกรมค้นหาข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น              
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3. องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและ

ปลอดภัย 

       3.1 การมคีวามเข้าใจประเด็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   

 

 

 

………………... 

 

 

 

 

……………….. 

 

 

 

 

……………….………..…….…… 

 



269 

 

 
 

องค์ประกอบ/พฤตกิรรมบ่งชี ้ ความคดิเห็น ความคดิเห็นเพิ่มเติม/

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย 

             3.1.1 ตระหนักและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศถูกตอ้ง

ตามพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
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……………….. 

 

……………….………..…….…… 

 

 
                3.1.2 ใชโ้ปรแกรมท่ีมีใบอนุญาตซอฟต์แวร์ถูกต้อง 

                3.1.3 ตระหนกัและใชท้รัพยากรดจิิตอลตาม

พระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ        

        3.2 การวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งปลอดภัย   

             3.2.1 สามารถใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์อ่

พว่งถูกต้องตามฟังก์ช่ันเหมาะสมกับงานท่ีท า 

             3.2.2 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศถูกตอ้งตาม

ระเบียบและข้อบังคับขององคก์ร 

             3.2.3 สามารถแกไ้ขปัญหาทัง้ด้านฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์ได ้

      3.3 มจีรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร   

             3.3.1 ตระหนกัถึงความส าคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีจะน ามาใช ้

             3.3.2 มวีนิัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑ์ในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

             3.3.3 ใชง้านคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามจริยธรรมใน

การใชค้อมพิวเตอร์ 

             3.3.4 มคีวามรู้ ความเข้าใจในจรยิธรรมการใช้

คอมพิวเตอร์ 

             3.3.5 มจีรรยาบรรณ คุณธรรม ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 

………………... 

………………... 

 

 

 

………………... 

 

………………... 

 

………………... 

 

 

 

………………... 

 

………………... 

 

………………... 

 

………………... 

 

………………... 

 

……………….. 

……………….. 

 

 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

………………..

. 

 

……………….………..…….…… 

……………….………..…….…… 

 

 

 

……………….………..…….…… 

 

……………….………..…….…… 

 

……………….………..…….…… 

 

 

 

……………….………..…….…… 

 

……………….………..…….…… 

 

……………….………..…….…… 
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4. องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารในการเรียนการสอน 

       4.1 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
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องค์ประกอบ/พฤตกิรรมบ่งชี ้ ความคดิเห็น ความคดิเห็นเพิ่มเติม/

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย 

             4.1.1 สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใน

ชวีติประจ าวัน 

             4.1.2 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารในการออกแบบและสร้างชิน้งานเพื่อใชใ้นการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

              4.1.3 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารในการจัดเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ 

             4.1.4 จัดสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์การเรียนรู้

ให้แกผู่้เรียนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

       4.2 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมินและวัดผล   

             4.2.1 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจัดท า

แบบทดสอบความรู้ตามเนื้อหาวชิา 

             4.2.2 ใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ ค านวณผลการ

เรียนของผู้เรียนได้อยา่งถูกตอ้งตามการประเมินและวัดผล               

             4.2.3 ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตปิระเมินและ

วัดผลได ้

             4.2.4 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

ประเมินผลผู้เรียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย            

             4.2.5 ใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการ

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลของผู้เรียนในการประเมินผลผู้เรียน

ได ้

       4.3 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร และ

รวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศได้ 
             4.3.1 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและ

จัดเก็บข้อมลูและสารสนเทศได ้

             4.3.2 ใชก้ารติดต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผา่น

อนิเทอร์เน็ต 

             4.3.3 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวม

ข้อมูลและสารสนเทศได้ถกูต้องตาม กฎ กตกิา มารยาทในการใช้

คอมพิวเตอร์ 
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องค์ประกอบ/พฤตกิรรมบ่งชี ้ ความคดิเห็น ความคดิเห็นเพิ่มเติม/

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย 

5. องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชพี  

       5.1 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาความรูด้้าน

วชิาการและวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง       

              5.1.1 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศศึกษา ค้นควา้จากสื่อ

ท้ังแบบออนไลน์และออฟไลนเ์พื่อพัฒนาความรูด้้านวิชาการ

และวิชาชพี 

              5.1.2 เข้าร่วมเครอืขา่ยสื่อสังคมออนไลน์ทาง

การศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  

             5.1.3 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการประมวลความรู้

ด้านวิชาการและวิชาชพีและน าไปใช้ 

      5.2 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการวจิัยพัฒนา และ

ปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา 

             5.2.1 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพัฒนางานวิจัย

ทางการศกึษาได ้

             5.2.2 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพัฒนาและ

สร้างสื่อนวัตกรรมทางการศกึษาได ้

             5.2.3 เลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

พัฒนาและสรา้งนวัตกรรมได้อยา่งเหมาะสม 

             5.2.4 น าความรู้ท่ีไดจ้ากการวจิัยและพัฒนา

นวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนได้ 

        5.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญกับ

เพื่อนร่วมอาชพีเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยทีางการศกึษา 

             5.3.1 เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต 
             5.3.2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

             5.3.3 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและการ

ท างานรว่มกันกับเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน               
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แสดงผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้ทรงคณุวุฒิคนที ่ รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักการมคีวามรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

การใช้งานคอมพวิเตอร์และอุปกรณส์ารสนเทศพืน้ฐานในการปฏบัิตงิาน 

1 สามารถเปิด เครื่องคอมพวิเตอร์

และเข้าสูร่ะบบปฏบัิตกิารได้ 

     5 100 เห็นดว้ย 

2 สามารถเชื่อมตอ่อุปกรณต์อ่พ่วงกับ

คอมพิวเตอร์ได้ 

     5 100 เห็นดว้ย 

3 สามารถใช้ระบบปฏบัิตกิารตัง้ค่าใช้

กับเครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์

ตอ่พ่วงได้ 

     5 100 เห็นดว้ย 

4 สามารถจัดการไฟล์ โฟลเดอร์หรือ 

ไดรเรกทรอร่ีได้ 

     5 100 เห็นดว้ย 

5 สามารถใช้อุปกรณส์ ารองข้อมลู

จัดเก็บและส ารองข้อมูลได ้

     5 100 เห็นดว้ย 

6 ออกจากระบบปฏบัิตกิารและปิด

เครื่องคอมพวิเตอร์ได้ 

     5 100 เห็นดว้ย 

สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 

7 สามารถเร่ิมตน้โปรแกรมและปิด

โปรแกรมได้อยา่งถูกวธีิ 

     5 100 เห็นดว้ย 

8 ใชโ้ปรแกรมด้านประมวลผลค าได้ 

เชน่ Microsoft Word 

     5 100 เห็นดว้ย 

9 ใชโ้ปรแกรมด้านตารางค านวณได้ 

เชน่ Microsoft Excel   

     5 100 เห็นดว้ย 

10 ใชโ้ปรแกรมด้านการน าเสนอได ้เช่น 

Microsoft PowerPoint 

     5 100 เห็นดว้ย 

11 ใชโ้ปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ตได้ เชน่ 

Google Chrome, Internet Explorer 

     5 100 เห็นดว้ย 

12 ใชโ้ปรแกรมด้านสถิตแิละการวจิัยได้ 

เชน่ SPSS 

     5 100 เห็นดว้ย 
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ข้อ องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้ทรงคณุวุฒิคนที ่ รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

13 สามารถตดิตัง้และถอนการตดิตัง้

โปรแกรมได้       

     5 100 เห็นดว้ย 

สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครือขา่ยคอมพวิเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ   

14 สามารถเชื่อมตอ่คอมพวิเตอร์กับ

เครอืขา่ยอินเทอร์เน็ตได้                          

     5 100 เห็นดว้ย 

15 สามารถใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

เข้าถึงแสดงข้อมูลในเว็บไซตไ์ด ้

     5 100 เห็นดว้ย 

16 สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูล

และสารสนเทศท่ีต้องการจาก

เครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ตบันทึกลง

อุปกรณเ์ก็บขอ้มูลได้ 

     5 100 เห็นดว้ย 

17 สามารถใช้โปรแกรมชว่ยสบืค้นบน

อนิเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลและ

สารสนเทศได้ 

     5 100 เห็นดว้ย 

18 สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหนา้

เว็บไซต์ท่ีต้องการย้อนกลับมาได้   

     5 100 เห็นดว้ย 

19 ใชง้านอนิเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย      5 100 เห็นดว้ย 

สามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ 

20 มคีวามรู้ความเข้าใจในการใชข้อ้มูล

และสารสนเทศ 

     5 100 เห็นดว้ย 

21 มคีวามสามารถในการรวบรวมและ

ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ 

     5 100 เห็นดว้ย 

22 มคีวามสามารถในการวินิจฉัยความ

นา่เช่ือถือของขอ้มูลและสารสนเทศ 

     5 100 เห็นดว้ย 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 

การตดิตอ่สื่อสารในสังคมโลกออนไลน ์  

23 มคีวามเข้าใจและสามารถปฏบัิตติาม

แนวปฏบัิตเิกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาท

ในสังคมโลกออนไลน์ได ้

     5 100 เห็นดว้ย 
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ข้อ องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้ทรงคณุวุฒิคนที ่ รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

24 รู้จักใชเ้ทคโนโลยบีนสังคมออนไลนไ์ด้

อย่างเหมาะสมและมคีวามรับผดิชอบ 

     5 100 เห็นดว้ย 

25 สามารถเข้าถึงขอ้มูลในสว่นต่าง ๆ 

ของเว็บไซต์ได ้

     5 100 เห็นดว้ย 

26 สามารถใช้การตดิตอ่สื่อสารร่วมกัน

ผ่าน Social Network เชน่ Facebook, 

Twitter, Instagram เป็นต้น 

     5 100 เห็นดว้ย 

27 สามารถเรียกดูหรือรับชมไฟลว์ดิีโอ

ผ่านทางอนิเทอร์เน็ตได้ 

     5 100 เห็นดว้ย 

การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการติดต่อสื่อสาร 

28 สามารถรับ-ส่งและตอบกลับไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสท่ี์มีไฟล์แนบได้ 

     5 100 เห็นดว้ย 

29 สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ได ้      5 100 เห็นดว้ย 

30 สามารถจัดการกับไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสท่ี์น่าสงสัยได้ 

     5 100 เห็นดว้ย 

31 การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์      5 100 เห็นดว้ย 

32 มคีวามรู้ความเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการติดต่อสื่อสาร

และการเรียนรู้ต่าง ๆ เชน่ Hotmail, 

Gmail, Yahoo, Google classroom  

เป็นต้น        

     5 100 เห็นดว้ย 

การมคีวามรู้ความเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต   

33 มคีวามรู้ในการเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต      5 100 เห็นดว้ย 

34 มคีวามรู้เกี่ยวกับการใชง้านโปรแกรม

ตดิตอ่สื่อสารบนสังคมเครอืขา่ย เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram 

     5 100 เห็นดว้ย 

35 มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

งานโปรแกรมสบืค้นขอ้มูล ค้นหา

ข้อมูลผ่านอนิเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรม

ค้นหาข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น 

     5 100 เห็นดว้ย 
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ข้อ องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้ทรงคณุวุฒิคนที ่ รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คณุธรรม 

จริยธรรมและปลอดภัย 

การมคีวามเข้าใจประเด็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

36 ตระหนักและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศถูกตอ้งตาม

พระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ.

2560 

     5 100 เห็นดว้ย 

37 ใชโ้ปรแกรมท่ีมีใบอนุญาตซอฟตแ์วร์

ถูกต้อง 

     5 100 เห็นดว้ย 

38 ตระหนักและใชท้รัพยากรดจิิตอล

ตามพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ 

     5 100 เห็นดว้ย 

การวางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภัย   

39 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณต์อ่พ่วงถูกต้องตามฟังกช์ั่น

เหมาะสมกับงานท่ีท า 

     5 100 เห็นดว้ย 

40 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ

ขององค์กร 

     5 100 เห็นดว้ย 

41 สามารถแก้ไขปัญหาทัง้ด้าน

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ได ้

     5 100 เห็นดว้ย 

มจีรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

42 ตระหนักถึงความส าคัญของ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารท่ีจะน ามาใช ้

     5 100 เห็นดว้ย 

43 มีวินัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑ์ในการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
     5 100 เห็นดว้ย 

44 ใชง้านคอมพิวเตอร์ถูกต้องตาม

จรยิธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 

     5 100 เห็นดว้ย 
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ข้อ องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้ทรงคณุวุฒิคนที ่ รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

45 มคีวามรู้ ความเข้าใจในจรยิธรรม

การใช้คอมพวิเตอร์ 

     5 100 เห็นดว้ย 

46 มจีรรยาบรรณ คุณธรรม ต่อตนเอง

และผู้อ่ืน 

     5 100 เห็นดว้ย 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

47 สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและใน

ชวีติประจ าวัน 

     5 100 เห็นดว้ย 

48 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารในการออกแบบและสร้าง

ชิ้นงานเพื่อใชใ้นการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอน 

     5 100 เห็นดว้ย 

49 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารในการจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ

ในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ท่ี

นา่สนใจ 

     5 100 เห็นดว้ย 

50 จัดสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     5 100 เห็นดว้ย 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมินและวัดผล  

51 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

จัดท าแบบทดสอบความรู้ตาม

เนื้อหาวิชา 

     5 100 เห็นดว้ย 

52 ใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ ค านวณ

ผลการเรียนของผู้เรียนได้อยา่ง

ถูกต้องตามการประเมินและวัดผล 

     5 100 เห็นดว้ย 

53 ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

ประเมินและวัดผลได ้

     5 100 เห็นดว้ย 
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ข้อ องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้ทรงคณุวุฒิคนที ่ รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

54 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การประเมินผลผู้เรียนดว้ยวธีิการท่ี

หลากหลาย            

     5 100 เห็นดว้ย 

55 ใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมและ

วเิคราะห์ขอ้มูลของผู้เรียนในการ

ประเมินผลผู้เรียนได้ 

     5 100 เห็นดว้ย 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศได้ 

56 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นหา 

รวบรวมและจัดเก็บขอ้มูลและ

สารสนเทศได้ 

     5 100 เห็นดว้ย 

57 ใชก้ารตดิตอ่สื่อสารข้อมูลและ

สารสนเทศผ่านอนิเทอร์เน็ต 

     5 100 เห็นดว้ย 

58 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

สื่อสาร และรวบรวมขอ้มูลและ

สารสนเทศได้ถูกต้องตาม กฎ กตกิา 

มารยาทในการใชค้อมพิวเตอร์ 

     5 100 เห็นดว้ย 

องค์ประกอบหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง       

59 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศศึกษา 

ค้นควา้จากสื่อท้ังแบบออนไลน์และ

ออฟไลน์เพื่อพัฒนาความรูด้้าน

วชิาการและวิชาชพี 

     5 100 เห็นดว้ย 

60 เข้าร่วมเครอืขา่ยสื่อสังคมออนไลน์

ทางการศกึษาเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

     5 100 เห็นดว้ย 

61 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

ประมวลความรู้ดา้นวชิาการและ

วชิาชีพและน าไปใช ้

     5 100 เห็นดว้ย 
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ข้อ องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้ทรงคณุวุฒิคนที ่ รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการวจิัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา 

62 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

พัฒนางานวิจัยทางการศกึษาได ้

     5 100 เห็นดว้ย 

63 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

พัฒนาและสรา้งสื่อนวัตกรรมทาง

การศึกษาได ้

     5 100 เห็นดว้ย 

64 เลอืกและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้

อย่างเหมาะสม 

     5 100 เห็นดว้ย 

65 น าความรู้ท่ีได้จากการวจิัยและ

พัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการเรียน

การสอนได ้

     5 100 เห็นดว้ย 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยทีาง

การศึกษา 

66 เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียน

การสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

     5 100 เห็นดว้ย 

67 แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความ

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษาบน

เครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

     5 100 เห็นดว้ย 

68 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

ตดิตอ่สื่อสารและการท างานรว่มกัน

กับเพื่อนร่วมอาชพีเพื่อการเรยีนรู้

ของผู้เรียน               

     5 100 เห็นดว้ย 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ์ ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก  

ต าแหน่ง อาจารย์  

หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 
สัมภาษณ์ ดร.สุรพร พงษ์สุวรรณ 

ต าแหน่ง ศกึษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

หนว่ยงาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ (ต่อ) 

 
สัมภาษณ์ นางดาวใจ ราชาไชย 

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

หน่วยงาน โรงเรยีนอนุบาลสกลนคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

 
สัมภาษณ์ นางสาวสุภาวดี ศรสีุชาติ 

ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  

หนว่ยงาน โรงเรียนบ้านมว่งวิทยา  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ (ต่อ) 

 
สัมภาษณ์ ส.ต.ต.นิกรณ์ ศรีทะชิต 

ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  

หนว่ยงาน โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพและ 

ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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แบบประเมินแบบสอบถาม 

การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

ครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ผูเ้ชี่ยวชาญ....................................................................................................................... 

ต าแหน่ง............................................................................................................................ 

สถานที่ท างาน................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง 

   แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

  ตอนที่ 1 องค์ประกอบที่สง่ผลต่อสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ขอให้ท่านในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง  

ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ตลอดจนภาษาที่ใช ้โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อค าถามกับกรอบแนวคิด โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่สอดคล้องกับระดับ 

ความคิดเห็นของท่าน โดยความหมายของระดับความคิดเห็นเป็นดังนี้ 

    +1   หมายถึง      เห็นดว้ย 

     0   หมายถึง     ไม่แนใ่จ 

    -1   หมายถึง      ไม่เห็นดว้ย 

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะหต์รวจสอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยในครั้ง ขอขอบคุณในความอนุเคราะหเ์ป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

วนิดา  บุญอุ้ม 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1  องค์ประกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

             ของครูคอมพิวเตอร์ 

ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งที่ตรงกับ 

  ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร ์

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบหลักการมคีวามรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

การใช้งานคอมพวิเตอร์และอุปกรณส์ารสนเทศพืน้ฐานในการปฏบัิตงิาน 

1 สามารถเปิด เครื่องคอมพวิเตอร์และเขา้สู่

ระบบปฏบัิตกิารได้ 

….. ….. ….. …………………………… 

2 สามารถเชื่อมตอ่อุปกรณต์อ่พ่วงกับคอมพวิเตอร์ได้ ….. ….. ….. …………………………… 

3 สามารถใช้ระบบปฏบัิตกิารตัง้ค่าใชก้ับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณต์อ่พ่วงได ้

….. ….. ….. …………………………… 

4 สามารถจัดการไฟล์ โฟลเดอร์หรือไดรเรกทรอร่ีได้ ….. ….. ….. …………………………… 

5 สามารถใช้อุปกรณส์ ารองข้อมลูจัดเก็บและส ารอง

ข้อมูลได ้

….. ….. ….. ………………………… 

6 ออกจากระบบปฏบัิตกิารและปิดเครื่องคอมพวิเตอร์

ได ้

….. ….. ….. ………………………… 

สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 

7 สามารถเร่ิมตน้โปรแกรมและปิดโปรแกรมได้อยา่งถูก

วธีิ 

….. ….. ….. …………………………… 

8 ใชโ้ปรแกรมด้านประมวลผลค าได้ เชน่ Microsoft 

Word 

….. ….. ….. …………………………… 

9 ใชโ้ปรแกรมด้านตารางค านวณได้ เชน่ Microsoft 

Excel   

….. ….. ….. …………………………… 

10 ใชโ้ปรแกรมด้านการน าเสนอได ้เช่น Microsoft 

PowerPoint 

….. ….. ….. …………………………… 

11 ใชโ้ปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ตได้ เชน่ Google Chrome, 

Internet Explorer 

….. ….. ….. ………………………… 

12 ใชโ้ปรแกรมด้านสถิตแิละการวจิัยได้ เช่น SPSS ….. ….. ….. ………………………… 
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ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

13 สามารถตดิตัง้และถอนการตดิตัง้โปรแกรมได้       ….. ….. ….. ……………………………. 

การบริหารจัดการชั้นเรียน 

14 ครูจัดสภาพแวดลอ้มท่ีดเีพื่อสง่เสริมท้ังดา้นร่างกาย 

อารมณ ์สังคม สตปัิญญา 

….. ….. ….. ……………………………. 

15 ครูมีการสร้างวนิัยในช้ันเรียน ….. ….. ….. ……………………………. 

16 ครูส่งเสริมการวางแผนการท างานร่วมกันระหว่าง

ครูกับนักเรียน 

….. ….. ….. ……………………………. 

17 ครูจัดบรรยากาศทางวิชาการท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ ….. ….. ….. ……………………………. 

18 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความถนัด  

และความสนใจของผู้เรียน 

….. ….. ….. ……………………………. 

การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในรายวิชาทีส่อน 

19 ครูแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิในรายวชิาท่ีสอน         ….. ….. ….. ……………………………. 

20 ครูเตรียมการสอนลว่งหน้าทุกครัง้ ….. ….. ….. ……………………………. 

21 ครูมีการพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ ….. ….. ….. ……………………………. 

22 ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อสะท้อนปัญหาการ

จัดการเรียนการสอน 

….. ….. ….. ……………………………. 

การส่งเสริมการเรียนรูด้้วยตนเองของนักเรียน 

23 ครูมีการเสริมแรงแก่นักเรียนในการจัดการเรียนรู้ ….. ….. ….. ……………………………. 

24 ครูฝึกให้นักเรียนรู้จักการวางแผนตนเอง  ….. ….. ….. ……………………………. 

25 ครูกระตุ้นให้นักเรียนลงมือปฏบัิตจิรงิตามความ

ถนัดและความสนใจ 

….. ….. ….. ……………………………. 

26 ครูมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 

….. ….. ….. ……………………………. 
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ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพวิเตอร์ 

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

13 สามารถตดิตัง้และถอนการตดิตัง้โปรแกรมได้       ….. ….. ….. …………………………… 

สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครือขา่ยคอมพวิเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ   

14 สามารถเชื่อมตอ่คอมพวิเตอร์กับเครอืขา่ยอินเทอร์เน็ต

ได้                          

….. ….. ….. ………………………… 

15 สามารถใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์เข้าถึงแสดงข้อมูลใน

เว็บไซต์ได ้

….. ….. ….. ………………………… 

16 สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศท่ี

ตอ้งการจากเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตบันทึกลงอุปกรณเ์ก็บ

ข้อมูลได ้

….. ….. ….. ………………………… 

17 สามารถใช้โปรแกรมชว่ยสบืค้นบนอนิเทอร์เน็ต ค้นหา

ข้อมูลและสารสนเทศได้ 

….. ….. ….. ………………………… 

18 สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหนา้เว็บไซต์ท่ีต้องการ

ยอ้นกลับมาได้   

….. ….. ….. ………………………… 

19 ใชง้านอนิเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย ….. ….. ….. ………………………… 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 

การตดิตอ่สื่อสารในสังคมโลกออนไลน ์  

23 มคีวามเข้าใจและสามารถปฏบัิตติามแนวปฏบัิตเิกี่ยวกับ

กฎ กตกิา มารยาทในสังคมโลกออนไลน์ได ้

….. ….. ….. ………………………… 

24 รู้จักใชเ้ทคโนโลยบีนสังคมออนไลนไ์ด้อยา่งเหมาะสมและ

มคีวามรับผิดชอบ 

….. ….. ….. ………………………… 

25 สามารถเข้าถึงขอ้มูลในสว่นต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได ้ ….. ….. ….. ………………………… 

26 สามารถใช้การตดิตอ่สื่อสารร่วมกันผ่าน Social Network 

เชน่ Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

….. ….. ….. ………………………… 

27 สามารถเรียกดูหรือรับชมไฟลว์ดิีโอผ่านทางอนิเทอร์เน็ต

ได ้

….. ….. ….. ………………………… 

การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการติดต่อสื่อสาร 

28 สามารถรับ-ส่งและตอบกลับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสท่ี์มี

ไฟลแ์นบได ้

….. ….. ….. ………………………… 

29 สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ได ้ ….. ….. ….. ………………………… 
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ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพวิเตอร ์

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

30 สามารถจัดการกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสท่ี์น่าสงสัยได้ ….. ….. ….. ………………………… 

31 การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ….. ….. ….. ………………………… 

32 มคีวามรู้ความเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ

การตดิตอ่สื่อสารและการเรียนรู้ต่าง ๆ เชน่ Hotmail, 

Gmail, Yahoo, Google classroom  

เป็นต้น        

….. ….. ….. ………………………… 

การมคีวามรู้ความเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต   

33 มคีวามรู้ในการเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต ….. ….. ….. ………………………… 

34 มคีวามรู้เกี่ยวกับการใชง้านโปรแกรมตดิตอ่สื่อสารบน

สังคมเครอืขา่ย เช่น Facebook, Twitter, Instagram 

….. ….. ….. ………………………… 

35 มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใชง้านโปรแกรมสบืค้น

ข้อมูล ค้นหาขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมค้นหา

ข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น 

….. ….. ….. ………………………… 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คณุธรรม 

จริยธรรมและปลอดภัย 

การมคีวามเข้าใจประเด็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

36 ตระหนักและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศถูกตอ้งตาม

พระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 

….. ….. ….. ………………………… 

37 ใชโ้ปรแกรมท่ีมีใบอนุญาตซอฟตแ์วร์ถูกต้อง ….. ….. ….. ………………………… 

38 ตระหนักและใชท้รัพยากรดจิิตอลตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธ์ิ 

….. ….. ….. ………………………… 

การวางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภัย   

39 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์อ่พ่วงถูกต้อง

ตามฟังกช์ั่นเหมาะสมกับงานท่ีท า 

….. ….. ….. ………………………… 

40 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศถูกตอ้งตามระเบียบและ

ข้อบังคับขององคก์ร 

….. ….. ….. ………………………… 

41 สามารถแก้ไขปัญหาทัง้ด้านฮารด์แวร์และซอฟตแ์วร์ได ้ ….. ….. ….. ………………………… 
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ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพวิเตอร์ 

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

มจีรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

42 ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารท่ีจะน ามาใช้ 

….. ….. ….. ………………………… 

43 มวีนิัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑ์ในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

….. ….. ….. ………………………… 

44 ใชง้านคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามจรยิธรรมในการใช้

คอมพิวเตอร์ 

….. ….. ….. ………………………… 

45 มคีวามรู้ ความเข้าใจในจรยิธรรมการใชค้อมพิวเตอร์ ….. ….. ….. ………………………… 

46 มจีรรยาบรรณ คุณธรรม ตอ่ตนเองและผู้อ่ืน ….. ….. ….. ………………………… 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

47 สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและใน

ชวีติประจ าวัน 

….. ….. ….. ………………………… 

48 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการ

ออกแบบและสร้างช้ินงานเพื่อใชใ้นการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอน 

….. ….. ….. ………………………… 

49 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการ

จัดเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศใน

รูปแบบของสื่อการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ 

….. ….. ….. ………………………… 

50 จัดสภาพแวดลอ้มและประสบการณก์ารเรียนรู้ให้แก่

ผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

….. ….. ….. ………………………… 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมินและวัดผล 

51 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจัดท าแบบทดสอบ

ความรู้ตามเนื้อหาวิชา 

….. ….. ….. ………………………… 

52 ใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ ค านวณผลการเรียนของ

ผู้เรียนได้อยา่งถูกตอ้งตามการประเมินและวัดผล 

….. ….. ….. ………………………… 

53 ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตปิระเมินและวัดผลได้ ….. ….. ….. ………………………… 

54 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมินผลผู้เรียน

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย            

….. ….. ….. ………………………… 
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ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพวิเตอร ์

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

55 ใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการรวบรวม

และวิเคราะห์ขอ้มูลของผู้เรียนในการประเมินผลผู้เรียน

ได ้

    

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศได้ 

56 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและ

จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศได้ 

….. ….. ….. ………………………… 

57 ใชก้ารตดิตอ่สื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผ่าน

อนิเทอร์เน็ต 

….. ….. ….. ………………………… 

58 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวม

ข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้องตาม กฎ กติกา มารยาท

ในการใชค้อมพิวเตอร์ 

….. ….. ….. ………………………… 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง       

59 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศศึกษา ค้นควา้จากสื่อท้ังแบบ

ออนไลน์และออฟไลนเ์พื่อพัฒนาความรูด้้านวิชาการและ

วชิาชีพ 

….. ….. ….. ………………………… 

60 เข้าร่วมเครอืขา่ยสื่อสังคมออนไลน์ทางการศกึษาเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

….. ….. ….. ………………………… 

61 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการประมวลความรู้ดา้น

วชิาการและวิชาชพีและน าไปใช ้

….. ….. ….. ………………………… 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการวจิัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา 

62 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพัฒนางานวิจัยทาง

การศึกษาได ้

….. ….. ….. ………………………… 

63 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพัฒนาและสรา้งสื่อ

นวัตกรรมทางการศกึษาได ้

….. ….. ….. ………………………… 

64 เลอืกและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการพัฒนาและสรา้ง

นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 

….. ….. ….. ………………………… 

65 น าความรู้ท่ีได้จากการวจิัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช้ใน

การเรียนการสอนได้ 

….. ….. ….. ………………………… 
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ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพวิเตอร์ 

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยทีาง

การศึกษา 

66 เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน

การเรียนการสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

….. ….. ….. ………………………… 

67 แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษาบนเครอืขา่ย

อนิเทอร์เน็ต 

….. ….. ….. ………………………… 

68 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและการ

ท างานรว่มกันกับเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน               

….. ….. ….. ………………………… 

 

 

ตอนที่ 2 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  
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 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ข้อ องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักการมคีวามรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

การใช้งานคอมพวิเตอร์และอุปกรณส์ารสนเทศพืน้ฐานในการปฏบัิตงิาน 

1 สามารถเปิด เครื่องคอมพวิเตอร์

และเข้าสูร่ะบบปฏบัิตกิารได้ 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

2 สามารถเชื่อมตอ่อุปกรณต์อ่พ่วงกับ

คอมพิวเตอร์ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 สามารถใช้ระบบปฏบัิตกิารตัง้ค่าใช้

กับเครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์

ตอ่พ่วงได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 สามารถจัดการไฟล์ โฟลเดอร์หรือ 

ไดรเรกทรอร่ีได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 สามารถใช้อุปกรณส์ ารองข้อมลู

จัดเก็บและส ารองข้อมูลได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 ออกจากระบบปฏบัิตกิารและปิด

เครื่องคอมพวิเตอร์ได้ 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 

7 สามารถเร่ิมตน้โปรแกรมและปิด

โปรแกรมได้อยา่งถูกวธีิ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

8 ใชโ้ปรแกรมด้านประมวลผลค าได้ 

เชน่ Microsoft Word 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 ใชโ้ปรแกรมด้านตารางค านวณได้ 

เชน่ Microsoft Excel   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

10 ใชโ้ปรแกรมด้านการน าเสนอได ้เช่น 

Microsoft PowerPoint 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

11 ใชโ้ปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ตได้ เชน่ 

Google Chrome, Internet Explorer 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 ใชโ้ปรแกรมด้านสถิตแิละการวจิัยได้ 

เชน่ SPSS 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

13 สามารถตดิตัง้และถอนการตดิตัง้

โปรแกรมได้       

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครือขา่ยคอมพวิเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ   

14 สามารถเชื่อมตอ่คอมพวิเตอร์กับ

เครอืขา่ยอินเทอร์เน็ตได้                          

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 สามารถใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

เข้าถึงแสดงข้อมูลในเว็บไซตไ์ด ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

16 สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูล

และสารสนเทศท่ีต้องการจาก

เครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ตบันทึกลง

อุปกรณเ์ก็บขอ้มูลได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 สามารถใช้โปรแกรมชว่ยสบืค้นบน

อนิเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลและ

สารสนเทศได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหนา้

เว็บไซต์ท่ีต้องการย้อนกลับมาได้   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

19 ใชง้านอนิเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

สามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ 

20 มคีวามรู้ความเข้าใจในการใชข้อ้มูล

และสารสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

21 มคีวามสามารถในการรวบรวมและ

ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

22 มคีวามสามารถในการวินิจฉัยความ

นา่เช่ือถือของขอ้มูลและสารสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 

การตดิตอ่สื่อสารในสังคมโลกออนไลน ์  

23 มคีวามเข้าใจและสามารถปฏบัิตติาม

แนวปฏบัิตเิกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาท

ในสังคมโลกออนไลน์ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

24 รู้จักใชเ้ทคโนโลยบีนสังคมออนไลนไ์ด้

อย่างเหมาะสมและมคีวามรับผดิชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ 
องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

25 สามารถเข้าถึงขอ้มูลในสว่นต่าง ๆ 

ของเว็บไซต์ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

26 สามารถใช้การตดิตอ่สื่อสารร่วมกัน

ผ่าน Social Network เชน่ Facebook, 

Twitter, Instagram เป็นต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

27 สามารถเรียกดูหรือรับชมไฟลว์ดิีโอ

ผ่านทางอนิเทอร์เน็ตได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการติดต่อสื่อสาร 

28 สามารถรับ-ส่งและตอบกลับไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสท่ี์มีไฟล์แนบได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

30 สามารถจัดการกับไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสท่ี์น่าสงสัยได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

31 การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

32 มคีวามรู้ความเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการติดต่อสื่อสาร

และการเรียนรู้ต่าง ๆ เชน่ Hotmail, 

Gmail, Yahoo, Google classroom  

เป็นต้น        

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

การมคีวามรู้ความเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต   

33 มคีวามรู้ในการเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

34 มคีวามรู้เกี่ยวกับการใชง้านโปรแกรม

ตดิตอ่สื่อสารบนสังคมเครอืขา่ย เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

35 มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

งานโปรแกรมสบืค้นขอ้มูล ค้นหา

ข้อมูลผ่านอนิเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรม

ค้นหาข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ 
องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คณุธรรม 

จริยธรรมและปลอดภัย 

การมคีวามเข้าใจประเด็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

36 ตระหนักและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศถูกตอ้งตาม

พระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ.

2560 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

37 ใชโ้ปรแกรมท่ีมีใบอนุญาตซอฟตแ์วร์

ถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

38 ตระหนักและใชท้รัพยากรดจิิตอล

ตามพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

การวางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภัย   

39 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณต์อ่พ่วงถูกต้องตามฟังกช์ั่น

เหมาะสมกับงานท่ีท า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

40 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ

ขององค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

41 สามารถแก้ไขปัญหาทัง้ด้าน

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

มจีรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

42 ตระหนักถึงความส าคัญของ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารท่ีจะน ามาใช ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

43 มวีนิัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑ์

ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

44 ใชง้านคอมพิวเตอร์ถูกต้องตาม

จรยิธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ 
องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

45 มคีวามรู้ ความเข้าใจในจรยิธรรม

การใช้คอมพวิเตอร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

46 มจีรรยาบรรณ คุณธรรม ต่อตนเอง

และผู้อ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

47 สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและใน

ชวีติประจ าวัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

48 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารในการออกแบบและสร้าง

ชิ้นงานเพื่อใชใ้นการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

49 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารในการจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ

ในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ท่ี

นา่สนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

50 จัดสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมินและวัดผล  

51 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

จัดท าแบบทดสอบความรู้ตาม

เนื้อหาวิชา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

52 ใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ ค านวณ

ผลการเรียนของผู้เรียนได้อยา่ง

ถูกต้องตามการประเมินและวัดผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

53 ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

ประเมินและวัดผลได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

54 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การประเมินผลผู้เรียนดว้ยวธีิการท่ี

หลากหลาย            

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

55 ใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมและ

วเิคราะห์ขอ้มูลของผู้เรียนในการ

ประเมินผลผู้เรียนได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศได้ 

56 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นหา 

รวบรวมและจัดเก็บขอ้มูลและ

สารสนเทศได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

57 ใชก้ารตดิตอ่สื่อสารข้อมูลและ

สารสนเทศผ่านอนิเทอร์เน็ต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

58 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

สื่อสาร และรวบรวมขอ้มูลและ

สารสนเทศได้ถูกต้องตาม กฎ กตกิา 

มารยาทในการใชค้อมพิวเตอร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง       

59 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศศึกษา 

ค้นควา้จากสื่อท้ังแบบออนไลน์และ

ออฟไลน์เพื่อพัฒนาความรูด้้าน

วชิาการและวิชาชพี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

60 เข้าร่วมเครอืขา่ยสื่อสังคมออนไลน์

ทางการศกึษาเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

61 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

ประมวลความรู้ดา้นวชิาการและ

วชิาชีพและน าไปใช ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ 
องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการวจิัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา 

62 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

พัฒนางานวิจัยทางการศกึษาได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

63 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

พัฒนาและสรา้งสื่อนวัตกรรมทาง

การศึกษาได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

64 เลอืกและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้

อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

65 น าความรู้ท่ีได้จากการวจิัยและ

พัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการเรียน

การสอนได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา 

66 เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียน

การสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

67 แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความ

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษาบน

เครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

68 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

ตดิตอ่สื่อสารและการท างานรว่มกัน

กับเพื่อนร่วมอาชพีเพื่อการเรยีนรู้

ของผู้เรียน               

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for windows 

    - ค่าอ านาจจ าแนก (r) Item Total Correlation 

    - ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)  

       ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

      - ค่าเฉลี่ย ของแบบสอบถามสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 
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ค่าอ านาจจ าแนก (r) Item Total Correlation 

และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

ของครูคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

Item - Total Statistics 

ตัวบ่งช้ี ค่าอ านาจจ าแนก 

1 .546 

2 .582 

3 .345 

4 .569 

5 .626 

6 .501 

7 .596 

8 .632 

9 .451 

10 .574 

11 .551 

12 .506 

13 .439 

14 .560 

15 .354 

16 .611 

17 .475 

18 .352 

19 .665 

20 .567 

21 .690 

22 .546 

23 .469 
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ตัวบ่งช้ี ค่าอ านาจจ าแนก 

24 .516 

25 .611 

26 .432 

27 .631 

28 .578 

29 .746 

30 .463 

31 .560 

32 .456 

33 .508 

34 .549 

35 .606 

36 .609 

37 .665 

38 .681 

39 .525 

40 .591 

41 .568 

42 .664 

43 .649 

44 .780 

45 .758 

46 .635 

47 .532 

48 .693 

49 .685 

50 .674 

51 .688 
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ตัวบ่งช้ี ค่าอ านาจจ าแนก 

52 .325 

53 .309 

54 .509 

55 .603 

56 .488 

57 .522 

58 .433 

59 .537 

60 .629 

61 .685 

62 .613 

63 .628 

64 .542 

65 .389 

66 .698 

67 .658 

68 .425 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.899 68 
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เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน วุฒิการศกึษาสูงสดุ 

Statistics 

 sex age exp ede 

N Valid 401 401 401 401 

Missing 0 0 0 0 
 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ชาย 196 48.9 48.9 48.9 

หญิง 205 51.1 51.1 100.0 

Total 401 100.0 100.0  
 

อายุ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20-30ปี 86 21.45 21.45 21.45 

31-40ปี 142 35.41 35.41 56.9 

41ปีขึน้ไป 173 43.14 43.14 100.0 

Total 401 100.0 100.0  
 

ประสบการณ์การท างาน 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1-5ปี 137 34.2 34.2 34.2 

6-10ปี 81 20.2 20.2 54.4 

11ขึน้ไป 183 45.6 45.6 100.0 

Total 401 100.0 100.0  
 

วุฒิการศกึษา 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ต  ากว่าปริญญาตรี 2 .5 .5 .5 

ปริญญาตรี 230 57.4 57.4 57.9 

ปริญญาโท 169 42.1 42.1 100.0 

Total 401 100.0 100.0  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (ฉบับสมบูรณ์) 
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แบบประเมินแบบสอบถาม 

  การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   ดฉิันนางสาววนิดา บุญอุ้ม นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขณะนี้อยูร่ะหว่างการท า

วิทยานิพนธ์ เร่ืองการพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิไทย สุรกิจบวร เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า เป็นกรรมการที่ปรกึษาวิทยานพินธ์ ในการนีท้่านได้รับ

คัดเลอืกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามจึงใครข่อความอนุเคราะห์จะจาก

ท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี ้ความคิดเห็นของท่านมีความส าคัญและมีคุณค่า

ส าหรับงานวิจัยน้ีเป็นอยา่งย่ิง ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์และ

เสนอผลในภาพรวมเท่านัน้ จะไมม่ีการเปิดเผยเป็นรายบุคคลและผู้ตอบจะไมไ่ด้รับ

ผลกระทบใดๆจากการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีทั้งสิ้น ดังน้ันจึงใคร่ขอความกรุณาให้ 

ท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริงหรือตามความคิดเห็นของท่านให้ครบ 

ทุกขอ้ค าถาม 

  ผู้วิจัยหวังเป็นอยา่งย่ิงว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในฅ

การวิจัยในครัง้น้ีขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

              ขอขอบพระคุณอย่างสูง  

นางสาววนิดา  บุญอุ้ม 
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ค าชี้แจง 

  1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

  2. แบบสอบถามฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 

      ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

      ตอนที่ 2 แบบสอบถามองค์ประกอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าขอ้ความที่ตรงกับความเป็นจริงของ

ท่าน 

     1. เพศ 

    ชาย    หญงิ 

     2. อายุ 

    20 - 30 ป ี  31 - 40 ป ี  41 ปีขึน้ไป 

     3. ประสบการณใ์นการท างาน  

       1 - 5 ปี   6 - 10 ปี   11 ปีขึน้ไป 

    4. วุฒกิารศึกษาสูงสุด 

    ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปรญิญาตรี 

    ปรญิญาโท     ปรญิญาเอก 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามองค์ประกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความตอ่ไปน้ีแล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ

คิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยที่ 
   5  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับมากที่สุด 

   4  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับมาก 

   3  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับน้อย 

   1  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



312 

 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

องค์ประกอบหลักการมีความรู้พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การใช้งานคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานในการปฏิบัตงิาน 

1 สามารถเปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้      

2 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ได้      

3 สามารถใช้ระบบปฏิบัติการต้ังค่าใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงได้ 

     

4 สามารถจัดการไฟล ์และไดเรกทอรีได้      

5 สามารถใช้อุปกรณ์ส ารองข้อมูลจัดเก็บและส ารองข้อมูลได้      

6 ออกจากระบบปฏิบัติการและปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้      

สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพ้ืนฐาน 

7 สามารถเริ่มต้นโปรแกรมและปิดโปรแกรมไดอ้ย่างถูกวิธี              

8 สามารถใช้โปรแกรมดา้นประมวลผลค าได้ เช่น Microsoft Word      

9 สามารถใช้โปรแกรมดา้นตารางค านวณได้ เช่น Microsoft Excel        

10 สามารถใช้โปรแกรมดา้นการน าเสนอได้ เช่น Microsoft 

Powerpoint 

     

11 สามารถใช้โปรแกรมดา้นอินเทอร์เน็ตได้ เช่น Google Chrome, 

Internet Explorer 

     

12 สามารถใช้โปรแกรมดา้นสถิติและการวิจัยได ้เช่น SPSS      

13 สามารถติดต้ังและถอนการติดต้ังโปรแกรมได ้           

สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ   

14 สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้            

15 สามารถใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เข้าถงึแสดงข้อมูลในเว็บไซต์

ได้ 

     

16 สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการ

จากเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตบันทึกลงอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

17 สามารถใช้โปรแกรมสบืค้นบนอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลและ

สารสนเทศได้ 

     

18 สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ

ย้อนกลับมาได้   

     

19 สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตดว้ยความปลอดภัย      

สามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได ้

20 มีความรูค้วามเข้าใจในการใช้ขอ้มูลและสารสนเทศ      

21 มีความสามารถในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลและ

สารสนเทศ 

     

22 มีความสามารถในการวินิจฉัยความนา่เช่ือถอืของข้อมูลและ

สารสนเทศ 

     

องค์ประกอบหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์   

23 มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัตติามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ 

กติกา มารยาทในสังคมออนไลน์ได้ 

     

24 รู้จักใช้เทคโนโลยีบนสังคมออนไลน์ได้อยา่งเหมาะสมและมี

ความรับผิดชอบ 

     

25 สามารถเข้าถึงข้อมูลในสว่นต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้      

26 สามารถใช้การติดต่อสื่อสารร่วมกันผ่านเครอืข่ายสังคม เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

     

27 สามารถเรยีกดูหรือรับชมไฟลว์ิดโีอผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้      
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การใช้ไปรษณย์ีอิเล็กทรอนกิส์เพื่อการติดต่อสื่อสาร 

28 มีความรูค้วามเข้าใจในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

การติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น Hotmail, Gmail, 

Yahoo เป็นต้น 

     

29 สามารถรับ-สง่และตอบกลับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี

ไฟลแ์นบได้ 
     

30 สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ได้      

31 สามารถจัดการกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิสท์ี่น่าสงสัยได้      

32 การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์      

การมีความรู้ความเขา้ใจในพ้ืนฐานเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

33 มีความรูใ้นการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต      

34 มีความรูเ้กี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมติดต่อสื่อสารบน

เครอืข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter, Instagram 
     

35 มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสืบค้น

ข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมค้นหาขอ้มูล Google, 

Yahoo เป็นต้น 

     

องค์ประกอบหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม  

จริยธรรมและปลอดภัย 

การมีความเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

36 ตระหนักและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 

     

37 ใช้โปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวร์ถูกต้อง      

38 ตระหนักและใช้ทรัพยากรดจิิทัลตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์             
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย   

39 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงถูกต้องตาม

ฟังก์ชันเหมาะสมกับงานที่ท า 
     

40 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบและ

ข้อบังคับขององค์กร 
     

41 สามารถแก้ไขปัญหาทั้งด้านฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์ได้      

มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

42 ตระหนักถงึความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่จะน ามาใช้ 
     

43 มีวินัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑ์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
     

44 ใช้งานคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามจริยธรรมในการใช้

คอมพิวเตอร์ 
     

45 มีความรู ้ความเข้าใจในจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์      

46 มีจรรยาบรรณ คุณธรรม ต่อตนเองและผู้อื่น      

องค์ประกอบหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรยีนการสอน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคดิสร้างสรรค์ของผู้เรยีน 

47 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     

48 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

ออกแบบและสร้างช้ินงานเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

     

49 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศใน

รูปแบบของสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

50 จัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล   

51 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแบบทดสอบความรู้

ตามเนือ้หาวิชา 
     

52 สามารถใช้โปรแกรมตารางค านวณ ค านวณผลการเรียนของ

ผู้เรยีนได้อยา่งถูกต้องตามการประเมินและวัดผล 
     

53 สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิประเมินและวัดผลได้      

54 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินและวัดผล

ผู้เรยีนดว้ยวิธกีารที่หลากหลาย            
     

55 ใช้ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมและ

วิเคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียนในการประเมินและวัดผลผู้เรยีนได้ 
     

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศได้ 

56 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและจัดเก็บ

ข้อมูลและสารสนเทศได้ 
     

57 ใช้การติดต่อสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต      

58 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูล

และสารสนเทศได้ถูกต้องตาม กฎ กติกา มารยาทในการใช้

คอมพิวเตอร์ 

     

องค์ประกอบหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง       

59 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ค้นคว้าจากส่ือทั้งแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและ

วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

 

5 4 3 2 1 

60 เข้าร่วมเครอืข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทางการศึกษาเพ่ือ

แลกเปลี่ยนความรูใ้นการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 

     

61 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลความรู้ดา้นวิชาการ

และวิชาชีพ 

     

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศึกษา 

62 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา

ได้ 
     

63 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรม

ทางการศึกษาได้ 
     

64 เลอืกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและสร้าง

นวัตกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 

     

65 น าความรู้ที่ไดจ้ากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการ

เรียนการสอนได้ 

     

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

66 เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เรียนการสอนบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต 

     

67 แลกเปลี่ยนประสบการณ/์ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

     

68 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสารและการ

ท างานร่วมกันกับเพ่ือนร่วมอาชีพเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน               
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยโปรแกรม LISREL 8.52 
  



320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



321 

แสดงผลการวิเคราะหข์้อมูล องค์ประกอบรวมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 

 
 

DATE:  1/10/2019 

TIME: 14:05 

L I S R E L  8.52 

BY 

Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 

This program is published exclusively by 

Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002 

Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 

Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file C:\Users\admin\Desktop\AICT\AICT\AICT.LPJ: 

 

 TI 

 !DA NI=16 NO=401 NG=1 MA=CM 

 SY='C:\Users\admin\Desktop\AICT\AICT\AICT.dsf' NG=1 

 SE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 / 

 MO NY=16 NK=1 NE=5 LY=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FI PH=SY,FR PS=DI,FR TE=DI,FR TE=SY,FI 

 LE 

 KICT ICTC ICTL ICTT ICTD 

 LK 

 AICT 

 FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LY(5,2) LY(6,2) LY(7,2) LY(8,3) LY(9,3) 

 FR LY(10,3) LY(11,4) LY(12,4) LY(13,4) LY(14,5) LY(15,5) LY(16,5) GA(1,1) GA(2,1) 

 FR GA(3,1) GA(4,1) GA(5,1) 

 FR TE 1 1 TE 2 2 TE 3 3 TE 4 4 TE 5 5 TE 6 6 TE 7 7 TE 8 8 TE 9 9 TE 10 10 TE 11 11 

 FR TE 12 12 TE 13 13 TE 14 14 TE 15 15 TE 16 16  TE 13 1 TE 14 16 TE 2 7 TE 2 6 TE 1 6 TE 6 14 TE 15 16 TE 11 

15 TE 1 4 TE 3 6 

 FR TE 7 14  TE 2 1 TE 7 9  TE 2 5 TE 7 12 TE 4 5 TE 4 6 TE 1 3 TE 5 12 TE 10 11 TE 2 1 TE 9 15 TE 10 3 TE 10 16 

TE 3 16 TE 1 14 
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 FR TE  5 13 TE 7 13 TE 5 13 TE 5 10 TE 9 14 TE 11 12 TE 12 15 TE 12 16 TE 11 16 TE 8 14 TE 4 12 TE 4 14 TE 5 

14 TE 9 12 TE 5 8 

 FR TE 9 10 TE 11 13 TE 2 4 TE 3 5 TE 3 7 TE 6 9 TE 4 7 TE 2 13 TE 1 5 TE 1 7 TE 1 15 TE 7 10 TE 16 3 TE 5 16 

TE 10 12 TE 5 6 

 FR TE 8 16 TE 9 16 

   

 PD 

 OU ME=ML RS EF FS SS SC IT=250 MI AD=OFF 

 

 TI                                                                              

 

                           Number of Input Variables 16 

                           Number of Y - Variables   16 

                           Number of X - Variables    0 

                           Number of ETA - Variables  5 

                           Number of KSI - Variables  1 

                           Number of Observations   401 

 TI                                                                              

 

         Covariance Matrix        

 

               KICT1      KICT2      KICT3      KICT4      ICTC1      ICTC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1       0.32 

    KICT2       0.30       0.40 

    KICT3       0.23       0.29       0.34 

    KICT4       0.25       0.30       0.26       0.42 

    ICTC1       0.22       0.28       0.22       0.26       0.33 

    ICTC2       0.31       0.39       0.29       0.32       0.29       0.46 

    ICTC3       0.26       0.35       0.25       0.26       0.28       0.34 

    ICTL1       0.19       0.21       0.17       0.21       0.20       0.21 

    ICTL2       0.27       0.30       0.23       0.27       0.24       0.30 

    ICTL3       0.22       0.22       0.17       0.20       0.21       0.21 

    ICTT1       0.25       0.26       0.19       0.22       0.20       0.24 

    ICTT2       0.28       0.28       0.22       0.28       0.20       0.26 

    ICTT3       0.33       0.27       0.21       0.24       0.20       0.26 

    ICTD1       0.28       0.27       0.21       0.22       0.20       0.24 

    ICTD2       0.26       0.24       0.18       0.23       0.19       0.23 

    ICTD3       0.28       0.28       0.18       0.26       0.19       0.27 
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         Covariance Matrix        

 

               ICTC3      ICTL1      ICTL2      ICTL3      ICTT1      ICTT2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    ICTC3       0.41 

    ICTL1       0.19       0.46 

    ICTL2       0.25       0.29       0.47 

    ICTL3       0.21       0.23       0.28       0.32 

    ICTT1       0.22       0.21       0.27       0.25       0.41 

    ICTT2       0.22       0.23       0.27       0.23       0.33       0.48 

    ICTT3       0.23       0.20       0.29       0.24       0.26       0.31 

    ICTD1       0.21       0.19       0.24       0.22       0.27       0.30 

    ICTD2       0.20       0.21       0.24       0.22       0.31       0.35 

    ICTD3       0.23       0.18       0.27       0.19       0.30       0.38 

 

         Covariance Matrix        

 

               ICTT3      ICTD1      ICTD2      ICTD3    

            --------   --------   --------   -------- 

    ICTT3       0.41 

    ICTD1       0.29       0.36 

    ICTD2       0.28       0.29       0.45 

    ICTD3       0.30       0.29       0.42       0.67 

 

 TI                                                                              

 

 Parameter Specifications 

 

         LAMBDA-Y     

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD 

            --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1          0          0          0          0          0 

    KICT2          1          0          0          0          0 

    KICT3          2          0          0          0          0 

    KICT4          3          0          0          0          0 

    ICTC1          0          0          0          0          0 

    ICTC2          0          4          0          0          0 

    ICTC3          0          5          0          0          0 
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    ICTL1          0          0          0          0          0 

    ICTL2          0          0          6          0          0 

    ICTL3          0          0          7          0          0 

    ICTT1          0          0          0          0          0 

    ICTT2          0          0          0          8          0 

    ICTT3          0          0          0          9          0 

    ICTD1          0          0          0          0          0 

    ICTD2          0          0          0          0         10 

    ICTD3          0          0          0          0         11 

 

         GAMMA        

 

                AICT 

            -------- 

     KICT         12 

     ICTC         13 

     ICTL         14 

     ICTT         15 

     ICTD         16 

 

         PSI          

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD 

            --------   --------   --------   --------   -------- 

                  17         18         19         20         21 

 

         THETA-EPS    

 

               KICT1      KICT2      KICT3      KICT4      ICTC1      ICTC2 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1         22 

    KICT2         23         24 

    KICT3         25          0         26 

    KICT4         27         28          0         29 

    ICTC1         30         31         32         33         34 

    ICTC2         35         36         37         38         39         40 

    ICTC3         41         42         43         44          0          0 

    ICTL1          0          0          0          0         46          0 

    ICTL2          0          0          0          0          0         48 
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    ICTL3          0          0         51          0         52          0 

    ICTT1          0          0          0          0          0          0 

    ICTT2          0          0          0         58         59          0 

    ICTT3         65         66          0          0         67          0 

    ICTD1         71          0          0         72         73         74 

    ICTD2         79          0          0          0          0          0 

    ICTD3          0          0         84          0         85          0 

 

         THETA-EPS    

 

               ICTC3      ICTL1      ICTL2      ICTL3      ICTT1      ICTT2 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    ICTC3         45 

    ICTL1          0         47 

    ICTL2         49          0         50 

    ICTL3         53          0         54         55 

    ICTT1          0          0          0         56         57 

    ICTT2         60          0         61         62         63         64 

    ICTT3         68          0          0          0         69          0 

    ICTD1         75         76         77          0          0          0 

    ICTD2          0          0         80          0         81         82 

    ICTD3          0         86         87         88         89         90 

 

         THETA-EPS    

 

               ICTT3      ICTD1      ICTD2      ICTD3 

            --------   --------   --------   -------- 

    ICTT3         70 

    ICTD1          0         78 

    ICTD2          0          0         83 

    ICTD3          0         91         92         93 

  

 

 

 TI                                                                              

 

 Number of Iterations = 13 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                

         LAMBDA-Y     
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                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1       0.59        - -        - -        - -        - - 

  

    KICT2       0.61        - -        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               28.39 

  

    KICT3       0.47        - -        - -        - -        - - 

              (0.03) 

               18.57 

  

    KICT4       0.55        - -        - -        - -        - - 

              (0.03) 

               19.90 

  

    ICTC1        - -       0.51        - -        - -        - - 

  

    ICTC2        - -       0.62        - -        - -        - - 

                         (0.03) 

                          23.15 

  

    ICTC3        - -       0.56        - -        - -        - - 

                         (0.03) 

                          19.78 

  

    ICTL1        - -        - -       0.45        - -        - - 

  

    ICTL2        - -        - -       0.63        - -        - - 

                                    (0.05) 

                                     13.94 

  

    ICTL3        - -        - -       0.50        - -        - - 

                                    (0.04) 

                                     13.59 

  

    ICTT1        - -        - -        - -       0.50        - - 
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    ICTT2        - -        - -        - -       0.56        - - 

                                               (0.03) 

                                                20.67 

  

    ICTT3        - -        - -        - -       0.53        - - 

                                               (0.03) 

                                                17.85 

  

    ICTD1        - -        - -        - -        - -       0.55 

  

    ICTD2        - -        - -        - -        - -       0.53 

                                                          (0.03) 

                                                           20.22 

  

    ICTD3        - -        - -        - -        - -       0.59 

                                                          (0.04) 

                                                           15.20 

          GAMMA        

 

                AICT    

            -------- 

     KICT       0.85 

              (0.04) 

               22.10 

  

     ICTC       0.80 

              (0.05) 

               16.26 

  

     ICTL       0.88 

              (0.07) 

               12.30 

  

     ICTT       1.00 

              (0.06) 

               18.14 

  

     ICTD       0.95 

              (0.04) 
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               21.94 

  

 

         Covariance Matrix of ETA and KSI         

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD       AICT    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     KICT       1.00 

     ICTC       0.67       1.00 

     ICTL       0.74       0.70       1.00 

     ICTT       0.85       0.80       0.88       1.00 

     ICTD       0.81       0.76       0.83       0.95       1.00 

     AICT       0.85       0.80       0.88       1.00       0.95       1.00 

 

         PHI          

 

                AICT    

            -------- 

                1.00 

  

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.28       0.37       0.23       0.00       0.09 

              (0.04)     (0.05)     (0.04)     (0.02)     (0.03) 

                6.85       7.80       5.61       0.00       3.73 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.72       0.63       0.77       1.00       0.91 

 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
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                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.72       0.63       0.77       1.00       0.91 

 

         THETA-EPS    

 

               KICT1      KICT2      KICT3      KICT4      ICTC1      ICTC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1      -0.02 

              (0.01) 

               -1.64 

  

    KICT2      -0.06       0.03 

              (0.01)     (0.01) 

               -4.71       2.73 

  

    KICT3      -0.04        - -       0.12 

              (0.01)                (0.01) 

               -5.63                 11.59 

  

    KICT4      -0.07      -0.04        - -       0.12 

              (0.01)     (0.01)                (0.02) 

               -6.14      -3.53                  7.75 

  

    ICTC1       0.02       0.07       0.06       0.07       0.07 

              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01) 

                3.48       7.43       5.93       6.41       6.34 

  

    ICTC2       0.07       0.14       0.10       0.09      -0.02       0.08 

              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01) 

               11.82      11.58       8.29       7.39      -2.18       5.31 

  

    ICTC3       0.04       0.13       0.08       0.05        - -        - - 

              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01) 

                4.65       9.94       6.37       4.23 

  

    ICTL1        - -        - -        - -        - -       0.03        - - 

                                                          (0.01) 

                                                            3.30 
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    ICTL2        - -        - -        - -        - -        - -       0.01 

                                                                     (0.00) 

                                                                       2.15 

  

    ICTL3        - -        - -       0.00        - -       0.03        - - 

                                    (0.01)                (0.01) 

                                     -0.30                  5.63 

  

    ICTT1        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

  

    ICTT2        - -        - -        - -       0.02      -0.02        - - 

                                               (0.01)     (0.01) 

                                                 2.47      -2.12 

  

    ICTT3       0.06       0.00        - -        - -      -0.01        - - 

              (0.01)     (0.00)                           (0.01) 

               11.45      -0.88                            -2.12 

  

    ICTD1       0.01        - -        - -      -0.02      -0.01      -0.01 

              (0.00)                           (0.01)     (0.01)     (0.00) 

                4.38                            -3.65      -0.82      -3.00 

  

    ICTD2       0.01        - -        - -        - -        - -        - - 

              (0.00) 

                2.80 

  

    ICTD3        - -        - -      -0.03        - -      -0.02        - - 

                                    (0.01)                (0.01) 

                                     -3.39                 -2.88 

  

 

         THETA-EPS    

 

               ICTC3      ICTL1      ICTL2      ICTL3      ICTT1      ICTT2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    ICTC3       0.10 

              (0.01) 

                8.17 
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     ICTL1        - -       0.25 

                         (0.02) 

                          12.95 

  

    ICTL2      -0.02        - -       0.07 

              (0.01)                (0.02) 

               -2.25                  3.67 

  

    ICTL3       0.02        - -      -0.04       0.07 

              (0.01)                (0.01)     (0.01) 

                2.99                 -3.10       5.23 

  

    ICTT1        - -        - -        - -       0.03       0.16 

                                               (0.01)     (0.01) 

                                                 4.38      12.23 

  

    ICTT2      -0.02        - -      -0.03      -0.02       0.05       0.16 

              (0.01)                (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01) 

               -2.88                 -3.70      -2.18       4.23      11.63 

  

    ICTT3       0.00        - -        - -        - -      -0.01        - - 

              (0.01)                                      (0.00) 

               -0.55                                       -2.46 

  

    ICTD1      -0.02      -0.01      -0.05        - -        - -        - - 

              (0.01)     (0.01)     (0.01) 

               -3.67      -1.51      -6.11 

  

    ICTD2        - -        - -      -0.04        - -       0.06       0.06 

                                    (0.01)                (0.01)     (0.01) 

                                     -3.93                  5.78       5.44 

  

    ICTD3        - -      -0.04      -0.04      -0.05       0.02       0.06 

                         (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.02) 

                          -2.68      -2.74      -4.94       1.14       3.91 

  

         THETA-EPS    

 

               ICTT3      ICTD1      ICTD2      ICTD3    



332 

            --------   --------   --------   -------- 

    ICTT3       0.12 

              (0.01) 

               11.47 

  

    ICTD1        - -       0.05 

                         (0.01) 

                           5.72 

  

    ICTD2        - -        - -       0.17 

                                    (0.01) 

                                     11.96 

  

    ICTD3        - -      -0.04       0.11       0.32 

                         (0.01)     (0.02)     (0.03) 

                          -4.01       6.09      10.72 

  

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

               KICT1      KICT2      KICT3      KICT4      ICTC1      ICTC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

                1.08       0.93       0.65       0.73       0.79       0.83 

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

               ICTC3      ICTL1      ICTL2      ICTL3      ICTT1      ICTT2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.76       0.45       0.85       0.79       0.60       0.66 

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

               ICTT3      ICTD1      ICTD2      ICTD3    

            --------   --------   --------   -------- 

                0.70       0.85       0.63       0.52 
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                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 43 

                Minimum Fit Function Chi-Square = 41.76 (P = 0.53) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 41.20 (P = 0.55) 

                  Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 17.18) 

  

                        Minimum Fit Function Value = 0.10 

                 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.043) 

              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.032) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.57 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.57 ; 0.62) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.68 

                       ECVI for Independence Model = 46.38 

  

     Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 18520.96 

                           Independence AIC = 18552.96 

                                Model AIC = 227.20 

                              Saturated AIC = 272.00 

                           Independence CAIC = 18632.87 

                               Model CAIC = 691.64 

                             Saturated CAIC = 951.18 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.36 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

  

                             Critical N (CN) = 647.15 
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                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0077 

                             Standardized RMR = 0.018 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.96 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.31 

 

 TI                                                                              

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

               KICT1      KICT2      KICT3      KICT4      ICTC1      ICTC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1       0.32 

    KICT2       0.30       0.40 

    KICT3       0.23       0.29       0.34 

    KICT4       0.26       0.30       0.26       0.42 

    ICTC1       0.22       0.28       0.22       0.26       0.33 

    ICTC2       0.32       0.39       0.30       0.32       0.29       0.46 

    ICTC3       0.26       0.36       0.26       0.26       0.28       0.35 

    ICTL1       0.20       0.21       0.16       0.19       0.19       0.20 

    ICTL2       0.28       0.29       0.22       0.26       0.22       0.28 

    ICTL3       0.22       0.23       0.17       0.20       0.21       0.21 

    ICTT1       0.25       0.26       0.20       0.23       0.20       0.25 

    ICTT2       0.28       0.29       0.23       0.28       0.21       0.28 

    ICTT3       0.33       0.27       0.21       0.25       0.20       0.26 

    ICTD1       0.27       0.27       0.21       0.22       0.21       0.24 

    ICTD2       0.26       0.26       0.20       0.24       0.20       0.25 

    ICTD3       0.28       0.29       0.19       0.26       0.20       0.28 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

               ICTC3      ICTL1      ICTL2      ICTL3      ICTT1      ICTT2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    ICTC3       0.41 

    ICTL1       0.18       0.46 

    ICTL2       0.23       0.29       0.47 

    ICTL3       0.21       0.23       0.27       0.32 

    ICTT1       0.22       0.20       0.28       0.25       0.41 

    ICTT2       0.23       0.22       0.28       0.23       0.33       0.48 
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    ICTT3       0.23       0.21       0.30       0.23       0.26       0.30 

    ICTD1       0.21       0.20       0.25       0.23       0.26       0.30 

    ICTD2       0.22       0.20       0.25       0.22       0.31       0.34 

    ICTD3       0.25       0.18       0.27       0.19       0.30       0.38 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

               ICTT3      ICTD1      ICTD2      ICTD3    

            --------   --------   --------   -------- 

    ICTT3       0.41 

    ICTD1       0.28       0.36 

    ICTD2       0.27       0.29       0.45 

    ICTD3       0.30       0.29       0.42       0.67 

 

         Fitted Residuals 

 

               KICT1      KICT2      KICT3      KICT4      ICTC1      ICTC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1       0.00 

    KICT2       0.00       0.00 

    KICT3       0.00       0.00       0.00 

    KICT4       0.00       0.00       0.00       0.00 

    ICTC1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

    ICTC2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

    ICTC3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

    ICTL1      -0.01       0.01       0.01       0.02       0.01       0.01 

    ICTL2       0.00       0.01       0.01       0.01       0.02       0.02 

    ICTL3       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

    ICTT1       0.00       0.00      -0.01      -0.01       0.00      -0.01 

    ICTT2       0.00      -0.01      -0.01      -0.01      -0.01      -0.02 

    ICTT3       0.00       0.00      -0.01      -0.01       0.00       0.00 

    ICTD1       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.01       0.00 

    ICTD2       0.00      -0.02      -0.02       0.00      -0.02      -0.02 

    ICTD3       0.00      -0.01      -0.01       0.00      -0.01      -0.01 
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         Fitted Residuals 

 

               ICTC3      ICTL1      ICTL2      ICTL3      ICTT1      ICTT2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    ICTC3       0.00 

    ICTL1       0.02       0.00 

    ICTL2       0.02       0.00       0.00 

    ICTL3       0.00       0.01       0.00       0.00 

    ICTT1       0.00       0.01      -0.01       0.00       0.00 

    ICTT2      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

    ICTT3       0.00      -0.02      -0.01       0.01       0.00       0.01 

    ICTD1       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 

    ICTD2      -0.02       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

    ICTD3      -0.02       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

 

         Fitted Residuals 

 

               ICTT3      ICTD1      ICTD2      ICTD3    

            --------   --------   --------   -------- 

    ICTT3       0.00 

    ICTD1       0.01       0.00 

    ICTD2       0.01       0.00       0.00 

    ICTD3       0.00       0.00       0.00       0.00 

 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 

 

 Smallest Fitted Residual =   -0.02 

   Median Fitted Residual =    0.00 

  Largest Fitted Residual =    0.02 

 

 Stemleaf Plot 

 

 -22|8  

 -20|  

 -18|7225  

 -16|77  

 -14|0  

 -12|6  

 -10|986542  
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 - 8|65041  

 - 6|40  

 - 4|733119866320  

 - 2|86443187754433321000  

 - 0|85432100988766544322111000  

   0|1112223347803355779  

   2|33345511234889  

   4|334501256  

   6|  

   8|8  

  10|5  

  12|9258  

  14|11435  

  16|  

  18|283 

 

         Standardized Residuals   

 

               KICT1      KICT2      KICT3      KICT4      ICTC1      ICTC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1      -0.31 

    KICT2      -0.59       0.54 

    KICT3      -1.07      -0.53      -0.88 

    KICT4      -1.14      -1.33      -0.18      -1.54 

    ICTC1      -0.17      -0.51       0.08      -0.19       0.00 

    ICTC2      -0.60      -0.01      -0.87      -1.08       0.13      -0.08 

    ICTC3      -0.03      -1.13      -1.05      -1.83      -0.59      -0.43 

    ICTL1      -1.61       0.64       1.32       1.61       1.86       0.89 

    ICTL2      -0.77       2.10       1.63       1.48       2.38       1.98 

    ICTL3       1.30      -0.37      -0.01      -0.50       0.22      -0.02 

    ICTT1       0.29      -0.30      -0.64      -1.36      -0.08      -0.61 

    ICTT2      -0.31      -1.88      -1.07      -1.32      -1.76      -1.95 

    ICTT3      -0.28      -0.67      -0.86      -0.97      -0.08      -0.60 

    ICTD1       0.96      -0.54      -0.46      -0.59      -1.28      -0.65 

    ICTD2       0.18      -2.79      -2.18      -0.29      -2.14      -2.10 

    ICTD3       0.04      -1.06      -1.38       0.06      -1.42      -0.56 
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         Standardized Residuals   

 

               ICTC3      ICTL1      ICTL2      ICTL3      ICTT1      ICTT2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    ICTC3      -1.37 

    ICTL1       1.33       0.96 

    ICTL2       2.91       0.54       0.54 

    ICTL3       0.39       0.84       1.15       1.16 

    ICTT1       0.03       1.44      -0.73       0.62      -0.28 

    ICTT2      -2.05       0.27      -0.89      -0.16       0.05       0.69 

    ICTT3       0.01      -1.88      -1.94       1.81       0.82       1.09 

    ICTD1      -0.79      -2.03      -1.77      -0.98       0.81       1.19 

    ICTD2      -2.74       0.40      -0.52      -0.03       0.55       1.76 

    ICTD3      -1.66       0.03      -0.36      -0.13      -0.03       0.85 

 

         Standardized Residuals   

 

               ICTT3      ICTD1      ICTD2      ICTD3    

            --------   --------   --------   -------- 

    ICTT3       0.29 

    ICTD1       1.38       0.80 

    ICTD2       2.25       0.49       1.18 

    ICTD3       0.44       0.83       0.87       0.55 

 

 Summary Statistics for Standardized Residuals 

 

 Smallest Standardized Residual =   -2.79 

   Median Standardized Residual =   -0.17 

  Largest Standardized Residual =    2.91 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 2|87  

 - 2|21100  

 - 1|9999888765  

 - 1|4444333111111000  

 - 0|99998877766666666555555  

 - 0|44433333322221111000000000000  

   0|11122333444  
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   0|55556666788888999  

   1|001222233344  

   1|566889  

   2|0124  

   2|9 

 Largest Negative Standardized Residuals 

 Residual for    ICTD2 and    KICT2  -2.79 

 Residual for    ICTD2 and    ICTC3  -2.74 

 Largest Positive Standardized Residuals 

 Residual for    ICTL2 and    ICTC3   2.91 

 

 TI                                                                              

 

                         Qplot of Standardized Residuals 

 

  3.5.......................................................................... 

     .                                                                       .. 

     .                                                                      . . 

     .                                                                    .   . 

     .                                                                  .     . 

     .                                                                 .      . 

     .                                                               .        . 

     .                                                             .    x     . 

     .                                                            .           . 

     .                                                          . x           . 

     .                                                        .  x            . 

     .                                                       .xx              . 

     .                                                     .xx                . 

     .                                                   .x x                 . 

     .                                                  *xx                   . 

 N   .                                                *x                      . 

 o   .                                              *x*                       . 

 r   .                                            x*                          . 

 m   .                                         x*xx                           . 

 a   .                                       xxx                              . 

 l   .                                    x**x.                               . 

     .                                   ** .                                 . 

 Q   .                                  **.                                   . 

 u   .                                x*x.                                    . 
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 a   .                              x*x.                                      . 

 n   .                             xx.                                        . 

 t   .                           *x*.                                         . 

 i   .                         xxx.                                           . 

 l   .                      x * .                                             . 

 e   .                     x*  .                                              . 

 s   .                 xx* x .                                                . 

     .                xx   .                                                  . 

     .               *    .                                                   . 

     .              *   .                                                     . 

     .             xx .                                                       . 

     .             x .                                                        . 

     .       x     .                                                          . 

     .           .                                                            . 

     .      x   .                                                             . 

     .        .                                                               . 

     .      .                                                                 . 

     .     .                                                                  . 

     .   .                                                                    . 

     . .                                                                      . 

 -3.5.......................................................................... 

   -3.5                                                                      3.5 

                             Standardized Residuals 

 

 TI                                                                              

 

 Modification Indices and Expected Change 

 

         Modification Indices for LAMBDA-Y        

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1        - -        - -       0.04        - -       0.00 

    KICT2        - -       0.09       0.03       0.09       0.01 

    KICT3        - -        - -       0.50        - -       0.21 

    KICT4        - -       0.09       0.07       0.09       0.14 

    ICTC1       0.05        - -       0.36       0.05       0.01 

    ICTC2       0.05        - -       0.01       0.05       0.00 

    ICTC3        - -        - -       0.61        - -       0.45 
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    ICTL1       1.07       1.43        - -        - -       0.08 

    ICTL2       0.26       0.51        - -       0.02       0.02 

    ICTL3       0.13       0.08        - -       0.02       0.49 

    ICTT1       0.22       0.28       0.10        - -       0.18 

    ICTT2       0.56       1.16       0.02        - -       0.00 

    ICTT3       1.38       0.05       0.02        - -       0.42 

    ICTD1       1.72        - -       2.25        - -        - - 

    ICTD2       0.26       0.28       0.21        - -        - - 

    ICTD3       0.04       0.01        - -        - -        - - 

 

         Expected Change for LAMBDA-Y     

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1        - -        - -      -0.01        - -       0.00 

    KICT2        - -       0.03       0.00       0.02       0.01 

    KICT3        - -        - -       0.04        - -      -0.05 

    KICT4        - -      -0.03       0.01      -0.02       0.02 

    ICTC1       0.01        - -       0.02       0.01       0.00 

    ICTC2      -0.02        - -       0.00      -0.01       0.00 

    ICTC3        - -        - -       0.07        - -      -0.09 

    ICTL1      -0.02       0.03        - -        - -       0.06 

    ICTL2       0.01       0.03        - -      -0.02      -0.02 

    ICTL3       0.00      -0.01        - -       0.01      -0.05 

    ICTT1      -0.01       0.01      -0.02        - -       0.05 

    ICTT2       0.02      -0.02      -0.01        - -       0.01 

    ICTT3      -0.05       0.01       0.01        - -       0.07 

    ICTD1       0.06        - -      -0.08        - -        - - 

    ICTD2      -0.01      -0.01       0.03        - -        - - 

    ICTD3       0.00       0.00        - -        - -        - - 

 

         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1        - -        - -      -0.01        - -       0.00 

    KICT2        - -       0.03       0.00       0.02       0.01 

    KICT3        - -        - -       0.04        - -      -0.05 

    KICT4        - -      -0.03       0.01      -0.02       0.02 
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    ICTC1       0.01        - -       0.02       0.01       0.00 

    ICTC2      -0.02        - -       0.00      -0.01       0.00 

    ICTC3        - -        - -       0.07        - -      -0.09 

    ICTL1      -0.02       0.03        - -        - -       0.06 

    ICTL2       0.01       0.03        - -      -0.02      -0.02 

    ICTL3       0.00      -0.01        - -       0.01      -0.05 

    ICTT1      -0.01       0.01      -0.02        - -       0.05 

    ICTT2       0.02      -0.02      -0.01        - -       0.01 

    ICTT3      -0.05       0.01       0.01        - -       0.07 

    ICTD1       0.06        - -      -0.08        - -        - - 

    ICTD2      -0.01      -0.01       0.03        - -        - - 

    ICTD3       0.00       0.00        - -        - -        - - 

 

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1        - -        - -      -0.01        - -       0.00 

    KICT2        - -       0.05      -0.01       0.04       0.01 

    KICT3        - -        - -       0.07        - -      -0.09 

    KICT4        - -      -0.04       0.02      -0.03       0.04 

    ICTC1       0.02        - -       0.04       0.02      -0.01 

    ICTC2      -0.02        - -       0.00      -0.02       0.00 

    ICTC3        - -        - -       0.10        - -      -0.14 

    ICTL1      -0.03       0.04        - -        - -       0.09 

    ICTL2       0.02       0.05        - -      -0.02      -0.03 

    ICTL3       0.01      -0.01        - -       0.02      -0.09 

    ICTT1      -0.01       0.01      -0.04        - -       0.08 

    ICTT2       0.02      -0.04      -0.02        - -       0.01 

    ICTT3      -0.08       0.01       0.01        - -       0.12 

    ICTD1       0.10        - -      -0.13        - -        - - 

    ICTD2      -0.02      -0.01       0.05        - -        - - 

    ICTD3       0.01       0.00        - -        - -        - - 

 

         Modification Indices for BETA            

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     KICT        - -        - -       0.00        - -       0.09 
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     ICTC        - -        - -       0.75        - -       0.27 

     ICTL       0.00       0.75        - -        - -       1.26 

     ICTT       0.11       0.06       0.01        - -       0.75 

     ICTD       0.09       0.27       1.26        - -        - - 

 

         Expected Change for BETA         

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     KICT        - -        - -       0.00        - -       0.03 

     ICTC        - -        - -       0.05        - -      -0.07 

     ICTL       0.00       0.03        - -        - -      -0.25 

     ICTT      -0.01      -0.01      -0.01        - -       0.15 

     ICTD       0.01      -0.02      -0.10        - -        - - 

 

         Standardized Expected Change for BETA            

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     KICT        - -        - -       0.00        - -       0.03 

     ICTC        - -        - -       0.05        - -      -0.07 

     ICTL       0.00       0.03        - -        - -      -0.25 

     ICTT      -0.01      -0.01      -0.01        - -       0.15 

     ICTD       0.01      -0.02      -0.10        - -        - - 

 

 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        

 

 No Non-Zero Modification Indices for PHI          

 

         Modification Indices for PSI             

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     KICT        - - 

     ICTC        - -        - - 

     ICTL       0.00       0.75        - - 

     ICTT       0.11       0.06       0.01        - - 

     ICTD       0.09       0.27       1.26       0.75        - - 
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         Expected Change for PSI          

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     KICT        - - 

     ICTC        - -        - - 

     ICTL       0.00       0.01        - - 

     ICTT       0.00       0.00       0.00        - - 

     ICTD       0.00      -0.01      -0.02       0.01        - - 

 

         Standardized Expected Change for PSI             

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     KICT        - - 

     ICTC        - -        - - 

     ICTL       0.00       0.01        - - 

     ICTT       0.00       0.00       0.00        - - 

     ICTD       0.00      -0.01      -0.02       0.01        - - 

 

         Modification Indices for THETA-EPS       

 

               KICT1      KICT2      KICT3      KICT4      ICTC1      ICTC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1        - - 

    KICT2        - -        - - 

    KICT3        - -       0.09        - - 

    KICT4        - -        - -       0.09        - - 

    ICTC1        - -        - -        - -        - -        - - 

    ICTC2        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

    ICTC3        - -        - -        - -        - -       0.05       0.05 

    ICTL1       1.26       0.58       0.58       0.71        - -       0.74 

    ICTL2       0.35       1.17       0.04       0.62       0.64        - - 

    ICTL3       1.17       0.53        - -       0.55        - -       0.10 

    ICTT1       0.35       0.26       0.00       2.21       0.17       0.06 

    ICTT2       0.69       0.00       0.16        - -        - -       1.16 

    ICTT3        - -        - -       0.25       0.90        - -       0.05 

    ICTD1        - -       0.56       0.17        - -        - -        - - 

    ICTD2        - -       0.60       1.09       2.20       0.93       0.01 
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    ICTD3       0.00       0.08        - -       0.00        - -       0.39 

 

         Modification Indices for THETA-EPS       

 

               ICTC3      ICTL1      ICTL2      ICTL3      ICTT1      ICTT2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    ICTC3        - - 

    ICTL1       0.61        - - 

    ICTL2        - -       0.02        - - 

    ICTL3        - -       0.02        - -        - - 

    ICTT1       0.04       1.90       1.79        - -        - - 

    ICTT2        - -       0.02        - -        - -        - -        - - 

    ICTT3        - -       0.00       0.17       0.27        - -        - - 

    ICTD1        - -        - -        - -       2.25       0.18       0.00 

    ICTD2       0.00       0.08        - -       0.08        - -        - - 

    ICTD3       0.54        - -        - -        - -        - -        - - 

 

         Modification Indices for THETA-EPS       

 

               ICTT3      ICTD1      ICTD2      ICTD3    

            --------   --------   --------   -------- 

    ICTT3        - - 

    ICTD1       0.06        - - 

    ICTD2       2.93        - -        - - 

    ICTD3       0.22        - -        - -        - - 

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

               KICT1      KICT2      KICT3      KICT4      ICTC1      ICTC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1        - - 

    KICT2        - -        - - 

    KICT3        - -       0.00        - - 

    KICT4        - -        - -       0.00        - - 

    ICTC1        - -        - -        - -        - -        - - 

    ICTC2        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

    ICTC3        - -        - -        - -        - -       0.00       0.00 

    ICTL1       0.00       0.00       0.01       0.01        - -       0.01 

    ICTL2       0.00       0.01       0.00       0.01       0.01        - - 
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    ICTL3       0.00       0.00        - -      -0.01        - -       0.00 

    ICTT1       0.00       0.00       0.00      -0.01       0.00       0.00 

    ICTT2       0.00       0.00       0.00        - -        - -      -0.01 

    ICTT3        - -        - -       0.00      -0.01        - -       0.00 

    ICTD1        - -       0.00       0.00        - -        - -        - - 

    ICTD2        - -       0.00      -0.01       0.01      -0.01       0.00 

    ICTD3       0.00       0.00        - -       0.00        - -       0.00 

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

               ICTC3      ICTL1      ICTL2      ICTL3      ICTT1      ICTT2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    ICTC3        - - 

    ICTL1       0.01        - - 

    ICTL2        - -       0.00        - - 

    ICTL3        - -       0.00        - -        - - 

    ICTT1       0.00       0.01      -0.01        - -        - - 

    ICTT2        - -       0.00        - -        - -        - -        - - 

    ICTT3        - -       0.00       0.00       0.00        - -        - - 

    ICTD1        - -        - -        - -      -0.01       0.00       0.00 

    ICTD2       0.00       0.00        - -       0.00        - -        - - 

    ICTD3      -0.01        - -        - -        - -        - -        - - 

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

               ICTT3      ICTD1      ICTD2      ICTD3    

            --------   --------   --------   -------- 

    ICTT3        - - 

    ICTD1       0.00        - - 

    ICTD2       0.01        - -        - - 

    ICTD3       0.00        - -        - -        - - 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

               KICT1      KICT2      KICT3      KICT4      ICTC1      ICTC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1        - - 

    KICT2        - -        - - 

    KICT3        - -      -0.01        - - 
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    KICT4        - -        - -       0.01        - - 

    ICTC1        - -        - -        - -        - -        - - 

    ICTC2        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

    ICTC3        - -        - -        - -        - -      -0.01       0.01 

    ICTL1      -0.01      -0.01       0.02       0.02        - -       0.01 

    ICTL2      -0.01       0.01       0.00       0.01       0.02        - - 

    ICTL3       0.01      -0.01        - -      -0.01        - -       0.00 

    ICTT1      -0.01       0.00       0.00      -0.03       0.01       0.00 

    ICTT2       0.01       0.00       0.01        - -        - -      -0.01 

    ICTT3        - -        - -      -0.01      -0.02        - -       0.00 

    ICTD1        - -       0.01       0.01        - -        - -        - - 

    ICTD2        - -      -0.01      -0.02       0.02      -0.02       0.00 

    ICTD3       0.00       0.00        - -       0.00        - -       0.01 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

               ICTC3      ICTL1      ICTL2      ICTL3      ICTT1      ICTT2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    ICTC3        - - 

    ICTL1       0.02        - - 

    ICTL2        - -       0.00        - - 

    ICTL3        - -       0.00        - -        - - 

    ICTT1       0.00       0.03      -0.03        - -        - - 

    ICTT2        - -       0.00        - -        - -        - -        - - 

    ICTT3        - -       0.00       0.00       0.01        - -        - - 

    ICTD1        - -        - -        - -      -0.03       0.01       0.00 

    ICTD2       0.00       0.01        - -       0.01        - -        - - 

    ICTD3      -0.01        - -        - -        - -        - -        - - 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

               ICTT3      ICTD1      ICTD2      ICTD3    

            --------   --------   --------   -------- 

    ICTT3        - - 

    ICTD1       0.00        - - 

    ICTD2       0.03        - -        - - 

    ICTD3      -0.01        - -        - -        - - 

 

 Maximum Modification Index is    2.93 for Element (15,13) of THETA-EPS 
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 TI                                                                              

 

 Factor Scores Regressions 

 

         ETA  

 

               KICT1      KICT2      KICT3      KICT4      ICTC1      ICTC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     KICT      13.00       5.00       0.19       1.13      -0.11      -6.84 

     ICTC      -6.24      -4.99      -0.30      -0.54       0.69       4.95 

     ICTL      -0.18      -0.27       0.06       0.05      -0.30       0.09 

     ICTT      -0.46      -0.09       0.02       0.10       0.02       0.15 

     ICTD      -1.15      -0.43       0.01       0.12      -0.07       0.48 

 

         ETA  

 

               ICTC3      ICTL1      ICTL2      ICTL3      ICTT1      ICTT2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     KICT      -1.66      -0.04      -0.27       0.86      -0.36       0.04 

     ICTC       2.28      -0.02       0.64      -0.84       0.25       0.32 

     ICTL       0.25       0.05       0.84       0.80      -0.29       0.20 

     ICTT       0.21       0.00       0.37       0.05       0.10       0.19 

     ICTD       0.34      -0.01       0.42      -0.06       0.01       0.00 

 

         ETA  

 

               ICTT3      ICTD1      ICTD2      ICTD3    

            --------   --------   --------   -------- 

     KICT      -6.31      -3.07       0.22       0.13 

     ICTC       3.10       2.65      -0.35       0.02 

     ICTL      -0.09       0.45      -0.07       0.17 

     ICTT       0.43       0.71      -0.09       0.13 

     ICTD       0.58       1.28       0.05       0.20 

 

 TI                                                                              

 

 Standardized Solution            
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         LAMBDA-Y     

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1       0.59        - -        - -        - -        - - 

    KICT2       0.61        - -        - -        - -        - - 

    KICT3       0.47        - -        - -        - -        - - 

    KICT4       0.55        - -        - -        - -        - - 

    ICTC1        - -       0.51        - -        - -        - - 

    ICTC2        - -       0.62        - -        - -        - - 

    ICTC3        - -       0.56        - -        - -        - - 

    ICTL1        - -        - -       0.45        - -        - - 

    ICTL2        - -        - -       0.63        - -        - - 

    ICTL3        - -        - -       0.50        - -        - - 

    ICTT1        - -        - -        - -       0.50        - - 

    ICTT2        - -        - -        - -       0.56        - - 

    ICTT3        - -        - -        - -       0.53        - - 

    ICTD1        - -        - -        - -        - -       0.55 

    ICTD2        - -        - -        - -        - -       0.53 

    ICTD3        - -        - -        - -        - -       0.59 

 

         GAMMA        

 

                AICT    

            -------- 

     KICT       0.85 

     ICTC       0.80 

     ICTL       0.88 

     ICTT       1.00 

     ICTD       0.95 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD       AICT    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     KICT       1.00 

     ICTC       0.67       1.00 

     ICTL       0.74       0.70       1.00 

     ICTT       0.85       0.80       0.88       1.00 
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     ICTD       0.81       0.76       0.83       0.95       1.00 

     AICT       0.85       0.80       0.88       1.00       0.95       1.00 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.28       0.37       0.23       0.00       0.09 

 

 TI                                                                              

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-Y     

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1       1.04        - -        - -        - -        - - 

    KICT2       0.96        - -        - -        - -        - - 

    KICT3       0.81        - -        - -        - -        - - 

    KICT4       0.85        - -        - -        - -        - - 

    ICTC1        - -       0.89        - -        - -        - - 

    ICTC2        - -       0.91        - -        - -        - - 

    ICTC3        - -       0.87        - -        - -        - - 

    ICTL1        - -        - -       0.67        - -        - - 

    ICTL2        - -        - -       0.92        - -        - - 

    ICTL3        - -        - -       0.89        - -        - - 

    ICTT1        - -        - -        - -       0.78        - - 

    ICTT2        - -        - -        - -       0.81        - - 

    ICTT3        - -        - -        - -       0.84        - - 

    ICTD1        - -        - -        - -        - -       0.92 

    ICTD2        - -        - -        - -        - -       0.79 

    ICTD3        - -        - -        - -        - -       0.72 

 

         GAMMA        

 

                AICT    

            -------- 
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     KICT       0.85 

     ICTC       0.80 

     ICTL       0.88 

     ICTT       1.00 

     ICTD       0.95 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD       AICT    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     KICT       1.00 

     ICTC       0.67       1.00 

     ICTL       0.74       0.70       1.00 

     ICTT       0.85       0.80       0.88       1.00 

     ICTD       0.81       0.76       0.83       0.95       1.00 

     AICT       0.85       0.80       0.88       1.00       0.95       1.00 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.28       0.37       0.23       0.00       0.09 

 

         THETA-EPS    

 

               KICT1      KICT2      KICT3      KICT4      ICTC1      ICTC2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1      -0.08 

    KICT2      -0.16       0.07 

    KICT3      -0.13        - -       0.35 

    KICT4      -0.19      -0.09        - -       0.27 

    ICTC1       0.07       0.19       0.18       0.18       0.21 

    ICTC2       0.19       0.31       0.25       0.20      -0.06       0.17 

    ICTC3       0.10       0.31       0.21       0.13        - -        - - 

    ICTL1        - -        - -        - -        - -       0.07        - - 

    ICTL2        - -        - -        - -        - -        - -       0.02 

    ICTL3        - -        - -      -0.01        - -       0.10        - - 

    ICTT1        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
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    ICTT2        - -        - -        - -       0.04      -0.04        - - 

    ICTT3       0.18      -0.01        - -        - -      -0.04        - - 

    ICTD1       0.04        - -        - -      -0.06      -0.02      -0.04 

    ICTD2       0.02        - -        - -        - -        - -        - - 

    ICTD3        - -        - -      -0.06        - -      -0.05        - - 

 

         THETA-EPS    

 

               ICTC3      ICTL1      ICTL2      ICTL3      ICTT1      ICTT2    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

    ICTC3       0.24 

    ICTL1        - -       0.55 

    ICTL2      -0.04        - -       0.15 

    ICTL3       0.05        - -      -0.11       0.21 

    ICTT1        - -        - -        - -       0.09       0.40 

    ICTT2      -0.04        - -      -0.07      -0.04       0.10       0.34 

    ICTT3      -0.01        - -        - -        - -      -0.03        - - 

    ICTD1      -0.06      -0.03      -0.11        - -        - -        - - 

    ICTD2        - -        - -      -0.08        - -       0.13       0.13 

    ICTD3        - -      -0.07      -0.07      -0.11       0.03       0.11 

 

         THETA-EPS    

 

               ICTT3      ICTD1      ICTD2      ICTD3    

            --------   --------   --------   -------- 

    ICTT3       0.30 

    ICTD1        - -       0.15 

    ICTD2        - -        - -       0.37 

    ICTD3        - -      -0.08       0.20       0.48 

 

 TI                                                                              

 

 Total and Indirect Effects 

 

         Total Effects of X on ETA    

 

                AICT    

            -------- 

     KICT       0.85 
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              (0.04) 

               22.10 

  

     ICTC       0.80 

              (0.05) 

               16.26 

  

     ICTL       0.88 

              (0.07) 

               12.30 

  

     ICTT       1.00 

              (0.06) 

               18.14 

  

     ICTD       0.95 

              (0.04) 

               21.94 

  

 

 BETA*BETA' is not Pos. Def., Stability Index cannot be Computed 

 

         Total Effects of ETA on Y    

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1       0.59        - -        - -        - -        - - 

  

    KICT2       0.61        - -        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               28.39 

  

    KICT3       0.47        - -        - -        - -        - - 

              (0.03) 

               18.57 

  

    KICT4       0.55        - -        - -        - -        - - 

              (0.03) 

               19.90 
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    ICTC1        - -       0.51        - -        - -        - - 

  

    ICTC2        - -       0.62        - -        - -        - - 

                         (0.03) 

                          23.15 

  

    ICTC3        - -       0.56        - -        - -        - - 

                         (0.03) 

                          19.78 

  

    ICTL1        - -        - -       0.45        - -        - - 

  

    ICTL2        - -        - -       0.63        - -        - - 

                                    (0.05) 

                                     13.94 

  

    ICTL3        - -        - -       0.50        - -        - - 

                                    (0.04) 

                                     13.59 

  

    ICTT1        - -        - -        - -       0.50        - - 

  

    ICTT2        - -        - -        - -       0.56        - - 

                                               (0.03) 

                                                20.67 

  

    ICTT3        - -        - -        - -       0.53        - - 

                                               (0.03) 

                                                17.85 

  

    ICTD1        - -        - -        - -        - -       0.55 

  

    ICTD2        - -        - -        - -        - -       0.53 

                                                          (0.03) 

                                                           20.22 

  

    ICTD3        - -        - -        - -        - -       0.59 

                                                          (0.04) 
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                                                           15.20 

  

 

         Total Effects of X on Y      

 

                AICT    

            -------- 

    KICT1       0.50 

              (0.02) 

               22.10 

  

    KICT2       0.52 

              (0.03) 

               19.68 

  

    KICT3       0.40 

              (0.03) 

               15.25 

  

    KICT4       0.47 

              (0.03) 

               16.80 

  

    ICTC1       0.40 

              (0.02) 

               16.26 

  

    ICTC2       0.49 

              (0.03) 

               16.71 

  

    ICTC3       0.44 

              (0.03) 

               14.97 

  

    ICTL1       0.40 

              (0.03) 

               12.30 
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    ICTL2       0.55 

              (0.03) 

               19.07 

  

    ICTL3       0.44 

              (0.02) 

               18.23 

  

    ICTT1       0.50 

              (0.03) 

               18.14 

  

    ICTT2       0.56 

              (0.03) 

               19.17 

  

    ICTT3       0.53 

              (0.03) 

               20.39 

  

    ICTD1       0.52 

              (0.02) 

               21.94 

  

    ICTD2       0.51 

              (0.03) 

               17.08 

  

    ICTD3       0.56 

              (0.04) 

               14.69 

 

 TI                                                                              

 

 Standardized Total and Indirect Effects 

 

         Standardized Total Effects of X on ETA   

 

                AICT    
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            -------- 

     KICT       0.85 

     ICTC       0.80 

     ICTL       0.88 

     ICTT       1.00 

     ICTD       0.95 

         Standardized Total Effects of ETA on Y   

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1       0.59        - -        - -        - -        - - 

    KICT2       0.61        - -        - -        - -        - - 

    KICT3       0.47        - -        - -        - -        - - 

    KICT4       0.55        - -        - -        - -        - - 

    ICTC1        - -       0.51        - -        - -        - - 

    ICTC2        - -       0.62        - -        - -        - - 

    ICTC3        - -       0.56        - -        - -        - - 

    ICTL1        - -        - -       0.45        - -        - - 

    ICTL2        - -        - -       0.63        - -        - - 

    ICTL3        - -        - -       0.50        - -        - - 

    ICTT1        - -        - -        - -       0.50        - - 

    ICTT2        - -        - -        - -       0.56        - - 

    ICTT3        - -        - -        - -       0.53        - - 

    ICTD1        - -        - -        - -        - -       0.55 

    ICTD2        - -        - -        - -        - -       0.53 

    ICTD3        - -        - -        - -        - -       0.59 

 

         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    

 

                KICT       ICTC       ICTL       ICTT       ICTD    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

    KICT1       1.04        - -        - -        - -        - - 

    KICT2       0.96        - -        - -        - -        - - 

    KICT3       0.81        - -        - -        - -        - - 

    KICT4       0.85        - -        - -        - -        - - 

    ICTC1        - -       0.89        - -        - -        - - 

    ICTC2        - -       0.91        - -        - -        - - 

    ICTC3        - -       0.87        - -        - -        - - 

    ICTL1        - -        - -       0.67        - -        - - 
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    ICTL2        - -        - -       0.92        - -        - - 

    ICTL3        - -        - -       0.89        - -        - - 

    ICTT1        - -        - -        - -       0.78        - - 

    ICTT2        - -        - -        - -       0.81        - - 

    ICTT3        - -        - -        - -       0.84        - - 

    ICTD1        - -        - -        - -        - -       0.92 

    ICTD2        - -        - -        - -        - -       0.79 

    ICTD3        - -        - -        - -        - -       0.72 

 

         Standardized Total Effects of X on Y     

 

                AICT    

            -------- 

    KICT1       0.50 

    KICT2       0.52 

    KICT3       0.40 

    KICT4       0.47 

    ICTC1       0.40 

    ICTC2       0.49 

    ICTC3       0.44 

    ICTL1       0.40 

    ICTL2       0.55 

    ICTL3       0.44 

    ICTT1       0.50 

    ICTT2       0.56 

    ICTT3       0.53 

    ICTD1       0.52 

    ICTD2       0.51 

    ICTD3       0.56 

 

         Completely Standardized Total Effects of X on Y      

 

                AICT    

            -------- 

    KICT1       0.88 

    KICT2       0.81 

    KICT3       0.68 

    KICT4       0.72 

    ICTC1       0.71 
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    ICTC2       0.72 

    ICTC3       0.69 

    ICTL1       0.59 

    ICTL2       0.81 

    ICTL3       0.78 

    ICTT1       0.78 

    ICTT2       0.81 

    ICTT3       0.84 

    ICTD1       0.88 

    ICTD2       0.75 

    ICTD3       0.68 

 

                           Time used:    0.078 Seconds 
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      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

    พ.ศ. 2562  ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

      สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 


