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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อวิเคราะหตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 2) เพื่อ
วิเคราะหโมเดลองคประกอบตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (ICT) ในศตวรรษที่
21 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย กลุมตัวอยางที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อใชในการวิเคราะหสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21
จํานวน 10 ทาน กลุมตัวอยางที่ 2 เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis : CFA) จํานวน 539 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช คือ 1) แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นสําหรับผูเชี่ยวชาญ 2) แบบวัดสมรรถนะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การแจกแจงความถี่ มัธยฐาน พิสัยระหวางควอไทล รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการวิเคราะหตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไดตัวบงชี้สมรรถนะ
ดานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 มี 3 ด าน 55 ตั ว บงชี้ ประกอบด ว ย
สมรรถนะดานความรู 19 ตัวบงชี้ สมรรถนะดานทักษะ 24 ตัวบงชี้ และสมรรถนะดานเจตคติ 12 ตัวบงชี้ 2)
ผลการวิ เคราะห โมเดลองคประกอบตัวบ งชี้สมรรถนะดา นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทั้ง 3 ดาน มีคาเปนบวก
ตั้งแต .478 ถึง 0.969 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหวางโมเดลกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ไดคาไค-สแควร เทากับ 125.194 คาความนาจะเปน เทากับ .4531 ที่องศาอิสระ(df)
เทากับ 124 คา CFI=1.000 คา TLI= 1.000 คา RMSEA=.004 คา SRMR= .031 แสดงวาโมเดลมีความตรง
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Abstract

This research aims 1) to analyze the performance indicator of information technology
and communication (ICT) in the 21st century of teachers under the jurisdiction of primary
education at Mukdahan 2) to analyze model the performance indicator information technology
and media (ICT) in the 21st century. The Samples in the research ,the first samples are
experts information technology and communication In order to analyze the performance
and technology Communication (ICT) in the 21st century, the samples used to Confirmatory
Factor Analysis (CFA) of 539 people. They were selected Stratified Random Sampling was
used 1) questionnaire submitted for expert second a competency in Information Technology
and communication in the 21st century. The statistics used to analyze the data are frequency
distribution Median range between quartiles of average and standard deviation Correlation
and Confirmatory factor analysis using software packages.
The results showed that 1) The analysis of performance indicators and information
technology Communication (ICT) in the 21st century under the jurisdiction of teacher at the
primary education at Mukdahan. The Performance indicators Information technology and
communication (ICT) have 55 indicators in the 21st century The competencies include the
knowledge, skills and competencies 19 Indicators 24 indicators and performance 12 attitude
indicator. 2) The analysis of the model indicates performance information technology and
communication (ICT) in the 21st century of teachers under the jurisdiction of primary
education Mukdahan is positive since the third side. 478 to .969 with statistically significant
at the .01 level. All the index Level harmony between models with empirical data. The chi square value of 125.194. Seems to be equal. 4531 degrees of freedom (df) equal to 124 the
CFI = 1.000 the TLI = 1.000. The RMSEA = .004 SRMR = .031, indicating that the model has
validity.
Keyword : Competency, Information and Communication Technology
บทนํา

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) เปน
สิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เนื่องจากการรู ICT จะทําใหบุคคลสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อผลในทางปฏิบัติในสังคมแหงความรูเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตไดอยางที่ควรจะเปน ดวย
เหตุดังกลาวจึงมีความจําเปนที่ตองใหความรูความเขาใจแกบุคคลทั่วไปในเรื่องของทักษะและความสามารถใน
ดานนี้เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในโลกยุคปจจุบันที่เต็มไปดวยเทคโนโลยี สมรรถนะและความสามารถ
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่จําเปนสําหรับการศึกษา การเรียนรู การทํางานและการ
ดํารงชีวิต ในยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสังคมแหงความรู ดังนั้นครูผูสอนควรมีสมรรถนะที่จะสามารถใช
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนรู ICT (ปยธันว เบญจเทพรัศมี. 2556 : 119)
ครูเปนบุคคลสําคัญในการพัฒนาการศึกษา ดังนั้นการพัฒนาครูจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในโลกยุค
ปจจุบันที่กระแสแหงความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และขอมูลขาวสารไหลบาขาม
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พรมแดนมาถึงกันยางรวดเร็วความเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมสงผลตอระบบการศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหรูปแบบการเรียนรู และวิธีแสวงหาความรูกําลังปรับเปลี่ยนไปจากระบบ
การเรียนแบบดั้งเดิมที่มีครูเปนผูถายทอดความรูสูนักเรียนเพียงฝายเดียว ไปสูรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองที่
นักเรียนสามารถแสวงหา และสรางองคความรูไดดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น ทามกลางสภาวะเชนนี้จึงเปนสิ่งที่
ทาทายยิ่งสําหรับครูในการจัดการองคความรูใหบังเกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูตองไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินกิจกรรมใน
วิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการขององคกรบริหารการศึกษา ตั้งแตโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 : 1)
การพัฒนาสมรรถนะดานตางๆ ของการในทํางาน ถือเปนสิ่งที่จําเปนของบุคคลในการทํางานให
ประสบความสําเร็จ มีผลงานไดตามเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดหรือสูงกวา สมรรถนะเปนปจจัยชวยใหมีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสงผลไปสูการพัฒนาองคกรตอไป โดยสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดนิยามของ
สมรรถนะวาเปน “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถ ที่ทําใหบุคคลสามารถ
สรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร” (คณะกรรมการดําเนินการกําหนดมาตรฐานของ
ตําแหนง และคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยแมโจ, 2554: 5) ซึ่งการที่บุคคลจะเกิดการเรียนรูนั้น
จําเปนตองมีปจจัยหลายอยางมาสงเสริมสนับสนุน ครูก็เปนสวนหนึ่งที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน และการที่
จะพัฒนาผูเรียนไปใหถึงเปาประสงคของการเปนบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทักษะการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง และครูผูสอนจะตองมีความรู ความเขาใจ ทักษะปฏิบัติ
และเจตคติที่ดี รวมถึงสมรรถนะและความสามารถพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่จําเปน
สําหรับการศึกษา การเลือกรับ เลือกปฏิเสธ การเขาถึงความรู จนกระทั่งการประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยาง
สรางสรรค โดยไมหลงลืมคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นครู ICT จึงถือไดวาเปนบุคคลกลุมแรกที่ทุกฝายใหความสําคัญ
เนื่องจากเปนบุคลากรที่มีประสบการณและความรูเกี่ยวกับ ICT อีกทั้งมีสวนในการใหความรูแกผูเรียนที่จะ
พัฒนาไปเปนบุคคลในศตวรรษหนา ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาสมรรถนะครู ICT ใหสามารถ
จัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) ใหรูจัก
เลือกรับ เลือกปฏิเสธ และรูเทาทันเทคโนโลยี (ปยธันว เบญจเทพ. 2556 : 112-113)
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
2. เพื่อวิเคราะหโมเดลองคประกอบตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อการ
(ICT) ในศตวรรษที่ 21
สมมติฐานของการวิจัย
โมเดลองคประกอบตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ (ICT) ในศตวรรษที่ 21
ที่สรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ มีความสอดคลอง กับขอมูลเชิงประจักษ
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จากจํานวน 246 โรง เปนจํานวน 2,516 คน กลุม
ตัวอยางที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชในการวิเคราะหสมรรถนะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 จํานวน 10 ทาน กลุมตัวอยางที่ 2 เปน
ครูผูสอนที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) จํานวน 539
คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้ น ตอนที่ 1 การพั ฒ นาตั ว บ งชี้ ส มรรถนะด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใน
ศตวรรษที่ 21 คือ แบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับดังนี้
1. แบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อรวบรวมตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
2. แบบสอบถามแบบปลายปดชนิดมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อใช
ในการคัดเลือกตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ที่สรางขึ้นโดยใชโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบบปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ (Rating Scale)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บรวบรวมขอมูล ในการวิจั ยครั้ งนี้ ได ดํา เนิน การตามวิธีและขั้น ตอนดังตอไปนี้แบ งการเก็ บ
รวบรวมขอมูลออกเปน 4 ขั้นตอน คือ การคัดเลือกตัวบงชี้โดยใชเทคนิคเดลฟาย
ขั้ น ตอนที่ 1 ใช แ บบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น กั บ ผู เ ชี่ ย วชาญสมรรถนะด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 รอบที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 คัดกรองตัวบงชี้จากกลุมผูเชี่ยวชาญสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21
ขั้น ตอนที่ 3 สรา งแบบสอบถามปลายปด เก็บ ข อมู ล กับ ผูเ ชี่ ยวชาญสมรรถนะด านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3
ขั้นตอนที่ 4 สรางแบบสอบถามแบบปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating
Scale) เพื่อเก็บขอมูลกับครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวบงชี้โดยใชเทคนิคเดลฟาย โดยคํานวณหา
คามัธยฐาน (Median) ตั้งแต 3.50- 5.00 และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ไมเกิน 1.50
แสดงวาตัวบงชี้ดังกลาวไดรับฉันทามติ (ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสอดคลองกัน)
2. การวิเคราะหประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) สมรรถนะดาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป วิ เ คราะห เ พื่ อ
ตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ (Test of Model Fit) โดยพิจารณาจาก
คา χ 2 /df , ดัชนี Tucker-Lewis Index (TLI), ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit
Index : CFI), ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของการประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation :
RMSEA), ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square
Residual : SRMR)
สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สรุปผลวิจัยไดดังนี้
1. ผลการวิ เ คราะห ตั ว บ ง ชี้ ส มรรถนะด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร (ICT) ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครู สั งกั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษามุ กดาหาร พบว าตั ว บ งชี้ ที่มีความ
เหมาะสมในการบงชี้สมรรถนะครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 มี 3 ดาน
55 ตัวบงชี้ ดังนี้ สมรรถนะดานความรู 19 ตัวบงชี้ สมรรถนะดานทักษะ 24 ตัวบงชี้ และสมรรถนะดานเจตคติ
12 ตัวบงชี้
2. ผลการวิเคราะหโมเดลองคประกอบตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทั้ง 3 ดาน
32 ตัวบงชี้ ไดแก สมรรถนะดานความรู จําวน 10 ตัวบงชี้ สมรรถนะดานทักษะ จํานวน 13 ตัวบงชี้ และ
สมรรถนะดานเจตคติ จํานวน 9 ตัวบงชี้ มีคาเปนบวก มีคาตั้งแต .692 ถึง .985 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ทุกคา โดยคาน้ําหนักองคประกอบเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ สมรรถนะดานความรู สมรรถนะดาน
ทักษะ และสมรรถนะดานเจตคติ มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .985 .950 และ .692 ตามลําดับ มีดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ไดคาไค-สแควร เทากับ 125.194 คาความนาจะ
เปน เทากับ .4531 ที่องศาอิสระ(df) เทากับ 124 คา CFI=1.000 คา TLI= 1.000 คา RMSEA= .004 คา
SRMR= .031 แสดงวาโมเดลมีความตรงเชิงโครงสราง
อภิปรายผล
1. การพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนํามาสราง
กรอบแนวคิดการในการพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่
21 ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผูวิจัยไดนําตัวบงชี้เหลานี้มาสังเคราะห
โดยใชเทคนิคเดลฟาย จากผลการวิเคราะหตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)
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ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทําใหไดตัวบงชี้ที่มีความ
เหมาะสมในการบงชี้สมรรถนะครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 จํานวน 3
ดาน 55 ตัวบงชี้ ไดแก สมรรถนะดานความรู จําวน 19 ตัวบงชี้ สมรรถนะดานทักษะ จํานวน 24 ตัวบงชี้
และสมรรถนะดานเจตคติ จํานวน 12 ตัวบงชี้ ซึ่งครูในยุคศตวรรษที่ 21 ควรมีเพื่อใชในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได
ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ดัง อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2556) กลาวไววาศตวรรษที่ 21 (คศ. 2001-2100) เปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางมากมายไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี ดังนั้นครู
จะต องมี การเปลี่ ย นแปลง จากผู ส อนเป น ผู อํานวยความสะดวก และจากแนวคิ ด ของภาคี เ พื่ อทั กษะแห ง
ศตวรรษที่ 21 ที่ กํา หนดกรอบความคิ ดเพื่ อการเรี ย นรูในศตวรรษที่ 21 กรอบความคิ ด เพื่ อการเรี ย นรู ใ น
ศตวรรษที่ 21 ไดแสดงใหเห็นถึงการบูรณาการระหวาง 3 องคประกอบใหญๆ คือ หนึ่ง วิชาแกนและแนวคิด
สําคัญในศตวรรษที่ 21 (Core Subjects and 21st Century Themes) สอง ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills) ประกอบดวย 3 กลุมทักษะ คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation
Skills) ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information, Media, and Technology Skills) และ ทักษะชีวิตและ
การทํางาน (Life and Career Skills) และสาม ระบบสนับสนุนจําเปน (Supporting Systems) ประกอบดวย
4 ระบบยอย คือ ระบบมาตรฐานและการประเมิน (Standards and Assessment System) ระบบหลักสูตร
และการสอน (Curriculum and Instruction System) ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional
Development System) ระบบสภาพแวดลอมการเรียนรู (Learning Environment System) และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 24) ซึ่งไดกลาวถึงสมรรถนะครูผูสอน จากแนวคิดของ
McClelland นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard ที่อธิบายไววา “สมรรถนะเปนคุณลักษณะของบุคคล
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) และ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน (Other Characteristics) และเปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทํา
ให บุคลากรในองค กรปฏิบั ติ งานได ผลงานที่ โดดเด น กว าคนอื่น ๆ ในสถานการณ ที่ห ลากหลาย ซึ่ งเกิ ดจาก
แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณภายใน (Self-image) และบทบาทที่แสดงออก
ตอสังคม (Social role) ที่แตกตางกันทําใหแสดงพฤติกรรมการทํางานที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
โดยสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอความสําเร็จของสวนราชการ
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริรัตน จันมะณี (2552 : 60-109) ซึ่งไดสรุปกรอบ
สมรรถภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรูของอาจารย ออกเปน 3 ดาน คือ
ดานความรู ดานทักษะปฏิบัติ และดานเจตคติ สอดคลองกับ ขวัญจิต ธรรมศิรารักษ (2554 : 95-109) ตัว
บงชี้สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งไดแก สมรรถนะดานการสื่อสาร สมรรถนะ
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะดานการพัฒนาตนเอง สมรรถนะดานการทํางาน สมรรถนะดาน
การแกปญหา สมรรถนะดานการวิจัย สมรรถนะดานการประยุกตใชตัวเลข และสมรรถนะดานการจัดการ
ภารกิจ สอดคลองกับสายฝน เปาพะเนา (2554 : 87-100) ไดสรุปไวเกี่ยวกับสมรรถนะที่จําเปนตอการใช
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู ไวซึ่งไดแก สมรรถนะดานความรู สมรรถนะดานทักษะ
และสมรรถนะดานเจตคติ สอดคลองกับ เชษฐา อาษาราช (2557 : 49-64) พบวาตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญ
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ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไดพัฒนาขึ้นมีจํานวน 3 ดาน ซึ่งประกอบดวย ดานความรูทางเทคโนโลยี
ดานทักษะทางเทคโนโลยี และดานเจตคติทางเทคโนโลยี
2. จากผลการวิเคราะหโมเดลองคประกอบตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร (ICT) ในศตวรรษที่ 21 ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทั้ง 3 ดาน
32 ตัวบงชี้ ไดแก สมรรถนะดานความรู จําวน 10 ตัวบงชี้ สมรรถนะดานทักษะ จํานวน 13 ตัวบงชี้ และ
สมรรถนะดานเจตคติ จํานวน 9 ตัวบงชี้ จากผลการวิเคราะหสมรรถนะทุกดานมีคาเปนบวก มีคาตั้งแต .692
ถึง .985 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา โดยคาน้ําหนักองคประกอบเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ
สมรรถนะดานความรู สมรรถนะดานทักษะ และสมรรถนะดานเจตคติ มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .985
.950 และ .692 ตามลําดับ มีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ไดคาไค-สแควร
เทากับ 125.194 คาความนาจะเปน เทากับ .4531 ที่องศาอิสระ(df) เทากับ 124 คา CFI=1.000 คา TLI=
1.000 คา RMSEA= .004 คา SRMR= .031 แสดงวาโมเดลมีความตรงเชิงโครงสราง
ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุงเจริญ และวรางคณา ทองนพคุณ (2555 :
6) ที่ไดกลาวถึง การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 วาเปนการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรู โดย
รวมกันสรางรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดย
เนนที่องคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเรียน P21 ซึ่งไดพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองคความรู ทักษะเฉพาะดาน ความชํานาญการและความรูเทาทัน
ดานตางๆ เขาดวยกัน เพื่อความสําเร็จของผูเรียนทั้งดานการทํางานและการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของภรณี หลาวทอง และคณะ (2554 : 84-108) ซึ่งไดศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะดาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของอาจารย ผู ส อน สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
สอดคลองกับงานวิจัยของเขมนิจ ปรีเปรม (2554 : 72-78) ที่ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของผูบริหาร และสอดคลองกับ นันทิยา ไชยมัชฌิม (2557 : 118133) ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร ดานการวัดและ
ประเมินผลการคิดวิเคราะห ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ไดกลาวไววาในการพัฒนาสมรรถนะครู
วิทยาศาสตร ดานการวัดและประเมินผล การคิดวิเคราะห นั้น ครูมีความตองการจําเปนที่ควรไดรับการพัฒนา
ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจ ดานทักษะปฏิบัติ และดานคุณลักษณะสวนบุคคล
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1.1 ในการทํางานวิจัยครั้งนี้พบวา มีตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ในศตวรรษที่ 21 ไดแก สมรรถนะดานความรู เชน ความรูในการเชื่อมตอสัญญาณอุปกรณโทรศัพท
เคลื่อนที่ยังอินเตอรเน็ต ความรูเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณตอพวงประเภทตางๆ และความรูเกี่ยวกับการดูแล
รักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ สมรรถนะดานทักษะ เชน สามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
ได อย า งถู กวิ ธี สามารถใช งานอุ ป กรณ ต อพ ว งประเภทต า งๆ ได และความสามารถในการเชื่ อ มต อระบบ
อินเตอรเน็ต สมรรถนะดานเจตคติ เชน ตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตระหนักและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางที่ถูกตอง ไมขัดตอศีลธรรมและหลักกฎหมาย และมีความสนใจ
ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักตัวบงชี้สูงในแตละ
ดาน ควรมีการนําองคประกอบนี้มาใชในการฝกอบรมและพัฒนาความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสาร ใหกับครูผูสอนดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา ควรใหการสนับสนุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ
1.2 กรอบจากการวิจัยในครั้งนี้ ไมใชแบบประเมินเปนเพียงแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของครูผูสอน ผูที่ตองการนําไปใชสามารถเลือกออกแบบวิธีการให
เหมาะสมกับบุคลากรในการทํางานของแตละหนวยงานเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ไดตามความ
เหมาะสม
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดสมรรถนะตามตัวบงชี้ทั้ง 32 ตัวบงชี้ และใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาความรูความสามารถของครูผูสอน ไดนําไปใชในการปรับปรุง และพัฒนางานในดานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนากรอบและรูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาตอไป โดยรูปแบบ
การวิจัยอาจใชการสัมภาษณ หรือ การสนทนากลุม
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