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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และพัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน สำาหรับ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ การวิจัย
นี้ดำาเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
สมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู จำานวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าอำานาจจำาแนก อยู่ระหว่าง 0.60-0.89 และมี
ค่าความเชื่อมั่น อยู่ระหว่าง 0.89-0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความต้องการจำาเป็น ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินแนวทาง จำานวน 5 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. สภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่ 
พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการประยุกต์
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มีความต้องการจำาเป็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรู้
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ตามลำาดับ

2. ผลการพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะครูดา้นการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการ
เรียนการสอนสำาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักบริหารงานการ
ศึกษาพิเศษ พบว่า โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอนสำาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักบริหารงานการ
ศึกษาพิเศษ มีองค์ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย 
5 Module ได้แก่ 3.1) Module 1 ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2) Module 2 การค้นหา
ข้อมูลสารสนเทศ 3.3) Module 3 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3.4) Module 4 การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 3.5) Module 5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 4) วิธีดำาเนินการ  
ประกอบด้วย การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสอนงาน การพัฒนาโดยกระบวนการปฏิบัติงาน  
5) การประเมินโปรแกรม ประกอบด้วยการประเมิน 3 ระยะ ระยะที่ 1 การประเมินก่อนการพัฒนา 
ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างการพัฒนา และระยะที่ 3 การประเมินหลังการพัฒนา และการประเมิน
ความพึงพอใจ โดยผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
พบว่า โปรแกรมมีความเหมาะสมในระดับมาก และมีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะครู, เทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract

The research aimed to study the current state, desirable conditions and Development  
the Program to Enhance Teacher’s Competency to information technology skills in  
learning management for the Welfare School in the Northeastern Region under the Bureau 
of Special Education Administration. This research was divided into 2 phases: phases 1: 
study the current state and desirable conditions to Enhance Teacher’s Competency to  
information technology skills in learning management. The samples consisted of 186 school 
administrators and teachers. The research instrument was the questionnaire with an Index 
of Item Objective Congruence between 0.60-1.00, discrimination between 0.60-0.89 and 
a Reliability between 0.89-0.99. The statistics used for analyzing data were frequency,  
percentage, mean, standard deviation and priority need index. And phases 2: Development 
the Program to Enhance Teacher’s Competency to information technology skills in learning 
management. Focus group discussion included 5 professionals as informants. The research 
instrument was the evaluation form. The statistics used for analyzing data were mean and 
standard deviation.

The results are as followed: 
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บทนำา

ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยมุ่งเน้นใน
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการ
สอน เพ่ือปรบัปรงุคณุภาพการศกึษาไทย โดยมเีปา้
หมายหลกัคอื เปลีย่นสงัคมไทยไปสูส่งัคมแหง่การ
เรียนรู้เช่ือมโยงสังคมไทยเข้ากับสังคมเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของความรู้ (ชฎาพร จิตศิลป์, 2559: 
ออนไลน์) การศึกษาสมัยใหม่ ที่จำาเป็นต้องอาศัย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผน การดำาเนินการ 
การติดตามและประเมินผล (ลัดดา บุญมาวรรณ, 
2554: ออนไลน์) ดังนั้น บุคลากรจึงมีบทบาทที่
สำาคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางและพัฒนาการที่เกิด
ข้ึน เพื่อที่จะนำาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย

ในอนาคต สามารถเขา้ถงึตวัเดก็ไดง้า่ย รบัรูไ้ดง้า่ย 
และเข้าใจได้ง่าย

การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
สารสนเทศของครูในยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องมี
ประสบการณใ์นการจดัการเรยีนรูแ้บบใหม ่มทีกัษะ
การแสวงหาความรู้ มคีวามสามารถในการถา่ยทอด
หรือขยายความรู้ของตนสูน่กัเรียนผา่นสือ่เทคโนโลยี
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามสามารถในการเสาะ
หาและคดัเลอืกเนือ้หาความรูห้รอืเนือ้หาทีท่นัสมยั 
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านทางสื่อ
เทคโนโลยี เปน็นกัประเมนิทีด่ ีมคีวามบรสิทุธิแ์ละ
ยตุธิรรม และสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการประเมนิ
ผล เป็นผู้ท่ีใช้เทคโนโลยีอย่างคุม้คา่ และใช้ได้อย่าง
หลากหลาย สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียน 
มีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันผ่านสื่อ

1. The current state for Enhance Teacher’s Competency to information technology 
skills in learning management were at a high level. Considering each side, it was found 
that were in the high level. Desirable conditions for Enhance Teacher’s Competency to  
information technology skills in learning management were at the highest level. Considering 
each side, it was found that were in the highest level. Result of the needs were in application  
of information technology in learning management have the most needs. Next is the  
information technology fundamentals and information management, respectively.

2. The results of Development the Program to Enhance Teacher’s Competency  
to information technology skills in learning management were divided into 5 categories ;  
1) the principle. 2) the purpose. 3) the content. 3) the operation were divided into 5 module 
; 3.1) Module 1 information technology fundamentals 3.2) Module 2 finding information  
3.3) Module 3 organizing learning environment 3.4) Module 4 information management 
3.5) Module 5 application of information technology in learning management. 4) the take 
action were training, study visits, teaching work, development by operational processes.  
5) the program evaluation into 3 phases: phases 1: Pre-development assessment phases 
2: Assessment during development and phases 3: Post development assessment. And 
satisfaction assessment. The results of suitability of developing program was at high level. 
And possibility of developing program was at highest level.

Keywords: Teacher’s Competency, information technology.
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เทคโนโลยีจนพัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 
(ออ่งจติ เมธยะประภาส, 2557: ออนไลน)์ อกีทัง้
ความจำาเป็นสำาหรับครูไทยในอนาคต คือ ครูต้อง
มีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี หาก
ไม่ชำานาญในเรื่องที่สอนหรือถ่ายทอดแล้ว ก็ยาก
ที่นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาน้ันๆ 
ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความ
สนใจให้กับนักเรียน และหากออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่ง
เสริมความรู้และทักษะท่ีต้องการได้เป็นอย่างดีครู
ผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ขึ้นเองได้จากภายในตัวของผู้เรียนเอง 
โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการ
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงครูสามารถนำา
แนวคดินีไ้ปพฒันาวางแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะที่ต้องการได้ 
ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่าง 
ผูเ้รยีนดว้ยกนั ผูเ้รยีนกบัคร ูครภูายในสถานศกึษา
เดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา 
และสถานศกึษากบัชุมชน เพือ่สรา้งสภาพแวดล้อม
ในการเรยีนรูท้ีเ่ปน็ประสบการณต์รงใหก้บันกัเรยีน 
ครูต้องมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยก
ตัวอย่าง การเลือกใช้สื่อ การนำาเสนอสื่อ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
ครูต้องออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้  
จดัสภาพแวดลอ้ม ใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
ของผู้เรียน มากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
โดยตรงเพียงอย่างเดียว (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 
2550: 50-59) ดังนั้น ครูจึงควรได้รับการพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งมีจำานวน 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้าน
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
คน้หาขอ้มลูสารสนเทศ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม

การเรียนรู้ ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และ
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ (Bruce, 1997: 580 ; อุบลรัตน์ 
หริณวรรณ, 2557: 148-149 ; Mitrani, Dalzie 
and Fitt, 1992: 11)

โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหใ์นภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ เป็นสถานศึกษาที่สังกัดสำานักบริหาร 
งานการศึกษาพิเศษ สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
โรงเรยีนตามโครงการพระราชดำารพิระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรม- 
ราชชนนี จัดตั้งขึ้นในรูปแบบโรงเรียนประจำาเพื่อ
ช่วยเหลือสงเคราะห์เยาวชนที่มีฐานะยากไร้ทาง
เศรษฐกิจและสังคม และได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติตลอดจนการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึ่งในภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอืม ีจำานวน 10 โรงเรยีน จากการดำาเนนิงาน 
ที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาและอุปสรรค คือ สถานที่ 
เรียนไม่เพียงพอ จำานวนผู้เรียนที่มากขึ้น ขาดการ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ได้แก่ การพัฒนาสื่อ
ใหม่ๆ  รวมถงึปญัหาดา้นบคุลากร ไดแ้ก ่ครยูงัขาด
ความพร้อมในการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 
ขาดการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอนของครูผู้สอน ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครู 
น้อยมาก (สำานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ, 2553: 
ออนไลน์) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ครูยังต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ สนับสนุนการ
เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษา

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ การพัฒนาเสริม
สร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู
นั้น ครูต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะการ
จัดการเรียนรู้ มีทักษะการสื่อสาร อำานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ตื่นรู้ ทัน
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สมัยทันเหตุการณ์ ตามทันเทคโนโลยีและข่าวสาร 
สรา้งแรงบนัดาลใจในการเรยีนรูข้องผู้เรยีน พฒันา
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้
คน้ควา้ เขา้ใจ และรูจ้กัเลอืกสรรขอ้มลูทีม่อียูอ่ยา่ง
มากมาย นำามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนนำาไป
สูก่ารพฒันาตนไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ดงันัน้ ผูว้จิยั
ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและเห็น
ความสำาคัญของการพัฒนาครูในด้านทักษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรยีนรู ้จงึสนใจ
ท่ีจะศกึษาการพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน สำาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ นี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พงึประสงค์ของสมรรถนะครดูา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน สำาหรับ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื สงักดัสำานกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ

2. เพือ่ศกึษาการพัฒนาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
สมรรถนะครดู้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จดัการเรยีนการสอน สำาหรบัโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ

วิธีการวิจัย

การพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน สำาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักบริหาร
งานการศกึษาพเิศษ ผูว้จิยัไดแ้บง่ข้ันตอนการ วจิยั
ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
สำาหรบัโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหใ์นภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื สงักดัสำานกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ 
ซึ่งมีประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการครู 
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื สงักดัสำานกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ 
ปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียน 10 แห่ง จำานวน 
357 คน โดยเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำานวน 38 
คน และคร ูจำานวน 319 คน แลว้ใชเ้ทคนคิการสุม่
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 186 คน 

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค ์
ซึง่เปน็แบบสอบ ถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 
5 ระดบั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยันำาแบบสอบ 
ถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง

การวเิคราะหข์อ้มลู ใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู 
เพื่อหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และความต้องการจำาเป็น 

ระยะที ่2 การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
สมรรถนะครูดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จดัการเรยีนการสอน สำาหรบัโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ ได้ดำาเนินการดังนี้

1. การศกึษาโรงเรยีนทีม่แีนวปฏบิตัทิีเ่ปน็
เลิศ (Best Practices) ผู้วิจัยได้นำาผลการศึกษา
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ มาคำานวณ
หาความตอ้งการจำาเปน็เพือ่นำาไปใชเ้ปน็ขอ้มลูสำาคญั
ในการจัดทำาแบบสัมภาษณ์ ในการศึกษาข้อมูล 
เชิงลึก โดยให้ความสำาคัญในการศึกษาด้านที่มี 
ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาอย่างละเอียด 
ทั้งการสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร การสังเกต
การปฏิบัติ 
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อำานวยการโรงเรียน 
และครูผู้สอน จำานวน 2 แห่งๆ ละ 2 คน รวมทั้ง
สิ้น 4 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เคร่ืองมอืในการรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยนำาแบบสัมภาษณ์ไปดำาเนินการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง 

การวิเคราะหข์อ้มลู ใชก้ารสังเคราะหข์อ้มลู
เชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์

2. การประเมนิความเหมาะสมและความ
เปน็ไปไดข้องโปรแกรมเสรมิสรา้งสมรรถนะครดูา้น
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรยีนการ
สอน ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร 
การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นและการศึกษา 
สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ร่างโปรแกรม 
แลว้ดำาเนนิการยกรา่งและตรวจสอบยืนยันโปรแกรม
ดว้ยการสนทนากลุม่ (Focus Group) แลว้ประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
5 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่บนัทกึ
การสนทนากลุม่ และแบบประเมนิความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของโปรแกรม 

การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู 
เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันของสมรรถนะครูด้าน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน 
การสอนสำาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักบริหารงานการ
ศึกษาพิเศษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศ รองลงมาคือ ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และด้านการจดัการขอ้มลู
สารสนเทศ ตามลำาดบั สว่นสภาพทีพึ่งประสงคข์อง
สมรรถนะครูดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จดัการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ทกุดา้นอยูใ่น
ระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ และด้านความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ ตามลำาดับ (ดังตาราง 1) 

ต�ร�ง 1 แสดงคา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจบุนั และสภาพท่ีพงึประสงคข์องสมรรถนะครู
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรยีนการสอน สำาหรบัโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวม

องค์ประกอบ
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

PNI
modifiedS.D. แปลผล S.D. แปลผล

1. ด้านความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.76 0.66 มาก 4.53 0.51 มากที่สุด 3.76

2. ด้านการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ 4.08 0.58 มาก 4.52 0.68 มากที่สุด 4.08

3. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3.97 0.65 มาก 4.53 0.56 มากที่สุด 3.97

4. ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 3.96 0.61 มาก 4.55 0.63 มากที่สุด 3.96

5. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้

3.75 0.70 มาก 4.57 0.61 มากที่สุด 3.751

โดยรวม 3.88 0.66 ม�ก 4.55 0.60 ม�กที่สุด
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2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครดู้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จดัการเรยีนการสอนสำาหรบัโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ พบว่า โปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครดู้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จดัการเรยีนการสอนสำาหรบัโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ มีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลัก
การ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย 
5 Module ได้แก่ 3.1) Module 1 ความรู้พื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2) Module 2 การค้นหา
ข้อมูลสารสนเทศ 3.3) Module 3 การจัดสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ 3.4) Module 4 การจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ 3.5) Module 5 การประยุกต์
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรยีนรู ้4) วธิี
ดำาเนินการ ประกอบด้วย การฝึกอบรม การศึกษา 
ดูงาน การสอนงาน การพัฒนาโดยกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 5) การประเมินโปรแกรม ประกอบ
ด้วยการประเมิน 3 ระยะ ระยะที่ 1 การประเมิน
กอ่นการพฒันา ระยะที ่2 การประเมนิระหวา่งการ
พัฒนา และระยะที่ 3 การประเมินหลังการพัฒนา 
และการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
พัฒนาโดยใช้โปรแกรม โดยผลการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมจาก
ผู้ทรงคุณวฒุิ พบว่า โปรแกรมมคีวามเหมาะสมใน
ระดับมาก และมีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด

สรุปและอภิปรายผล

1. จากผลการศกึษาทีพ่บวา่ สภาพปจัจบุนั
ของสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ 
คือ ด้านการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ รองลงมา 

คือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และ
ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ตามลำาดับ ส่วน
สภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ดา้นการประยกุต์
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรยีนรู ้รองลง
มาคือ ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และด้าน
ความรูพ้ืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นการ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตามลำาดับ และด้าน
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการ
เรียนรู้ มีความต้องการจำาเป็นมากที่สุด รองลงมา
คอื ดา้นความรูพ้ืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ดา้นการจดัการขอ้มลูสารสนเทศ ตามลำาดบั เหตท่ีุ
เปน็เชน่นีเ้พราะ โรงเรยีนไดม้กีารสง่เสรมิใหค้รสูรา้ง
โอกาส เพิม่ขดีความสามารถและยกระดบัมาตรฐาน
การเรยีนรูด้ว้ยส่ืออเิล็กทรอนกิส์ ใช้กระบวนการไอซี
ทีในการจดัการเรียนรู้ รวมถึงการเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการบริหารจัดการและการให้บริการทางการ
ศึกษา ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
ผลิตและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้
บริการการเรียนรู้โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในรูป
แบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง รวมไป
ถึงการสนับสนุนให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารมาใชใ้นการบรหิารจัดการและการ
จดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนภายในโรงเรยีน (กระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2550: 1) โดยมเีป้าหมายใหบ้คุลากร
มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร เพือ่การทำางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
สื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมีจรรยาบรรณ มีหลาย
หน่วยงานได้กำาหนดสมรรถนะของตนเองขึ้นมา
สำาหรับการพัฒนาบุคลากร โดยรูปแบบสมรรถนะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 
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สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำาสายงาน 
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553: 25) จึงเป็นผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนา
ครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
อยูใ่นระดบัมาก แตท่ัง้นีจ้ากการปฏริปูเปลีย่นแปลง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการ 
เตรยีมความพรอ้มดา้นตา่งๆ สำาหรบัการเรยีนรูเ้พือ่ 
มชีวีติในโลกยคุศตวรรษที ่21 ปจัจบัุนการเรยีนรูส้าระ
วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเ้ข้ามามบีทบาทตอ่การ
ศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ จะเคร่ืองมือที่ช่วยสนับสนุนการ
จดัการศกึษา โดยเฉพาะการจดัการศกึษาสมัยใหม่ 
ที่จำาเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผน 
การดำาเนินการ การตดิตามและประเมนิผล (ลดัดา 
บุญมาวรรณ, 2554: ออนไลน์) ดังนั้น โรงเรียน 
รวมทั้งบุคลากรจึงเห็นความสำาคัญของเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ โดยเห็นได้จากผลการศึกษา
สภาพที่ถึงประสงค์ของการส่งเสริมสมรรถนะครู
ด้านการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรยีน 
การสอน อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับการ
วจิยัของ จริวรรณ เลง่พานชิย ์(2551: 99-100) ได้
ศกึษาปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารของ 
ผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในจงัหวดัขอนแกน่ 
พบวา่ พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารเพ่ือการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาแต่ละด้านของการ
บริหาร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร
ทั่วไป และด้านบุคคล ผู้บริหารมีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การบรหิาร
ทุกด้านในระดับมาก และสอดคล้องกับการวิจัย
ของ ศราวธุ แจง้สขุ (2560: 74-86) ไดศ้กึษาเรือ่ง 
แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีของครูกลุ่ม
โรงเรียนดีประจำาตำาบล สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ผลการวิจัยพบว่า  

1. ทกุโรงเรียนมโีครงสรา้งพืน้ฐานทางสารสนเทศและ
การสื่อสาร คือ การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงเรียน 
มีเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คโรงเรียนรวมถึงไลน์กลุ่ม
โรงเรียน โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละมหีนว่ยงานรบัผดิชอบ
งานไอซีทโีรงเรยีน ส่วนครใูนโรงเรยีนดปีระจำาตำาบล 
มกีารใชไ้อซทีเีบือ้งตน้ครมูอีปุกรณเ์กีย่วกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศเปน็ของตนเอง ครใูชอ้นิเทอรเ์นต็และสือ่
สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารและหาความรู้ 
เพิม่เตมิ 2. ทกัษะไอซทีขีองครใูนโรงเรยีนดปีระจำา
ตำาบลตามกรอบสมรรถนะการใชไ้อซทีขีองยเูนสโก
ด้านการรู้เทคโนโลยี พบว่า ครูขาดทักษะมากสุด
คอืดา้นศาสตรก์ารสอน รองลงมาคอืดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านองค์กรและการบริหาร 

2. จากผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน พบว่า โปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะครูดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จดัการเรยีนการสอนสำาหรบัโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำานักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ มีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลัก
การ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย 
5 Module ได้แก่ 3.1) Module 1 ความรู้พื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2) Module 2 การค้นหา
ข้อมูลสารสนเทศ 3.3) Module 3 การจัดสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้ 3.4) Module 4 การจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ 3.5) Module 5 การประยุกต์
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรยีนรู ้4) วธิี
ดำาเนินการ ประกอบด้วย การฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน การสอนงาน การพัฒนาโดยกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 5) การประเมินโปรแกรม ประกอบ
ด้วยการประเมิน 3 ระยะ ระยะที่ 1 การประเมิน
ก่อนการพัฒนา ระยะท่ี 2 การประเมินระหว่าง
การพัฒนา และระยะที่ 3 การประเมินหลัง
การพัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของ 
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ผู้เข้ารับการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม โดยผลการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โปรแกรมจากผูท้รงคณุวุฒ ิพบว่า โปรแกรมมคีวาม
เหมาะสมในระดับมาก และมีความเป็นไปได้ใน
ระดับมากที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้วิจัยได้ใช้
หลักการวนิิจฉยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาวชิาชพี
บุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่ม
จากการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานและตรวจสอบแนวคดิ
เชิงทฤษฎีของโปรแกรมการ ตรวจสอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีของโปรแกรมที่พัฒนา นำามาปรับปรุงแก้ไข 
และจัดทำาเอกสารประกอบโปรแกรม แล้วจึง 
ตรวจสอบและการปรบัปรงุโปรแกรมโดยผูท้รงคณุวฒุิ
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ (วโิรจน ์สารรตันะ, 2521: 
18) ใช้วิธีการเสริมสร้างสมรรถนะครู ครอบคลุม
สมรรถนะสำาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะตามสายงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล 
(ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2547: 10-11) ทำาให้ได้
โปรแกรมที่มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ สอดคล้อง
กับการวิจัยของสุชาติ ทิพวงค์ (2551: 91-93) 
ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล
บา้นศรฐีานอำาเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน่ พบวา่ การ
พัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษา เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอน 
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อำาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
และใช้กลยุทธ์การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมการ
อบรมเชงิปฏบิตักิารและการนเิทศภายใน สามารถ
ชว่ยพฒันาใหบ้คุลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจสามารถ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถจัด
กิจกรรมการเรยีนรูไ้ดแ้ละประเดน็ทีต่อ้งพฒันาตอ่ไป 
คอื การใหบ้คุลากรทกุคนไดร้บัการพฒันาเกีย่วกบั
การใชส้ือ่เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา เพือ่
ประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอน และสอดคลอ้งกับ

การวิจัยของมะยุรี สุริสาย (2559: 127-135) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพือ่พฒันาการเรยีนการ
สอน: กรณีโรงเรียนนาขามวิทยา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผลศกึษาสภาพปญัหา พบวา่
ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชส้ือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารอยู่ในระดบันอ้ย 2) ผล
การศึกษาหาแนวทางการพัฒนาครูด้านการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ได้
แนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง ประกอบด้วย การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน และ  
3) ผลการพัฒนาครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร พบวา่ ครมูคีวามรูค้วาม
เข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์
ระดับมากทุกคน ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่พฒันาการเรยีนการ
สอน ผา่นเกณฑร์ะดบัมาก ทกุคน และดา้นเจตคติ
ครูมีเจตคติที่ดีต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
ระดับมากทุกคน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 จากผลการศกึษาพบวา่ สภาพปจัจบุนั
ของสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ทกุดา้นอยูใ่น
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในโรงเรียนให้
ความสำาคัญกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนีด้า้นความรูพ้ืน้ฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยของทักษะในการ
ปฏิบัติงานน้อย สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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ในฐานะหน่วยงานที่กำากับดูแลควรให้การส่งเสริม
สนับสนุนในการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น

1.2 จากผลการศึกษาที่พบว่า สภาพที่
พงึประสงค์ของสมรรถนะครดูา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน โดยรวม 
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น  
พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยดา้นทีม่คีา่
เฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ 
ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และด้านความรู้ 
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตามลำาดับแสดงให้เห็น
วา่ บคุลากรภายในโรงเรยีนมคีวามต้องการในการ
พัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรยีน
รู ้มากทีส่ดุ ดงันัน้ โรงเรยีนในฐานะหนว่ยงานทีอ่ยู่
ใกลชิ้ดกบัครคูวรพัฒนาครใูหม้คีวามสอดคลอ้งกบั
ความต้องการ

1.3 จากผลการศกึษาทีพ่บวา่ โปรแกรมเสริม

สรา้งสมรรถนะครดูา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจดัการเรยีนการสอน มผีลการประเมนิความ
เหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องโปรแกรมจากผูท้รง
คณุวฒุ ิพบวา่ โปรแกรมมคีวามเหมาะสมในระดบั
มาก และมคีวามเปน็ไปได้ในระดับมากทีส่ดุ แสดง
ใหเ้หน็วา่ โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้มแีนวโนม้ทีส่ามารถ
นำาไปพัฒนาครูให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ ดังนั้น ครูผู้สอนควรพิจารณาตาม
โมดูลที่เห็นว่า ตนเองต้องได้รับการพัฒนา แล้ว
เข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรมนี้ 

1.3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรหนัมาใหค้วาม
สำาคัญกับการนิเทศภายในสถานศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา

2.2 ควรมีการวจัิยการเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูเฉพาะในแต่ละด้าน เพื่อให้ได้โปรแกรมหรือวิธี
การพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น
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