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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1)เพ่ือศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร และ 2)เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของครู
สอนรายวิชาคอมพิวเตอรดานความรู ดานทักษะและดานเจตคติตอการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 
จํานวน 50 คน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2559 โดยการสุมเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
แบบสอบถามจํานวน 5 ตอน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยน และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 
 1. สมรรถนะของครูตอการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร แสดงตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
ประสบการณทํางาน และวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยน 4.18 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานความรูอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.05 ดานทักษะอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.16 และดานเจตคติ
อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.32 
 2. สมรรถนะของครูตอการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชา
คอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : สมรรถนะของคร ู/ การสอนแบบบูรณาการ / เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
Abstract 

The purposes of this research were to 1. study of performance for Integrated teaching by 
information and technology of computer teachers for primary education in Kamphaeng Phet 
Province and 2. compare performance for Integrated teaching by information and technology of 
computer teachers for primary education in Kamphaeng Phet Province. The populations of this 
study were 50 specific random sample of Kamphaeng phet primary school computer teachers 
and the sample must be under the primary school service area office zone 1 and 2. 
Questionnaire was employed as a tool in this research to collect data. It was divided into 5 part ; 
part 1: general information of population, part 2: information and communication technology, 
part 3: knowledge of the competency of teachers to develop integrated teaching with 
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information and communication technology, part 4: skill competency of teachers to develop 
integrated teaching with information and communication technology, and part 5: attitude 
competency of teachers to develop integrated teaching with information and communication 
technology. This research data were analyzed by using percentage, mean and Standard Deviation. 
 The result founded were: 

1. performance for integrated teaching by information and technology of computer 
teachers for primary education in Kamphaeng Phet Province by personal information of gender, 
age, experience and education were at high level. The overall average was 4.18 when considering 
by aspects, the average of attitude was at high level ,4.05, following by skill, 4.16 and the last 
one was knowledge, 4.32. 

2. performance for Integrated teaching by information and technology of computer 
teachers for primary education in Kamphaeng Phet Province  which estimated by knowledge, skill 
and attitude founded that the level of use did not differ at .05 level of significant. 
 
Keywords: Competency of Teachers / Integrated / Information and Technology 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรท่ีเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงาน ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ และชวยประหยัดตนทุนในการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงานท่ีเช่ือมตอในระบบอินเทอรเน็ต เชน การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การมี
เว็บไซตสําหรับเปนชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ เปนตน แมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
ประโยชนและสามารถชวยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ แตในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูง และอาจกอใหเกิด
ภัยอันตรายหรือสรางความเสียหายตอการปฏิบัติราชการไดเชนกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสังคมเปลี่ยนจาก
สังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมสารสนเทศทําใหระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแหงชาติไปเปนเศรษฐกิจโลกท่ีทํา
ใหระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเช่ือมโยงของเครือขายสารสนเทศทําใหเกิดสังคมโลกาภิวัฒน
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหองคกรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากข้ึน หนวยธุรกิจมีขนาดเล็ก
ลง และเช่ือมโยงกันกับหนวยธุรกิจอ่ืนเปนเครือขาย การดําเนินธุรกิจมีการแขงขันกันในดานความเร็ว โดยอาศัยการ
ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการสื่อสารโทรคมนาคมเปนตัวสนับสนุน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลไดงาย
และรวดเร็ว ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําใหมีการพัฒนาคิดคนสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายตอการดํารงชีวิตเปนอันมาก  เทคโนโลยีไดเขามาเสริมปจจัยพ้ืนฐานการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี  
เทคโนโลยีทําใหการสรางท่ีพักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตสินคาและใหบริการตางๆ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของมนุษยมากข้ึน เทคโนโลยีทําใหระบบการผลิตสามารถผลิตสินคาไดเปนจํานวนมาก  มีราคาถูกลง  
สินคาไดคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งใหบริการดานขอมูล  ขาวสารดวยกลไกอิเล็กทรอนิกส ทําใหมีการ
ติดตอสื่อสารกันไดสะดวก  รวดเร็วตลอดเวลา  จะเห็นวาชีวิตปจจุบันเก่ียวของ กับเทคโนโลยีเปนอันมาก  ซึ่งสวน
ใหญใชระบบคอมพิวเตอรในการทํางาน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสําคัญมากยิ่งสําหรับครู และนโยบายภาครัฐโดยนโยบายของ
รัฐบาล ครูจะตองไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเรงดวน เพ่ือใหสามารถชวยนักเรียนได ในการน้ี 
จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติของครูตลอดจนจะตองมีการวางมาตรฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ท่ีเหมาะกับครูซึ่งมาตรฐานน้ีสามารถชวยใหครูทุกคนจะไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารไดอยางเปนระบบ สภาพปจจุบันการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสวนใหญยึดติดอยูกับ
รูปแบบเดิม ๆ ไมคอยเปลี่ยนแปลงการนําเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนคอนขาง
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- สมรรถนะของครูดานความรู 

- สมรรถนะของครูดานทักษะ 

- สมรรถนะของครูดานเจตคต ิ

นอยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีท่ีเขามา จนบางครั้งทําใหประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลด
นอยลงไป ครูผูสอนจึงจําเปนจะตองมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน มีการใช
เทคโนโลยีทางดานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนรวมอยูดวย (ชัยยุทธ ราษฎรสภา, 2554) 
 กระบวนการเรียนรูจัดเปนสวนหน่ึงในการจัดการความรู (Knowledge Management) และเปนข้ันตอน
สําคัญในการพัฒนาผูเรียน แตเน่ืองจากความสามารถในการเรียนรูและรับรูของผูเรียนแตละคนไมเทาเทียมกัน และ
ดวยขอจํากัดของระยะเวลาในการเรียน การหาแนวทางการสื่อสารของครูผูสอนไปยังผูเรียนดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
และมีความเขาใจ ครูผูสอนจึงตองมีสมรรถนะตอการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยเนนท่ีองครวมของเน้ือหามากกวาองคความรูของแตละวิชาและเนนท่ีการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนสําคัญยิ่งผูเรียนไดรับความรูท่ีสอดคลองกับความสนใจและสัมพันธกับชีวิตจริง ทําใหสามารถนําความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนแกชีวิตของตนเองได (แจมจันทร ทองสา, 2546) 
 ดังน้ันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษาจะชวยปรับคุณภาพการศึกษา ปรับเปลี่ยนสังคมไทย
ไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ดังน้ันครูผูสอนท่ีมีความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ รวมถึงสมรรถนะพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนผูสอนและสงเสริมการจัดการใหผูเรียนมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะเลือกรับและรวบรวม
ขอมูลขาวสารและสารท่ีตนเองสนใจ  แลวนํามาสรางเปนองคความรูใหมของตนเองดวยกระบวนการตาง ๆ อยาง
เปนระบบ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชา
คอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรดานความรู ดานทักษะและดานเจตคติตอ
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากร ไดแก ครผููสอนระดับช้ันประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 217 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2559 
      กลุมตัวอยาง ไดแก ครผููสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษาศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 50 คน ภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา 2559 โดยการสุมเลือกแบบเจาะจง 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
      ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ประสบการณทํางาน และวุฒิการศึกษา 
      ตัวแปรตาม ไดแก สมรรถนะของครูดานความรู ดานทักษะและดานเจตคติตอการพัฒนาการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 
 

 
 

สถานภาพสวนบุคคล  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือวิจัย 

     การศึกษาครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูระดบัช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร เปนแบบสอบถามประเภทตรวจสอบ
รายการ (Checklist) และมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีข้ันตอนและวิธีการดังน้ี 

1. ศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามจากตํารา เอกสารตาง ๆ เก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการสรางท่ีเปน
แนวคิดทฤษฎี เน้ือหาและงานวิจยัท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคดิในการสรางเครื่องมือใหตรงและครอบคลุมตามวัตถุประสงค
การวิจัย 

2. ดําเนินการรางแบบสอบถามโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีประกอบดวยขอมูลสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ประสบการณทํางาน วุฒิการศึกษา และสถานท่ีทํางาน (Checklist) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (Checklist) 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ดานความรู (Rating Scale) 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ดานทักษะ (Rating Scale) 
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ดานเจตคต ิ(Rating Scale) 
 แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
  5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  นอย 
  1 หมายถึง  นอยท่ีสุด 
3. นําแบบสอบถามท่ีรางข้ึนนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC )  ท้ังน้ีแบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.60 – 1.00  

4. นําผลการตรวจสอบแกไข และขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญไปพิจารณาปรับปรุงแกไขเครื่องมือและ
จัดพิมเปนเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมประชากร 

 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือทําการวิจัย จากมหวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2. ผูวิจัยนําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สงไปยังโรงเรียนและ ขอความรวมมือจาก

ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับช้ันประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะห
เก็บรวบรวมขอมูล  

3. ผูวิจัยแจงกําหนดการตอบแบบสอบถามกลับคืนภายใน 30 วัน 
4. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยไดแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 50 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

จากน้ันตรวจสอบความสมบูรณเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 
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1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพ่ือใหไดขอท่ีครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนดไว 
2. นําขอมูลท่ีตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวไปประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร 
 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
      ในการวิเคราะหขอมูลไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
           1. การหาคาสถิติรอยละ (%) 

           2. การหาคาเฉลี่ย ( x ) 
           3. กาหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการวิเคราะหสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชา
คอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร  

สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรครูระดับช้ัน
ประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
สมรรถนะการสอนของครูท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานเจตคติ รองลงมาคือ ดานทักษะ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 
คือ ดานความรู เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี 
 ดานความรู 
  สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร

ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานความรูภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.05)  เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีเพ่ือการติดตอสื่อสาร (ICT for 

Communication)อยูในระดับมาก ( x = 4.11)  รองลงมาคือ ความรูดานการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology Information Literacy) ( x = 4.05)  และลําดับสุดทาย ความรูดานความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที(Knowledge basic ICT) ( x = 4.03)   
 ดานทักษะ 
  สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร

ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานทักษะภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.16) เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีเพ่ือการติดตอสื่อสาร (ICT for 

Communication) อยูในระดับมาก ( x = 4.20)  รองลงมาคือ ความรูดานการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology Information Literacy) ( x = 4.15)  และลําดับสุดทาย ความรูดานความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที(Knowledge basic ICT) ( x = 4.13)   
 ดานเจตคต ิ
  สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร

ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานเจตคติภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.32) เมื่อแยกเปนราย

ดาน พบวา ทานมีความตระหนักถึงเจตคติของครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.49) รองลงมา คือ ทานไม

ละเมิดลิขสิทธ์ิตาง ๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.39) และลําดับสุดทาย ทานมีเจตคติทางบวกตอเทคโนโลยี

สารสนเทศ ( x = 4.14) 
 2. สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร แสดงตามสถานภาพสวนบุคคล 
  ในภาพรวมทุกดานผูตอบแบบสอบถามมีสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชรแสดงตามสถานพสวนบุคคลไดแก เพศ 
อายุ ประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก พบวามีสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับช้ัน
ประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ท้ัง 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะและดานเจตคติ  

 1.1 สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร

ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานความรู ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.05)  เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีเพ่ือการติดตอสื่อสาร (ICT for 

Communication)อยูในระดับมาก ( x = 4.11)  รองลงมาคือ ความรูดานการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology Information Literacy) ( x = 4.05)  และลําดับสุดทาย ความรูดานความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที(Knowledge basic ICT) ( x = 4.03)  ซึ่งสอดคลองกับ ปยธนว เบญแทพ
รัศมี (2559) ไดใหคํานิยามและประเภทของสมรรถนะครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไววา สมรรถนะท่ี
บุคคลท่ัวไปพึงมีน้ันประกอบดวยความรู ทักษะ เจตคติและการมีพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีบงบอกถึงความสามารถในดาน
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา สมรรถระครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เชนกัน จะเปนการระบุถึงความรู 
ทักษะ เจตคติ และความสามารถท่ีครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพึงมีเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
และไดใหความหมายของ ความรูพ้ืนฐานดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกละการสื่อสารหรือไอซีที (Knowledge 
Basic ICT) ไดวา การมีสมรรถนะในการใชคอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชปรกอบการทํางานตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพและไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริรัตน จันมะณี (2552)ไดใหความรูเก่ียวกับการเลือกสรร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม การมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
สิ่งสําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน ท้ังน้ีเน่ืองจากการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อกสารจะทําใหครูผูสอนสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผลในทางปฏิบัติในสังแหงความรูเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาะในการดํารงชีวิตไดอยางท่ีควร
จะเปนเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในโลกยุคปจจุบันท่ีเต็มไปดวยเทคโนโลยี 
 1.2 สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร

ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานทักษะภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.16) เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีเพ่ือการติดตอสื่อสาร (ICT for 

Communication) อยูในระดับมาก ( x = 4.20)  รองลงมาคือ ความรูดานการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology Information Literacy) ( x = 4.15)  และลําดับสุดทาย ความรูดานความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที(Knowledge basic ICT) ( x = 4.13)  ปยธนว เบญแทพรัศมี (2559) ไดให
คํานิยามและประเภทของสมรรถนะครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไววา สมรรถนะท่ีบุคคลท่ัวไปพึงมีน้ัน
ประกอบดวยความรู ทักษะ เจตคติและการมีพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีบงบอกถึงความสามารถในดานท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการศึกษา สมรรถนะครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เชนกัน จะเปนการระบุถึงความรู ทักษะ เจตคติ 
และความสามารถท่ีครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพึงมีเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และไดให
ความหมายของ ความรูพ้ืนฐานดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกละการสื่อสารหรือไอซีที (Knowledge Basic ICT) 
ไดวา การมีสมรรถนะในการใชคอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชประกอบการทํางานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  
โดยครูผูสอนจะตองเปนผูมีทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมและรอบดาน กาวทันการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เลือกใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนกับการจัดการเรียนการสอน มุงเนนและ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูของผูเรียน และมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ครูจะตองมีเทคนิควิธีการในการจัด
กระบวนการเรียนรู สิ่งแวดลอม สื่อ และนวัตกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาท้ังตัวครูและผูเรียนอยู
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ตลอดเวลา และไดสอดคลองกับผลการวิจัยของศิริรัตน จันมะณี (2552) โดยมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมกับหลักสูตร เน้ือหาและวัตถุประสงค ดังน้ัน
ครูผูสอนสามารถนําทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรู โดยมี
ความเช่ียวชาญดานความรู ความเขาใจ ซึ่งเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การอาน การเขียน การคิด
วิเคราะห การแกปญหา และการคํานวณ มีความเช่ียวชาญดานเทคนิค ซึ่งเปนองคประกอบพ้ืนฐานและ
องคประกอบตาง ๆ เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเช่ียวชาญดานไอซีที ซึ่งเปนทักษะท่ีบูรณาการทักษะ
พ้ืนฐานดานรูคิด ในชีวิตประจําวันกับทักษะทางดานเทคนิค และสามารถนํามาประยุกตใชกับงานตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ท้ังงานท่ีงายไปจนถึงงานท่ีมีความซับซอน ไดอยางมีประสบการณ กลาวคือความ
เช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิตอลและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 
 1.3 สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร

ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานเจตคติภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.32) เมื่อแยกเปนราย

ดาน พบวา ทานมีความตระหนักถึงเจตคติของครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.49) รองลงมา คือ ทานไม

ละเมิดลิขสิทธ์ิตาง ๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.39) และลําดับสุดทาย ทานมีเจตคติทางบวกตอเทคโนโลยี

สารสนเทศ ( x = 4.14)ซึ่งสอดคลองกับ ปยธนว เบญแทพรัศมี (2559) ไดใหคํานิยามและประเภทของสมรรถนะ
ครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไววา สมรรถนะท่ีบุคคลท่ัวไปพึงมีน้ันประกอบดวยความรู ทักษะ เจตคติ
และการมีพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีบงบอกถึงความสามารถในดานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา สมรรถระครูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก็เชนกัน จะเปนการระบุถึงความรู ทักษะ เจตคติ และความสามารถท่ีครูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพึงมีเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และไดใหความหมายของ ความรูพ้ืนฐานดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกละการสื่อสารหรือไอซีที (Knowledge Basic ICT) ไดวา การมีสมรรถนะในการใช
คอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชปรกอบการทํางานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและไดสอดคลองกับผลการวิจัย
ของศิริรัตน จันมะณี (2552) โดยมีเจตคติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใชในการจัดการเรียน
การสอน และมีเจตคติในการรับผิดชอบตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบดวย การมีจิต
สาธารณะในการใหบริการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื้อสาร ความตระหนักถึงการใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางท่ีถูกตองไมขัดขอตอศีลธรรมและกฏหมาย ความมีวินัยในตนเอง
และเคารพกฏเกณฑในการใชคอมพิวเตอรและเครือขายภายในสถานศึกษา ความรับผิดชอบตอขอมูลท่ีนํามใช 
รวมถึงการไมละเมิดลิขสทิธ์ิตาง ๆ และการตระหนักถึงการใชภายใตพระราชบัญญตัิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 2. การเปรียบเทียบสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชา
คอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร แสดงตามสถานภาพสวนบุคคล 
 ในภาพรวมทุกดานผูตอบแบบสอบถามมีสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชรแสดงตามสถานพสวนบุคคลไดแก เพศ 
อายุ ประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก พบวามีสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคลองกับ ปรัชญานันท นิลสุข (2533) เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทและมีอิทธิพลในการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยดานตาง ๆ ทุกดาน และทุกหนวยงานไดนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับงานของตัวเอง โดยใช
ขอมูลขาวสาร ความรูใหมท่ีทันสมัยมากข้ึน บุคคลท่ีเช่ียวชาญในการแสวงหาความรู การปรับประยุกตใชเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูในรูปแบบตาง ๆ ยอมมีขอไดเปรียบในการดําเนินชีวิตเทคโนโลยีสารสนเทศก็เปนเครื่องมืออยาง
หน่ึงท่ีชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการแสวงหาความรู ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดํารงชัวิต ดังน้ันจะเห็นไดวา
สถานภาพสวนบุคคลของครูผูสอน มีสมรรถนะของครูตอพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไมแตกตางกัน ซึ่งหากครูผูสอนไดนําเทคโนโลยีสารสน มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนจะชยปรับ
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คุณภาพการศึกษา ปรับเปลี่ยนสังคมไทยไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ดังน้ันครูผูสอนท่ีมีความรู ความเขาใจ 
ทักษะ เจตคติ รวมถึงสมรรถนะพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนผูสอนและสงเสริมการจัดการใหผูเรียนมี
สิทธิเสรีภาพท่ีจะเลือกรับและรวบรวมขอมูลขาวสารและสาระท่ีตนเองสนใจแลวนํามาสรางเปนองคความรูใหมของ
ตนเอง ดวยกระบวนการตาง ๆ อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
     1. ควรมีการสงเสริมใหมีการฝกอบรมความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ แกครูผูสอนให

อยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ เพ่ือสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     2. ควรสนับสนุนใหครูผูสอนใชเทคโนโลยีในการบูรณาการการเรียนการสอนใหเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหเกิด
ความชํานาญและประโยชนสูงสุด 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาครูผูสอนโดยการพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบการในฝกอบรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกครูผูสอน 
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