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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสังเคราะหสมรรถนะและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษาตามแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อสรางเครื่องมือสงเสริมทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาสําหรับครูตามแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
3) เพือ่ตดิตามทกัษะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการศกึษาของครู ประชากร ไดแก ครูผูสอน
กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปที ่3 สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครนายก ปการศึกษา 2558 ที่ไมมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา จํานวน 
134 คน กลุมตัวอยางไดจากการสุมอยางงาย (simple random sampling) จํานวน 22 คน 
จาก 22 กลุมโรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดสื่อฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับครู 2) แบบประเมินคุณภาพชุดสื่อฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 
3) แบบประเมินทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 4) แบบประเมินความพึงพอใจตอการ
ใชชุดสื่อฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู พบวา 1) เครื่องมือสงเสริมทักษะเทคโนโลยี
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สารสนเทศและสื่อสารการศึกษาสําหรับครูประกอบดวย Smart Phone เพ่ือการสอนสําหรับครู 
PowerPoint เพื่อการสอนสําหรับครู และ YouTube เพื่อการสอนสําหรับครู 2) ผลสัมฤทธิ์หลังจาก
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใชเครื่องมือสงเสริมทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารการศึกษา สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรอยละ 85.34 และ 3) ความพึงพอใจตอเครื่องมือสงเสริมทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.73
คําสําคัญ: ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สําหรับครู, การเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ABSTRACT
  The objective of this research were: 1) to synthetic performance and skills in 
information technology and communications based on learning in the 21st century, 
2) to develop tools information technology and communications skill for teachers to 
teach children based on learning in the 21st century, 3) to track the use of information 
technology and communication skills teacher, and 4) to study the level of satisfaction 
of teachers by using information technology and communications skill for teachers 
tools. The population were 134 Thai Language’s teachers prathomsuksa 3 in 
Primary Educational Nakhonnayok Service Area Office year 2015 with no knowledge of 
information technology and communication. The samples used in the research from 
simple random sampling from 22 school groups. The research instrument were: 
1) Information technology and communication skills teacher based on the concept of 
learning in the 21st Century, 2) Quality of Information technology and communication 
skills for teachers, 3) Measuring skills, use of information technology for teachers, and 
4) satisfaction questionnaires of teachers to used information technology and 
communication skills. The statistics were analyzed data percentage, mean, standard 
deviation and t-test. The research results were following: 1) Tools, skills information 
technology and communications education for teachers include Smart Phone for 
teacher, PowerPoint for teachers to teach and YouTube for teachers to teach, 
2) The achievement scores after learning thought information technology and 
communications education tools skills for teachers found acceptable at the level of 
85.34 percent and was significantly at .05 level, and 3) The teachers had satisfaction 
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thought the information technology and communications education tools skills for 
teachers were at high level satisfaction.
Keywords: ICT skill, ICT skill for teacher, learning in the 21st century.

บทนํา
 โลกปจจุบันน้ีใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information 
and communication technology: ICT) โดยนําไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และการศึกษาอยางหลากหลาย เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกาวหนาในดานนั้น ๆ ประเทศที่มีความ
พรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะทําใหประเทศมีความพรอมพัฒนาและกาวหนาอยางมาก ทําให
เกิดความแตกตางอยางสูงกับประเทศท่ีไมมีความพรอมดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีเริ่มมีบทบาท
ดานการศึกษามากข้ึน ท้ังในแงของการเปนเครื่องมือชวยใหการเรียนรูงายขึ้น เปนเครื่องมือแสวงหา
ความรู  และเปนเครื่องมือสรางองคความรูใหม การจัดการศึกษาจึงตองปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไข พ.ศ. 2553) 
ไดใหความสาํคญักบัเทคโนโลยกีารศกึษา โดยเนนใหผูเรยีนซึง่เปนเยาวชนของชาตไิดมคีวามรูและทกัษะ
เพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต กระบวนการ
จดัการเรยีนจงึเปนการประยกุตความรูเพือ่การแกปญหา โดยจดักจิกรรมกาํหนดสถานการณใหผูเรยีน
ไดเรยีนรูการแกปญหาจากประสบการณจริง ฝกปฏบิติัใหคดิเปน ทําเปน รักการอาน และกอใหเกดิการ
ใฝรูอยางตอเนื่อง ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงตองปรับหลักสูตรใหมีความสอดคลองโดยเนนการพัฒนา
กระบวนการคิด การวิเคราะหและการเรียนรูจากประสบการณ นอกจากนี้แลวการใชสื่อประกอบ
การสอนนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งท่ีสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู ชูเกียรติ 
ลกัษณะศริ ิ(2548) สนบัสนนุวา การใชเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนการสอนจะชวยกระตุนใหผูเรียนมคีวาม
สนใจในเรือ่งทีเ่รยีนมากขึน้ และศรศีกัดิ ์จามรมาน (2535) ไดสนบัสนนุวา เทคโนโลยสีามารถชวยเพ่ิม
แรงจูงใจในการเรยีน ทาํใหผูเรยีนเรยีนไดอยางอสิระ กระทรวงศกึษาธกิารจงึไดนาํเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
เขามาใชจัดการสอน เปนพันธกิจสําคัญในการเรงรัดพัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่การศกึษา สนองนโยบายของรฐับาลทีจ่ะพฒันาระบบเทคโนโลยกีารศกึษาและเครอืขายสารสนเทศ 
รวมทัง้เพือ่เพิม่และกระจายโอกาสทางการศกึษาใหคนไทยไดรับอยางเทาเทยีมกนั ใหผูเรียนไดพัฒนา
ขดีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา อนัจะนาํไปสูการพฒันาสงัคมไทยใหเปน
สังคมแหงการเรียนรูและเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู ทั้งนี้สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการศึกษาทั้งในดานพัฒนาองคความรู 
กระบวนการจัดการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สรางคนรุนใหมใหเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม
จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนเคร่ืองมือเสริมแสวงหาความรู
และพัฒนาองคความรู การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน ซึ่งสวนหนึ่งจะเปนการสอนทางไกล
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ผานระบบเครือขายเทคโนโลยีท้ังในเวลาและนอกเวลา ทําใหระบบการเรียนรูมีความสมบูรณมากขึ้น 
ชวยผูเรียนท่ีมีความแตกตางดานฐานะ ความพรอม และศักยภาพตางกันได คาดวาจะชวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูสิ่งใหมไดตลอดเวลาและสามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งใชชีวิต
อยางมีความสุขในสังคมได
 การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา แตสถานการณที่ผานมาชี้ใหเห็นวาคุณภาพของ
ผูเรยีนในระบบการศกึษาไทยอยูในข้ันวกิฤติ โดยในรอบสบิปทีผ่านมาคณุภาพของระบบการศกึษาไทย
และความสามารถในการแขงขันของประเทศมีแนวโนมตกตํ่าลงอยางตอเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศตาง ๆ เชน IMD พบวาความสามารถแขงขันของไทยในภาพรวมลดลงเปนอันดับที่ 30 และ
อันดับดานการศึกษาลดลงเปนอันดับที่ 52 จากทั้งหมด 59 ประเทศ โดยพบวาการศึกษาเปนตัวฉุด
ความสามารถ และ World Economic Forum (WEF) ลดอันดับดานคุณภาพระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยลง โดยอยูลําดับที่ 78 จาก 148 ประเทศ (คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ (กพข.), ออนไลน, 2554) ประเทศไทยจึงตองเรงพัฒนามาตรฐานแรงงานเพื่อ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนฐานความรูและนวัตกรรม ดรรชนีเศรษฐกิจบนฐานความรู (knowledge 
economy index: KEI) ของไทยปรับตัวลดลงในชวง 10 ปที่ผานมา จากอันดับที่ 54 (ป 2543) 
เปนอนัดบัท่ี 63 (ป 2552) จากท้ังหมด 132 ประเทศ สาเหตุหลกัมาจากปจจยัการศกึษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจําเปนตองคนหายุทธศาสตรใหมในการพัฒนา
ระบบการศกึษาเพือ่สรางมลูคาเพิม่ใหกบักระบวนการเรียนรูในสถานศกึษา โดยมเีปาหมายปรับเปล่ียน
การเรียนการสอนไปสูกระบวนการเรียนรูรวมกันของทั้งครูและผูเรียน มุงเนน “กระบวนการเรียนรู
สําคัญกวาความรู ” และ “กระบวนการหาคําตอบสําคัญกวาคําตอบ” โดยใชฐานคิด “ทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 (21st century skills)” ที่พัฒนาโดยองคกรภาคีเพื่อทักษะและศตวรรษใหม 
(partnership for 21st skills) ซึ่งประกอบดวย 3 ทักษะสําคัญ ไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ ทักษะดานขอมูลขาวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี
 ครูผูสอนเปนบุคคลสําคัญในการถายทอดความรู การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน และ
นําเทคนิคใหม ๆ มาใชเพื่อสรางบรรยากาศใหผูเรียนมีทัศนะที่ดีตอการเรียนรู ซึ่งจะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการแสวงหาความรูในสังคมอาเซียนและสังคมโลกตอไป เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศกึษาทีม่อียูอยางหลากหลายจะเปนเครือ่งมอืชวยใหครจูดักจิกรรมการสอนไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
แตครูตองมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นดวย อีกทั้งตองมีความสามารถ
ในการเขาถึงสารสนเทศและสื่อตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม สามารถจัดการ เชื่อมโยง ประเมิน สราง
สารสนเทศ รวมถึงการประยุกตใชเรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศได 
แมทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมเปนหัวใจสําคัญของทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st century 
skills) แตยังตองมีทักษะอื่นมาประกอบและสงเสริมดวยอีก 3 ดาน ไดแก ดานสารสนเทศ 
(information) ดานสื่อ (media) และดานดิจิทัล (digital literacy)
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 เพื่อรองรับความทาทายและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปที ่3 ซึง่ผูสอนในระดับชัน้นีจ้ะมอีายคุอนขางสูง และเปนครูในชวงศตวรรษ
ที่ 20 เปนสวนมาก มีประสบการณในการสอนมายาวนาน อีกทั้งกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
เปนรายวิชาที่สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูในสาระการเรียนรูวิชาอื่น ๆ ได เพราะหากผูเรียน
อานไมออกเขียนไมได ก็จะไมสามารถเรียนรูสาระการเรียนรูวิชาอื่นได หรือเรียนรูไดอยางไมมี
ประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดเปนนโยบายเรงรัดใหนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สามารถอานออกเขียนได 100% เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นนี้จะเริ่ม
กาวสูระดับชั้นที่มีการเรียนในสาระการเรียนรูที่เปนความรูมากขึ้น ผูเรียนตองสามารถอานออก
เขียนไดคลอง หากมีการใชเครื่องมือมาชวยในการสอนรายวิชาภาษาไทย จะสามารถชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและสามารถอานออกเขียนไดเร็วข้ึนดีข้ึน เคร่ืองมืออยางหนึ่งคือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แตครูผูสอนระดับช้ันน้ียังขาดทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูเปนจํานวนมาก หากมีการเรียนรู
และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการสอน จะสงผลดีตอการเรียนรูของผูเรียนอยางมาก
 จังหวัดนครนายกเปนจังหวัดที่ไดรับการประกาศจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ
ป 2554 ใหเปนจังหวัดตนแบบ Smart Province มีเปาหมายเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกและ
รวดเรว็ในการตรวจสอบขอมลูการใหบรกิารและสนบัสนนุความชวยเหลอืตามมาตรการตาง ๆ  รวมถงึ
ขอมลูสทิธทิีพ่งึไดรบัจากบรกิารภาครฐัผานบตัรประจาํตวัประชาชน (smart card) ผานศนูยบรกิารรวม
โครงการ Smart Citizen Info ณ จุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ดวยเหตุนี้
ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จึงควรมีความรูความสามารถและมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ควรมีเคร่ืองมือชวยหรือสนับสนุนเปนแนวทางใหครูสามารถปฏิบัติ 
ฝกฝนใหเกิดทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาไดอยางหลากหลาย ควรมีทั้ง
นวัตกรรมและชุดอุปกรณสําหรับฝกเพื่อใหเกิดทักษะดานสารสนเทศ ดานสื่อ และดานติจิทัล เพื่อให
กาวสูการเปนครูในศตวรรษที่ 21 อยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1.  เพื่อสังเคราะหสมรรถนะและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ตามแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
 2.  เพือ่สรางเครือ่งมอืสงเสรมิทกัษะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการศกึษาสําหรับ
ครูตามแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
 3.  เพื่อติดตามทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาของครู
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นิยามศัพทเฉพาะ
 ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา ประกอบดวย ดานสารสนเทศ 
(information) ดานสื่อ (media) และดานดิจิทัล (digital literacy) มีนิยามศัพทดังนี้
 เครื่องมือสงเสริมทักษะการฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู หมายถึง 
หนงัสอื คูมอื ทีช่วยฝกทกัษะสาํหรบัคร ูเพือ่เสริมหรือเพ่ิมทกัษะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสาร
การศึกษาใหครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมมีทักษะดังกลาว มีความสามารถในการใช
หรือเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปสอน
ผูเรียนได ประกอบดวย คูมือการใชและฝกเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส และวีดิทัศน บรรจุอยูในกลองชุดฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษา
 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หมายถึง กิจกรรมที่ครูจัดใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรู เขาใจในเรื่องท่ีตองการใหนักเรียนไดเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
เชน การสืบคนขอมูล การนําเสนอ และไดฝกประสบการณและลงมือปฏิบัติเอง จะทําใหเด็กเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูอํานวยความรูใหเด็กแทนการเปนผูถายทอดความรู

สมมติฐานของการวิจัย
 ผลสัมฤทธิ์หลังการฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษาสําหรับครูผูสอน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก ครูผู สอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปการศึกษา 2558 
ที่ไมมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา จํานวน 134 คน กลุมตัวอยาง ไดแก 
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ปการศึกษา 2558 ที่ไมมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศกึษา สุมอยางงาย (simple random sampling) จากกลุมโรงเรียนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายก จํานวน 22 กลุมโรงเรียน กลุมละ 1 โรงเรียน ไดครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 22 คน
 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั ประกอบดวย 1) ชดุส่ือฝกทักษะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับ
ครู 2) แบบประเมินคุณภาพชุดสื่อฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 3) แบบประเมิน
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชชุดสื่อ
ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
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 ขั้นตอนการวิจัย  
 1.  อบรมสรางความรูและวิธีใชชุดสื่อฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูใหกับ
กลุมตัวอยาง
 2.  นิเทศและติดตามการใชชุดสื่อฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู แบงเปน 
3 ครั้ง คือ
  -  ครั้งที่ 1 สัปดาหที่ 3 หลังจากรับเครื่องมือสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษาสําหรับครู  
  -  ครั้งที่ 2 สัปดาหที่ 5 หลังจากรับเครื่องมือสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษาสําหรับครู
  -  ครั้งที่ 3 สัปดาหที่ 7 หลังจากรับเครื่องมือสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษาสําหรับครู
 3.  หลังจากการใชชุดสื่อฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูแลว ดําเนินการ
ทดสอบทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบถามความพึงพอใจตอการใชชุดสื่อฝกทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู  
 การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานดวย t-test

ผลการวิจัย
 1. ไดเครื่องมือสงเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาสําหรับครูผูสอน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไมมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 
ประกอบดวย หนังสือคูมือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส และ Augmented Reality ประกอบดวยเร่ือง 
การใช Smart Phone: iOS/Android, YouTube และ PowerPoint เพื่อการสอนสําหรับครู
 2.  ผลสมัฤทธิห์ลงัจากครผููสอนภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปที ่3 ทีไ่มมทีกัษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ไดใชเครื่องมือสงเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร
การศึกษาแลว พบวาผลสัมฤทธิ์ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาสูงกวาเกณฑ
ทีกํ่าหนดไวอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มคีะแนนผลสมัฤทธิเ์ฉลีย่รอยละ 85.34 สงูกวาเกณฑ
ที่กําหนดไวรอยละ 70 และมีคะแนนเฉลี่ย 34.14
 3.  ความพงึพอใจของครผููสอนภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปท่ี 3 ท่ีไมมทัีกษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ท่ีมีตอเครื่องมือสงเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษา สําหรับครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 3.73 
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อภิปรายผล
 1. เนื้อหาที่นํามาใชในการทดลองนี้ ไดสํารวจความตองการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารการศึกษาจากครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จํานวน 134 คน ซึ่งครูผูสอนทุกคนมีความตองการพัฒนา
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในเรื่องการใช Smart Phone, YouTube และ 
PowerPoint และยังตองการพัฒนาโดยการฝกดวยตนเองจากคูมือเปนหลัก เนื่องจากครูกลุมนี้เปน
ครูภาษาไทยที่มีนิสัยชอบการอานมากกวาการเขารับฟงการบรรยาย
 2.  จากการใหครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทดลองใชเครื่องมือสงเสริมทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา พบวาครูผูสอนเหลานี้มีความต้ังใจศึกษาเรียนรูจาก
เครื่องมือดังกลาว และมีความใสใจในการเรียนรูมาก เนื่องจากเปนเร่ืองท่ีตนเองตองการและมีความ
สนใจเรียนรูอยูแลว สอดคลองกับ เชียรศรี วิวิธสิริ (2534) และวิกร ตัณฑวุฑโฒ (2528) ที่กลาวไววา 
ผูใหญจะเรียนรูและเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพได ตองเกิดจากการกระตุนและความสนใจที่ตัว
ผูใหญตองการเรียนรูเอง จึงทําใหการฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษาของครู
ผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ประสบความสําเร็จ ทุกคนมีทักษะและสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก Smart Phone, YouTube และ PowerPoint สามารถสรางส่ือการสอนและ
เลือกใชมาประกอบการสอนได
 3.  จากการทดลองนีพ้บวาครผููสอนภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปท่ี 3 เปนผูท่ีมอีายคุอนขางสูง 
โดยเฉลี่ยมีอายุ 48-55 ป มีนิสัยรักการอาน จึงเลือกวิธีการเรียนรูดวยตนเอง โดยฝกปฏิบัติตาม
เครื่องมือสงเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา หากติดขัดหรือไมเขาใจเรื่องใด
จะประสานกบัทมีผูวจิยั หรอืสอบถามจากเพ่ือนครูในโรงเรียน หรือจากคนในครอบครัว เชน บตุร หลาน 
และคูสมรส เปนตน เปนการเรียนรูแบบรวมมืออยางดี สงผลใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารการศึกษาไดเปนอยางดี
 4.   จดุเดนของเครือ่งมอืสงเสรมิทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการศกึษาคอื มคีวาม
เหมาะสมกับครูท่ีคอนขางสูงวัย เน่ืองจากเปนเครื่องมือที่เรียนรูดวยตนเองจากการอานหนังสือ ดูสื่อ
ประกอบแลวลงมือปฏิบัติตาม ซึ่งหากเปนผูที่มีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอยูแลว หรือเปนครูผูสอน
ที่มีอายุไมมากนัก จะไมชอบวิธีการเรียนรูแบบนี้ และจะรูสึกวาเรื่องที่เรียนรูเปนเรื่องพื้นฐานที่ใคร ๆ 
ก็สามารถทาํได และจะไมชอบเครือ่งมอืสงเสรมิทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สารการศกึษาชดุนี้ 

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
 1.  ระหวางการเรยีนรูและฝกทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สารการศกึษาของครผููสอน
ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปท่ี 3 ท่ีไมมทัีกษะดานนี ้พบวานอกจากเรยีนรูและฝกจากเครือ่งมอืสงเสรมิ
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ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาสําหรับครูแลว ครูผูสอนกลุมตัวอยางยังไดปรึกษา 
ขอคําแนะนําจากเพื่อนครูในโรงเรียน และใหบุตร หลาน หรือคนที่บานชวยแนะนําเพิ่มเติม ทําให
เกิดการเรียนรูแบบรวมมือในรูปแบบหน่ึง ชวยใหการเรียนรูและฝกทักษะดานนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สามารถนําวิธีการเรียนรูของกลุมตัวอยางไปผสมผสานกับวิธีการวิจัยตอไปได
 2. หากนําไปใชกับครูที่มีอายุคอนขางสูงและไมมีความสนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สือ่สารการศกึษา ควรปพูืน้ความรูใหเหน็ความสําคญักอนวามปีระโยชนเชนใด สามารถทาํอะไรไดบาง 
เมือ่ครรููสกึวาตอบสนองความตองการไดแลว จะชวยใหเรยีนรูและฝกอยางมคีวามสขุ สงผลตอสมัฤทธิ์
ผลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1.  ควรมีการวิจัยในรูปแบบของวิธีการเรียนรู และการฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษา เชน การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบผสมผสาน เปนตน
 2.  ควรศกึษาการฝกทักษะเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สารการศกึษากบัครผููสอนในรายวชิา
อื่น เชน ภาษาอังกฤษ ศิลปะ เปนตน
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