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 การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศกึษาวิชาชีพครู  เปนหลักสตูรที่มุงเนนการเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
ไอซีทีทั้งทางดานความรู  ทักษะและเจตคติ โดยการพัฒนาหลักสตูรเสริมในครั้งนี้ไดพัฒนาตาม
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน  ดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร  
งานวิจัยที่เกี่ยวของและการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญทางดานไอซีที เพ่ือกําหนดสมรรถภาพ
ทางดานไอซีทีสําหรับนักศกึษา ซ่ึงไดผลสรุปวาสมรรถภาพทางดานไอซีทีที่นักศกึษาวิชาชีพครูขาด
และควรไดรับการเสริมสราง  ไดแก  ความรู  ทักษะและเจตคตทิางดานไอซีที จากนั้นจึงไดนําขอมูล
ดังกลาวมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสรมิ 
 ข้ันตอนที่ 2  การสรางหลักสูตรเสริม  เปนการพัฒนาโครงรางหลักสูตเสริมใหสอดคลอง
กับขอมูลพ้ืนฐาน  โดยในหลักสูตรเสริมประกอบดวยหลักการและเหตุผล  แนวคิดพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรเสริม  วตัถุประสงคของหลักสูตรเสริมและโครงสรางของหลักสูตรเสริม หลักสูตรนี้มี 
4 หนวยการเรียน  เน้ือหาในหลักสูตรครอบคลุมสมรรถภาพทางดานไอซีทีและกิจกรรมการเรียน
การสอนมุงเนนการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ  แลวนําโครงรางหลักสูตรเสริมไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคลอง  พบวา  ทุกองคประกอบของหลักสูตรเสริมเหมาะสมและ
สอดคลองกับนักศึกษาและสมรรถภาพทางดานไอซีที จากนั้นจึงนําขอมูลจากการประเมินโครงราง
หลักสูตรเสริมมาปรับปรุง  เพ่ือใหโครงรางหลักสูตรเสรมิเหมาะสมยิ่งขึ้น   
 ข้ันตอนที่ 3  การตรวจสอบประสิทธภิาพของหลักสูตรเสริม  นําโครงรางหลักสูตรที่
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกบักลุมตวัอยาง  ซ่ึงเปนนักศึกษาวิชาชพีครูชั้นปที่ 3 ในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครปฐม  จํานวน 26 คน  รูปแบบการทดลองใชหลักสตูรเสริมเปนแบบกลุมเดียวทดสอบ
กอนหลัง ซ่ึงผลการทดลองพบวา  สมรรถภาพทางดานไอซีทีภายหลังการทดลองใชหลักสตูรเสริมสูง
กวากอนการทดลองใชหลกัสูตรเสริมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ซ่ึงแสดงวา หลกัสตูรเสริมที่พัฒนาขึ้น
สามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางดานไอซีทีสําหรับนักศึกษาได 
 ข้ันตอนที่ 4  การปรับปรุงหลักสูตรเสริม  จากผลการประเมินการทดลองใชหลักสูตรเสริม
พบวา  ทุกองคประกอบของหลักสูตรเสรมิมีความเหมาะสม  แตอยางไรก็ตามภายหลังการทดลองใช
หลักสูตรเสริมไดมีการปรับปรุงหลักสูตรโดย ขยายเวลาการปฏิบัติกิจกรรม  ปรับปรุงภาษาที่ใชและ  
ปรับขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมใหมีความตอเน่ืองกัน  
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 The enrichment curriculum development aims to enhance information communication 
technology (ICT) competency for students of the teaching profession. The enrichment 
curriculum is to enhance all knowledge skills and attitude. According to research and 
development models, this curriculum was developed through 4 stages as follows:  
 Stage 1 : Surveying Fundamental Data. In order to define ICT competency for 
Students, the researcher collected data from related materials, and in-dept interview 
technique. It has been concluded that ICT competency students needed to include 
knowledge skills and attitude  in ICT. 
 Stage 2 : Drafting the Enrichment Curriculum. The curriculum was drafted 
according to the fundamental data, which consisted of principle and rationale, fundamental 
concepts, objectives and structure. The curriculum consisted of 4 Learning units. The 
contents in this curriculum covered ICT competency. Learning and teaching activities were 
focus on action learning. Appropriatness and relevancy of curriculum were assessed by 
experts. Information from the assessment  was utilized to improve the drafted curriculum.  
 Stage 3 : Testing the Efficiency of the Enrichment  Curriculum. One – Group 
Pretest – Posttest was used with the third year students in Nakhon Pathom Rajabhat 
University of 26 persons. The results show that posttest scores of ICT competency was 
higher than pretest with statistical significant sign. This indicated that enrichment curriculum 
could enhance ICT competency for Students. 
 Stage 4 : Revising the Enrichment Curriculum. The evaluation results obtained 
from the tests in the third stage have shown that all components of the curriculum were 
appropriate. Furthermore, the curriculum was revised by increasing time for practice 
activities, improving the used language, and adjusting activity steps to be consistent. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จอยางสมบูรณไดดวยความเมตตาและเอาใจใสอยางดียิ่ง  
ตลอดจนการใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งจากคณะกรรมการผูควบคุมปรญิญานิพนธ  ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  วงษใหญ  ประธานกรรมการที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ  วาทีร่อยตรี ดร.มนัส  บุญประกอบ  และอาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา กรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ  ที่ไดใหความเมตตากรณุาเปนที่ปรึกษาและใหความชวยเหลือชีแ้นะแนวทางในสิ่งที่
เปนประโยชนตอการศึกษาและการทาํปริญญานิพนธน้ีดวยความเอาใจใสมาโดยตลอด  รวมทั้ง     
ดร.ศรีสมร  พุมสะอาด  และผูชวยศาสตราจารย ดร.องอาจ  นัยพัฒน กรรมการสอบปริญญานิพนธ
ที่กรุณาใหขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ิมเติมแกผูวิจัย  ทาํใหปริญญานพินธฉบบัน้ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุทุกทานเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยและกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูตาง ๆ 
ใหกับผูวิจัย  และขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน  ซ่ึงไดใหความอนุเคราะหในดานขอมูลที่เปน
ประโยชนเพ่ือการวิจัย  ตลอดจนการใหความชวยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและโครงราง
หลักสูตร 
 ขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  คณะครุศาสตร  นักศึกษาวิชาชีพครู
ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดี
ตลอดระยะเวลาที่ทําวิจัย ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ใหการสนับสนุน
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกแกผูวิจัย  ขอบคุณญาติพ่ีนองรวมทั้งเพ่ือน ๆ และบุคคลอีกหลาย
ทานที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่น้ีที่ไดใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจมาโดยตลอด 
 ประโยชนอันพึงไดรับจากปริญญานิพนธฉบับน้ีขอมอบเปนสิ่งบูชาแดบุพการีและครู
อาจารยซ่ึงเปนผูวางรากฐานการศึกษาใหแกผูวิจัย รวมถึงผูมีพระคุณทุกทานที่ไดใหกําลังใจและให
การสนับสนุนผูวิจัยดวยดีมาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง  
ในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไดกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่สามารถประมวลผลขอมูลขาวสารไดเรว็และ
สื่อสารกันไดสะดวก เทคโนโลยีที่กลาวถึงรวมเรียกวา ICT - Information and Communication 
Technology   จึงมีบทบาททีส่ําคญัตอการศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะการประยุกตใชในระบบ
การศึกษาสมยัใหม  ทําใหโลกในปจจุบันเปนโลกที่ไรพรมแดน มีการแลกเปลีย่นเรียนรูขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ กันอยูตลอดเวลา  นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังไดเขามามีบทบาทในชวีิตประจําวัน
และการปฏบิตัิงานขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ทําใหทุกฝายใหความสําคัญตอการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดังจะเห็นไดจากการกําหนดยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติซ่ึงไดมีการประกาศใชนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะแรกภายใตนโยบาย 
IT 2000  โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติไดเสนอภารกิจหลักเบื้องตนทีรั่ฐควร
ดําเนินการโดยเรงดวน 3 ประการ  ไดแก  การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติ  การ
ลงทุนในดานการพัฒนาคุณภาพของพลเมืองและการลงทุนในการบริหารและการบริการภาครฐัที่ดี 
(คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาต.ิ 2545: ออนไลน)  ทั้งน้ี  โดยมีกลยุทธในการบรรลุ
เปาหมายดังกลาวไดแก  นโยบายดานโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ    โดยเรงรัดพัฒนาและขยาย
ระดับการสื่อสารในชนบทไทย รวมทั้งทบทวนและปฏรูิปกฎหมายโทรคมนาคมและกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเรงผลิตบุคลากรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางจริงจังในทุกระดับและนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและการปรบัปรุงบทบาทของ
ภาครัฐเพ่ือการบริหารที่ดีขึ้นและเพื่อสรางฐานอุตสาหกรรม สารสนเทศที่แข็งแกรงโดยดําเนิน
โครงการระบบสารสนเทศภาครัฐใหครอบคลุมทัว่ประเทศ 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดตระหนักถึงบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปและความสําคัญที่จะตองมีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในและตางประเทศ  จึงไดจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศในระยะที่สอง  
ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2544-2553)  หรือ  IT 2000  โดยใหความสําคัญกับบทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเครื่องมือในการขบัเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม  โดยเนนการประยุกตใชในสาขาหลักที่เปนเปาหมายของการพัฒนาอยางคํานึงถึงความ
สมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม  กรอบนโยบายดังกลาวนั้นสามารถแบงออกไดเปน 5 
องคประกอบ  ซ่ึงประกอบดวย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพฒันาภาครัฐ   (e-Government) 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการพาณิชย (e-Commerce) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
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การพัฒนาดานอุตสาหกรรม (e-Industry) เทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาดานการศึกษา (e-
Education)และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การพัฒนาดานสังคม (e-Society) 
 จากนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา (e-Education) ขางตน
สงผลใหคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา พ.ศ. 2544 - 2553 ไว 6 ยุทธศาสตรประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 
การบริหารนโยบายและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานสารสนเทศเพื่อการศึกษา ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรที ่4 การ
พัฒนาสาระทางการศึกษาและการสรางความรู ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเสมอภาคในการ
เขาถึงและใชประโยชนสาระการศึกษาเพือ่การเรียนรูและยุทธศาสตรที่ 6   การสรางเครือขายการ
เรียนรู (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแหงชาต.ิ 2544: 48-50)   

จากยุทธศาสตรที่ไดนําเสนอไปแลวขางตนแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา  อิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดสงผลตอการบรหิารจัดการการศึกษามากขึน้  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9  
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตราที่ 63 ถึง 69  ซ่ึงกลาวถึง  การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2545: 30-31)  ตั้งแตการจัดสรรคลื่นความถี่  การ
สนับสนุนการผลิต  การพัฒนาบุคลากร   สิทธิในการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี  การ
ระดมทุนเพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการศกึษา ตลอดจนการจัดตั้งหนวยงานกลางทาง
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  จากยุทธศาสตรและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวขางตน
สงผลใหบุคลากรทางการศกึษา โดยเฉพาะครผููสอนจําเปนตองตระหนักและยึดถือภารกิจดังกลาว
เปนภารกิจสําคัญ  เน่ืองจากครูผูสอนเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอนโดยตรงและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดเขามามีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนของครู
อยูตลอดเวลา  ทําใหครูไมสามารถหลีกเลี่ยงกระแสของการเปลี่ยนแปลงและอิทธพิลของเทคโนโลยี
สารสนเทศได ครูจึงจําเปนตองเสริมสรางสมรรถภาพของตนเองทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) เพ่ือกอใหเกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  โดยครูควรมีความรูและ
ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับสูง รวมถึงความเขาใจใน
พัฒนาการของการใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน เน่ืองจากสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะชวยใหผูสอนมีความรูอยางกวางขวาง       มีวิสัยทศันกาวไกล
เพ่ือสามารถเปนผูแนะนําแกผูเรียนได  โดยมีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักสําคัญในการเขาถึง
ทรัพยากรการเรียนรู การเตรียมแผนการสอนและติดตอสื่อสารกับผูปกครอง  นักเรียนและผูบริหาร 
 นอกจากครูจะมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหกับผูเรียนแลว  ครูจะตอง
พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพควบคูไปดวย เพ่ือใหตนเองมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู  
สามารถศึกษาคนควา  เรยีนรูที่จะปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  แกปญหา  และหากจะพิจารณาถึง
สภาพการณพัฒนาวิชาชพีครู  ในระยะที่ผานมาจากรายงานการสังเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยสํานักงานโครงการพิเศษเพื่อการปฏิรูปการฝกหัดครู พัฒนาครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา (สปศ.)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ระบวุา  สภาพวชิาชีพ
ครูน้ัน ประสบปญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ปญหาคุณภาพครูปรากฏอยูในระบบการผลิตครู  
การใชครู  การพัฒนาครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู  นับตั้งแตการขาดกลไกประสาน
ระหวางหนวยผลิตครูและหนวยใชครู  สงผลใหการผลิตครขูาดทิศทางที่ชัดเจน  งานผลิตครูไดรับ
การพัฒนานอยและดําเนินการภายใตกรอบทรัพยากรทีจํ่ากัดและบุคลากรเดิม  การจัดการศึกษา
ของหลักสูตรเนนภาคทฤษฏี  เน้ือหาและการเรียนในชั้นเรียนมากกวาการฝกปฏิบัติ  การจัดการ
เรียนการสอนไมเนนการสรางสรรคใหผูเรยีนคิดวิเคราะห   ศึกษาคนควาดวยตนเอง  สวนใหญใช
วิธีการสอนแบบเดิมมากกวาการติดตามความกาวหนาใหม ๆ สรางองคความรูใหมเพ่ือนํามาปรบัปรุง
การเรียนการสอน  สวนกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาครูยังขาดการประสาน
กับแกนนํานักวิชาการทองถิน่และชุมชน   ทําใหบัณฑิตครูไมสามารถเรียนรูและพัฒนาวิชาชพีของ
ตนใหเหมาะสมและนอกจากนี้  หลกัสูตรการผลิตครยูังขาดความเปนเอกภาพ  ในสวนของการใชครู  
พบวา มีการพัฒนาครูประจําการโดยการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนสมรรถภาพที่สําคัญนอยกวารอยละ 50  
นอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวคิดวา  เปาหมายของการผลิตครูน้ันจะตองเปนการผลิตครใูหมีความรู
ความสามารถอยางแทจริงและจะตองมีการเปลี่ยนแปลงการฝกหัดครูทั้งระบบ  สงเสริมสนับสนนุให
เกิดระบบการฝกหัดครูที่หลากหลาย  ทั้งน้ีบทบาทครูในฐานะเปนผูบอกและตัวแทนของความรูใน
อดีตจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง ครูควรมีบทบาทใหมคือ นักสอนที่เนนการสอนในลักษณะชี้แนะ
กระบวนการเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูแกผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2538: 2-4) 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการ
สอนอยางมาก  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชสําหรบัติดตอแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารเพื่อการศึกษาจากแหลงการเรียนรูที่อยูหางไกล  โดยอาศัยอุปกรณสือ่สารโทรคมนาคม     
ซ่ึงในอนาคตขางหนาจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กันมากขึ้น วิวัฒนาการ
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วเปนปจจัยผลักดันสําคัญตอลักษณะการเรียนการสอนและบทบาทหนาทีข่องครู
และผูเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับที่  โจนส (Jones. 2002: 1-7) ที่กลาววา การพิจารณารับนักศกึษาครู
เขาทํางาน  คุณลักษณะหนึ่งที่สําคัญของครูใหมคือ  ทักษะทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  เน่ืองจากการมีทักษะทางดาน ICT จะทําใหครูสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ได
อยางรวดเร็วและยังเปนการพัฒนาทักษะดานการสอนของครูดวย ดังน้ันกลไกสําคญัตอการปรับเปลี่ยน
ที่ลงตวัตอการเรียนการสอนในบริบทใหมน้ี คือ ความสามารถหรือสมรรถภาพของครูในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หากครูมีความสามารถหรือสมรรถภาพในเรื่องดังกลาว
แลว  ครูกย็อมสามารถที่จะแสวงหาและถายทอดองคความรูทีต่นเองมีอยูสูผูเรียนได สอดคลองกับที ่  
กิดานันท  มลิทอง (2548: 45) ไดกลาวไววา ครูไมมีความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอยางเพียงพอ อันจะทําใหการสอนไมไดผลตามวตัถปุระสงคที่ตั้งไว  ประกอบกับการ
ศึกษาวิจัยของ ชมพูนุท  รวมชาติ (2548) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชพีครูใน
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ทศวรรษหนา (2550-2559) พบวา คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตจะประกอบ 4 ดานที่
สําคัญคือ   
 1.  ดานความรูในวิชาชีพ  ไดแก  ความรูในดานผูเรียน  การวิจัย  การวัดและประเมินผล  
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จิตวิทยา  หลักการศึกษา  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 2.  ดานคุณลักษณะความเปนครู  ไดแก คุณธรรมจริยธรรม  บุคลิกภาพและจรรยาบรรณ 
 3.  ดานทักษะวิชาชีพครู  ไดแก  ทักษะทางดานการสื่อสาร  การจัดการเรียนรู  การวิจัย  
เทคโนโลยีและการสื่อสารและการแนะแนว  
 4.  ดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน   
 นอกจากนั้นแลวยังพบวา ในสภาพสังคมปจจุบันบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความรู  ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ยังมีจํานวนนอย รวมทั้งการขาด
แคลนบัณฑิตครูที่มีสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ (พิเชฐ  ดุรงคเวโรจนและคณะ. 2543: 14-15)   

จากสภาพปญหาดังกลาวจะเห็นไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เปน
ทักษะทางวิชาชีพครูที่จําเปนสําหรับครูในอนาคต  แตในปจจุบันกลบัพบวา  บัณฑิตครทูี่ขาดความรู 
ทักษะและเจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)มีอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงปญหา
ดังกลาวเปนปญหาหนึ่งที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของชาติ เน่ืองจากใน 
ขณะที่สังคมไทยกําลังเปลี่ยนแปลงแตบรรทัดฐานแหงวิชาชีพครกู็ยงัคงเปนสัจธรรมอยูในสังคมไทย 
ครูที่สังคมไทยพึงประสงคนอกจากจะมีบรรทัดฐานแหงวิชาชีพครแูลว  ในยุคสมยัของโลกแหงขอมูล
ขาวสาร  ครยูังตองพัฒนาตนเองใหทันตอความความกาวหนาทั้งทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม
และการเมืองอยูเสมอดวย ในดานความกาวหนาทางวิทยาการนั้นไดหมายรวมถึง ความรู 
ความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดวย  ดังน้ันทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเปนทักษะหนึ่งที่จําเปนตอการพัฒนาตนและการ
พัฒนาการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครทูี่จะตองออกไปประกอบอาชพีครูตอไป  นอกจากนั้นนักศึกษา
วิชาชีพครยูังตองมีทักษะการแสวงหาความรู  การสรางผลิตภัณฑความรู  การจดัเก็บและการคนคืน
ความรู  การแลกเปลีย่นความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การบูรณาการความรู  การสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน และจากผลการสมัมนาในประเด็นจะเตรียมครูกันอยางไร  พบวา  ครใูนโลกยุคโลกาภิวัฒน
จะตองเปนทั้งผูใหความรู  ผูใหเครื่องมือแสวงหาความรู  และเปนผูจุดไฟแหงการเรียนรู  ฉะนั้นครู
จะตองเปนผูรอบรูในเนื้อหาวิชา  ครูจะตองแตกฉานในทักษะและวธิีการแสวงหาความรูสมัยใหมและ
เปนผูที่มี   หูตากวางขวางเกี่ยวกับแหลงความรูตาง ๆ อีกทั้งยังตองเปนนักจิตวิทยาชั้นดีทีส่ามารถ
กระตุนความใฝรู  ใฝเรียนใหผูเรียนอีกดวย ครูจะตองเปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
และตองติดตามความกาวหนาในเทคนิควธิีการสอนตาง ๆ อยูตลอดเวลา (ธีรศักดิ์   อัครบวร. 2544: 17)  
 การมุงพัฒนาคุณภาพของครูใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของ
การจัดการเรียนรู  การแสวงหาความรูดวยวิทยาการใหม ๆ เพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู อันจะนําไปสูการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพนั้น  ควรจะเริ่มตนตั้งแตกระบวนการในการ
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ผลิตครู  เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาวิชาชพีครู  ตลอดจนถึงบัณฑิตครูใหออกไปสูสังคม
ในอนาคต  ที่จะเปนบคุคลที่มีสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึง
ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเจตคติทางบวกตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของคารบิแลน (Kabilan. 2004) ที่ไดศึกษาเกีย่วกบั การพัฒนาครูเพ่ือ
ไปสูการเปนผูเชี่ยวชาญดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร พบวา การที่ครูจะกาวไปสูการเปน
ผูเชี่ยวชาญดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดน้ัน ครูจะตองประกอบดวยสมรรถภาพที่สําคญั 5 
ประการดังน้ีคือ 
  1.  แรงจูงใจหรือเจตคตใินการปฏิบัติงาน 
  2.  ความรู  ความเขาใจและทักษะดานเทคโนโลยี 
  3.  การเรียนรูดวยตนเอง 
  4.  การปฏิสัมพันธกับบคุคลอ่ืน   
  5.  การตระหนักถึงความสาํคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)   

 ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพครูและการผลติครจึูงควรใหความสําคัญ
ตอคณุภาพ  คุณลักษณะและสมรรถภาพที่พึงประสงคของบัณฑิตครูที่จะออกไปปฏิบตัิหนาที่ครูใน
สังคมตอไป โดยควรใหความสําคัญตอการพัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) กับนักศึกษาวิชาชีพครู  เพ่ือบัณฑติครเูหลานี้จะไดนําความรู  ทักษะความสามารถที่
ตนเองมีอยูไปใชในการปฏบิตัิงาน    
 จากสภาพปญหาและการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาในสังคมไทย และความจําเปน
ดังกลาวขางตน  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใหกับนักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
เพ่ือใหนักศึกษาวิชาชีพครูเปนบุคคลที่มีสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
และสามารถนาํความรูและทกัษะที่จําเปนดังกลาวไปใชในการปฏิบตังิานของตนใหมีประสิทธิภาพ   
ประกอบกับงานวิจัยของสนัุนท สังขอองและคณะ (2544) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพ
ครูในการสรางและใชหลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการในระดับประถมศึกษา  โดยใชการฝกปฏิบัติ
ในการพฒันาสมรรถภาพครู  โดยการฝกปฏิบัติดังกลาวประกอบดวยขั้นตอนที่สาํคัญ 4 ขั้นดังน้ีคือ  
การใหความรูแกครู  การใหครูฝกปฏบิัติ  การทดลองปฏิบัติในสถานการณจริงและการประเมิน
ติดตามผล แสดงใหเห็นวากระบวนการในการพัฒนาสมรรถภาพของครู ควรเปนกระบวนการที่ใช
การฝกปฏิบตั ิ ดังน้ันในการพัฒนาหลักสูตรเสริมในครัง้น้ี ผูวิจัยจะนําแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูจาก
การปฏิบตัิมาเปนแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอน เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูเน่ืองจากผูวิจัยเห็นวาการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจะเปนการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีและการปฏบิัติไดอยางเหมาะสม เปนการ
คลองรวมความรูใหมหรือประสบการณใหมเขากับความรูเดิมหรือประสบการณเดิม  ซ่ึงจะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคล  โดยสิ่งที่ไดเรียนรูจะมุงเนนไปที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูการ
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ปฏิบัตติอไป  จึงกอใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาที่เหมาะสมและสนับสนุนตอบริบททางสังคม 
ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาสมรรถภาพที่มุงเนนการใชการปฏิบัติ   เพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคล 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสรมิเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทาง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  โดยมีวัตถุประสงค
เฉพาะดังน้ี 
  1.  เพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่
จําเปนสําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู
  2.  เพ่ือสรางหลักสูตรเสริมในการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู
  3.  เพ่ือทดลองใชหลักสตูรเสริมที่สรางขึน้และประเมินผลการใชหลักสูตร 
  4.  เพ่ือปรับปรุงแกไขหลักสตูรเสริมใหมีความสมบูรณ 
 

  ความสําคัญของการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ูมีความสําคัญดังน้ี 
 1. ไดหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู ที่มีคณุภาพและมีกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรที่เปนระบบ
และสอดคลองกับความตองการของนักวิชาการ  ผูเกี่ยวของกับการผลิตครูและนักศึกษาวิชาชีพครู 
ซ่ึงสามารถนําไปปรับใชกับนักศึกษาวิชาชีพครูในชั้นปอ่ืน ๆ และสถาบันการศึกษาอ่ืนได 
 2. เปนแนวทางใหกับผูที่เกี่ยวของกับการผลิตครูและการพัฒนาวิชาชีพครูนําไปใชในการ
วิจัยและพัฒนาสมรรถภาพทางดานอ่ืน ๆ  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูตอไป 
 3. เปนการเริ่มตนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสมรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 ในการวิจัยครัง้น้ีมีขอบเขตดังน้ี  
  1.  หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  มุงเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานเทานั้น  
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  2.  ในการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานตามขั้นตอนของการวิจัยน้ัน  ผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่จําเปนสําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู  ประกอบดวย  ผูเกี่ยวของกับการผลติครู  ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  และผูเชีย่วชาญทางดานเทคโนโลยทีางการศึกษา 
  3.  กลุมตวัอยางที่ใชในการทดลองหลักสตูรเสริม ไดแก นักศึกษาวชิาชีพครูชั้นปที่ 3  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

นิยามศัพท 
 สมรรถภาพ  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวย  ความรู  ทักษะและเจตคติ  โดยความรู  หมายถึง  ความรูที่
บุคคลไดเรียนรูมา  ขอมูลขาวสาร  ความเขาใจของบคุคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ   ทักษะ  หมายถึง  สิ่งที่
บุคคลกระทําไดและฝกปฏบิัติเปนประจําจนเกิดความชํานาญและเจตคติ  หมายถงึ  คุณลักษณะของ
บุคคลซึ่งเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบคุคลนั้น 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง  การใชสื่อคอมพิวเตอร  อุปกรณ
ซอฟตแวรและอุปกรณรวมในการทํางานเพื่อประมวลผลขอมูล  จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สบืคน
ขอมูล  นําเสนอขอมูล  รวมถึงการใชเครือขายและเทคโนโลยีรูปแบบตาง ๆ  ในการสื่อสารความเร็ว
สูงเพ่ือรับสงขอมูลขาวสารดวยความสะดวกรวดเร็ว 

สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนักศึกษาวชิาชีพครู  
หมายถงึ ความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพครูทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการงานโรงเรียน  
การพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธภิาพ  ซ่ึงประกอบดวย  ความรู  ทักษะและ
เจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   

1.  ความรู  หมายถึง เน้ือหา  สาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่
นักศึกษาวชิาชีพครไูดเรียนรูมา  รวมทัง้ขอมูลขาวสารและความเขาใจของนักศึกษาที่มีตอเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึงจะประกอบดวย  เน้ือหา  สาระทั่วไปเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สถาปตยกรรมขอมูล  เทคโนโลยีการสื่อสาร  การออกแบบการ
เรียนการสอนบนเวบ็ 

2. ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชความรูและความชํานาญ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  ซ่ึงเกิดจากการฝกฝนและปฏิบัติมาเปนอยางดี
จนเกิดความชํานาญ  ประกอบดวยทักษะดาน  
 2.1  การแสวงหาความรู   หมายถึง  ความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพครูในการ
กําหนดสิ่งที่ตองการที่จะเรียนรู  แหลงการเรียนรูและสามารถสืบคนขอมูลที่ตองการจากแหลงขอมูล
ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอ่ืน 
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2.2  การสรางผลิตภัณฑความรู  หมายถึง  ความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพครใูน
การวิเคราะห  สังเคราะหความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา  สืบคน  รวบรวมมาสรางเปนความรูทีมี่
ความถูกตอง 

 2.3  การจัดเก็บและการคนคืนความรู  หมายถึง  ความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพ
ครูในการจัดเก็บขอมูลไดอยางปลอดภัยและงายตอการคนคืน  เปนระบบดวยรูปแบบที่หลากหลาย 

2.4  การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  หมายถึง  ความสามารถของ
นักศึกษาวิชาชีพครูในการระดมความคิดและประสบการณของตนหรือกลุมออกมาแลกเปลีย่นเรียนรู
แบงปนและแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกับบุคคลอ่ืน 

2.5  การบูรณาการความรู  หมายถึง  ความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพครใูนการนํา
ขอมูลที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเพื่อการนําไปใช  โดยการสรุป  เปรียบเทียบ
เชื่อมโยงขอมูลอยางเปนระบบ  รวมทั้งแปลงขอมูลเปนสารสนเทศและนํามาบูรณาการไดอยางเหมาะสม 

 2.6  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน หมายถึง  ความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพครใูนการ
ถายทอด  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ขอเท็จจริงหรือความรูสึกกับบคุคลหรือกลุมไดอยางถูกตองและ
แมนยํา  รวมถึงการใหความรวมมือและความชวยเหลอืตอบุคคลหรอืกลุมดวย 

3.  เจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง  คุณลักษณะสวน
บุคคล ซ่ึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมใหแสดงออกถึงการเห็นคุณคา  เห็นประโยชน  สนใจ  ใสใจ 
มุงม่ัน โดยนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีเจตคติทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
จะแสดงออกดังตอไปน้ี 

 3.1  สนใจ ใฝรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 
  3.2  ฝกฝนและปฏบิัติกิจกรรมการเรียนสม่ําเสมอ  
  3.3  สรางสรรคผลงานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  3.4  พยายามแกปญหาที่เกดิขึ้นขณะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  3.5  มีความมัน่ใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 หลักสูตรเสรมิ  หมายถึง  ประสบการณการเรียนรูที่จัดขึ้นเพ่ือเสริมหลักสูตรเดิมที่มีอยู  
หลักสตูรเสริมจะมีลักษณะทีข่ยายออกทั้งแนวกวางและแนวลึกมากกวาหลักสตูรปกต ิ โดยจุดมุงหมาย
ของหลักสตูรเสริมจะกําหนดขึ้นตามคุณลักษณะทีต่องการใหเกดิกับผูเรียนและเน้ือหาอาจมีนอกเหนือ 
จากหลักสตูรปกติหรือมีเน้ือหาคาบเกี่ยวกับหลักสตูรปกติ แตจะมีความลึกและความหลากหลาย
มากกวาหลักสูตรปกติ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนทัง้ทฤษฎีและการปฏิบัติและมีการ
ประเมินผลดวยเครื่องมือที่หลากหลาย 
 การเรียนรูจากการปฏิบัติ  หมายถึง  การเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางความรู  
ความสามารถ ทักษะ  เจตคติ  คิดแกปญหาของตนเองและแสวงหาคําตอบไดดวยตนเอง  โดยการ
ลงมือปฏิบัติกระทําจริง   
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 การประเมินดวยเทคนิคหลายวิธี หมายถึง การประเมินโดยการใชเครื่องมือหรือวิธีการ
หลาย ๆ ชนิดผสมกัน  เชน  การใชการทดสอบ  การสัมภาษณ  รวมกับการสังเกตพฤติกรรม  การ
แสดงบทบาทสมมติ  การฝกปฏิบัตใินกิจกรรมตาง ๆ  
 นักศึกษาวิชาชีพครู  หมายถึง นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
(หมวดวิชาชพีครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางสาํหรับการ
พัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
โดยนําเสนอในประเด็นตาง ๆ  ที่เกี่ยวของดังน้ี 
 1.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพและสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ของครู 
  ความหมายและลักษณะของสมรรถภาพ 
  สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครู 
  การพัฒนาสมรรถภาพ 
  การประเมินสมรรถภาพ 
 2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการศกึษา 
  ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการศึกษา 
  ลักษณะของเทคโนโลยีกับการเรียนรู 

ความสําคัญและองคประกอบของการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ของครู  
จุดมุงหมายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เพ่ือการเรียนการ
สอนในประเทศไทย 

  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรยีนการสอน 
 3.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู 
  แนวคิดการจัดการความรู 
  ความหมายของการจัดการความรู 
  องคประกอบและกระบวนการของการจัดการความรู 
  เทคโนโลยีกบัการจัดการความรู 

ทักษะความรูความสามารถในการจัดการความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 

 4.  คร ูกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  บทบาทของครูผูสอน 
  ทักษะของครูผูสอน 
  ความเชื่อม่ันของครูที่มีตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 



 11 

 5.  แนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูล 
      ความหมายและลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูล 
      การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล 
      บทบาทของสถาปตยกรรมขอมูลบนเวิรลไวรเว็บ 
 6.  แนวคิดเกีย่วกับการเรยีนรูจากการปฏิบัติ  
  ความหมายของการเรียนรูจากการปฏิบตั ิ
     หลักการและแนวคิดของการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ
     องคประกอบของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบตั ิ
     การประยุกตใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
     ขั้นตอนการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ
     การประเมนิการเรียนรูจากการปฏบิัต ิ  
     ประโยชนของการเรียนรูดวยการปฏบิัต ิ
 7.  แนวคิดเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตร 
     หลักสูตรเสริม 
     หลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพ 
 8.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (หมวดวิชาชีพครู) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

1.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถภาพและสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครู 
 ความหมายสมรรถภาพ 
 จากการศึกษาความหมาย ของ สมรรถภาพ (Competency) พบวา  ไดมีผูใหความหมาย
ของสมรรถภาพ  ในมุมมองตาง ๆ ที่นาสนใจดังตอไปน้ีคือ 
 ฮอนบี้ และ ทอมมัส (Hornby; & Thomas. 1989: 53)  ไดกลาวไววา  สมรรถภาพ  
หมายถึง ความรู ทักษะและคุณสมบัติของบุคคลในการบริหารจัดการและการเปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพ 
 โบยาทซิส (Woodruffe. 1992: 16; citing Boyatzis. 1982. The Competent manager.) 
ไดกลาวไววา สมรรถภาพ  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลทีเ่กีย่วของกับแรงจูงใจ  คุณลักษณะ  
ทักษะและการยอมรับในตนเอง  บทบาทในสังคมและความรูของบุคคลซึ่งตองใชในการปฏบิัติงาน
ตามหนาที่  
 วูดรราฟ (Woodruffe. 1992: 17)  ไดกลาวไววา สมรรถภาพ  หมายถึง  กลุมของพฤติกรรม
ตามความตองการของตาํแหนงงานที่จะนําไปสูความสําเร็จในงานและหนาที่ ซ่ึงประกอบดวย  ความรู  
ทักษะและแรงจูงใจหรือคุณลักษณะของบุคคลนั้น 
 ลูซีย และ เรฟซิงรเกอร (Lucia; & Lepsinger. 1999: xiii)  ไดกลาวไววา  สมรรถภาพ  
หมายถึง  ทักษะ  ความรูและคุณลักษณะที่อยูในตวับุคคล  ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคคล  
โดยสมรรถภาพจะชวยสงเสริมใหการปฏิบัติของบคุคลประสบผลสําเร็จ 
 แมคคีแลนด (สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ. 2548: 52; อางอิงจาก McClelland. 1973. Testing 
for Competency Rather than the Intelligence. American Phychologist.)  ไดกลาวไววา  
สมรรถภาพ หมายถึง  คุณลักษณะทีซ่อนอยูภายในปจเจกบุคคล  ซ่ึงสามารถผลักดันใหปจเจก
บุคคลนั้นสรางผลการปฏิบตังิานที่ดีหรือตามเกณฑทีก่ําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ 
 เดชา  เดชะวัฒนไพศาล (2543: 12)  ไดกลาวไววา  สมรรถภาพ หมายถึง  ทักษะ  
ความรูและความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคคลที่จําเปนในการปฏบิัติงานใดงานหนึ่ง  กลาวคือ  
ในการทํางานหนึ่งเราตองรูอะไร  เม่ือมีความรูหรือขอมูลแลว  เราตองรูวาจะทาํงานนั้น ๆ อยางไร 
และเราควรมพีฤติกรรมหรอืคุณลักษณะเฉพาะอยางไร  จึงจะทํางานไดอยางประสบความสําเร็จ   
หรืออาจกลาวไดวา  สมรรถภาพ  น้ัน  หมายถึง  ความสามารถหลักของบุคคลในการปฏิบตังิานให
ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบสนับสนนุ  ซ่ึงหมายถึง  ทักษะ  ความรู  
ความสามารถหรือพฤติกรรมสนับสนุนเพ่ิมเติมจากความสามารถหลัก   
 อุกฤษณ  กาญจนเกตุ (2543: 20) ไดกลาวไววา สมรรถภาพ หมายถึง ความสามารถ  
ทักษะความชาํนาญในดานตาง ๆ ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญทีท่ําใหบุคลากรสามารถกระทําการ
หรืองดเวนการกระทําการในกิจการใด ๆ ใหประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ซ่ึงความสามารถ
เหลานี้ไดมาจากการเรียนรู  ประสบการณ  การฝกฝนและการปฏบิตัิเปนนิสัย   
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 อภิรักษ  วรรณสาธพ (2545: 19) ไดกลาวไววา สมรรถภาพ หมายถึง ทักษะ ความรู  ไป
จนถึงบทบาทในสังคม  บุคลิกภาพและสวนทีล่ึกลงไปจนยากที่จะวัดไดเชน  เจตคติ  คานิยม  
อุปนิสัยและแรงบันดาลใจ  สวนสมรรถภาพหลัก  หมายถึง  สมรรถภาพ ที่เปนแกนหรือแกนหลัก
ขององคกร น้ัน ๆ  ซ่ึงทุกคนในองคกรตองมีคุณสมบัติที่เหมือนกันนี้  เพราะความสามารถหรือ
คุณสมบัติประเภทนี้เปนตวักําหนดหรือผลักดันใหองคกรบรรลตุามวสิัยทัศนและพันธกิจที่วางไว  
ตลอดจนยังเปนการสะทอนถึงคานิยมทีค่นในองคกรมีและถือปฏิบตัิรวมกัน 
 สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ (2548: 52)  ไดกลาวไววา  สมรรถภาพ  เปนองคประกอบของความรู 
ทักษะและเจตคติของบุคคลที่มีอิทธิพลอยางมากตอผลสัมฤทธิข์องการทํางานของบุคคลนั้น ๆ และ
เปนบทบาทหรือความรับผดิชอบ  ซ่ึงสัมพันธกับผลงานหรือความสามารถ  วดัคาเปรียบเทยีบกับ
เกณฑมาตรฐานและสามารถพัฒนาไดโดยการฝกอบรมและการพัฒนา   
 ปยะชัย  จันทรวงศไพศาล (2548: 71)  ไดกลาวไววา  ไมวาสมรรถภาพในรปูแบบใดก็
ตามจะมีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการคือ   
  1.  สมรรถภาพ สวนที่มองเห็นไดชัด  ไดแก ทักษะและความรู  และสวนที่ซอนเรนอยู
ไดแก พฤติกรรมที่สะทอนมาจากคานิยม อุปนิสัย ทัศนคติ และแรงขับ  
  2.  สมรรถภาพ  ตองแสดงใหเห็นถึงผลงาน  
  3.  ผลงานนั้นตองสามารถวดัคาไดทั่วไป 
 ดังน้ัน  สมรรถภาพ จึงเปนความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่ซอนอยูภายในบุคคลนั้น ๆ จะมีองคประกอบไดแก 
  ทักษะ  เปนสิ่งที่บุคคลกระทําได 
  ความรู  เปนความรูเฉพาะดานของบุคคล 
  ความเชื่อใจตน  เปนสิ่งที่บคุคลเชื่อวาตนเองเปน 
  คุณลักษณะ  เปนบุคลิกลักษณะประจําตวัของบุคคลหรือสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลผูน้ัน 
  เจตคติ  ซ่ึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล    
 อยางไรก็ตามการที่จะพิจารณาวาสิ่งใดทีจ่ะสามารถเรียกวาสมรรถภาพไดน้ันจะตอง
ประกอบดวยลักษณะสําคญั 4 ประการ ไดแก   
  1.  เปนความรู  ความสามารถ  ทักษะและคุณลักษณะตาง ๆ ของบุคคลซึ่งสะทอน
ออกมาในรูปของพฤติกรรมการทํางาน 
  2.  มีความสัมพันธกับงานหรือสะทอนถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
  3.  สังเกตได วัดหรือประเมินไดอยางเปนระบบดวยวธิกีารหรือเครื่องมือที่เหมาะสม 
  4.  สรางหรือพัฒนาใหมีในตัวบุคคลได 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัสมรรถภาพดังกลาวขางตน สรุปไดวา สมรรถภาพ หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เปนคุณลักษณะ
ที่ซอนอยูภายในบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงประกอบดวย  ความรู  ทักษะและเจตคติ  โดยความรูหมายถึง  สิ่ง
ที่บุคคลไดเรียนรูมา  ขอมูลขาวสาร  ความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ทกัษะหมายถึง สิ่งที่



 14 

บุคคลกระทําไดซ่ึงเปนผลมาจากการฝกปฏิบัตเิปนประจําจนเกิดความชํานาญและเจตคติหมายถึง
คุณลักษณะของบุคคลซึ่งเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ  
 ลักษณะของสมรรถภาพ 
 เดชา  เดชะวฒันไพศาล (2543: 18) และ สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ (2548: 52) ไดกลาวไววา  
องคกรสวนใหญมักนิยมจับกลุม สมรรถภาพ  ออกเปนลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 
  1. สมรรถภาพแบบผูนํา หมายถึง  บุคลิกลักษณะของบุคคลที่สะทอนใหเห็นถึงความรู  
ทักษะ  ทศันคติ  ความเชือ่และอุปนิสัย  ที่จะชวยสงเสริมใหบุคคลนั้น  สามารถสรางผลงานในการ
ปฏิบัติงานตามตําแหนงน้ัน ๆ ไดสูงกวามาตรฐาน    
  2. สมรรถภาพแบบมืออาชีพ หมายถึง  บุคลิกลักษณะของบุคคลที่สะทอนใหเห็นถึง
ความรู  ความเขาใจและความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค  อดทนตอความกดดันและ
สามารถควบคุมตนเองไดเปนอยางดี   ซ่ึงบุคคลสามารถเพิ่มศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญในการ
ของตน  โดยกระบวนการฝกอบรม  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  ตลอดจนการไดรับมอบหมาย
งานที่แตกตางกันออกไปหรือระดับที่สูงขึน้   
  3.  สมรรถภาพในแบบเทคนิค  หมายถึง  บุคลิกลักษณะของบุคคลที่สะทอนใหเห็นถึง
การคิดเชิงวิเคราะห  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใสใจเรื่องคุณภาพและความชํานาญดาน
เทคนิค   ซ่ึงบุคคลจําเปนตองมีเพ่ือใชในการปฏิบัติหนาที่ของตน  โดยทั่วไปแลวจะมีความแตกตาง
กันไปตามลักษณะงานและตามภาระหนาที่ ความรบัผิดชอบในงาน  บุคลากรสามารถเพิ่มศกัยภาพ
หรือความเชี่ยวชาญในสวนความรูในงานของตนไดโดยกระบวนการฝกอบรม  การเรียนรูจากทฤษฎี
และการปฏบิตัิงานจริง  ตลอดจนการทํางานที่แตกตางกันไป 
 อภิรักษ  วรรณสาธพ  (2545: 22-24)  ไดแบงสมรรถภาพออกเปน 3 กลุม  คือ 
  1. ประเภททีต่องมีทั้งองคกร คือ สมรรถภาพ ที่เปนแกนหรือแกนหลักขององคกร  
น้ัน ๆ ซ่ึงทุกคนในองคกรตองมีคุณสมบัติทีเ่หมือนกัน  เพราะความสามารถหรือคุณสมบัติประเภทนี้
เปนตวักําหนดหรือผลักดันใหองคกรบรรลุตามวสิัยทศันและพันธกิจที่วางไว ตลอดจนยังเปนการ
สะทอนถึงคานิยมที่คนในองคกรมีและถอืปฏิบัติรวมกัน 
  2. ประเภทที่ตองมีตามลกัษณะงานหรือมีเฉพาะดาน คือ สมรรถภาพที่กําหนดไว
สําหรับงานในแตละดานหรอืตามลักษณะงาน ซ่ึงจะมีขั้นความสามารถแตกตางกันไปตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายหรือคาดหวัง สมรรถภาพประเภทนี้จะสะทอนถึงความลึกซึง้ของความสามารถที่
พนักงานตองมีกอนที่จะไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิงานหนึ่ง ๆ  
  3. ประเภททีต่องมีตามระดับตําแหนงหรือสายการบริหาร  คือ สมรรถภาพที่พนักงาน
ในแตละระดับหรือตําแหนงงานจะตองมีและจะแตกตางกันไปตามระดับของความรับผิดชอบหรือตาม
สายงานบริหารซึ่ง สมรรถภาพประเภทนี้จะสะทอนถงึความคาดหวัง  ความกวางขวางและความ
ลึกซึ้งของความสามารถที่พนักงานตองมีกอนที่จะไดรับการเลื่อนระดับความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการและความกาวหนาในโครงการ 
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 นอกจากความหมายของ สมรรถภาพ ดังกลาวขางตนแลวยังไดมีการกลาวถึงลกัษณะของ  
สมรรถภาพที่นาสนใจดังตอไปน้ีคือ 
 สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ (2548: 53-55)  ไดกลาวไววา  สมรรถภาพนั้นสามารถแบงออกได
เปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังน้ีคือ 
  1. สมรรถภาพหลัก  เปนสมรรถภาพในระดับแกนขององคกรและเปนสิ่งที่องคกร   
น้ัน ๆ ทําไดดีกวาหรือเหนือคูแขงขัน  รวมถึงเปนสิ่งที่ยากตอการเรียนแบบตลอดจนเปนสิ่งที่มี
คุณคาตอลูกคา สมรรถภาพหลักนี้หากพิจารณาในบริบททีต่างกัน ก็อาจเปนไดทั้งสมรรถภาพหลัก
ขององคกรและสมรรถภาพหลักของพนักงานในองคกร 
   1.1  สมรรถภาพหลักขององคกร  คือ คณุลักษณะที่องคกรตองมีหรือเปน  เพ่ือให
มีขีดความสามารถตามที่ผูบริหารองคกรตองการ รวมถึงชวยสนบัสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทศันได 
   1.2 สมรรถภาพหลักของพนักงานในองคกร คือ คุณลักษณะทีทุ่กคนในองคกร  
พึงมีพึงเปน ซ่ึงจะสะทอนคานิยม  วัฒนธรรมองคกร  วิสัยทัศน พันธกิจและเสริมรับกับกลยทุธของ
องคกรในการดําเนินงาน ทั้งน้ีสมรรถภาพหลักของพนักงานในองคกรมักถูกกําหนดจากสมรรถภาพ
หลักของพนักงานในองคกรที่ควรเปน  คือ  การพัฒนาตนเองและบุคคลอื่น ๆ การทํางานเปนทีม
และการทํางานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ ์  สมรรถภาพหลักของพนักงานในองคกรยังสามารถแบงยอย
เปน 3 ประเภท 
    1.2.1 สมรรถภาพในงาน หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคคลที่สะทอนใหเห็น
ถึงความรู  ทักษะ  ทัศนคติ  ความเชื่อและอุปนิสัย  ที่จะชวยสงเสริมใหบุคลากรนั้น ๆ สามารถสราง
ผลงานในการปฏิบัติงานตําแหนงน้ัน ๆ ไดสูงกวามาตรฐาน 
    1.2.2 สมรรถภาพแบบมืออาชีพ หมายถึง บุคลิกลักษณะของบุคคลที่สะทอน
ใหเห็นถึงความรูความเขาใจในองคกร เขาใจและมีความสามารถในการแกปญหาเชิงสรางสรรค  
อดทนตอความกดดันและสามารถควบคมุตนเองไดเปนอยางดี 
    1.2.3 สมรรถภาพในดานเทคนิค  หมายถึง  บุคลิกลักษณะของบคุคลทีส่ะทอน
ใหเห็นถึงการคิดเชิงวิเคราะห  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใสใจในเรื่องคุณภาพและความ
ชํานาญดานเทคนิค  
  2. สมรรถภาพพิเศษของบคุคล  คือ คุณลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู  
ทักษะ  เจตคติ  ความเชื่อและอุปนิสัย  ที่ทําใหบคุคลคนนั้นมีความสามารถในกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดได
มากกวาคนทัว่ไปหรืออาจเรียกไดวา  ความสามารถพิเศษของบุคคลเฉพาะบุคคลนั้น ๆ 
 สุกัญญา รัศมีธรรมโชต ิ(2547: 47-49) ไดกลาวไววา สมรรถภาพประกอบดวย
องคประกอบ 5 ประการ  ดังน้ีคือ   
   1. ทักษะ หมายถึง  สิ่งที่บุคคลกระทาํไดและฝกปฏิบัติเปนประจําจนเกิดความ
ชํานาญ 
   2.  ความรู   หมายถึง  ความรูเฉพาะดานของบุคคล 
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   3.  ความรูสึกตอตนเอง หมายถึง  เจตคติ  คานิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกบั
ภาพลักษณของตนหรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน 
   4.  คุณลักษณะ หมายถึง  บุคลิกลักษณะประจําตวัของบุคคล  เปนสิ่งที่อธิบายถึง
บุคคลผูน้ัน 
   5.  แรงจูงใจ หมายถึง  แรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึง่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
ที่มุงไปสูสิ่งที่เปนเปาหมาย 
 องคประกอบทางดาน ความรูและทักษะ ถือวาเปนสวนที่คนแตละคนสามารถพัฒนาใหมี
ขึ้นไดไมยากนักดวยการศกึษาคนควา (ทําใหเกิดความรู) และฝกฝนปฏบิัต ิ (ทําใหเกิดทักษะ)  
ในขณะที่องคประกอบที่เหลือคือ เจตคต ิ คานิยมและความคดิเห็นเกี่ยวกบัภาพลักษณของตน 
บุคลิก  ลักษณะประจําตัวของบุคคล  แรงจูงใจหรือแรงขับภายในของแตละบคุคล 
 ดังน้ันสมรรถภาพ จึงเปนสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากความรู  ทักษะและเจตคติ  ซ่ึงสามารถ
แบงออกไดเปน 2  กลุมคอื   
  1.  สมรรถภาพขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ความรูหรือทักษะพื้นฐานที่บคุคลจําเปนตองมีใน
การทํางาน  ซ่ึงสมรรถภาพพื้นฐานเหลานี้  ไมทําใหบุคคลมีผลงานที่แตกตางจากบุคคลอื่น ๆ 
หรือไมสามารถทําใหบคุคลมีผลงานแตกตางจากบุคคลอ่ืน 
  2. สมรรถภาพที่ทําใหบคุคลแตกตางจากบุคคลอื่น ๆ หมายถึง ปจจัยที่ทําใหบคุคลมี
ผลการทํางานสูงกวามาตรฐานหรือดีกวาบุคคลทั่วไป ซ่ึง สมรรถภาพ ในกลุมน้ีจะมุงเนนการใช 
ความรู ทักษะและคุณลักษณะอื่น ๆ (รวมถึง  คานยิม แรงจูงใจและเจตคติ)  เพ่ือชวยใหเกิด
ผลสําเร็จที่ดีเลิศในงาน 
 จากการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตน  สามารถสรุปไดวา ความรู  ทักษะและเจตคติเพียง
อยางใดอยางหนึ่งน้ัน ไมใชสมรรถภาพ แตเปนสวนประกอบที่กอใหเกิดสมรรถภาพ ดังภาพประกอบ
ตอไปน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธระหวางความรู  ทกัษะและเจตคต ิ
 ที่มา: สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ (2547, พฤศจิกายน-ธนัวาคม). Competency: เครื่องมือ
การบริหารทีป่ฏิเสธไมได. Productivity World . 9(53). หนา 49-50. 

จากการศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับสมรรถภาพและลักษณะของสมรรถภาพสามารถนํามา
สรุปได  ดังตารางตอไปน้ี 

สมรรถภาพ 

ความรู ทักษะ 

เจตคต ิ
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ตาราง 1  การสังเคราะหความหมายของสมรรถภาพ (Competency) 
 

ความหมายของสมรรถภาพ (Competency)  ชื่อ-สกุล 
ความรู ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะสวนบุคคล 

Hornby & Thomas        
Boyatzis        
Woodruffe         
Lucia & Lepsinger         
McClelland        
สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ          
เดชา  เดชะวฒันไพศาล         
อุกฤษณ  กาญจนเกต ุ       
อภิรักษ  วรรณสาธพ        
ปยะชัย  จันทรวงศไพศาล         
สุกัญญา  รัศมีธรรมโชต ิ        

 
 จากตารางดังกลาวสามารถสรุปและสังเคราะหความหมายของสมรรถภาพไดวา สมรรถภาพ

หมายถึง  ความสามารถที่เกิดจากความรู  ทักษะและคุณลักษณะที่ซอนอยูในตัวบุคคล  เชน  
ลักษณะนิสัย  แรงจูงใจ เจตคตทิี่บุคคลมีตอตนเอง  เจตคตทิี่จะทําใหบุคคลนัน้สามารถปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ไดสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  โดยความรู หมายถึง ความรูที่บุคคลไดเรียนรูมา  ขอมูล
ขาวสาร  ความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ ทัง้ในดานทั่วไปและเฉพาะเจาะจง  รวมทั้งตอง
สามารถนําความรูน้ันมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานได ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทีต่องอาศัยความชํานาญ การฝกฝนหรือฝกปฏิบัติมาเปนอยางดี  เจตคติ  หมายถึง
คุณลักษณะทีอ่ยูในตัวบุคคลซึ่งจะเปนตวักําหนดพฤตกิรรมของบุคคล โดยบุคคลนั้นจะแสดงออกถึง
การเห็นคุณคา  เห็นประโยชน  สนใจ  ใสใจ  มุงม่ันที่จะสรางสรรคและปฏบิตัิงานใหดีที่สดุและ
นอกจากนั้นแลว  สมรรถภาพยังสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทไดดังน้ีคือ  
 1. สมรรถภาพหลัก หมายถึง ความสามารถหลักของบุคคลในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดวย  ความรู  ทักษะและเจตคติ เชน ความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน   ทกัษะ
การสอนและเจตคตทิางบวกตอการสอน 
 2.  สมรรถภาพเฉพาะดาน หมายถึง  สมรรถภาพที่กําหนดขึ้นตามลักษณะงานหรือตาม
บทบาทหนาที่ โดยบุคคลที่ปฏิบตัิงานในตําแหนงน้ัน ๆ จําเปนตองมี  เชน  ครูสอนคอมพิวเตอร
ตองสามารถใชคอมพิวเตอรได  ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการบริหารงานบุคคล  มี
ความคิดสรางสรรคในดานการบริหาร  
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 สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครู 
 สมรรถภาพครู  เปนหัวใจสําคัญของอาชีพครูในการปฏิบัติงาน  ไดมีผูใหความหมายไว
ดังน้ี  ฉวีวรรณ  กินาวงศ (2527: 30)  ไดใหความหมายของสมรรถภาพครูวา  สมรรถภาพครู  
หมายถึง  ความรู  ความสามารถที่จะปฏิบัติอาชพีครูใหเจริญกาวหนาและเจตคตทิี่ผูเปนครูพึงมี  
สวนเฉลิมพล  สวัสดิพงษ (2533: 24) และ มานิดา  อินทรียมีศักดิ์ (2541: 12)  ไดใหความหมาย
ของสมรรถภาพครูวา  หมายถงึ  พฤติกรรมของครูที่แสดงออกถึงความสามารถ  ความเขาใจ  ทักษะ  
และเจตคตทิีมี่ตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  ทั้งทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและ
สังคม ซ่ึงสอดคลองกับ สุนันท  สังขอองและคณะ (2544: 53)  ที่ไดกลาวไววา  สมรรถภาพครู  
หมายถึง  ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงความสามารถดังกลาวแสดงใหเห็น
ถึงความรู  ทักษะและเจตคติหรือพฤติกรรมที่สามารถวัดและประเมนิคาไดและโบแทมส (Kabilan. 
2004: 51; citing Bothams. 2002. What really matters in operations management learning 
and teaching. pp. 320-328) ไดกลาวไววา  สมรรถภาพของครู  หมายถึง  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของครูซ่ึงตองอาศัย  ทักษะ  ความรู ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับ เมดเลย 
(Medley. 1982: 55) ซ่ึงไดใหความหมายของสมรรถภาพครูไววา  หมายถึง ความรู  ทักษะและ
ความเชื่อ  ความศรัทธาทีค่รูพึงมี  ดังน้ันสมรรถภาพของครูที่จําเปนจะประกอบดวย  
  1.  เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 
  2.  มีความเชี่ยวชาญในเทคนิคที่สอน 

  3.  เปนแหลงความรูและความคิดสรางสรรค 
  4.  มีความรูและมีความประสงคที่จะประเมินการสอน 
  5.  มีความใครสอน 
  6.  มีความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธกับบคุคลอ่ืน 

 จากความหมายของสมรรถภาพครู  ดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  สมรรถภาพครู  หมายถึง 
ความรู    ทักษะ  เจตคติและคุณลักษณะที่ครูพึงมีในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความพรอมทั้งทางดาน
รางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  และกอนที่จะกลาวถึงสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครู  ผูวิจัยขอกลาวถึงความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังน้ีคือ   
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง อุปกรณและชุดคําสัง่ของคอมพิวเตอรที่ใชในการทํางาน
รวมกันในการประมวลผล จัดเก็บ เขาถึง คนคืน นําเสนอและเผยแพรสารสนเทศดวยระบบสือ่สาร
โทรคมนาคมและอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติการดานสารสนเทศทีมี่การวางแผนจัดการและใชงาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน และ ไพบูลย  เกียรติโกมล. 2542: 3; อัจฉรา  
ธารอุไรกุล; ทัดดาว  ศลีคุณ; และ ภคินี  อุปถัมภ. 2544: 3) ในขณะที ่ เทคโนโลยีการสื่อสาร 
หมายถึง การสงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยผานชอง
ทางการสื่อสารดวยเทคโนโลยีความเร็วสงู (กิติ  ภักดีวัฒนะกุล. 2546: 155)  จากความหมายของ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและความหมายของการสื่อสารขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา เทคโนโลยี
สารสนเทศจะเนนการจัดการในกระบวนการดําเนินงานสารสนเทศ  ในขณะที่การสื่อสาร  จะเนน
วิธีการในการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการเขาถึง  คนหา  และรับสงสารสนเทศดวยความเรว็  ดังน้ัน
จึงสรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง การใชสื่อคอมพิวเตอร  อุปกรณ
ซอฟตแวรและอุปกรณรวมในการทํางานเพื่อประมวลผลขอมูล  จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สบืคน
ขอมูล  นําเสนอขอมูล  รวมถึงการใชเครือขายและเทคโนโลยีรูปแบบตาง ๆ  ในการสื่อสารความเร็ว
สูงเพ่ือรับสงขอมูลขาวสารดวยความสะดวกรวดเร็ว 
 ใจทิพย ณ สงขลา (2547: 126) ไดกลาวไววา  ความรูและความสามารถของครูในดาน
เทคโนโลยี  จะประกอบดวย   
  1.  ครูจะตองมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยกีวางขวางมากพอที่จะชี้นําผูเรียน 
  2. ครูจะตองใชคอมพวิเตอรเปนเคร่ืองมือหลักในการแสวงหาความรู การเตรียมการสอน  
การบาน  สามารถสื่อสารกับผูเรียน  ผูปกครองและกบัครูคนอ่ืน ๆ รวมทั้งสามารถใชคอมพิวเตอร
ในงานดานธุรการได 
  3. ครูตองสามารถบูรณาการเทคโนโลยสีื่อสารสารสนเทศกบักิจกรรมในชั้นเรียน เพ่ือ
สรางบรรยากาศทางการเรยีนที่สนับสนนุการคิดวิเคราะหและการคดิสรางสรรคของนักเรียน  ทั้งน้ี
ครูจึงตองปรับปรุงตนเองในเรื่องเก่ียวกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีตลอดเวลา 
 กฤษณวรรณ  กิติผดุง (2541: 26-28) ไดศึกษาเกี่ยวกับความตองการพัฒนาสมรรถภาพ
การใชคอมพิวเตอรของครูสังคมศึกษาโรงเรียนมัธยมศกึษา พบวา สมรรถภาพของครูทางดาน
คอมพิวเตอรประกอบดวย 3 ดานคือ  ดานความรู  ดานทักษะการปฏิบัติและดานเจตคติ   
  1.  ดานความรู  ในการใชคอมพิวเตอรจําเปนที่ผูใชจะตองมีความรูดานตาง ๆ ซ่ึงพอ
สรุปไดดังน้ี  
   1.1 มีความรูดานภาษาอังกฤษและภาษาไทยเปนอยางดี เพ่ือใชในการติดตอ 
สื่อสารและแสวงหาความรู  
   1.2  มีความรูดานภาษาคอมพิวเตอร 
   1.3  มีความรูความเขาใจเกีย่วกับคอมพิวเตอรและการประยุกตใชในงานตาง ๆ  
   1.4 มีความรู  ความเขาใจในวิธีการใชโปรแกรม  ที่จะนํามาชวยอํานวยความ
สะดวกในงานตาง ๆ  
   1.5  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ ซอฟตแวรประเภทตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการ
เรียนการสอน 
   1.6  มีความรูเกี่ยวกบัการบํารุงรักษา  การเลือกซื้อฮารดแวร  ซอฟตแวร  การ
ปรับแกและการประยุกตใชคอมพิวเตอร 
  2. ดานทักษะ  ในการใชคอมพิวเตอรผูใชจะตองมีทักษะในการใชหรือลงมือปฏิบัติกับ
เครื่องคอมพิวเตอรจึงจะเกิดการเรยีนรูซ่ึงผูใชจะตองฝกฝนตนเองในเรื่องตอไปน้ี 
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   2.1  อานหนังสือไดเร็วทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    การอานหนังสือไดเร็ว
น้ันเปนหัวใจสําคัญเพราะขอมูลขาวสารเกิดขึ้นจํานวนมากและมาอยางรวดเร็ว 
   2.2  ความสามารถในการเลือกสรรสารสนเทศ  ตองสามารถตัดสินใจไดวาเรื่องใด
ถูกเรื่องใดผิดและควรจะเชื่อเรื่องเหลานั้นมากแคไหน  ความสามารถนี้เปนสิ่งที่ตองสะสมจากการอาน 
   2.3  ความสามารถในการสะสมขอมูลสารสนเทศและการเลือกใชสื่อทาง
คอมพิวเตอร  
   2.4  ความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
   2.5 ความสามารถในการคดิแกปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและการ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   2.6 ความสามารถในการพูดและการนําเสนอ  นักคอมพิวเตอรจําเปนตองเรียนรู
วิธีการที่จะนําเสนอที่เหมาะสมมีลําดับขั้นตอนที่ดีและมีนํ้าหนักโนมนาวคนฟงได 
   2.7  มีความสามารถในการใชโปรแกรมสาํเร็จรูป 
   2.8  มีความสามารถและทักษะในการนําคอมพิวเตอรไปใชสอนในเนื้อหาวิชาที่
รับผิดชอบ 
   2.9  มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชกับ
คอมพิวเตอร 
   2.10  มีความสามารถในการเลือกใชซอฟตแวรไดอยางเหมาะสมและคุมคา 
 3.  ดานเจตคติ  การที่ผูใชจะประสบความสําเร็จในการใชคอมพิวเตอรหรือไมน้ัน  สิ่งที่
สําคัญประการหนึ่งก็คือ  ความรูสึกที่ดีตอการใชคอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงออกถึงการเห็นคุณคา  เห็น
ประโยชน  สนใจ  ใสใจ  มุงม่ันที่จะรูคอมพิวเตอรซ่ึงเรียกวามีเจตคติที่ดีตอคอมพิวเตอร การที่ครูจะ
มีเจตคตทิี่ดีตอคอมพิวเตอรจะแสดงออกดังตอไปน้ี 
  3.1  มีความมั่นใจในการใชคอมพิวเตอร 
  3.2  สนใจที่จะเรียนรูคอมพิวเตอร 
  3.3  มีความพึงพอใจที่ไดทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอร 
  3.4  สนใจติดตามความกาวหนาของคอมพิวเตอรอยูเสมอ 
  3.5  มุงม่ันในการใชคอมพิวเตอรประกอบการเรียนการสอน 
  3.6  มีวินัยในตนเองและเคารพกฎเกณฑในการใชคอมพิวเตอร 
  3.7  มีความพยายามตอการแกปญหาที่เกดิขึ้นขณะใชคอมพิวเตอร 
  3.8  มีความใฝรูใฝเรียนคอมพิวเตอรดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
  3.9  มีความตองการสรางสื่อการเรียนการสอนใหม ๆโดยใชคอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือและมีความรับผิดชอบตอขอมูลที่นํามาใช 
 ประกอบกับรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาครูสูการเปนมืออาชีพดานระบบเครือขาย
ของ คารบิแลน  (Kabilan. 2004: 51-57) งานวิจัยฉบบัน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการพัฒนาครูไปสูการเปนมืออาชีพดานระบบเครือขาย โดยการศึกษาวิจัยครั้งเปนการศึกษา  
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วิคราะหและสบืคนขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เกบ็รวบรวมขอมูลโดยการลงรหัสและ
การจัดกลุมขอมูล  จากผลการวิจัยพบวา  การที่ครูจะกาวไปสูการเปนมืออาชีพดานระบบเครอืขาย
คอมพิวเตอรไดน้ัน ครูจะตองประกอบดวยสมรรถภาพที่สําคัญ 5 ประการดังน้ีคือ 
  1.  แรงจูงใจหรือเจตคตใินการปฏิบัติงาน 
  2.  ความรู  ความเขาใจและทักษะดานเทคโนโลยี 
  3.  การเรียนรูดวยตนเอง 

  4.  การปฏิสัมพันธกับบคุคลอ่ืน   
  5.  การตระหนกัถึงความสาํคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)   

 ดวงรัตน  อาบใจ (2547) ไดศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงคสําหรับครูมัธยมศึกษาตอนตน
ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มีวตัถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ นําเสนอสมรรถภาพที่พึงประสงคสําหรับครูมัธยมศกึษา
ตอนตนที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับโรงเรียนพัฒนาการศึกษาระดับมัธยม 
ศึกษาตอนตน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยครั้งน้ีประกอบดวย  ผูบริหารจํานวน 30 คน  ครูจํานวน 
255 คนและศกึษานิเทศนจํานวน 30 คนและผูเชีย่วชาญจํานวน 25 คน  และจากผลการวิจัยพบวา  
สมรรถภาพที่พึงประสงคสําหรับครูมัธยมศึกษาในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ดานคือ   

1.  ดานความรู  แบงไดเปน 3 ดาน  ไดแก  1) ความรูดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ใชกบัคอมพิวเตอร/เทคโนโลยี  2)  ดานความรูทางคอมพิวเตอรไดแก  ความเขาใจเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร  ระบบปฏิบตักิารคอมพิวเตอร  การใชอุปกรณบันทึกขอมูล  ความรูเกี่ยวกบัโปรแกรม
ประมวลคํา  การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส  3)  ความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดแก  การเลือกสรรเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกต
โปรแกรมสําเร็จรูปและการติดตามขาวสารสารสนเทศ 

2. ดานทักษะปฏิบัต ิแบงเปน 4 ดานไดแก 1) ทักษะปฏิบัติดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2)  ทักษะปฏบิัติดานการใชเครื่องคอมพิวเตอร  ไดแก  ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร  การ
จัดการเกี่ยวกบัระบบปฏิบตักิาร  การใชอุปกรณบันทึกขอมูลตาง ๆ   3)  ทักษะปฏบิัติดานการใช
โปรแกรมประมวลคํา  การเชื่อมตออินเทอรเน็ต  การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  การใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  4)  ทักษะปฏิบัติดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอน  ไดแก  
การเลือกใชซอฟตแวร  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับหลักสูตร  เน้ือหา  และวตัถุประสงค  
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใชมัลติมิเดียประกอบการสอน การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
และใชโปรแกรมในการติดตอสื่อสาร  

3.  ดานเจตคติ ไดแก  ครูเห็นประโยชนในการใชเทคโนโลยีตาง ๆ มีความใฝรูใฝเรียนดาน
คอมพิวเตอรดวยตนเองอยางตอเน่ือง  มีความมุงม่ันในการใชคอมพิวเตอร  มีความมุงม่ันในตนเอง
และเคารพกฏเกณฑในการใชคอมพิวเตอรและเครือขายในสถานศึกษา  มีความรับผิดชอบตอขอมูล
ที่นํามาใช  รวมถึงการไมละเมิดลิขสิทธิต์าง ๆ และมีความตระหนักถึงการใชคอมพิวเตอรและทค
โนโลยีสารสนเทศในทางที่ถกูตอง 
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 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพ  สมรรถภาพของครู  ความรู
และความสามารถของครูในดานเทคโนโลยี  พบวา สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ของครูน้ัน  หมายถึง  ความสามารถของครูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) โดยคุณลักษณะดังกลาว  เปนผลมาจาก  ความรู  ทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  รวมทั้งคุณลักษณะทีอ่ยูในตัวครู  เชน  เจตคติ  คานิยม แรงจูงใจ  
ที่ทําใหครูแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเห็นคุณคา  เห็นประโยชน  สนใจ  ใสใจ                     
ที่จะสรางสรรคงาน โดยความรู  ทักษะและเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) จะหมายถึง  
  1. ความรู หมายถึง เน้ือหา  สาระทั่วไปเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ที่ครูไดเรียนรูมา รวมทั้งขอมูลขาวสารและความเขาใจของครูที่มีตอเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)   

  2.  ทักษะ หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงานไดของครู  โดยใชความรูและ
ความชํานาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  ซ่ึงเกิดจากการฝกฝนและปฏิบัติ
มาเปนอยางดีจนเกิดความชํานาญ 

  3.  เจตคต ิ หมายถึง  คุณลักษณะสวนบคุคลของครู  ซ่ึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรม
ของครู  โดยครูที่มีเจตคตทิางบวกจะแสดงออกถึงการเห็นคุณคา  เห็นประโยชน  สนใจ  ใสใจ  
มุงม่ัน                                                                                                                          
 นอกจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยดังกลาวขางตนแลว  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัย
เกี่ยวกับปญหาการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครู  พบวา  
 ชนัญญา พรหมฝาย (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับตวัแปรที่สัมพันธกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการสอนของครูในชวงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตุประสงคการวิจัยเพ่ือ  ศึกษาระดับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการสอนของครูชวงนั้นที ่ 3-4 และศึกษา
ความสัมพันธระหวางการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการสอนของครูในชวงชั้น
ที่ 3-4 กับตวัแปรดานสถานภาพครู  กลุมตัวอยางเปนครูที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT)  ในการสอนชวงชั้นที่ 3-4 ปการศึกษา 2546  จํานวน 385 คน จาก 38 โรงเรยีน  และจาก
ผลการวิจัยพบวา  ครูผูสอนในชวงชั้น 3-4 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใน
การจัดการเรียนการสอน การแสวงหาความรูและการรับรูวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) สามารถนํามาประยุกตในการจัดการเรียนการสอนและการแสวงหาความรูอยูในระดับปานกลาง 

กรรณิการ  พิมพรส (2546)  ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีเ่ขารวม
โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทย  สังกดักรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 10  โดยมี
วัตถุประสงคในการวิจัย  เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขารวมโครงการเครือขายคอมพิวเตอร
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เพ่ือโรงเรียนไทย  กลุมตัวอยางคือ  ครูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 และ 4 จํานวน 441 คน  เครื่องที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคอื  แบบสอบถามเกี่ยวกบัสภาพปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  และจากผลการวิจัยพบวา  ครูวิทยาศาสตรใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการจัดการเรียนการสอนเปนจํานวนนอย  และ
โปรแกรมที่ใชคือ Microsoft Word  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) มาใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา  ดานความรูความเขาใจ  ครูวิทยาศาสตรมีปญหา
เกี่ยวกับการสรางสื่อบนเว็บ  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทํางานของคอมพิวเตอร  ปญหาดาน
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารและสืบคนสารสนเทศในอินเทอรเน็ต ดานทักษะพบวา ครู
วิทยาศาสตรขาดทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดานเจตคติ  พบวาครู
วิทยาศาสตรมีเจตคติทางบวกตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการจัดการเรียน
การสอนในทุกดาน 
 กฤษณวรรณ  กิติผดุง (2541) ไดศึกษาเกี่ยวกับความตองการพัฒนาสมรรถภาพการใช
คอมพิวเตอรของครูสังคมศึกษา โรงเรยีนมัธยมศึกษา  กรุงเทพมหานคร   โดยมีวัตถปุระสงคของ
การวิจัยเพ่ือสํารวจสมรรถภาพการใชคอมพิวเตอรที่มีของครูสังคมศึกษาและเพื่อศึกษาความตองการ
พัฒนาสมรรถภาพการใชคอมพิวเตอรของครูสังคมศกึษา  ในดานความรู  ทักษะการปฏิบตัิและเจตคต ิ 
กลุมตัวอยางประชากรเปนครูผูสอนสังคมศึกษา 384 คน โดยใชวธิสีุมแบบหลายขั้นตอน  เครือ่งมือ
ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  และจากผลการวจัิยพบวา  ครูสังคมใหความเห็นวาตนเองมี
สมรรถภาพในการใชคอมพิวเตอรดานความรู  ทกัษะและเจตคตินอยที่สุด  และครูสังคมมีความ
ตองการการพัฒนาสมรรถภาพในการใชคอมพิวเตอร ทัง้ทางดานความรู  ทักษะและดานเจตคติมาก
ทุกประการ    
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา  ครูผูสอนยังขาดความรู  ทักษะและเจตคติ
ทางการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสทิธิภาพและจากการศึกษางานวจัิยที่เกี่ยวของกับสภาพและปญหาในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พบวา ครูยังคงใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใน
การจัดการเรียนการสอนในปริมาณนอย (ชนัญญา  พรหมฝาย. 2546; กรรณิการ  พิมพรส. 2546)  
และพบวาครูยงัมีปญหาเกี่ยวกับการขาดสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
ทั้งทางดานความรู  ทักษะและเจตคตทิี่จะนําไปใชในการปฏิบัติงาน (กฤษณวรรณ  กิติผดุง. 2541) 
ในขณะที่สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่พึงประสงคของครูไดแก  
ความรู  ทักษะและเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) โดยมุงเนนในเรื่อง
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร  การสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส ทักษะควรเปนทักษะเกี่ยวกบัการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสและทักษะปฏิบัติดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการสอน สวนในดานเจตคติควรสงเสริมใหครูเห็น
ประโยชนในการใชเทคโนโลยีตางๆ มีความใฝรูใฝเรียนดานคอมพวิเตอรดวยตนเองอยางตอเน่ือง มี
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ความมุงม่ันใน การใชคอมพิวเตอรและเคารพกฏเกณฑในการใชคอมพิวเตอรและเครือขายใน
สถานศึกษาดวย (ดวงรัตน อาบใจ. 2547; Kabilan. 2004)   
 ดังน้ันหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับนักศกึษาวิชาชีพครู จึงควรมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาความรู  ทักษะและเจตคติ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  (กฤษณวรรณ  กิติผดุง. 2541; ชนัญญา  
พรหมฝาย. 2546; กรรณิการ  พิมพรส. 2546; ดวงรัตน  อาบใจ. 2547; Kabilan. 2004)  เน่ืองจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญและความจําเปนสาํหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานตอไป 
 นอกจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังกลาวขางตนแลว  ผูวิจัยยังไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผูเกี่ยวของกับการผลิตครู ไดขอสรุปจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญทัง้ 6 คน ดังน้ีคือ  

  1.  บุญเลิศ  อรุณพิบูลย. (2548, 29 พฤศจิกายน).  สมัภาษณโดย 
(นางสาวจันทมิา  แสงเลิศอุทัย), ที่  (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี)   

2. เสวี  เหลืองบญุชู. (2548, 3 ธันวาคม). สมัภาษณโดย 
(นางสาวจันทมิา   แสงเลิศอุทัย), ที่ (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม) 
   3.  สุนีย  แจงใจธรรม. (2548, 4 ธันวาคม).  สัมภาษณโดย  
(นางสาวจันทมิา   แสงเลิศอุทัย), ที่ (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม) 

  4.  รอม  หิรัญพฤกษ. (2548, 6 ธันวาคม). สัมภาษณโดย 
(นางสาวจันทมิา  แสงเลิศอุทัย), ที่  (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ)   
  5.  อลงกรณ  ศุภเอม  (2548, 11 ธันวาคม).  สัมภาษณโดย  
(นางสาวจันทมิา   แสงเลิศอุทัย), ที่ (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม) 
  6.  วิชัย  ลําใย, (2548, 28 ธันวาคม).  สมัภาษณโดย  
(นางสาวจันทมิา   แสงเลิศอุทัย), ที่ (มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม) 
 โดยรายละเอียดที่ไดจากการสัมภาษณ  สรุปไดดังน้ี  
  ประเด็นที ่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความหมายของสมรรถภาพและสมรรถภาพที่
จําเปนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชพีครู 
  ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ สรุปไดวา สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครใูนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญนั้น 
หมายถึง ความรู  ความเขาใจ  ทักษะและความสามารถในการประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ  ทั้งในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการงานในโรงเรียนและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
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  ในดานองคประกอบสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) น้ัน  
ผูเชี่ยวชาญมคีวามเห็นวา  ควรประกอบดวย  ความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) ที่ถูกตอง  ทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกบังานของตนเองและสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เขากบัการจดัการเรียนการสอนไดและพรอมที่จะปรับตนเองใหเขากบัการเปลีย่นแปลง
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) รวมทั้งความเขาใจเกี่ยวกับนวตักรรมทางการ 
ศึกษาดวย   
  วธิใีนการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) น้ัน  
ผูเชี่ยวชาญมคีวามเห็นวา  การเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ควรมีลักษณะดังตอไปน้ี คือ  กระบวนการในการผลิตครคูวรใหความสาํคัญกับการพฒันา
สมรรถภาพแบบครบวงจร  ทั้งการสรางความพรอม  เพ่ิมพูนความรู  ปรับความเขาใจ  สงเสริม
ทักษะและพฒันาความสามารถในการบรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) กับวิชา
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยการทําเปนหลักสูตรฝกอบรมหรือแทรกในหลักสูตรการผลิตคร ู
  นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญยังมีความเห็นวา ในปจจุบันเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ไดเขามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งการสรางสื่อ การพัฒนา
ทักษะของผูเรียนและผูสอนโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการแสวงหา
ความรู  การจัดเก็บและการเผยแพรความรู  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ยังเปน
เครื่องมือที่สงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู  ดังน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) จึงไมไดหมายถึงเฉพาะคอมพิวเตอรเทานั้น  แตเปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครือ่งมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลและเผยแพรขอมูลผานเทคนิคตาง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
ซ่ึงกันและกัน  นอกจากนั้นควรมีการสรางสิ่งแวดลอมที่จะกระตุนใหครูมองเห็นประโยชนของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง  รวมทั้งการ
กระตุนใหครเูกิดแรงจูงใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ไปใชในการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนตลอดจนงานสอนและการคนควาวิจัย    

    ในดานกระบวนการในการผลิตครู   ผูเชีย่วชาญมีความเห็นวา  กระบวนการในการ
ผลิตครคูวรมุงเนนไปที่การใหผูเรยีนไดเรยีนรูจากการปฏิบัติจริงและมีการกระทําอยางตอเน่ือง  มี
การจัดเรียงเน้ือหาที่ตองเรียนรูใหครอบคลุมและเหมาะสม  มีการประเมินผลตลอดทั้งกระบวนการ
อยางตอเน่ืองและจริงจัง 
  ประเด็นที่ 2  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู
  ในประเด็นปจจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผูเชี่ยวชาญมคีวามเห็นวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) น้ัน ประกอบดวย การกระตุนให
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นักศึกษาเห็นประโยชนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการไดรับการสนับสนุนจากทุกฝายทีเ่กี่ยวของ เชน  ผูบริหาร  ผูสอน  วัสดุ
อุปกรณ (คอมพิวเตอร  เครือขายอินเทอรเน็ต)  
  ในดานของหลักสูตรที่จะนาํมาใชเพ่ือการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใหกับนักศึกษาวิชาชพีครูน้ัน  ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา จะตองมี
เน้ือหาที่ถูกตองเหมาะสม  มีรูปแบบการสอนที่มุงเนนในเรื่องของการปฏิบัติ  การแกปญหาและการ
นําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาของตน  รวมถึงการสรางแรงจูงใจและทศันคตติอการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ไปใช  ในดานของการประเมินผลสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ของนักศึกษาวิชาชีพครูน้ัน  ผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วา  การประเมินผลควรมีการ
ประเมินทั้งในดานทฤษฏี (ความรูในเนื้อหา)  ทักษะ  ความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ โดยดูจากผลการปฏิบัตใินสถานการณ
จําลองหรือกิจกรรมการเรียนการสอน    
 จากการศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับความหมายของสมรรถภาพ  ลักษณะของสมรรถภาพ   
สมรรถภาพของครูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและผูที่เกี่ยวของกับการผลติครูสามารถสรุปได
ดังตารางตอไปน้ีคือ 
 
ตาราง 2 การสังเคราะหสมรรถภาพทางดาน ICT ของครู (Core Competency) 
 

สมรรถภาพหลักทางดาน ICT ของครู  (Core Competency) 

ความรู  ทักษะและเจตคติของครูในดาน 

ชื่อ-สกุล 

ความรู ทักษะ เจตคต ิ
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

การ
บริหารงาน
ในโรงเรียน 

การพัฒนา
ผลงาน
วิชาการ 

รอม  หิรัญพฤกษ   -    
บุญเลศิ  อรุณพิบูลย   -  -  
สุนีย  แจงใจธรรม      - 
เสวี  เหลืองบญุชู     -  
อลงกรณ  ศุภเอม     -  
วิชัย  ลําใย     -  
ใจทิพย ณ สงขลา   -  -  
กฤษณวรรณ  กิติผดุง     -  
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 จากตารางดังกลาวขางตน  สรุปไดวา ครูที่มีสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) น้ัน  จะตองประกอบดวยสมรรถภาพหลัก (Core Competency) ไดแก ความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) และเจตคติทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดย
สมรรถภาพดังกลาวจะประกอบดวย  ความรู  ทักษะและเจตคตใินการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ไปใชเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน   การบริหารงานในโรงเรียน   การพัฒนา
ผลงานทางวิชาการของตนเอง 
 ซ่ึงในการพัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูในครั้งน้ีน้ัน  ผูวิจัยจะพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เฉพาะสมรรถภาพหลักเทานั้น  เน่ืองจากสมรรถภาพ
หลักเปนสมรรถภาพพื้นฐานที่จําเปนตอการนําไปใชในการปฏิบัติงานและการพฒันาตนเองของ
นักศึกษาวิชาชีพครูตอไป 
 การพัฒนาสมรรถภาพ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพ  มีอยูดวยกันหลายแนวคิดดวยกนัขึ้นอยูกับ
บทบาท การนําไปใชและผูที่เกี่ยวของ โดยวิธีการพฒันาเพื่อใหไดมาซึ่งความรูและประสบการณที่
ตองการ  สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 
  1.  การพัฒนาแบบพฤติกรรมนิยม   (Behavioral Approach) 
  นักทฤษฎีตามแนวคิดนี้ก็จะไดแก วตัสัน (Watson) ธอรนไดค(Thorndike)  และ สกิน
เนอร (Skinner) ตามแนวคิดทฤษฎีน้ีมีความเชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลที่เกิดขึน้จาก
ปฏิสัมพันธของคนกับสิ่งแวดลอม และนักทฤษฎีกลุมยังมีความเชือ่วา การปฏิบัติจะทําเกิดความรู  
ประสบการณและการปฏิสมัพันธ (Mcnergney. 1998: 143-144)  ดังน้ันสมรรถภาพตามมุมมองของ
นักพฤติกรรมนิยมคือ  เนนผลผลติที่เกดิจากการทํางานของบุคคล  มองผลผลติอยางเปนรูปธรรม
และสามารถวดัไดอยางชัดเจน  การอางอิงสมรรถภาพจึงถูกพิจารณาจากพฤติกรรมทีส่ามารถ
สังเกตไดวัดได  ใหความสําคัญกับความแตกตางของแตละบุคคล  ดังน้ัน  ในการวัดสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) จึงพิจารณาความสามารถที่ปรากฏชัดเจนของ
คุณลักษณะทางดานทักษะ ความรูและความสามารถในการนําไปใช (McKenzie. 1995: 5; citing 
Hodkinson. 1992. Alternative Models of Competence in Vocational Education and Training. 
Journal of Further and Higher Education. pp. 30-39) รูปแบบการพัฒนาที่สําคัญของวิธีการ
พฤติกรรมนิยมคือ รูปแบบความเชี่ยวชาญเชิงการปฏบิตัิและรูปแบบความเชี่ยวชาญเชิงเทคนคิวิธี  
  รูปแบบความเชี่ยวชาญเชิงการปฏิบัติ  จะใชความรูเกี่ยวกบัวธิีการปฏิบัติ  จะใช
ความรูเกี่ยวกบัวธิีการปฏิบตัิในสถานการณตาง ๆ ของการทํางานเปนพ้ืนฐาน  ซ่ึงหลักวิชาตาง ๆ 
สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามการปฏิบัติ  ทฤษฎีการปฏิบัติอยูบนมโนทัศนของวธิกีารปฏิบัติและการ
ทดลองในสถานการณใหม ๆ มีการปฏิสัมพันธกบัผูที่เกี่ยวของบนพื้นฐานของการแสดงออกถงึ
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ความเชี่ยวชาญ   ซ่ึงมีลักษณะคลายคลงึกับรูปแบบความเชี่ยวชาญเชิงเทคนคิวิธี  ซ่ึงมีพ้ืนฐานมา
จากพฤติกรรมเชิงประจักษ  น่ันคือ  สมรรถภาพ  ความเชี่ยวชาญจะปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนใน
ผูเชี่ยวชาญในระบบวิชาชพี  ทฤษฎีการปฏิบัติอยูบนมโนทัศนของการประยุกตเทคนิควิธีการจัดการ
กับปญหาตาง ๆ  
  2.  การพัฒนาแบบองครวม (Holistic Approach)   
  วิธีน้ีมีรากฐานมาจากทฤษฎกีารเรียนรูทางสติปญญา ที่เห็นวาสมรรถภาพมีความ
ซับซอนและไมสามารถแยกสวนออกจากกันไดหรือแยกเปนอิสระตอกันได  แตจะรวมกันเปนกลุม
โครงสรางหรือรวบรวมองคประกอบตาง ๆ ไวดวยกัน  มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและสถานทีข่องผู
ปฏิบัติ  องคประกอบตาง ๆ ของสมรรถภาพจะถูกรวบรวมไวเปนกลุม  แลวมีการพิจารณาโดยใช
ขอมูลยอนกลบัจากสภาพเดิม  เพ่ือตรวจสอบและปรบัเปลี่ยน  วิธกีารพัฒนาลักษณะนี้  ซ่ึงอาจจะ
แตกตางจากวธิีการพัฒนาแบบพฤติกรรมนิยม ที่เนนความสาํคัญของประสบการณของบุคคล  
กระบวนการกลุม  วัฒนธรรมองคกรและการใหคุณคาของบุคคลมีผลตอการปฏบิตัิบุคคล 
  รูปแบบการพฒันาสมรรถภาพ  คือ  รูปแบบการปฏบิัตเิชิงสะทอนกลบั  ซ่ึงผูปฏิบตัิจะ
รับรูตนเองในฐานะผูสนับสนุนการพัฒนาสมรรถภาพมีบทบาทในการชวยแกปญหาที่เกิดขึ้น  วธิีการ
หาคําตอบของปญหาจะไมยึดคําตอบทีถ่กูตองที่สุดแบบตายตัว แตจะขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม  เวลาและผูปฏิบัติ  ทฤษฎีที่รองรับคือ  ทฤษฎทีี่เกิดจากความสัมพันธทางสังคม
กอใหเกิดความรูที่เปนระบบ  ความรูเกดิจากปฏิบัติสมัพันธระหวางบุคคลหรือผูเกี่ยวของ  ทฤษฎี
การปฏิบัติจะถูกพัฒนาขึ้นจากกระบวนการที่บุคคลนาํทฤษฎีไปใชในการปฏิบตั ิ  กอใหเกดิความ
สอดคลองของทฤษฎทีี่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติรวมทั้งความสัมพันธตาง ๆ   การสรางความจริงจาก
การใหคุณคาในสถานการณของการปฏิบตัิจริง รวมทัง้ปฏิสัมพันธและความสัมพันธของผูเกี่ยวของ  
จึงเปนหลักสําคัญของการปฏิบัติ (สุธาสินี  บุญญาพิทกัษ. 2545: 56) ดังน้ันการเสริมสรางหรือการ
พัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)จึงเกิดจากกระบวนการเรียนรู
จากประสบการณ  หมายถึง  เรียนรูจากประสบการณตรงของตนเองหรือการเรียนรูจากการปฏิบัติ
ของผูอ่ืน  ไมวาจะเปนการเรียนรูโดยตรงหรือการมีประสบการณจากรณีศึกษา  สถานการณจําลอง  
สิ่งที่เรียนรูจากประสบการณจะมีลักษณะควบคูกันคือ การกอใหเกิดรูปแบบการปฏิบัติ ในขณะ 
เดียวกันทําใหเกิดโอกาสสะทอนกลับหรือการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัต ิ
 จากแนวคิดในการพัฒนาสมรรถภาพดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา  การพัฒนาสมรรถภาพ
จะใหความสําคัญกับทฤษฎ ี  ความรูทางวิชาการ  และเทคนิคตาง ๆ ที่จะนําทฤษฏีและความรูไป
ประยุกตใชสูการปฏิบัติได  โดยใหความสําคัญของคณุลักษณะของบุคคลตามวตัถุประสงค  เนนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติและการเรียนรูจากประสบการณและกลุมแตกไ็มปฏิเสธอิทธิพลของคุณลกัษณะ
เดิมของบุคคลและเจตคติทีมี่ผลตอการพฒันาและการแสดงออกของสมรรถภาพ 
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 การประเมินสมรรถภาพ  
 การประเมินสมรรถภาพของบุคคลนั้น  สามารถกระทําไดหลายวิธี  ซ่ึงจะประสบ
ความสําเร็จผลมากนอยเพียงใดนั้น  สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับ  การเลือกวิธีการหรือเคร่ืองมือที่ใชในการ
ประเมินใหเหมาะสม  ซ่ึงวิธีการหรือเคร่ืองมือในการประเมินสมรรถภาพของบุคคล   สามารถ
แบงเปน 3 กลุมใหญ ๆ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2547: 50-65; รัชนีวรรณ  
วนิชยถนอม. 2548: 19-20) ดังน้ี  
 1.  การประเมินโดยใชแบบทดสอบ (Test of Performance) เปนแบบทดสอบที่มุงวัด
ความสามารถของบุคคลโดยใหแสดงพฤติกรรมตามเงือ่นไขที่กําหนด เชน แบบทดสอบที่วัดความรู  
ความสามารถในการปฏิบตังิาน  โดยแบบทดสอบนีจ้ะมุงประเมินสมรรถภาพที่เกี่ยวของกับความรู  
ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิ
 2. การประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observation) เปนการประเมิน
สมรรถภาพโดยการสังเกตพฤติกรรมของผูรับการประเมินในสถานการณบางอยาง  ซ่ึงแตกตางจาก
การประเมินโดยใชแบบทดสอบ  ซ่ึงการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม  จะมีเครื่องมือในการ
ประเมินหลายแบบดวยกันคอื  การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยตรง  การสัมภาษณ  การใช
แบบประเมินหรือการประเมินดวยเทคนคิวิธีหลายวธิ ี (Assessment  Center) ซ่ึงเปนการประเมิน
โดยการใชเครือ่งมือหรือวิธกีารหลาย ๆ ชนิดผสมกัน  เชน  การใชการทดสอบ  การสัมภาษณ  
รวมกับการสังเกตพฤติกรรม  การแสดงบทบาทสมมติ  การฝกปฏบิัติในกิจกรรมตาง ๆ  
 3.  การประเมินโดยการรายงานขอมูลเกี่ยวกับตนเอง (Self Reports) ซ่ึงประเมินโดยให
ผูรับการประเมินรายงานขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพของตน  เชน  การใชแบบทดสอบ
บุคลิกภาพ  การใชแฟมผลงาน  แบบสอบถาม  แบบสํารวจความคิดเห็น  แบบวัดเจตคตคิติและ
แบบวัดความสนใจหรือการประเมินจากประวตัิสวนบุคคลหรือขอมูลพฤติกรรมในอดีต 
 โดยการใชเครือ่งมือประเมินสมรรถภาพของบุคคลนั้น  ควรเปนไปตามหลักการดังตอไปน้ี   

  1.  จะตองกําหนดขอบเขตเนื้อหาหรือวัตถุประสงคของการประเมินสมรรถภาพอยาง
ชัดเจนวาสมรรถภาพที่ตองการประเมินคอือะไร 

  2.  ใชเครื่องมือที่มีคุณภาพ  การประเมินสมรรถภาพจะประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใด  ขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องมือ  ความเหมาะสมในการประเมิน  โดยเฉพาะความเทีย่งตรง
และความเชื่อถือได 

  3. มีการดําเนินการเลือกสรรอยางเปนระบบ  เพ่ือสรางความชัดเจนโปรงใส  เปน
ธรรมและกอใหเกิดมาตรฐาน  ทั้งในสวนของสมรรถภาพที่ตองประเมินและครื่องมือที่เลือกใช   
เกณฑการตัดสิน  ตลอดจนขั้นตอนหรือวธิีดําเนินการ 

เน่ืองจากเครื่องมือที่ใชในการประเมินสมรรถภาพของบุคคลมีหลายชนิดดวยกัน  โดยแตละ
ชนิดตางก็มีคณุสมบัติและจุดมุงหมาย  ความเหมาะสมในการใชที่แตกตางกัน  การที่จะเลือกใช
เครื่องมือชนิดใดนั้น  ควรคาํนึงถึงประสิทธิภาพและคุณภาพในการวดัสมรรถภาพเปนสําคัญ 
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จากการศึกษารายงานการวิจัยของ  สุธาสินี  บุญญาพิทักษ (2545) ที่ไดศึกษาเรื่อง  การ
พัฒนาหลักสูตรครูนักวิจัยในชั้นเรียน  พบวา  ผูวิจัยไดประเมินสมรรถภาพครูนักวิจัยในชั้นเรยีนทั้ง
กอนและหลังการใชหลักสตูร โดยใชการสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต การบันทึกการนิเทศ
และการประเมินผลการปฏบิัติ  และวิเชยีร  อินทรสมพันธ (2546) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการบรูณาการจริยธรรมในหลกัสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา 
ผูวิจัยไดประเมินสมรรถภาพการบูรณาการจริยธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งกอนและ
หลังการนําหลักสูตรไปใช  โดยใช  การทดสอบ  การสัมภาษณ  การสอบถาม  การประเมินตนเอง
และการรายงานตนเอง   ดังน้ันในการประเมินสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  ในครั้งน้ีผูวิจัยจะใชการประเมินสมรรถภาพโดยการใชการทดสอบ  การ
สังเกตพฤติกรรม  การสอบถาม  การรายงานตนเองหรือการรายงานผลการปฏิบัติ ซ่ึงวิธีดังกลาว
เปนวธิทีี่สามารถประเมินสมรรถภาพของบุคคลได แตทั้งน้ีก็ขึ้นอยูกับการเลือกวธิีหรือการเลือกใช
มือในการประเมินใหเหมาะสม  

 
สรุปแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับสมรรถภาพและสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ของครู 
 จากหัวขอแนวคิดทฤษฏเีกีย่วกับสมรรถภาพและสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครู  จะเห็นไดวา 
 1. สมรรถภาพ หมายถึง  ความสามารถที่เกิดจาก 

ความรู  (Knowledge)   
ทักษะ (Skill)    
เจตคติ (Attitude)  

 ความรู  หมายถึง  สิ่งที่บุคคลไดเรียนรูมา  ขอมูล  ขาวสาร  ความเขาใจของบุคคลที่มีตอ
สิ่งตาง ๆ ทัง้ในดานทั่วไปและเฉพาะเจาะจงรวมทั้งตองสามารถนําความรูน้ันมาใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานได  ทักษะ  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตองอาศัยความชํานาญ  การ
ฝกฝนหรือฝกปฏิบัติมาเปนอยางดี  เจตคติ ซ่ึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้นหมายถึง 
คุณลักษณะทีอ่ยูในตัวบุคคลจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลที่มีเจตคตทิางบวกจะ
แสดงออกถึงการเห็นคุณคา  เห็นประโยชน  สนใจ  ใสใจ  มุงม่ันที่จะสรางสรรคและปฏบิัติงานใหดี
ที่สุด (Hornby; & Thomas. 1989: 53; Woodruffe. 1992: 16; citing Boyatzis. 1982. The 
Competent manager; Woodruffe. 1992: 17; Lucia; & Lepsinger. 1999: xiii; สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ, 
2548: 52; อางอิงจาก McClelland. 1973. Testing for Competency Rather than the Intelligence. 
American Phychologist.; เดชา  เดชะวัฒนไพศาล.2543: 12; อุกฤษณ  กาญจนเกต.ุ 2543: 20; 
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อภิรักษ  วรรณสาธพ. 2545: 19; สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ. 2548: 52;     ปยะชยั  จันทรวงศไพศาล. 
2548: 71) 
 2.  ลักษณะของสมรรถภาพ   ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหเกี่ยวกบัลกัษณะของสมรรถภาพ
พบวา  ลักษณะของสมรรถภาพสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ  1. สมรรถภาพหลัก หมายถึง  
ความสามารถหลักของบุคคลในการปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ 2. สมรรถภาพเฉพาะดาน  
หมายถึง  สมรรถภาพที่กําหนดขึ้นตามลักษณะงานหรือตามบทบาทหนาที่ โดยบุคคลที่ปฏบิตังิาน
ในตําแหนงน้ัน ๆ จําเปนตองมี (เดชา  เดชะวัฒนไพศาล. 2543: 18; อภิรักษ  วรรณสาธพ. 2545: 
22-24; สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ. 2547: 47-49)   
 3.  สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครู  ผูวิจัยไดทํา
การสังเคราะหเกี่ยวกับลักษณะของสมรรถภาพและพบวา ครูที่มีสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) น้ัน จะตองประกอบดวยคณุลักษณะหรอืแสดงออกใหเห็นถึง 
ความรู  ทกัษะและเจตคติทางบวกในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และความ 
สามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
การบริหารงานในโรงเรียน  การพัฒนาผลงานทางวิชาการ หรือจะตองประกอบดวยสมรรถภาพหลัก 
ไดแก  ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) และเจตคตทิางบวกตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) และ
สมรรถภาพเฉพาะดาน ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน   การบริหารงานในโรงเรียน   การพัฒนาผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง (ฉววีรรณ  กินาวงศ. 2527: 30; Medley. 1982: 55; เฉลิมพล สวัสดิพงษ. 2533: 24; 
กฤษณวรรณ  กิติผดุง. 2541: 26-28; มานิดา  อินทรียมีศักดิ์. 2541: 12; สุนันท  สังขอองและคณะ. 
2544: 53; ใจทิพย ณ สงขลา. 2547: 126; Bothams. 2002: 320-328; Kabilan; 2004: 51-57)   

  4.  การพัฒนาสมรรถภาพ  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพ  มีอยูดวยกันหลาย
แนวคิดดวยกนัขึ้นอยูกับบทบาท การนําไปใชและผูที่เกี่ยวของ โดยวิธีการพฒันาเพื่อใหไดมาซึ่ง
ความรูและประสบการณทีต่องการ  สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ(McKenzie. 1995: 5; 
citing Hodkinson. 1992. Alternative models of competence in vocational education and 
training. Journal of further and Higher Education. 16(2): 30-39; Mcnergney; & Herbert. 1998: 
143-144)  
  1.  การพัฒนาแบบพฤติกรรมนิยม   (Behavioral Approach) 
  2.  การพัฒนาแบบองครวม (Holistic Approach)   
 จากแนวคิดในการพัฒนาสมรรถภาพแบบพฤติกรรมนิยมและแบบองครวมจะเห็นไดวา  
การพัฒนาสมรรถภาพจะใหความสําคัญกบัทฤษฎี  ความรูทางวิชาการ  และเทคนิคตาง ๆ ที่จะนํา
ทฤษฏีและความรูไปประยุกตใชสูการปฏบิัติได  โดยใหความสําคญัของคุณลักษณะของบุคคลตาม
วัตถุประสงค  เนนการเรยีนรูจากการปฏิบัติและการเรียนรูจากประสบการณและกลุม   แตก็ไม
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ปฏิเสธอิทธิพลของคุณลักษณะเดิมของบุคคลและเจตคติที่มีผลตอการพัฒนาและการแสดงออกของ
สมรรถภาพ 
 ดังน้ันการพัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  จึงควร
มีแนวทางในการพัฒนาดังน้ีคือ  
  1.  สงเสริมใหผูเรียนเกิดเรยีนรูจากปฏิบตัิและประสบการณ 
  2.  สรางเจตคติทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  3.  การฝกทักษะการปฏบิัตอิยางตอเน่ือง 
  4.  การสะทอนผลการปฏิบตั ิ
  5.  การใชกระบวนการกลุมในการเรียนรูรวมกัน 
 5.  การประเมินสมรรถภาพ  การประเมินสมรรถภาพของบุคคลนัน้  สามารถแบงเปน 3 
กลุมใหญ ๆ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน. 2548: 50-65; รัชนีวรรณ  วนิชยถนอม. 
2548: 19-20) ดังน้ี  

 1.  การประเมินโดยใชแบบทดสอบ (Test of Performance)   
 2.  การประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observation) 
 3.  การประเมินโดยการรายงานขอมูลเกี่ยวกับตนเอง (Self Reports)  

  

2.  แนวคดิทฤษฎเีก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษา 
 ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
 พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน (2543: 4) ไดกลาวไววา   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
เพ่ือการศึกษา หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร
และเครือขายโทรคมนาคมที่เชื่อมตอกัน สําหรับใชในการสงและรับขอมูลและมัลติมีเดียเกี่ยวกับ
ความรู โดยผานกระบวนการประมวลหรือจัดทําใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายและความสะดวก    
มาใชประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให
คนไทยสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวติ 
 กิดานันท  มลิทอง (2548: 1)  ไดกลาวไววา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เพ่ือการศึกษา  เปนการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชรวมกันและการใช
เทคโนโลยีรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสงผลใหมีการเปลีย่นแปลงบทบาทและ
รูปแบบการเรยีนการสอนของผูเรียนและผูสอน และการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณสถานศึกษาเพื่อให
เหมาะสมกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในวชิาตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู 
 จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือ
การศึกษา หมายถึง การนําเทคโนโลยีทัง้ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารมา
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ใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนรวมกันไดอยาง
เหมาะสมและเกิดประโยชนทั้งกับผูสอนและผูเรียน 
 ลักษณะของเทคโนโลยีกับการเรียนรู 
 เม่ือโลกมีความเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ทักษะที่ผูเรียนจําเปนตองมีและเชีย่วชาญจึง
ตองมีการเปลีย่นแปลงไปดวย การเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทําใหผูเรียนตองเรียนรู         
ที่จะใชทักษะใหม ๆ เพ่ือการศึกษาและการทํางาน ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพโดยผานทางการพูดและการเขียน  ตองเรียนรูในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือหาวิธีการ
ในการแกปญหาและพบกับความทาทายในชีวติและที่สาํคัญที่สุดคือ การใหผูเรียนเรียนอยางสนุก  มี
ความสุขในการเรียน ซ่ึงการใชเทคโนโลยีสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความตองการในการเรียนรู  
เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว  
 โดยทั่วไปแลวเทคโนโลยีจะถูกนํามาใชในการเรียนการสอนใน 3 ลักษณะ ไดแก             
(กิดานันท มลิทอง. 2548: 92-93) 
 1.  การเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี  เปนการเรียนรูในเรื่องของเทคโนโลยี เชน เรียนรู
เกี่ยวกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอร  เรียนรูวาคอมพิวเตอรใชเพ่ือการประมวลผล เก็บบันทึก 
คนคืนสารสนเทศไดอยางไร  เครื่องพิมพเลเซอรและเครื่องพิมพแบบพนหมึกมีการทํางานอยางไร  
เทคโนโลยีการสื่อสารมีรูปแบบใดบาง ชองทางสื่อสารมีลักษณะเปนอยางไร และประกอบดวย
อุปกรณใดบาง   วิชาเพื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีหลายวชิา เชน วิชาคอมพิวเตอร
เบื้องตน วิชาเครือขายดิจิทลัหรืออาจเรียนรูจากเว็บไซตได เชน www.intel.com ที่นําเสนอในเรื่อง
ตาง ๆ เพ่ือการเรียนรูดวยตนเองในลักษณะมัลติมีเดีย  
 2.  การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี  เปนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู เชน 
การใชคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผล การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการสรางบทเรียน การใชใน
ลักษณะอีเลิรนนิงและการทัศนศึกษาเสมือนจริง   ดวยแหลงการเรยีนรูเสมือนจากเว็บไซตตาง ๆ  
 3. การเรียนรูไปกับเทคโนโลยี เปนการเรียนรูเกี่ยวกบัความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี 
ไดแก การเรียนรูวาขณะนี้เทคโนโลยมีีความกาวไกลไปในลักษณะและรูปแบบใดบางทั้งทางดาน
วัสดุ อุปกรณ และวธิีการ เชน ซอฟตแวรโปรแกรมใหม ๆ กลองดิจิทัลเพ่ือถายภาพและเวบ็แคม 
เพ่ือใชสงภาพขณะสนทนาบนอินเทอรเน็ต เม่ือเรียนรูถึงความใหม  ความทันสมัยของเทคโนโลยี
แลวจะนํามาประยุกตใชในวงการตาง ๆ ไดอยางไรบาง เชน การใชกลองวีดีทศันถายภาพการสอน
สงไปบนอินเทอรเน็ตเพ่ือใหผูเรียนในสถาบันการศึกษาอ่ืนเห็นภาพและไดยินเสียงการสอน การใช
เครือขายไรสายทั้งในและนอกหองเรียนหรือใชในการคนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ต  
 ความสําคัญและองคประกอบของการรูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ของครู  
 ในการตรียมความพรอมสูการเปนสังคมสารสนเทศและสังคมแหงการเรียนรูน้ัน ในการที่
จะบรรลวุัตถปุระสงคดังกลาว ทุกประเทศมุงใหความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษยที่มีสตปิญญาและมีวจิารณญาณ  มีการเรียนรูตลอดชวีิต  มีทกัษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จากการศึกษาพบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในยุคของการเรียนการสอนที่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือน้ัน บทบาทของครูผูสอนจะเปลีย่นแปลงไปจากเดิม จากระบบ
เดิมที่เนนการสอนมาสูการเปนผูแนะนํา สนับสนุนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูและมีความ
ใฝรูอยูตลอดเวลา ดังน้ัน ครูจึงตองมีทักษะการใชเทคโนโลยีและทักษะการใชประโยชนจาก
สารสนเทศ รวมทั้งสามารถเปนพ่ีเลีย้งใหกับนักเรยีนในการใชทักษะดังกลาวเพื่อเขาถึงคลังความรู
ของโลกสารสนเทศได  
 การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง การใชเทคโนโลยดิีจิตอล, 
เครื่องมือสื่อสารและ/หรือ  เครือขายเพื่อการเขาถึง, จัดการ, บูรณาการ, ประเมินและสรางสรรค
สารสนเทศ  เพ่ือนํามาใชในทางปฏิบัตใินสังคมแหงการเรียนรู  ซ่ึงขอความดังกลาวนี้จะสะทอนให
เห็นองคประกอบสําคัญ 5 ประการของการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ซ่ึง
องคประกอบทั้ง 5 น้ี เปนกลุมของความรูและทักษะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
(กิดานันท มลิทอง. 2548: 79-81) 
  1.  การเขาถึง   หมายถึง  การรูเกี่ยวกับสารสนเทศและรูวาจะจัดเกบ็และ/หรือคนคืน
สารสนเทศอยางไร 
  2.  การจัดการ   หมายถึง การใชแบบแผนที่มีการจัดลําดับหรือการจัดภายในองคกร
ไวแลว 
  3. บูรณาการ หมายถึง การแปลความหมายและเชื่อมโยงสารสนเทศเปนองครวม  
รวมถึงการสรปุ  เปรียบเทยีบและเปรียบตางสารสนเทศ 
  4. ประเมิน   หมายถึง  การตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ  ความเกี่ยวของ  การใชประโยชน
หรือประสิทธภิาพของสารสนเทศ 
  5. สรางสรรค หมายถึง สรางสรรคสารสนเทศโดยการปรับแตง ออกแบบหรือประดิษฐ
หรือนิพนธสารสนเทศ    
 จากองคประกอบ 5 ประการของการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงกลุมพ้ืนฐานของทักษะและความรูที่เปนฐานหนุนของการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ซ่ึงไดแก  ประสิทธิภาพดานความชาํนาญ ดานความรูความเขาใจ ดานเทคนิคและ
ความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึงเปนความเชี่ยวชาญทีบู่รณาการ
ความเชี่ยวชาญดานความรู  ความเขาใจและดานเทคนิคเขาดวยกนั   
 ความเชี่ยวชาญดานความรูความเขาใจ เปนทักษะพื้นฐานอันพึงมีในชีวติประจําวนัไมวาจะ
อยูในโรงเรียน ที่บานและที่ทํางาน  ความเชี่ยวชาญเหลานี้ไดแก  การอานออกเสียงได  การคํานวณ  
การแกปญหาและการรูทางทักษะ  
 ความเชี่ยวชาญดานเทคนิค เปนองคประกอบพื้นฐานของการรูดิจิทัล  ซ่ึงรวมถึงความรู
พ้ืนฐานเกี่ยวฮารดแวร ซอฟตแวรโปรแกรมเครือขายและสวนประกอบตาง ๆ ของเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 ความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปนการบูรณาการและ
ประยุกตใชทกัษะดานความรูความเขาใจและเทคนคิ ความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) จะมีผลลัพธไปถึงการสรางสรรคนวัตกรรม  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในตวับุคคล
และสังคมดวย 
 ดังน้ันจะเห็นไดวา  การรับรูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบดวย 
ความเชี่ยวชาญทั้งทางดานความรูความเขาใจและดานเทคนิค ซ่ึงจะตองอาศัยทั้ง 2 สวน ประกอบ
กันและยังประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ คือ การเขาถึง, การจัดการ, การบูรณาการ,  
การประเมินและการสรางสรรค   
 จุดมุงหมายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพื่อการเรียน
การสอนในประเทศไทย 
 ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศกัราช 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาและกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดกําหนดใหการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในภาคการศึกษา  เปนหนึ่งใน 5 องคประกอบหลักที่จะสนับสนุน
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตามแนวของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดย
ที่รัฐบาลตระหนักวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เปนเครื่องมือสําคัญในการกาวสูยุค
ขอมูล ขาวสาร ดังน้ันการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงมีวัตถปุระสงคเพ่ือพัฒนา
สังคมไทยสูสงัคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่สนองตอคุณภาพชีวิตโดยตรง  จึงไดมีการกําหนด
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา โดยการกําหนดใหมีการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในสถาบันการศึกษาทั้งหมด โดยไดมีการวางเปาหมาย
ใหผูเรียน  ครู  ผูบริหารและสถานศึกษามีโอกาสใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือ
การเรียนตามประสิทธิภาพที่พอเพียงอยางทั่วถึงกัน  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญสรุปไดดังน้ี 
 1. ผูเรียน สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปนเครื่องมือในการ
เรียนรูตลอดชีวิตโดยมีจุดมุงหมายคือ 
  1.1 การรูเทคโนโลยีและการเรียนรูสารสนเทศในระดบัพ้ืนฐานเพื่อสามารถเขาถงึและ
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือคนควา รวบรวม และประมวลผลจาก
แหลงตาง ๆ และเพ่ือการสรางองคความรูใหม 
  1.2  บูรณาการความรูดานเทคโนโลยีและทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะห  การคิดอยางสรางสรรค  การแกปญหาและการทํางานเปนทีม  
  1.3  กระตุนใหผูเรียนพัฒนาคุณคา  เจตคติและจริยธรรมในเชิงบวกในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึงจะเปนประโยชนในการเรียนรูตลอดชีวิตและการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคดิ  
  1.4  ผูเรียนทุกคนมีโอกาสเขาถึง ใช และเรียนรูทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 
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  1.5  ตองจัดใหผูเรียนมีโอกาสในการใชและพัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในทุกสาขาวิชาและเพิม่โอกาสใหผูเรียนมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใหมากขึ้น  
  1.6  กระบวนการเรียนการสอนตองไมจัดเฉพาะในชั้นเรียนเทานั้น  ผูเรียนควรจะมี
โอกาสสัมผัสโลกภายนอกผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีความรูและมี
การพัฒนาทางดานเจตคตทิี่ดีตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  1.7  จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณอยางเพียงพอและเปดโอกาสใหผูเรียนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตามความตองการของตนเอง 
 2.  ผูสอน  ควรมีความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใน
ระดับสูง รวมถึงความเขาใจในพัฒนาการของการใชสื่อเทคโนโลยใีนการจัดการเรียนการสอนโดยมี
จุดมุงหมายในการพัฒนาครู  ดังน้ี 
  2.1  สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะชวยใหผูสอนมี
ความรูอยางกวางขวาง  มีวสิัยทัศนกาวไกลเพื่อสามารถเปนผูแนะนาํแกผูเรียนได   
  2.2  คอมพิวเตอรจะเปนเครื่องมือหลักสําคัญสําหรับผูสอนเพื่อเขาถงึทรัพยากรการ
เรียน  การเตรียมแผนการสอน  การใหการบานและติดตอสื่อสารกับผูปกครองนักเรียน  ผูสอนคน
อ่ืน ๆ และผูบริหาร 
  2.3  ผูสอนควรไดรับการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ
สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในกิจกรรมการเรียนการสอนได  เพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหและการสรางสรรค 
  2.4 ผูสอนควรติดตามพัฒนาการและความกาวหนาของเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพ่ือนํามาใชใหเปนประโยชนในการเรียนการสอนได   
  2.5  ครูไมนอยกวารอยละ 80 ใชคอมพิวเตอรเปนและไมนอยกวารอยละ 50  สามารถ
ใชอินเทอรเน็ตไดและตองมีวชิาสอนดวยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 3.  สถาบันการศึกษา  ควรมีเปาหมายในการเนินงานดังน้ี  
  3.1  สถาบันทุกแหงมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต  
  3.2  มีเครือขายเฉพาะที่มีคุณภาพสูง สถาบันที่มีคอมพิวเตอรมากกวา 400 เครื่องที่
ใชเครือขายบรอดแบนด  
  3.3  ทุกสถาบันการศึกษาตองมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตองมีสื่ออิเล็กทรอนิกส
เว็บไซตและศนูยคอรสแวรเพ่ือบริการดานการศึกษาและการเรียนการสอน  
  3.4  โรงเรียนตองมีศักยภาพในการสนับสนุนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยปรับการใชและการบูรณาการเทคโนโลยีเขา
ไวในหลักสูตร 
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 4.  ผูบริหาร 
  4.1  ผูบริหารโรงเรียนทุกคนตองใชคอมพิวเตอรเปนและไมนอยกวารอยละ50 
สามารถใชอินเทอรเน็ตได 
  4.2  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการบริหารจัดการภายใน
สถาบันการศกึษาและโรงเรยีนทุกแหงตองมีระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
             เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทตอการศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทางดานคอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคมมีบทบาทที่สําคญัตอการพัฒนาการศึกษา 
เทคโนโลยีที่มีบทบาทสําคญัตอการศึกษาประกอบดวย (พัลลภ พิริยะสุรวงศ. 2543: 2) 
            1.  เทคโนโลยีทีเ่ขามามีสวนชวยในเรื่องการเรียนรู   ปจจุบันมีเครื่องมือ  เครื่องใชที่ชวย
สนับสนุนการเรียนรูหลายอยางทั้งระบบคอมพิวเตอรชวยสอน   ระบบมัลติมีเดีย   ระบบวิดีโอออนดี
มานด    วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซและอินเทอรเน็ต  เปนตน โดยระบบเหลานี้เปนระบบสนบัสนุนการ
รับรูขาวสารและการคนหาขอมูลขาวสารเพื่อการเรียนรู  
             2.  เทคโนโลยีที่เขามาสนับสนนุการจัดการศึกษา ในการจดัการศึกษาสมัยใหมจําเปนตอง
อาศัยขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผนการดําเนินการ  การติดตามและประเมินผล  ทําใหคอมพิวเตอร
และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเขามามีบทบาททีส่ําคญัในเรื่องนี้  
             3. เทคโนโลยีที่เขามาชวยในการสื่อสารระหวางบุคคล ทางดานการศึกษาจําเปนตอง
อาศัยการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรยีน ผูสอนกับผูบริหาร ซ่ึงการสื่อสารดังกลาว
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอนและการดําเนนิงานในหลาย ๆ ดานโดยอาศัย
เทคโนโลยีการสื่อสารระหวางบุคคล เชน  โทรศัพท โทรสาร เทเลคอนเฟอเรนสและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
 การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดกาวหนาขึน้อยางรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม  ทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เขามามีบทบาทสําคัญตอการศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะการประยกุตใชในระบบการศึกษาสมยัใหม 
ที่พยายามขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังทองถิ่นตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากการดําเนินการ
จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศที่กระจายอยูทั่วประเทศ ซ่ึงเนนการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ จึงทําให
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดเขามามีสวนรวมในการขยายโอกาสทางการศกึษา 
เน่ืองจากการใชเทคโนโลยจีะลดขอจํากัดในดานตาง ๆ ของการจัดการศึกษาดังน้ี  
 1. ลดขอจํากัดทางดานระยะทาง สามารถขยายการเปดวิทยาเขตไปยังทองถิ่นและจังหวัด
ตาง ๆ ได ทําใหนิสิตนักศึกษามีที่เรียนทีใ่กลบานมากขึน้ ลดปญหาสภาพภูมิศาสตรและการเดินทาง 
ระยะทาง เพราะมีการใชเครือขายยูนิเน็ต การสรางระบบการเรียนการสอนสองทางแบบวิดีโอคอน
เฟอเรนซ  หองเรียนเครือขาย  หองเรียนเสมือนจริง  
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 2. ลดขอจํากัดในเรื่องเวลา  ทําใหสามารถเปดวิทยาเขตไดเรว็  มีการทํางานในระดับ
วิทยาเขตเปนแบบเชื่อมโยงถึงกัน การศกึษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ทําให
การเขาถึงขาวสารขอมูลทาํไดตลอดเวลา  
 3. ลดขอจํากัดในเรื่องบุคลากร   มหาวิทยาลัยในรปูแบบเกามักเนนในเรื่องสถานที่ อาคาร 
สิ่งกอสราง  แนวคิดการกระจายวิทยาเขตสารสนเทศเปนมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงและใชทรัพยากร
รวมกันจะชวยลดปญหาอันเนื่องจากการขาดแคลนบคุลากรและอาจารยผูสอน    
 4.  ลดขอจํากัดในเรื่องการลงทุน   การลงทุนในดานการศึกษาทีใ่ชเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)เขาชวย จะทําใหประหยัดตนทุนโดยรวมและไดประโยชนคุมคาเพราะสามารถ
กระจายรูปแบบการศึกษาไปยังทองถิ่น ทําใหขนาดของวิทยาเขตมขีนาดพอเหมาะ ลดคาใชจายการ
ดําเนินการโดยเฉพาะการเรียนการสอนโดยรวมจะมีตนทุนที่ต่ําลง  
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาชวยในเรื่องการศึกษายังทําใหเกิด 
ผลสําเร็จในดานการศึกษาสูงขึ้น  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีเปาหมายที่สําคัญตอ
ระบบการศกึษาไทย คือ ตองการใหเกิดการเขาถึงและการแสวงหาแหลงความรูไดมากขึ้น มีการ
จัดหาระบบฐานขอมูลและดจิิตอลไลบราร ี มีการสรางเครือขายหองสมุดไทย เนนการศึกษาที่
สามารถเรียนรูและนําวทิยาการใหม ๆ มาปรับใชได  มีการใหบริการแบบ e-Service ซ่ึงเปนการ
เขาถึงขอมูลขาวสารไดหลากหลายรูปแบบและรวดเร็ว มีการเขาถึงขาวสารไดทั่วถึงโดยใชระบบ
โทรคมนาคมสมัยใหม   มีระบบไรสายและระบบการเรยีกเขาสูเครือขายจากบาน  
 อยางไรก็ตามในการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชน้ัน  ยังพบวามีปญหาที่
สําคัญหลายประการดังน้ีคือ  (พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน และคณะ. 2543: 14-15) 
 1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน โอกาสและการเขาถึงยังไมเทาเทียมกัน กิจการดาน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญมีไวเพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตอและใหขาว
สารขอมูลมากกวาการพัฒนาการเรียนรูของคน 
 2.  ปญหาดานการพัฒนาเครือขาย   มีลักษณะตางคนตางทํา   ทําใหเกิดความสิน้เปลือง
และใชงานไมคุมคากับการลงทุน 
 3.  ปญหาดานหลกัสูตรและสื่อเพ่ือการศกึษา  หลักสูตรการศึกษาใหความสําคัญกบัวิชา
พ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษนอย  การผลิตและพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพยัง
มีนอยและกระจายไมกวางขวาง 
 4.  ปญหาดานบุคลากร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูและทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ยังมีจํานวนนอย  นอกจากนี้ยังขาดแคลนชางเทคนิคและบัณฑติใน
สาขานี้  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 5.  ปญหาดานการลงทุน การลงทุนของรัฐสวนใหญเนนการวางระบบและสรางฮารดแวร 
แตมีการเตรียมดานซอฟตแวรและบุคลากรนอยมาก 
 การจัดการศึกษาในยุคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู
และเปลี่ยนแปลงความตองการการศึกษาในอนาคต  โดยสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศแบบใหมได



 39 

เขามาแทนทีส่ื่อแบบเกา  แหลงทรัพยากรการเรียนรูจะเปนสิ่งที่ชวยสนับสนนุการเรียนรูในสภาพ 
แวดลอมทางการศึกษาแบบใหม  ซ่ึงกอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาและการปรบัปรุงโครงสรางใหม
ทั้งระบบ โดยเฉพาะการบรหิารและการบริการทางดานการศึกษา  การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การจัดการศึกษา ซ่ึงจากเดิมสถาบันการศึกษาเปนผูรับผิดชอบมาเปนสังคมและชุมชนรวมกัน
รับผิดชอบตอการจัดการศึกษามากขึ้น 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพื่อการเรียนการสอน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  หมายถึง  การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือ
การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ  เพ่ือการจัดเก็บอยางเปนระบบ  สามารถเขาถึงและสบืคน
และสามารถนาํมาใชไดโดยสะดวก และยังเปนสื่อกลางในการนําเสนอสารสนเทศ รวมถึงการรับ-สง
สารสนเทศดวยเทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูง  เพ่ือการสงผานสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว ดังน้ัน  
เพ่ือใหสอดคลองกับจุดมุงหมายดังกลาวขางตน  จึงขอนําเสนอประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  ที่สอดคลองกับจุดมุงหมายดังกลาว  คือ  การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส (e-
Learning)  เทคโนโลยีการสื่อสาร ไดแก เครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) และการติดตอสื่อสารดวย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)  
  การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส 
  การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส  เปนการเรียนในยุคสมยัที่เทคโนโลยคีอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีการสื่อสารเขามามีบทบาทในการศึกษา โดยมีพัฒนาการไปตามความกาวหนา
ของเทคโนโลยีที่มีอยูบนอินเทอรเน็ต ซ่ึงครอบคลุมการเรยีนรูในหลายรปูแบบทั้งการเรียน
ทางไกลและการเรียนผานเครือขาย 
  ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสมีแตกตางกันตาม
ประสบการณของแตละบุคคลแตมีสวนเหมือนกัน คือ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีการสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญของการเรียนรูและเนื่องจากคอมพิวเตอรและเครื่องมือ
ที่ใชในการสื่อสารเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จึงเปนที่มาของการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2543: 3)  ไดกลาวไววา  การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส 
หมายถึงการเรียนการสอนที่ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสไมวาจะเปน  ซีดีรอม  ฮารดดิส  ฟรอปปดิส  
เน็ตเวิรก  อินทราเน็ต  อินเตอรเน็ต  หรือแมแตโทรทัศน   

  พิเชษฐ  เพียรเจริญ  (2544: 61)  ไดกลาวไววา  การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือการเรียนการสอนออนไลน  หมายถึง  การเรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ต 
หรืออินทราเน็ต   เปนการเรียนรูดวยตนเอง  ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความ
สนใจของตนโดยเนื้อหาของบทเรียนประกอบดวย  ขอความ  รูปภาพ  วีดีโอ  และมัลติมิเดียอ่ืน ๆ 
จะถูกสงไปยังผูเรียนผานไปยัง Web browser  
  ดาวรัตน  แทนรัตน (2544: 54)  ไดกลาวไววา การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส  
หมายถึง ระบบการเรียนการสอนทางไกลผานอินเทอรเน็ต  ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเผยแพร
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ขอมูลไดอยางกวางขวาง  สามารถควบคุมระดับชั้นของการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
สามารถสรางระบบการสื่อสารภายในหองเรียนที่มีขอจํากัดในดานเวลาและสถานที่และระบบ
การประเมินผลก็เปนไปอยางตรงไปตรงมา  ผูเรียนตองใชความรับผิดชอบสูงจึงจะประสบ
ความสําเร็จ 
  ศุภชัย  สุขะนินทร (2545: 15)  ไดกลาวไววา  การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส  
หมายถึง  การเรียนรูทางคอมพิวเตอรหรือเปนการเรียนรูใหมโดยใชคอมพิวเตอร  ซ่ึงอาจจะเปน
การเรียนในรูปแบบของการใชคอมพิวเตอร  วีดีโอ  ซีดีรอม  สัญญาณดาวเทียม  แลน  
อินทราเน็ต  หรือแมแตลักษณะของเอ็กซทราเน็ตและสัญญาณโทรทัศนก็ได 
  อําแดงจันทร (2545: 5)  ไดกลาวไววา  การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง  
การจัดการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการตั้งแตการจัดการดานหลักสูตร
และเนื้อหา  การจัดการ  หองเรียนและการจัดการวัดผลการเรียนโดยมุงหวังใหไดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการจัดการศึกษา  ทุกคนสามารถเขาสูอาณาจักรแหงการเรียนรูไดตลอดเวลาและตลอด
ชีวิต  ไมมีขอจํากัดทั้งในเรื่องเวลา  ระยะทางและสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
  จากความหมายของ การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส ดังที่กลาวมาแลวจึงสรุปไดวา   
การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส   หมายถึง  การเรียนผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ไดแก  
คอมพิวเตอร  หรือซีดีรอม  ฮารดดิสก  ฟรอปปดิส  เน็ตเวิรก  อินเทอรเน็ต  โทรทัศน  และการ
เรียนทางไกลผานดาวเทียม  โดยการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสจะเปนการเรียนรูดวยตนเอง  
ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน 
  การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส จะใชเว็บเปนพ้ืนฐานสําคัญทําใหเกิดรูปแบบการ
เรียนที่ใชเว็บเปนเคร่ืองมือการเรียนรู และมีการเรียกแตกตางกันไป เชน การเรียนการสอนผาน
เว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนอยางมีปฏิสัมพันธดวยเว็บ (Web Based Interactive 
Learning Environment) การศึกษาผานเว็บ (WWW-Based Education) การนําเสนอมัลติมีเดีย
ผานเว็บ (Web-Based Multimedia Presentations)  
  การศึกษาที่ใชเว็บเปนเครื่องมือการเรียนรู  เปนการประยุกตกลยุทธการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการเรียนรูรวมกัน     ทั้งน้ีในการออกแบบกลยุทธการเรียนการสอนโดยการใช
เว็บเปนเครื่องมือในการเรียนรูน้ัน อาจใชวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี  
  1.  ใชเว็บเปนแหลงขอมูลเพ่ือการจําแนกประเมินและบูรณาการสารสนเทศตาง ๆ  

  2.  ใชเว็บเปนสื่อกลางของการรวมมือ สนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยน และสื่อสาร  
  3.  ใชเว็บเปนการสื่อกลางในการมีสวนรวมในประสบการณจําลอง การทดลอง
ฝกหัดและมีสวนรวมคิด  
  นอกจากนี้การใชเว็บเพ่ือการเรียนการสอนนั้น มีหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ  
  ประการแรก ผูเรียนเขาเว็บไดทุกเวลา และเปนผูกําหนดลําดับการเขาเว็บน้ันหรือ
ตามลําดับที่ผูออกแบบไดใหแนวทางไว  
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  ประการที่สอง การเรียนการสอนผานเว็บจะเปนไปไดดีถาการเรียนรูน้ันเปนการ
เรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธและเรียนรูรวมกัน  
  ประการที่สาม ผูสอนเปลี่ยนแปลงตนเองจากการเปนผูกระจายถายทอดขอมูลมา
เปนผูชวยเหลือผูเรียนในการคนหาการประเมินและการใชประโยชนจากสารสนเทศที่คนหามา
จากสื่อหลากหลาย  
  ประการที่สี่ การเรียนรูเกิดขึ้นในลักษณะที่เกี่ยวของกันหลายวิชาและไมกําหนดวา
จะตองบรรลุจุดประสงคการเรียนรูในเวลาที่กําหนด  
 จะเห็นไดวา การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส  เปนการเรียนที่ชวยสงเสริมการเรียนรูใน
ประเด็นสําคัญตอไปน้ี คือ เปนการเรียนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง สรางการเรียนรูรวมกัน ชวย
เสริมแรงในการเรียนรูเน้ือหา เขาถึงขอมูลทั่วโลกไดงาย เขาถึงขอมูลที่เปนปจจุบัน เปนการ
เรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ ศึกษาจากเนื้อหาที่เปนมัลติมีเดีย เปนการเรียนรูที่ระยะทางและเวลา
ไมเปนอุปสรรค  
 สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชในการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส มีหลายรูปแบบ ไดแก เอกสาร
ไฮเปอรเท็กซและเอกสาร ไฮเปอรมีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส สไลดอิเล็กทรอนิกสจนถึง
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธในลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียนคอมพิวเตอรเพ่ือ
การฝกอบรม บทเรียนคอมพิวเตอรปญญาประดิษฐ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. 2544: 12-14) 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ เปนสื่อที่พัฒนาดวยโปรแกรมประเภท 
Authoring เชน โปรแกรม Toolbook โปรแกรม Director และโปรแกรม Authorware นํามาใช
บนเว็บโดยผานแฟมขนาดเล็กหลายแฟม ดวยโปรแกรมเฉพาะที่แตละบริษัทพัฒนาขึ้น เพ่ือให
ใชงานบนเว็บไซดไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมตองรอการสงแฟมเปนเวลานาน และทําใหสะดวก
ตอการสงขอมูลออนไลนที่เรียกใชงานบนเว็บแลวแสดงผลไดทันทีเหมือนเรียกจากแผนซีดี  
 2.  สไลดอิเล็กทรอนิกส  เปนสื่อที่พัฒนาดวยโปรแกรมบนวินโดวส และใหเรียกดู
ผานเว็บหรือแปลงเปนแฟมที่เรียกดูไดบนเว็บนิยมใชโปรแกรม Microsoft Powerpointในการ
พัฒนาสื่อลักษณะนี้  
 3.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส  เปนสื่อที่มีรูปเลมและองคประกอบของเลมหนังสือครบถวน 
เปนสื่อที่นิยมจัดทําใหอยูในรูปของแฟมในสกุล pdf และอานดวยโปรแกรม Acrobat Reader 
ของบริษัท Adobe  
 4.  แผนใสอิเล็กทรอนิกส  เปนการจัดทําสื่อที่อยูในรูปแผนใส หรือเอกสาร
ประกอบการสอนอื่น ๆ ใหเปนแฟมที่อยูในสกุล pdf โดยการสแกนหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
แฟมเอกสาร  
 5.  เอกสารคําสอนอิเล็กทรอนิกส  อาจจัดทําใหอยูในรูปเอกสารในสกุล doc หรือ dpf 
หรือ htm และเรียกดูดวยโปรแกรมที่ใชเรียกดูแฟมในสกุลน้ัน ๆ  
 6.  เทปเสียงคําสอนดิจิทัล  จัดทําโดยใชเทคโนโลยี RealAudio เพ่ือใหเรียกฟงเสียง
ในลักษณะรับฟงไดในทันที ไมตองเสียเวลาในการรอการถายโอนแฟมนาน  
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 7.  เอกสารไฮเปอรเท็กซ และไฮเปอรมีเดีย  เปนสื่อที่จัดทําโดยใชภาษา HTML หรือ
โปรแกรมชวยสรางเว็บเพจ ทั้งที่จัดทําเองและผูอ่ืนจัดทํา แลวเชื่อมโยงไปยังแหลงหน่ึงที่
รวบรวมโฮมเพจรายวิชาเว็บแหลงหน่ึงที่รวบรวมโฮมเพจรายวิชาจากที่ตาง ๆทั่วโลก คือ World 
Lecture Hall มีเว็บไซด ชื่อ http://www.utexas.edu/world/lecture/  
 8.  วารสารและนิตยสารอิเล็กทรอนิกส  เปนสื่อที่มีองคกรจัดทําและเผยแพรทาง
อินเทอรเน็ต มีทั้งที่ตองสมัครเปนสมาชิกและใหบริการเปนสาธารณะ  บทบาทของผูสอนในการ
เรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส ที่มีตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียน จะเปลี่ยนไปเปนผูให คําแนะนํา  
เปนผูฝก  เปนผูอํานวยความสะดวกและเปนพ่ีเลี้ยง   ในขณะที่บทบาทของผูเรียนจะเปลี่ยนจาก
การเปนผูรับมาเปนผูสํารวจสารสนเทศ    ผูคิด  ผูลงมือปฏิบัติ  ในลักษณะเรียนรูรวมกันกับ
ผูเรียนคนอื่นอยางมีปฏิสัมพันธตอกัน  
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2545: 16-17) ไดกลาวไววา การนําการเรียนรูทาง
อิเล็กทรอนิกส  ไปใชประกอบการเรียนการสอนสามารถทําได 3 ลักษณะ ดังน้ี   
 1.  สื่อเสริม หมายถึง การนําการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสไปใชในลักษณะสื่อเสริม  
เน้ือหาที่จะปรากฏในลักษณะ การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส  แลวผูเรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหา
เดียวกันนี้ในลักษณะ    อ่ืน ๆ เชนจากเอกสารประกอบการสอน  จากวีดิทัศน   การใช การ
เรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส  ในลักษณะนี้เทากับวาผูสอนเพียงแตตองการจัดหาทางเลือกใหมอีก
ทางหนึ่งสําหรับผูเรียนในการเขาถึงเนื้อหาเพื่อใหประสบการณพิเศษเพิ่มเติมแกผูเรียนเทานั้น 
 2.  สื่อเติม  หมายถึง  การนํา การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสไปใชในลักษณะเพิ่มเติม
จากวิธีสอนในลักษณะอื่น ๆ เชน  นอกจากการบรรยายในหองเรียนแลว  ผูสอนยังออกแบบ
เน้ือหาใหผูเรียนเขาไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส    
 3.  สื่อหลัก  หมายถึง  การนํา การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสไปใชในลักษณะแทนที่
การบรรยายในหองเรียน  ผูเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาออนไลน  ในปจจุบัน การเรียนรูทาง
อิเล็กทรอนิกส  สวนใหญในตางประเทศ  จะไดรับการพัฒนาขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคในการใชเปน
สื่อหลักสําหรับแทนครูในการสอนทางไกล  ดวยแนวคิดที่วามัลติมิเดียที่นําเสนอทาง การเรียนรู
ทางอิเล็กทรอนิกส  สามารถชวยในการถายทอดเนื้อหาไดใกลเคียงกับการสอนจริงของครูผูสอน
โดยสมบูรณได 
 จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา  การนําการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสมาใชใน
การเรียนการสอนนั้นชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส ทําใหระบบการเรียนการสอนเปลี่ยนจากเดิม ที่เปน
ระบบปดเปนสวนใหญ  มาเปนระบบเปดที่เปดโอกาสใหเรียนรูอยางหลากหลาย ที่มีเชื่อมโยงอยู
ในเว็บ โดยไมมีอุปสรรคทางดานภูมิศาสตร ระยะทางและเวลา  
 การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส ชวยทําใหผูสอน และผูเรียนเปนอิสระจากปญหาการจัด
ตารางเรียนตารางสอน สามารถเขาถึงสื่อการเรียนการสอนนั้นเม่ือมีความสะดวก ผูเรียนเปนผู
ควบคุมการเรียนของตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูที่เปนไปตามกาวจังหวะของตนเอง ชวยในการ
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ปรับเปลี่ยนบทบาทผูสอนจากผูบอกและถายทอดมาเปนผูใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและอํานวย
ความสะดวก ในขณะที่ผูเรียนมีบทบาทเปนผูศึกษาคนควา และสํารวจขอมูลในลักษณะการ
เรียนรูรวมกันและมีปฏิสัมพันธตอกัน เปนผูเรียนที่ลงมือปฏิบัติไมใชเปนเพียงผูรอรับ ชวย
สงเสริมการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง  
 การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส จึงเปนวิธีการเรียนรูที่สรางสังคมแหงการเรียนรูให
เกิดขึ้นการศึกษาเกิดขึ้นไดทุกที่ ทั้งที่บาน ที่ทํางาน การเรียนรูเนนการแสวงหาและการรูจัก
เลือกขอมูลเพ่ือการเสริมเติมแตงความรู เปนการเรียนรูที่สรางความสัมพันธระหวางกันภายใน
กลุมที่เรียนรูรวมกันและยังขยายความสัมพันธไปยังบุคคลภายนอกกลุมที่ติดตอหรือเปนแหลง
ทรัพยากรของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพึ่งพาชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   แตอยางไรก็ตาม
การที่การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสจะประสบความสําเร็จไดน้ัน  จะตองอาศัยเคร่ืองมือที่จะชวย
ใหการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ 
 เทคโนโลยีการสื่อสาร 
 เทคโนโลยีการสื่อสารเปนคําที่ใชเพ่ืออธิบายถึงอุปกรณและวิธีการในการสื่อสาร
โทรคมนาคมเพื่อการเขาถึง  คนหาและรับสงสารสนเทศดวยความเร็ว  เชน อุปกรณ
คอมพิวเตอร  การสงสัญญาณผานดาวเทียม   เครือขายอินเทอรเน็ต  การสื่อสารดวยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส   
  อินเทอรเน็ต 
  อินเทอรเน็ต (Internet) เปนเครือขายคอมพิวเตอรซ่ึงเริ่มกอตั้งโดยกระทรวงกลาโหม
ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเทอรเน็ตในสมยัแรก ๆ (พ.ศ. 2512) เปนเพียงการนําคอมพิวเตอรไมกี่
เครื่องมาเชื่อมตอดวยกันโดยสายสงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง เครือ่งคอมพิวเตอรใชชื่อ
วา “อารปาเนต” (Advanced Research Projects Agency) (ARPANET) 
  หลักจากป พ.ศ. 2528 มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National 
Science Foundation TCP/IP) ไดสรางระบบเครอืขายใหมชื่อวา NSFNET ขึ้นมาซึ่งทางมูลนิธิ
เจาะจงใชมาตรฐาน TCP/IP ทําใหเครือขาย NSFNET สามารถเชือ่มตอกับเครอืขายอารปาเนตได 
เพราะใชมาตรฐานเดียวกัน 
  เน่ืองจากคอมพิวเตอรซ่ึงทําหนาที่เปนคอมพิวเตอรหลกัของเครือขาย NSFNET มี
ความสามารถสูงที่สุดเม่ือเทียบกับคอมพวิเตอรหลกัของเครือขายอ่ืน ทําใหเครือขาย NSFNET ถูก
กําหนดใหเปนเครือขายหลกั หรือที่เรียกวา แบ็คโบน (Backbone) แทนเครือขายอารปาเนต ซ่ึงถูก
ลดบทบาทลงเรื่อย ๆ จนถกูยกเลิกการใชงานไปในทีสุ่ด เราเรียกเครือขายขนาดใหญที่ยังคงใชงาน
อยูวาอินเทอรเน็ต 
  อินเทอรเน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมตอมินิคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัย
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เมลเบิรนของประเทศออสเตรเลีย แตในครั้งน้ันยังเปนการเชื่อมตอโดยผานสายโทรศัพท ซ่ึงสามารถ
สงขอมูลไดชาและไมเปนการถาวร 
  จนกระทั่งในป พ.ศ. 2535 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC : National Electronics and Computer Technology Center) ไดทําการเชือ่มตอ
คอมพิวเตอรของสถาบันและมหาวิทยาลัย 6 แหง อันไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร
แหงชาติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เขาดวยกนัเรียกเครือขายนี้วา 
“ไทยสาร” 
   ตอมาในป พ.ศ. 2537 ความตองการในการใชบริการอินเทอรเน็ตจากภาคเอกชน
มีมากขึ้น การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) จึงไดรวมมือกับบริษัทเอกชน เปดบริการ
อินเทอรเน็ตใหแกบุคคลทั่วไปผูสนใจไดสมัครเปนสมาชิก โดยตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย นิยมเรียกยอ ๆ วา ISP (Internet Service Provider) 
  ความหมายของอินเทอรเน็ต 
  สมใจ  บุญศริิ (2538: 5)  ไดกลาวไววา  อินเทอรเน็ต  หมายถึง  การเชื่อมโยง
ระหวางระบบเครือขายจํานวนมหาศาลทัว่โลกเขาดวยกันภายตหลักเกณฑมาตรฐานเดียวกัน  น่ัน
คือ  โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี  ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมายในขายแหงน้ี  สามารถติดตอสือ่สาร
แลกเปลีย่นขอมูลถึงกันไดโดยสะดวก  รวดเร็วไมวาขอมูลเหลานัน้จะอยูในรูปแบบใด  อาจจะเปน
ตัวอักษรหรือขอความ  ภาพเสียงไดทั้งสิ้น 
  กิดานันท มลิทอง (2548: 33-34)  ไดกลาวไววา  อินเทอรเน็ต  หมายถึง  ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรทีใ่หญที่สุดในโลกเปนกระบวนการสื่อสารขอมูลทางสาย (Online) ระหวาง
คอมพิวเตอรที่เหมือนกันหรือตางระบบและ/หรือตางชนิดกัน  รวมกับสายเคเบิล  และผูใชจํานวน
มากสามารถอาศัย Software และเครื่องชวยสื่อสารตาง ๆ  
  จากความหมายของอินเทอรเน็ตดังกลาวขางตน  สรปุไดวา  อินเทอรเน็ต  หมายถึง  
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญทีเ่ชื่อมตอกันทัว่โลก  โดยมีการรับสงขอมูลเปนมาตรฐาน
เดียวกัน  และสามารถทําใหคนจํานวนมากสื่อสารขอมูลทั้งในรูปของตัวอักษร  ขอความ  ภาพและ
เสียง  ไดอยางสะดวกและรวดเร็วดวยคอมพิวเตอรตางระบบและตางชนิดกันได   
   อินเทอรเน็ตกับการศึกษา 
  การประยุกตอินเทอรเน็ตทางการศึกษาไดเปลี่ยนจากชวงของการพัฒนาและวิจัย
เครือขาย มาเปนชวงของความพยายามในการบูรณาการ เครือขายอินเทอรเน็ตกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเรียนการสอนในระดับตั้งแตอนุบาล ประถมศึกษา เรือ่ยไป
จนถึงมัธยมศกึษาตอนปลาย (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541: 55–56) 
  สําหรับประเทศไทยไดพยายามในการนําเครือขายคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษาซึ่ง
สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพในการประยุกตไดอยางมาก  เชน 
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  1.  บริการการศึกษาวิถีไกล   บริการการศึกษาวิถีไกลสามารถกระจายโอกาสในการ 
ศึกษาใหแกประชาชนในชนบท หรือผูดอยโอกาสทางสังคม เชน คนพิการซึ่งไมสามารถเดินทาง
ออกนอกบานได บริการการศึกษาวิถีไกลตางจากการศึกษาผานโทรทัศน และวทิยุที่มีอยูในปจจุบัน
ตรงที่ผูเรียนจะไมเปนผูรับฟงการสอนแตเพียงอยางเดียว แตจะสามารถอภิปรายหรือซักถามสิ่งที่ไม
เขาใจกับผูสอนไดดวย 
  2.  บริการโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน   ผานเครอืขายการศึกษาใน
รูปแบบใหมน้ีจะไมถูกจํากัดโดยเวลาและสถานที่ และสามารถปรบัใหเขากบัความสามารถในการ
เรียนรูของผูเรยีนแตละคนไดโดยไมตองฝนปรับความสามารถในการเรียนรูของตนเขากับผูเรยีนที่
เรียนไดเร็วหรอืชากวา 
  3.  บริการหองสมุดเสมือน   ซ่ึงจะชวยแกปญหาขาดแคลนหองสมุด หรือหนังสือได 
นอกจากนี้หองสมุดเสมือนซ่ึงเก็บสื่อแบบมัลติมีเดียในรปูดิจิตอล    ยงัสามารถใหบริการจัดนทิรรศการ
ทางวิทยาศาสตร  ทางศลิปะ หรือนิทรรศการอื่น ๆ ไดโดยงายอีกดวย 
  4.  บริการที่ชวยในการเรียนรูเปนกลุม    ทักษะในการทํางานเปนกลุมจะเปนสิ่งสําคัญ
ในการทํางานของคนทํางานใชความรู (Knowledge Worker)  ในอนาคต ทางดวนขอมูลสามารถ
ชวยใหการเรียนรูในการทาํงานรวมกันเปนกลุมและทําใหเครือขายของการเรียนรูเกิดขึ้นไดงาย    
อาเธอร แอนเดอรเสน (Arthur Andersen) ซ่ึงประกอบธุรกิจใหคําปรึกษาทางธุรกิจไดนําซอฟตแวร
ที่เรียกวา “ซอฟตแวรสําหรับกลุม” (Group Ware) เขามาใชเพ่ือการแลกเปลีย่นความรูระหวาง
พนักงาน  โดยพิจารณาผลงานของพนักงานแตละคน จากการใหขอมูลและความรูแกผูรวมงานดวย 
  5. บริการการเรียนในสิ่งแวดลอมจริง หรือสิ่งแวดลอมจําลองสภาพจริง ในอนาคต
เทคโนโลยีเสมือนจริง และเทคโนโลยีการจําลองสภาพความจริงจะมีประโยชนอยางมากในการสราง
สิ่งแวดลอมในการเรียนรูดวยการปฏิบตัิ  เชน  ในการฝกหัดนักบิน (Flight Simulation)  

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาเครือขายคอมพิวเตอรมีบทบาทดานการศึกษามาก มีผูพยายาม
นําระบบเครือขายมาใชในการศึกษามากยิ่งขึ้น เชน การบริการการศึกษาทางไกล บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน การสืบคนหองสมุดเสมือนจริง การเรียนรูเปนกลุม การเรียนรูใน
สิ่งแวดลอมจริง เปนตน 
  เครือขายอินเทอรเน็ตเพือ่การเรียนการสอน 

  สถาบันหลายแหงเริ่มนําเครือขายอินเทอรเน็ต มาใชในการเรียนการสอนมากขึ้น ไม
วาจะเปนการสงการบานและงานตาง ๆ การลงทะเบียนเรียน ดูผลสอบ ประชาสัมพันธกิจกรรม
ขาวสารตาง ๆ ของสถาบนั เปนตน  ในสถานศึกษาไดมีโครงการหรือกิจกรรมการเรียนการสอนผาน
อินเทอรเน็ตกนัอยางแพรหลายและตอเน่ือง 
  ประฑิต  สันตปิระภพ (2538: 88–90) และ ผาน  บาลโพธิ์ (2540: 10–19) ไดกลาวถึง
การใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังน้ี 
   1.  ชวยใหผูเรียนสามารถติดตอกับเจาของภาษา และผูใชภาษาอังกฤษไดทัว่โลก 
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   2.  ชวยใหผูเรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษา
ไดรวดเร็วขึ้น 
   3.  ชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษาไดใชภาษาที่เรียนอยางแทจริงไมใชใชภาษา
เฉพาะที่มีในบทเรียนเทานัน้ 

   4.  ชวยใหผูเรียนสามารถผลิตผลงานทีมี่คุณภาพดียิ่งขึ้น เชน อาจเขียนหรือพูด
ไดเน้ือหาสาระมากขึ้น  
   5.  เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเสนอผลงานของตน อาจเปนการเผยแพร   
ผลงานที่สมบรูณแลว หรือผลงานที่ตองการคําแนะนําเพื่อแกไขปรบัปรุง 
   6.  ชวยใหผูเรียนทํางานกลุมไดสะดวกยิ่งขึ้น เพราะสมาชิกของกลุมไมจําเปนตอง
มาประชุมพรอมกันทุกครั้ง สมาชิกของกลุมอาจทํางานตางเวลาหรือตางสถานที่กนัได 
   7.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลีย่นความรูและประสบการณกับผูเรียน   คนอ่ืน
และผูสอนจากสถานศึกษาตาง ๆ ทั่วโลก การติดตอในลักษณะนี้อาจติดตอโดยใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
 เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต จะทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงในรปูแบบของการเรียนการ
สอน โดยรูปแบบของการเรียนการสอนจะเปลี่ยนจากการเรียนการสอนในหองเรียนตามปกต ิ เปน
การเรียนการสอนในลักษณะผานคอมพิวเตอร ในลักษณะของบทเรยีนออนไลน และ/หรือ อุปกรณ
โทรคมนาคมอันทันสมัย การสั่งงาน การบาน การถกเถียงอภิปรายจะทําไดโดยผานทางดวนขอมูล 
หรือ  เครือขายอินเทอรเน็ต  นอกจากนี้ผูเรียนจะมีโอกาสติดตอสื่อสารกับผูสอนไดสะดวกมากยิ่งขึ้น  
กลาวคือนอกจากเวลาในชัน้เรียนแลว ยังสามารถสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสติดตอสอบถามกับ
อาจารยไดอีกดวย 
 การเรียนการสอนในปจจุบัน  จึงมีการนําอินเทอรเน็ตมาใชในรปูแบบที่แตกตางกัน  ทั้ง
การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการติดตอสื่อสารในดานตาง ๆ การใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลการ
เรียนรูดวยตนเอง  การประยุกตใชอินเทอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เชน  การศึกษา
ทางไกลผานอินเทอรเน็ต    การเรียนการสอนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต  เว็บไซดทางการศึกษา  
  ประโยชนของอินเทอรเน็ต 
  ปจจุบันมีผูใชอินเทอรเน็ตจากทั่วโลกทุกวัยและทุกอาชีพสามารถ สื่อสารกันไดโดยไม
มีขอจํากัดใด ๆ ทั้งศาสนา เชื้อชาติ ระบบการปกครอง หรือแมกระทั่งกฎหมายของแตละประเทศ 
อินเทอรเน็ตกลายเปนสังคมใหมขนาดใหญ ซ่ึงไมมีสถานที่จริง ๆ ในโลก สังคมในอินเทอรเน็ตจึง
ไดรับการขนานนามวา ไซเปอรสเปซ (Cyberspace) หรือพ้ืนที่ซ่ึงจําลองขึ้นมา จากการที่มีคน
รวมกันอยูเปนจํานวนมาก จึงเกิดความตองการบริการที่หลากหลาย    เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของแตละบุคคลที่แตกตางกัน  จึงไดมีการแบงบริการในอินเทอรเน็ตดังน้ี (สุรชัย  สิกขาบณัฑิต. 
2541: 47) 
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  1.  การบริการทางธุรกิจ  อินเทอรเน็ตเปนลูทางใหมทางการคา เพราะผูขายสามารถ
ประกอบธุรกจิทางการคาผานหนาจอคอมพิวเตอรที่เชือ่มตอกับอินเทอรเน็ต ลูกคาสามารถชมภาพ
และรายละเอียดของสินคาเพื่อใชในการตดัสินใจไดทันที  
   2.  ติดตามความเคลื่อนไหวตาง ๆ ทั่วโลกไดอยางรวดเร็วและสามารถคนควา
ขอมูลลักษณะตาง ๆ  เชน  งานวิจัย  บทความ   ตาง ๆ ไดจากแหลงขอมูลทั่วโลก เชน  
หองสมุด  สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย 
  3.  รับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว การสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสนอกจากจะสงขอความตวัอักษรแบบจดหมายธรรมดาแลว  ยังสามารถสงไฟลภาพนิ่ง  
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงพรอมกันไปไดดวย 
  4.  การบริการซอฟตแวรในอินเทอรเน็ตมีบริการซอฟตแวรที่ทันสมยัใหไดใช และ
สามารถโอนยายซอฟตแวรจากอินเทอรเน็ตมาใชในเครื่องคอมพิวเตอรไดอีกดวย 
  5.  ความบันเทิง  เน่ืองจากอินเทอรเน็ตสามารถใชสื่อตาง ๆ ไดมากมาย เชน ภาพนิ่ง  
ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพสามมิติ 
  6.  การศึกษา ในระบบการศกึษาไดนําอินเทอรเน็ตเขามาใชในการศกึษามากขึ้น ทัง้
ชวยในการสืบคนขอมูลและในการเรียนการสอนดวย   โดยอาจารยและนักศึกษาไมจําเปนตองอยูใน
ที่เดียวกัน  เวลาเดียวกันก็สามารถเรียนรูไดโดยผานบทเรียนออนไลนและมีการทาํแบบฝกหัด 
อาจารยก็สามารถประเมินผลไดจากขอมูลการตอบผานบทเรียนออนไลนของนักศึกษา 
 การติดตอสือ่สารดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เปนจดหมายหรือขอความที่สงถึงกันผานเครือขาย
คอมพิวเตอร การนําสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปลี่ยนรูปแบบจากการใชบุรุษไปรษณียมาเปน
โปรแกรมและเปลี่ยนจากการใชเสนทางจราจรปกติมาเปนสายสื่อสารที่เชื่อมตอระหวาง
เครือขายแทน  ในปจจุบันเรามีเครือขายทั่วโลกที่เชื่อมตอเขาดวยกนั  ชวยใหเราสามารถติดตอ
กับผูใชทั่วทุกมุมโลกได 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกสตองมีการจาหนาถึงผูรับเชนเดียวกับจดหมายธรรมดาทั่วไป  
แตมีรูปแบบเปลี่ยนไปตามขอกําหนด  การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสจึงมีขั้นตอนที่งายและ
สะดวก 
 สมนึก  คีรีโต; สุรศักดิ์  สงวนพงษ; และ สมชาย  นําประเสริฐชัย (2537: 31) ไดกลาว
ไววา จดหมายอิเล็กทรอนกิส (e-mail)  หมายถึง  การบริการขาวสารทางอิเล็กทรอนิกสและ
ขอมูลสวนตัวในการสื่อสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  อาจเปนขอความสั้น ๆ ที่สงกันระหวาง
บุคคลหรืออาจเปนเอกสารสมบูรณ  ที่ประกอบดวยขอความ  ขอมูลรูปภาพและเรื่องราวตาง ๆ   
 ระบบการทํางานของจดหมายอิเล็กทรอนกิสบนเครือขายอินเตอรเน็ต  เปนระบบการ
ทํางานที่ไดรับการออกแบบใหมีการรับสงเมลกันอยางอัตโนมัติ  กลาวคือ  ในเครื่องหลักในการ
ทํางานจะมีโปรแกรมรับและสงเมล  เพ่ือทําหนาที่รับและสงเมล  เชน  โปรแกรม smail หรือ 
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sendmail  ทําหนาที่คอยสงเมล  ถามีจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่จะสง  ก็จะติดตอกับปลายทาง  
แตถายังสงไมได  ก็จะเก็บจดหมายนั้นไวกอน   
 Simple Mail Transfer Protocol หรือ SMTP เปนโปรโตคอลหลกัสําหรับการรับสง
เมลอิเล็กทรอนิกสมาตรฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ดังน้ันหากในระบบเครอืขายอ่ืน  เชน
เครือขายของไมโครซอฟต ซ่ึงมีการสงดวย msmail โปรแกรม msmail มีโปรโตคอลการสงของ
ตนเอง  หากตองการผานเขามาทางอิเทอรเน็ตจะตองแปลใหอยูในรปูโปรโตคอล SMTP กอน  
เสนทางการเปลี่ยนนีเรียกวา SMTP เกตเวย  (สุขุม  เฉลยทรัพย; และคนอื่น ๆ. 2546: 189) 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส  สามารถนําไปใชเพ่ือการเรียนการสอนหลายประการ  เชน   
  1.   ตอบ-ถามคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาของผูเรียน  
  2.  ใหคําปรึกษาและแนะแนว  
  3.  ชวยผูเรยีนแกปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน โดยการถามปญหา
จากผูรูหรือผูสอน   

   4.  ใชเปนสื่อกลางสําหรับถายทอดการสงการบานและสงผลการสอบ   
   5.   อภิปรายกับผูสอนเกี่ยวกับงานและโครงการ   

   6.   สนับสนุนการทํางานเปนทีมและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 ซีเกรนและวัตวูด (สุปรียา  ศิริพัฒนกุลขจร. 2548: 84; อางอิงจาก Seagren; & Watwood. 
1997. The Virtual Classroom: What Works?) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของใชหองเรียนเสมือนจริง
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีวตัถุประสงค  เพ่ือศึกษาผลของการใชหองเรียนเสมือนจริง
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พบวา เม่ือเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่การศึกษาจะตองกาวใหทนัความเปลีย่นแปลงนั้น กระบวนการเรียนการสอนจะตองมีความเกี่ยว 
ของกับเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส โดยสถานศึกษาจะเปนเครือขายของแหลงขอมูลมากกวาเปน
สถานที่  ประกอบกับจะตองมีระบบเครอืขายการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา ดังน้ันจึง
ไดมีการออกแบบและจัดการเรียนการสอนโดยการใชเครือขายคอมพิวเตอร  และโปรแกรมการเรียน
ที่มีการถามตอบปญหาและการอภิปรายของนักศึกษาและการมีปฏสิัมพันธซ่ึงกันละกัน ขณะที่ครูจะ
ใหคําแนะนําผูเรียน แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูใหแกกันและผลจากการใชหองเรียนเสมือนจริง
ยังกอใหเกิดกิจกรรมดังตอไปน้ี 
  1. มีการสนทนาและปฏิสัมพันธภายในกลุมและระหวางกลุม 
  2. ผูเรียนสามารถเขารวมเรยีนไดตามความตองการของตัวเอง 
  3. มีการตอบสนอง  การติชมเกิดขึ้นในระหวางการเรยีนการสอน  
  4. การใหความสําคัญตอการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาการสอนในหองเรียนโดยครู  
  5.  ไมมีความแตกตางระหวางเพศ     ชนกลุมนอยหรือผูมีความพิการทางรางกาย   
  6.  ครูสามารถสังเกตพฤตกิรรมของผูเรียนได 
 จากผลการวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา ผูเรียนสามารถเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองได
เปนอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือมีการใชวิธกีารจัดการเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอร  ซ่ึง
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สอดคลองกับผลการวิจัยของ  สมพร  สุขะ (2545) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบของเว็บ
เพจเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือพัฒนา
รูปแบบของเวบ็เพจเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยใชกลุมตัวอยางซึ่ง
ไดแก  นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํานวน 83 คน  และจากผลการวิจัย
พบวา  รูปแบบเว็บเพจทีผู่วิจัยไดพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมตอการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตและนิสติยังมีความตองการทีจ่ะเรียนรูดวยตนเองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและ
จากผลการทดสอบความรูของนิสิตภายหลังการเรียนรูดวยตนเองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
พบวาสูงกวากอนการเรียนดวย   
 วรวทิย  มีสขุ (2546) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาการสอนบนเวบ็เรือ่ง  การรับรูจาก
ระยะไกล  โดยมีวัตถปุระสงคของการวิจัยเพ่ือ  สรางสื่อเน้ือหาเรื่อง  การรับรูจากระยะไกลผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต  กลุมตัวอยางไดแก  นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการรบัรูจากระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัย ขอนแกน  การวิจัยครัง้น้ีไดทําการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนการรบัรูจากระยะไกล  
โดยใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและเครื่องตรวจการวาดภาพและโปรแกรม Photoshop 7.0 ใน
การจัดเตรียมเน้ือหาซึ่งรวบรวมจากสื่อตําราเรียนและสือ่การศึกษา  จากผลการวิจับพบวา  การ
พัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บวิชาการรับรูจากระยะไกลสามารถทาํใหอาจารยผูสอนทําการ
เพ่ิมเติมและปรับปรุงเนื้อหาสาระภายในระบบฐานขอมูลได  ในสวนของผูเรียนสามารถเลือกดู
ขอมูลผานโปรแกรมการเลอืกอานในเว็บ  ประกอบดวยสวนของเนื้อหาสาระและการใชงานที่
จําเปนซึ่งอํานวยความสะดวกและเปนประโยชนกับผูเรียน  ผลจากการประเมินความพอใจ
พบวา  อาจารยผูสอนและนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษามีความพอใจในระดับปานกลางถึงมาก  
สวน  สวนผูปฏิบัติการดานระบบสารสนเทศมีความพอใจในระดับปานกลาง 
 จากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดเขามาสวนทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและรวดเรว็    
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดถูกนํามาใชเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  การ
แสวงหาความรู  การเพิ่มพูนความรูใหกับผูเรียนและผูสอน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองและเกดิการเรียนรูแบบรวมมือดวย  ทั้งยังการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนและผูสอน 
โดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดในทุกที่และทุกเวลาที่มีการติดตั้งเครือขายคอมพิวเตอร ในขณะที่
ผูสอนสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเนื้อหาวิชา  ขอมูลและความรูตาง ๆ ไดตลอดเวลา  
ดังน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT) จึงเปนเครื่องที่มีสําคญัอยางยิ่งทั้งกับผูเรียนและ
ผูสอนในการพัฒนาตนเอง  แตอยางไรก็ตามผูเรียนจะไมสามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ไดอยางเหมาะสม  หากครูผูสอนขาดความรู  ทักษะและเจตคตทิางบวก
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)      
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สรุปแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษา 
 จากหัวขอแนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือ
การศึกษา  ผูวิจัยไดเลือกประเด็นที่มีความสําคัญและสอดคลองไปเปนแนวทางในการกําหนดสวน
ตาง ๆ ขององคประกอบหลักสูตรเสริมดังตอไปน้ี  
 1.หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร  ผูวิจัยไดเลือกประเด็นจากแนวคิดของ
นักวิชาการในหัวขอยอย ๆ ดังน้ี  คือ 
  ความสําคัญของการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  ของครู  คือจะตอง
มีทักษะการใชเทคโนโลยีและทักษะการใชประโยชนจากสารสนเทศและความสามารถในการเปนพ่ี
เลี้ยงใหกับนักเรียนและใชทักษะดังกลาวเพื่อเขาถึงคลังความรูของโลกสารสนเทศได  
 2.  เน้ือหา  ผูวิจัยไดเลือกประเด็นจากแนวคิดของนักวชิาการในหัวขอยอย ๆ ดังน้ี  คือ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เพ่ือการประมวลขอมูลใหเปนสารสนเทศ เพ่ือการจัดเก็บอยางเปนระบบ สามารถเขาถึงสบืคนและ
นํามาใชไดโดยสะดวกและเปนสื่อกลางนาํเสนอสารสนเทศ  รวมถึงการรับสงสารสนเทศดวยเทคโนโลยี
การสื่อสารความเร็วสูง เพ่ือสงผานสารสนเทศไดอยางรวดเร็วดังน้ันเพ่ือใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ดังกลาวขางตน จึงขอนําเสนอประเภทของทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)คือ  การเรียนรู
ทางอิเล็กทรอนิกส   เทคโนโลยีการสื่อสาร  ไดแก  การติดตอสื่อสารดวยจดหมาย อิเล็กทรอนสิและ
เครือขายอินเทอรเน็ต (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2543: 3; พิเชษฐ  เพียรเจริญ. 2544: 61; ดาวรัตน  
แทนรัตน. 2544: 54; ศุภชยั  สุขะนินทร. 2545: 15; อําแดงจันทร. 2545: 5; กิดานันท มลิทอง. 
2548: 9-10, 33-34) 
   1. การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงประกอบดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเวบ็ สไลดอิเล็กทรอนิกส หนังสืออิเล็กทรอนิกส  แผนใสอิเลก็ทรอนิกส  เอกสารคําสอน
อิเล็กทรอนิกส  เทปเสียงคาํสอนดิจิทัล  เอกสารไฮเปอรเท็กซ และไฮเปอรมีเดีย วารสารและ
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส  นอกจากนั้นแลวยังไดมีการนาํการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสไปใชในการ
เรียนการสอนในรูปแบบของ สื่อเสริม  สื่อเติมและสื่อหลัก   
   2.  เทคโนโลยีการติดตอสือ่สาร เชน  อินเทอรเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
 3. กิจกรรมการเรียนการสอน  ผูวิจัยไดเลือกประเดน็จากแนวคิดของนักวิชาการในหัวขอ
ยอย ๆ ดังน้ี  คือ (กิดานันท มลิทอง. 2548: 78-79) 
  องคประกอบของการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง ความรูในการใชเทคโนโลยีดิจิตอล, เครื่องมือสื่อสารและ/
หรือเครือขายเพื่อการเขาถงึ, จัดการ, บูรณาการ, ประเมินและสรางสรรคสารสนเทศ  เพ่ือนํามาใช
ในทางปฏิบตัใินสังคมแหงการเรียนรู   
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 จากการสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เพ่ือการ 
ศึกษา สามารถนํามาแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของของแนวคิดดังกลาวกบัองคประกอบของ
หลักสูตรเสริมได  ดังภาพประกอบตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพประกอบ 2  แสดงความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือ 

           การศึกษากบัองคประกอบของหลักสูตรเสริม 
 

3.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู 
 แนวคิดและความหมายของการจัดการความรู 
 ความรูเปนสิ่งที่ทุกคนยอมรบัวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่ทําใหบุคคลหรือองคกรประสบ
ความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกยุคปจจุบันและตอไปในอนาคตเพราะสงัคมไทยไดกลายเปน
สังคมฐานเศรษฐกิจความรู  ที่ทุกคนในสังคมตองมีความสามารถในการนําความรูมาสรางนวัตกรรม  
สําหรับใชเปนพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาตน 
 ความรูจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหบคุคลหรือองคกรประสบความสําเร็จ โดยในอนาคต
ความรูจะทวีความสําคัญมากยิ่ง ๆ ขึ้น  แตละองคกรจําเปนตองมีกระบวนการ  เพ่ือใหมีความ 
สามารถในการเรียนรูไดเร็วกวาคูแขง  การจัดโครงสรางการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพเปน
สิ่งจําเปน  เพ่ือที่จะไดสามารถนําความรูที่เหมาะสมมาใชในเวลาที่ตองการ  จากความสําคญัของ
ความรูดังกลาวสงผลใหทุกประเทศหรือทุกคนในโลกตองผสมผสานใชความรูหรือเทคโนโลยีจากทั้ง

ความสําคัญของการรู ICT ของคร ู
1.  ทักษะการใชเทคโนโลยี  
2.  ทักษะการใชประโยชนจากสารสนเทศ 

องคประกอบหลักสูตรเสริม 
 

หลักการและจดุมุงหมาย 
 
 
 

เน้ือหา 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

การประเมินผล 

องคประกอบของการรู ICT   
1. การเขาถึงและการจัดการ 
2. การบูรณาการ 
3. การประเมินและการสรางสรรค

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
1. การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส  
2.เทคโนโลยกีารสื่อสาร  เชน  อินเทอรเน็ต
จดหมายอิเล็กทรอนิกส   
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โลกอยางชาญฉลาด แตอยางไรก็ตามความรูที่มีอยูก็มิไดหมายความวาจะสามารถนําไปใชประโยชน
ไดอยางเต็มที่ จึงทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรูเขามาชวยในการทําใหความรูที่มีอยูเกิด
ประโยชนตอบุคคล  องคกรและสังคมอยางเต็มที ่
 การจัดการความรู จึงเปนแนวคิดองครวมที่บูรณาการศาสตรตางๆ เขาดวยกันทั้งในฐานะ
ที่เปนการจัดการสารสนเทศซึ่งเกี่ยวของกับความรูทางดานคอมพิวเตอร/หรือสารสนเทศศาสตร  ซ่ึง
มองวาวัตถุสามารถจําแนกและจัดการในระบบสารสนเทศไดและยังเปนแนวคิดที่เกี่ยวกับการจดั 
การเกี่ยวกับบคุคล  ซ่ึงมองวากระบวนการเปนกลุมของทักษะและความรูมีความเปนพลวตัหรือมี
ความซับซอนและมีความเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง   
 เซ็งกี้ (อุรารัตน  วงศศิลป. 2546: 12; อางอิงจาก Senge. 1990. The Fifth Discipline: 
The Art and Practice of the Learning Organization.) ไดกลาวไววา การจัดการความรูเปน
กระบวนการทางธุรกิจที่องคกรใชในการสรางและเผยแพรความรู การที่องคกรใหคุณคาแกทรัพยากร
ความรูและมองหาวิธีการที่จะจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรความรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 นํ้าทิพย  วภิาวิน (2545: 86) ไดกลาวไววา การจัดการความรู หมายถึง การจัดการ
สารสนเทศและการบริหารคนในองคกร 
 ประเวศ  วะสี (2545: 74-76)  ไดกลาวไววา  การจัดการความรู หมายถึง การเชื่อมตอ
ความรู  ขอมูลขาวสาร  การเรียนรู  การปฏิบัติใหเกิดผลดี 
 อุรารัตน วงศศิลป (2546: 12)  ไดกลาวไววา  การจัดการความรู  หมายถึง  กระบวนการ
ที่ใชในการจัดการสารนิเทศและความรูที่เปนสิ่งสําคัญหรือทรัพยสินทีเ่ปนนามธรรมที่องคกรตองใช
เปนสวนสําคญัสําหรับการสรางความแตกตางใหกับองคกร  เพ่ือเปรียบเทียบกับคูแขงเพ่ือพัฒนาให
องคกรมีความไดเปรียบในการแขงขัน  
 วิจารณ  พานิช (2546: 1)  ไดกลาวไววา  การจัดการความรู  หมายถึง  การรวบรวม  
การจัดระบบ  การจัดเก็บและการเขาถึงขอมูลเพ่ือสรางเปนความรู  เทคโนโลยีดานขอมูลและดาน
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยเพ่ิมพลังในการจัดการความรู แตเทคโนโลยีดานขอมูลและ
คอมพิวเตอรโดยตัวของมันเองไมใชการจัดการความรู 
 พัชรินทร  ลิ้มพัฒนสําราญ (2548: 98) ไดกลาวไววา การจัดการความรู หมายถึง  
กระบวนการในการนําความรูที่มีอยูหรือที่ไดเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยผาน
กระบวนการตางๆ เชน  การสราง  การรวบรวม  การแลกเปลีย่น  การใชความรู  และการนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน   
 มนตชัย  พินิจจิตรสมุทร (2548: 60)  ไดกลาวไววา  การจัดการความรู  หมายถึง การ
บริหารจัดการเกี่ยวกับความรู  โดยใหมีกระบวนการสรางการจัดเก็บ  การถายทอด  และการใช
ประโยชน     ในความรูใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางทั่วทั้งองคกร  และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
สรางขีดความสามารถทางการแขงขันและการปรับตัวขององคกร 
 จากความหมายดังกลาวสรปุไดวา การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการในการนํา
ความรูที่มีอยูหรือที่ไดเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสดุหรือสรางเปนความรูหรือนวัตกรรม โดยการ
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จัดการสารนิเทศและความรูจะกระทําผานกระบวนการตาง ๆ เชน  การสราง  การรวบรวม  การ
จัดเก็บ  การแลกเปลีย่น  การใชความรู  และการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปน
สิ่งสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานขององคกรเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 
 ประเภทของความรู 
 แนวความคิดเกี่ยวกับประเภทของความรู  สามารถแบงออกเปน  2  ประเภท  ไดแก    
(นฤมล  พฤกษศลิป และ พัชรา  หาญเจริญกิจ. 2543: 62-63; รุงเรือง  ลิ้มชูปฏิภาณ. 2545: 49-50; 
สมชาย นําประเสริฐชัย: 104-105; อางอิงจาก Nonaka; & Takeuchi. 1995. Knowledge-Creating 
Company; วิเชียร เบญจวฒันาผล. 2548: 116) 
  1.  ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ฝงอยูภายในตวับุคคล ไมสามารถ
มองเห็นหรืออธิบายไดงาย ๆ และมักจะคอนขางยากที่จะนําออกมาแลกเปลี่ยนใหผูอ่ืน  ความรูฝง
ลึกเกี่ยวของกับการปฏิบตัิตน เปนทักษะหรือความรูเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่มาจากประสบการณ
เฉพาะบุคคล ความเชื่อ ความคิดสรางสรรคในการปฏบิตัิงาน รวมไปถึงคานิยม  อารมณ  ความรูสึก
สวนตวัของบคุคล โดยความรูประเภทนี้เปนหัวใจสําคัญที่ทําใหงานประสบความสําเร็จเน่ืองจาก
ความรูประเภทนี้เกิดจากประสบการณ และการนํามาเลาสูกันฟง ถึงแมจะไมสามารถจัดใหเปนระบบ
หรือหมวดหมูไดและไมสามารถเขียนเปนกฎเกณฑหรือตําราได แตสามารถถายทอดและแบงปน
ความรูไดโดยการสังเกตและเลียนแบบ 
  2.  ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge)  เปนความรูเชิงทฤษฎีเน้ือหา วิชาการ   
เปนความรูที่มีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร และใชรวมกันในรูปแบบตางๆ  เชน  สิ่งพิมพ  
เอกสารขององคการ   ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต อินทราเน็ต ความรูประเภทนี้เปนความรูที่
แสดงออกมาโดยใชระบบสัญลักษณ  จึงสามารถสื่อสารและเผยแพรไดอยางสะดวก 
 โดยที่โนนากะและทาเคชิ  ไดกําหนดรูปแบบความสัมพันธระหวางความรูทั้งสองประเภท  
ในรูปแบบของการเปลี่ยนรูปแบบเปน 4 สวน  ดังภาพประกอบตอไปน้ี 
     Tacit  knowledge     To    Explicit  knowledge 
 
   Tacit  knowledge         การเรียนรูภายในตนเอง      การเรียนรูจากภายนอก 
         From 
 Explicit  knowledge         การเรียนรูสวนบุคคล            การเรียนรูรวมกัน 

 
 

 
ภาพประกอบ 3   แสดงลักษณะการเปลีย่นรูปแบบความรู 

 ที่มา: สมชาย  นําประเสริฐชยั. (2546, มิถุนายน). เทคโนโลยีกับการจัดการความรู. 
MICROCOMPUTER. 21(215). หนา 103-107.  
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 1. การเรียนรูภายในตนเอง (Socialization) เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณและ
สรางความรู  ในรูปแบบที่เรียกวา การเปลี่ยนแปลงความรูโดยนัย   ผานการสังเกต  ลอกเลียนแบบ
หรือการลงมือปฏิบัติ  เชน  ทักษะ  แนวคิด  เพ่ือใหเกิดกระบวนการคิดและทักษะใหม ๆ  ขึ้นมา 
 2.  การเรียนรูจากภายนอก (Externalization)  เปนกระบวนการเปลี่ยนความรูในรูปแบบ
ของความรูโดยนัยใหเปนความรูที่ชัดแจง โดยเปลี่ยนความรูโดยนัยใหอยูในรูปแบบที่สามารถ
ถายทอดใหเขาใจไดงาย  รวมทั้งสามารถ เก็บเปนความรูขององคกรได  โดยการเปรียบเทียบใช
ตัวอยางหรือตั้งสมมติฐาน เชน  เปลี่ยนความรูหรือทักษะใหอยูในรูปแบบของแผนภาพ  แผนผัง  
ฟงกชั่น  หรือสมการ 
 3. การเรียนรูรวมกัน (Combination) เปนกระบวนการรวบรวมความรูในแขนงตางๆ  ที่
ปรากฎชัดแจงเขาไวดวยกัน  เพ่ือกอใหเกิดการสรางความรูใหม  
 4.  การเรียนรูสวนบุคคล (Internalization)  เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรูที่ปรากฏ
ชัดแจงไปเปนความรูโดยนัย  น่ันคือน่ันคือความรูตาง ๆ ที่บุคคลไดรับและความรูที่ปรากฎชัดแจงจะ
มีการรวมกันไปเปนความรูโดยนัย  ที่จะฝงอยูในบุคคลนั้นอีกครั้ง    
 ถึงแมวาความรูจะสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทตามรูปแบบของการมองเห็นดังที่
กลาวไปขางตนนั้น แตถาพจิารณาใหลึกซึ้งก็จะพบวา ทั้ง 2 ประเภทของความรูยังสามารถอธิบาย
แยกยอยลงไปไดถึงระดับของความรูทีแ่บงออกเปนได 4 ระดับเหมือนกันในทั้ง 2 ประเภทของ
ความรูโดย James Brain Quinn ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกบัระดับของความรูออกเปน 4 ระดับ
ดังน้ี 
 ระดับที่ 1 : รูวาคืออะไร (Know-what) เปนความรูในเชิงการรับรู 
 ระดับที่ 2 : รูวิธีการ (Know-how) เปนความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัต ิ
 ระดับที่ 3 : รูเหตุผล (Know-why) เปนความเขาใจอยางลึกซึ่ง เชิงเหตุผลที่สลบัซับซอน
อันอยูภายใตเหตุการณตางๆความรูในระดับน้ีสามารถพัฒนาไดบนพ้ืนฐานของประสบการณในการ
แกไขปญหาและการอภิปรายเกี่ยวกบัประสบการรวม 
 ระดับที่ 4 : ใสใจกับเหตผุล (Care-why) เปนความรูในลักษณะการสรางสรรคที่มาจาก
ตัวเอง บุคคลที่มีความรูในระดับน้ีจะมีเจตจํานง แรงจูงใจ และการปรับตวัเพ่ือความสําเร็จ 
 พัชรินทร  ลิ้มพัฒนสําราญ (2548: 98–99) ไดระบุลําดับขั้นของความรูไว 4 ระดับ ไดแก 
 1. ขอมูล  คือ  ขอเท็จจริงตางๆ  ที่ยังไมไดผานการแปลความหมายหรือกระบวนการ
จัดการใด ๆ  
 2. สารสนเทศ   คือ  ขอมูลที่ผานกระบวนการวิเคราะหสังเคราะห   เพ่ือนํามาใช
ประโยชน  โดยมักจะเปนขอมูลที่เปนรูปธรรมและสามารถวัดคาได  แตยังมีขอจํากัดดานเวลาในการ
นําสารสนเทศนั้นไปใชประโยชน 
 3. ความรู  คือ  สารสนเทศที่ผานกระบวนการคิด  การเชื่อมโยงกับความรูอ่ืนเกิดเปน
ความเขาใจและนําไปใชประโยชนโดยปราศจากขอจํากัดดานเวลา 
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 4. ปญญา  คือ  ความรูที่ฝงอยูในตัวเรา  สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนและการใช
ประโยชนน้ันสามารถกอใหเกิดการประยุกตใชในดานตางๆ  มิไดจํากัดอยูเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
เทานั้น 
 รุงเรือง  ลิ้มชูปฏิภาร (2545: 51–52) ไดแบงลําดับขั้นของความรูไว  4 ระดับ  ดังตอไปน้ี   
 1. ความรูที่เปนแนวคิด   เปนความรูที่เปนนามธรรมที่ตองนํามาประกอบหรือถูกพัฒนา
ใหเปนรูปธรรม  เชน  แนวความคิดของธุรกิจ  ผลิตภัณฑ  การออกแบบสินคาและบริการตางๆ  
 2.  ความรูที่ถูกจัดการเปนระบบ   เปนความรูที่ถูกจัดระบบทําใหงายตอการใชงานและ
เผยแพรเขาสูประชาชนหรือกลุมเปาหมาย  เชน  ระบบฐานขอมูลของงานวิจัยตางๆ  เอกสารคูมือ
หรือหนังสือ 
 3.  ความรูที่เกิดจากการทํางานและการเรียนรู  เปนความรูที่ใชปฏิบัติภารกิจหนาที่ใน
ชีวิตประจําวัน  เชน  ความรูในงานประจําที่ทํางานดานระบบบัญชี  ความรูดานบริหาร  ความรูเรื่อง
กฎระเบียบและขอบังคับในระบบราชการ 
 4. ความรูที่เกิดจากการทดสอบหรือประสบการณ  ไดแก  ความรูที่เกิดมาจากการ
คนควาวิจัย   
 จากการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของความรูและระดับของความรูจะเห็นไดวา ความรู เปน
สิ่งที่มีความสาํคัญอยางมากตอองคกร ยิ่งเม่ือองคกรตองเผชญิกับสภาพสงัคมในปจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองและพรอมที่จะกาวเขาสูระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรูที่ใหความสําคัญ
กับเรื่องของความรู และการนําความรูมาใชเพ่ือการพฒันาอยางสมบูรณ ดังน้ันองคกรโดยสวนใหญ
จึงเริ่มใหความสนใจที่จะมีการสรางความรูผานการมีปฏิสัมพันธระหวางความรูทีช่ัดแจงกับความรู
โดยนัย  มีการเรียกปฏิสัมพันธแบบน้ีวา การเปลี่ยนแปลงความรู   
 องคประกอบและกระบวนการของการจัดการความรู 
 พรธิดา  วิเชยีรปญญา (2547: 43-54) ไดนําเสนอองคประกอบของการจัดการความรูไว 4 
ประการดังน้ีคือ 
 1.  การแสวงหาความรู  (Knowledge Acquisition)   
  1.1  การแสวงหาและรวบรวมความรูจากแหลงภายในองคกร   ความสามารถในการ
เรียนรูของบุคคลสวนใหญในองคกรจะกลายเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการเพิ่มคุณคา
ใหแกองคกร   การไดมาซึ่งความรูตาง ๆ จากภายในองคกรสามารถทําไดดังน้ี 
   1. การใหความรูกับพนักงาน เชน การสอนงาน  การฝกอบรม  การสัมมนา  การ
ประชุม  การแสดงผลงาน  ระบบพ่ีเลี่ยง 
   2.  การเรียนรูจากประสบการณตรงและการลงมือปฏิบัต ิ
   3.  การดําเนินการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ  
  1.2 การแสวงหาและรวบรวมความรูจากแหลงภายนอกองคกร การเปนผูนําในการ
แขงขันภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  องคกรตองมีวิสยัทัศนกวางไกลเพื่อ
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การปรับปรุงผลงานและสรางใหเกิดความคิดใหม ๆ อยางสม่ําเสมอ เพราะการแขงขันขององคกร     
ตองอาศัยความคิดและการสรางสรรค ดวยขอมูลสารสนเทศจากสภาพแวดลอมภายนอกดวยวิธีการ
ตาง ๆ ดังน้ี   
   1.  การใชมาตรฐานเปรียบเทียบกบัองคกรอ่ืนๆ 
   2.  การจางที่ปรึกษา 
   3.  การเปดรับขาวสารจากหลากหลายสือ่  เชน สื่อสิ่งพิมพ   บทความ   
   4.  การตรวจสอบแนวโนมทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและเทคโนโลยี 
   5.  การรวบรวมขอมูลจากลูกคา  คูแขงขันและแหลงอ่ืน ๆ  
   6.  การจางพนักงานใหม 
   7. การรวมมือกับองคกรอ่ืน ๆ เพ่ือสรางพันธมิตรและการรวมลงทุน 
 2.  การสรางความรู (Knowledge Creation)   
  การสรางความรูเปนสิ่งที่สรางสรรคขึ้นใหม การสรางความรูใหมจะเกี่ยวของกับแรง  
ผลักดัน  การหยั่งรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งที่เกิดขึน้ในแตละบุคคล  ซ่ึงหมายความวาทุก ๆ คน
สามารถเปนผูสรางความรูได    ดังน้ัน  รูปแบบตาง ๆ ในการสรางความรูจึงมีดังน้ี  
   2.1  บุคคลใหความรูทีต่นมีกับผูอ่ืน  เชน  การถายทอดความรูจากการทํางานรวมกัน
อยางใกลชิด 
   2.2  การนําความรูที่องคกรมีอยูผนวกเขากับความรูของแตละบุคคลเพื่อใหเกิดเปน
ความรูใหมและมีการแบงปนทั่วทั้งองคกร 
   2.3  ความรูที่ไดจากการรวมและสังเคราะหความรูที่มีอยูเขาดวยกัน รูปแบบน้ีอาจ
จํากัดอยูที่ความรูที่มีอยูแลว 
   2.4 ความรูทีเ่กิดขึ้นเปนการภายใน โดยสมาชิกขององคกรคนพบแนวทางไดเอง
และมีกิจกรรมมากมายที่องคกรสามารถดําเนินการเพื่อสรางความรู 
   2.5  การเรียนรูโดยการปฏิบัต ิ
   2.6  การแกปญหาอยางเปนระบบ 
   2.7  การทดลอง  ซ่ึงเปนการสรางแรงจูงใจและโอกาสสําหรับการเรียนรู 
   2.8  การเรียนรูจากประสบการณที่ผานมาในอดีต 
 3.  การจัดเก็บและการคนคืนความรู  (Knowledge Storage and Retrieval)   
  ในการจัดการความรู  องคกรตองกําหนดสิ่งสําคัญทีจ่ะเก็บไวเปนองคความรูและตอง
พิจารณาถึงวิธีการในการเก็บรักษาและการนํามาใชใหเกิดประโยชนตามความตองการ  ทั้งน้ีในการ
เก็บสะสมความรู  องคกรตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้ 
  3.1  โครงสรางและการจัดเก็บความรู  ควรเปนระบบที่สามารถคนหาและสงมอบได
อยางถูกตองและรวดเรว็ 
  3.2  จัดใหมีการจําแนกรายการตาง ๆ เชน  ขอเท็จจริง  นโยบายหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่อยูบนพ้ืนฐานความจําเปนในการเรียนรู 
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  3.3  อาศัยการจัดการที่สามารถสงมอบใหกับผูใชไดอยางชัดเจน  ถูกตอง  ทันเวลา
และเหมาะสมกับความตองการ 
  ในการจัดโครงสรางขององคความรู  องคกรตองพิจารณาความแตกตางของกลุมที่มี
ความแตกตางกันในการคนคืนความรู ระบบการเก็บความรูที่มีประสิทธิภาพคือ  ตองมีการจัด
หมวดหมูตามองคประกอบตาง ๆ   ในสวนของการคนคืนความรู  เปนลักษณะของการเขาถงึสิ่งที่
ผูใชตองการเพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานตอไป องคกรควรทําใหพนักงานทราบถงึชองทาง
หรือวิธีการสําหรับการคนหาความรูตาง ๆ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
 4. การถายทอดความรูและการใชประโยชน (Knowledge Transfer and Utilization)   
  การถายทอดความรูและการใชประโยชนจากความรู  เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกลไก
ดานอิเล็กทรอนิกส  โดยการเคลื่อนที่ของสารสนเทศและความรูระหวางบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล
หน่ึงน้ันเปนไปไดทั้งแบบตัง้ใจและไมไดตั้งใจ ซ่ึงการถายทอดความรูแบบตั้งใจมีวิธีตาง ๆ ดังน้ี 
  1.  การสื่อสารดวยการเขียน   
  2.  การฝกอบรม 
  3.  การประชมุภายใน 
  4.  การสรุปขาวสาร 
  5.  การสื่อสารภายในองคกร 
  6.  การเยี่ยมชมงานตาง ๆ ที่จัดเปนกลุมตามความจําเปน 
  7.  การหมุนเวียน/เปลี่ยนงาน 
  8.  ระบบพ่ีเลีย้ง 
 สวนการถายทอดความรูโดยไมตั้งใจนั้น  เปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาจจะไมรูตัวหรือเปนการ
เรียนรูอยางไมเปนทางการที่เกิดขึ้นในหนาที่ที่ทําเปนประจําอยางไมเปนแบบแผน 
 วิจารณ  พานิช (2548: ออนไลน) ไดไดกลาวไววา การจัดการความรู คือ กระบวนการที่
เปนเครื่องมือหรือวิธีการเพิม่มูลคาของกิจการขององคกร  กลุมบุคคล  หรือเครือขายของกลุมบุคคล
หรือองคกร โดยการจัดการความรูไมไดมีความหมายเพียงแคการนํา “ความรู” มา “จัดการ” เทานั้น  
แตมีความหมายจําเพาะและลึกซึ้งกวานัน้ การจัดการความรูประกอบดวยกิจกรรมและกระบวนการ
ตอไปน้ีเปนอยางนอย 
 1. การขุดคนและรวบรวมความรู  คัดเลือกเอาไวเฉพาะความรูที่จําเปนสําหรับการใช
ประโยชน  ทั้งจากภายในองคกรและภายนอกองคกร  นํามาตรวจสอบความนาเชื่อถือ  และความ
เหมาะสมกับบริบทของสังคมและขององคกร  ถาไมเหมาะสมก็ดําเนินการปรับปรุงกอนนํามาใช 
 2.  การจัดหมวดหมูความรู  ใหเหมาะสมตอการใชงาน 
 3.  การจัดเก็บความรู  เพ่ือใหสามารถคนหาไดงาย 
 4.  การสื่อสารเพื่อถายทอดความรู 
 5.  การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู 
 6.  การวิเคราะห  สังเคราะหเพ่ือยกระดับความรู 
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 7.  การสรางความรูใหม 
 8.  การประยุกตใชความรู 
 9.  การเรียนรูจากการใชความรู 
 บดินทร  วิจารณ (2547: 34-35)  ไดกลาวไววา  กระบวนการจัดการความรูประกอบดวย 
5 ขั้นตอนหลกั  ไดแก 
 1.  การกําหนดชนิดของทุนทางปญญา หรือ  องคความรูที่ตองการเพื่อตอบสนองกลยุทธ
ขององคกรหรือการปฏิบัติงานหรือการหาวาองคความรูหลัก ๆ ขององคกรคืออะไรและเปนองค
ความรูที่สามารถสรางความแตกตางเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันไดอยางชัดเจน              
 2.   การสรางทุนทางปญญาหรือการคนหาใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลวดวยการสงไป
ศึกษาเพิ่มเติม    การสอนงานภายในองคกร  หรือหากเปนองคความรูใหม  อาจจําเปนตองหาจาก
ภายนอกองคกร  จากที่ปรึกษาการเรียนรู  จากความสําเร็จของผูอ่ืนและการเปรียบเทียบ  
 3.   การเสาะหาและการจัดเก็บองคความรูในองคกรใหเปนระบบทั้งองคความรูที่อยูใน
รูปแบบสื่อตางๆ (Explicit Knowledge)  และในรูปแบบประสบการณ (Tacit  Knowledge) ใหเปน
ทุนความรูขององคกร  ซ่ึงพรอมตอการยกระดับความรูและขยายความรูใหทั่วทั้งองคกรไดโดยงาย
ตอไป 
 4.   การแบงปน  แลกเปลี่ยน  เผยแพร  กระจาย  ถายโอนความรูหลายรูปแบบและหลาย
ชองทาง   เชน  การจัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  การสอนงานหรือในรูปแบบ
อ่ืนๆ ที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  หรือมีการถายโอนความรูในลักษณะเสมือนผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรือระบบ  การเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส   
 5.   การใชประโยชน  การนําไปประยุกตใชงาน   กอใหเกิดประโยชนและผลสัมฤทธิ์
เกิดขึ้นและเกิดเปนปญญาปฏิบัติ  การขยายผลใหระดับความรูและขีดความสามารถในการแขงขัน
ในองคกรสูงขึ้น 
 จากกระบวนการของจัดการความรูดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวา กระบวนการในการจัดการ
ความรูที่สําคญัที่สุดคือ การเคลื่อนยาย การกระจาย การแบงปนความรูและการใชความรูที่รองลงมา
คือ  การจัดหาความรู  การสรางความรูและการจัดเก็บและคนคืนความรู  นอกจากนั้นแลวความสําเร็จ
ของการจัดการความรูจะเกดิจากการผสมผสานการทํางานของคน  กระบวนการและเทคโนโลยี   
 เทคโนโลยีกับการจัดการความรู 
 เทคโนโลยีเปนองคประกอบหลักที่สําคญัประการหนึ่งที่จะทําใหการจัดการความรูของ
องคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนเครื่องมือหลักสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูและการจัดการความรู   โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความสําคัญตอการจัดเก็บและคน
คืนความรูและการเคลื่อนยาย  การกระจาย  หรือการแบงปนความรูขององคกรใหดําเนินไปอยาง
สะดวก  รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ  
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 1.   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กับการจัดการความรู 
  เทคโนโลยีที่มีบทบาทตอการจัดการความรู โดยทําหนาที่เปนเครื่องมือทางเทคโนโลยี
ที่สนับสนุนการจัดการความรู ซ่ึงจะประกอบดวยเครื่องมือตาง ๆ ดังน้ี (โกศล  ดีศีลธรรม.2546) 
  1.1 เทคโนโลยีเพ่ือการทํางานรวมกัน เปนเครื่องมือในเรื่องของการทํางานรวมกัน ซ่ึง
จะชวยสนบัสนุนการถายทอดความรูโดยนัยภายในองคกรเปนสําคญั โดยในปจจุบันก็มีผูผลิตที่
หลากหลาย  ที่มีการผลติเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการทาํงานในลักษณะดังกลาว  
  1.2 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู  เปนรูปแบบเทคโนโลยีแบบครบชุดที่รวมเอา
ฟงกชั่นของการสื่อสารการทํางานรวมกันและเทคโนโลยีการจัดเก็บเขาไวในชุดเดยีวกัน ซ่ึงทําให
สามารถเขาถงึแหลงฐานขอมูลทั้งภายในและภายนอกได เปนการเสริมสมรรถนะของการพัฒนา
ระบบการจัดการความรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  1.3 เครือขายความรู ประกอบดวยซอฟทแวรหลักของการจัดการความรูที่ชวยในการ
สืบคนและเขาถึงสารสนเทศจากแหลงตางๆ เชน อินเทอรเน็ต ฐานขอมูลและระบบไฟลงาน   ตาง ๆ 
  1.4  ประตูสูความรู   ซ่ึงเปรียบเสมือนประตูในการเขาสูระบบการจัดการความรูที่มี
การพัฒนามาจากแนวคิดของระบบสารสนเทศผูบริหาร  ระบบฐานขอมูลและเวบ็บราวเซอร โดยมี
การทํางานในรูปแบบการ บูรณาการขอมูล กลไกการรายงาน และการทํางานรวมกัน ในขณะที่การ
จัดการความรูไดมีการดําเนินการโดยเซิรฟเวอร ซ่ึงมีการรวบรวมขอมูลและกระจายไปสูผูใช รวมทั้ง
มีการปรับปรงุขอมูลดวย ดังน้ัน ประตูสูความรูจึงเปรียบเสมือนชุมชนวิจัยภายในองคการนั่นเอง  
  1.5 ระบบการจัดการเอกสาร เปนระบบที่มุงในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสใน
รูปแบบการทาํงานรวมที่สนับสนุนใหผูใชเขาถึงเอกสารที่ตองการโดยผานเว็บบราวเซอรบน
อินทราเน็ตขององคกร ระบบการจัดการเอกสารจึงชวยในเรื่องของการจัดเอกสารและการไหลของ
งานในองคการใหเปนไปอยางราบรื่นมากยิ่งขึ้น 
  1.6 ระบบการจัดการความรูสากล เทคโนโลยีดังกลาวนี้ไมเพียงแตชวยลดงานเอกสาร
กระดาษเทานัน้ แตไดมีการผนวกการถายทอดความรูและการทํางานรวมกันภายใตโครงสรางขอมูล
มาตรฐาน ในรูปแบบภาษาสากลที่สามารถสื่อสารกับระบบที่หลากหลายทําใหขจัดขอบเขตของการ
เชื่อมโยงระหวางองคการไดเปนอยางดี 
  1.7  บริการซอฟทแวรเพ่ือการจัดการความรู เปนผูใหบริการแอปพลิเคชั่นซอฟทแวร
ในรูปแบบของ outsourcing ระบบการจดัการความรูบนเว็บเปนสําคญั 
  ในปจจุบันไดมีการนําความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มา
เปนเครื่องมือในการจัดการความรูในหลาย ๆ รูปแบบ  เชน ระบบอีเมล (e-mail)  ระบบการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกส  ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส  ระบบการจัดการเอกสาร  การสืบคนขอมูลขาวสาร  
การสรางความรูและการเผยแพรความรูผานระบบเครอืขาย  การระดมความคิดผานระบบเครือขาย 
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 2.  การจัดการความรูกับเทคโนโลยีการสอน 
  วาทาเนป (พรธิดา วิเชียรปญญา. 2547: 136-137; อางอิงจาก Watanabe. 2003. 
Knowledge Management Architecture of Integrated Education Support. pp. 10)  ไดไดกลาวไววา 
การจัดการความรูผานเทคโนโลยีการสอนเปนการพัฒนามาจากกระบวนการสรางหรือเปลี่ยนแปลง
ความรูภายในองคกรที่จะเห็นไดวามี 4 รูปแบบเปนสําคัญ   ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.  การเรียนรูจากภายในตนเอง (Socialization) รูปแบบการเรียนรูจะเปนแบบการ
เรียนรูดวยตนเอง เปนการเปลี่ยนแปลงความรูโดยนัยไปสูความรูโดยนัยโดยบุคคลสามารถพัฒนาได
จากการสังเกตและฝกปฏิบตัิจริง 
   2. การเรียนรูจากภายนอก (Externalization) รูปแบบการเรียนรูจะเปนไปในลักษณะ
ของการเรียนรูแบบกลุม เปนการเปลี่ยนแปลงความรูโดยนัยไปเปนความรูที่ปรากฏชัดแจงขึ้น ซ่ึง
บุคคลสามารถพัฒนาไดจากการพูดคุยกลุมยอยเพ่ือเปรียบเทียบ ยกตัวอยาง แกปญหาตาม
สมมติฐานที่สนใจ  
  3. การเรียนรูรวมกัน (Combination) รูปแบบการเรียนรูจะเปนไปในลักษณะของการ
บรรยายในทีส่าธารณะ เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความรูทีไ่มปรากฏชัดแจงไปเปน
ความรูที่ปรากฏชัดแจง ซ่ึงบุคคลสามารถที่จะพัฒนาไดจากการแลกเปลีย่นของบุคคลกลุมใหญเปน
ลักษณะของการรวมองคความรูที่เกี่ยวของทั้งหมดเขาดวยกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู นอกจากนั้นยัง
รวมกับความรูที่ผานสื่อหรือชองทางความรูอ่ืนๆอีกดวย  
  4. การเรียนรูสวนบุคคล (Internalization) รูปแบบการเรียนรูจะเปนแบบการเรยีนรู
สวนบุคคล เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรูที่ปรากฏชัดแจงไปเปนความรูโดยนัย  โดยใชระบบ
เทคโนโลยีทีส่ามารถเขามาชวยสนบัสนุนการเรียนรูแบบน้ีได 
 ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นไดวาการจัดการความรูผานเทคโนโลยีในลักษณะนี้จะเปนไป
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู (พัฒนากระบวนการสรางหรือเปลี่ยนแปลงความรู) ใหเกิดขึ้นกับบคุคลอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.  ระบบสารสนเทศกบัการจัดการความรู 
  ระบบสารสนเทศนั้นเปนองคประกอบที่สาํคัญตอการสนับสนุนการไหลของขอมูล
ขาวสารความรูในองคการ ซ่ึงระบบสารสนเทศที่มีการออกแบบเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ น้ันมีดังน้ี 
  1. ระบบสํานกังานอัตโนมัติ  เปนระบบที่สนับสนุนการกระจายและชวยประสานการ
ไหลของสารสนเทศขององคการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
  2. ระบบงานความรู เปนระบบทีช่วยสนบัสนุนกิจกรรมของบุคลากรวิชาชีพที่มีความรู
และทักษะเฉพาะทาง เพ่ือสนับสนุนการสรางความรูใหมและจัดเก็บไวเปนสินทรัพยขององคกร 
  3. ระบบการทํางานกลุมรวมกัน เปนระบบที่สนบัสนนุการสรางและแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางบุคลากรในทีมงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกดิประโยชนสูงสุด 



 61 

 อุรารัตน  วงศศลิป (2546: 14) ไดกลาวไววา  การจัดการความรูจะประสบความสําเร็จได
จะตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเปนเครื่องมือชวยในการปฏิบัติงานทัง้ในสวนของบคุลากรและ
องคกร  โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร    เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทํางานรวมกันและเทคโนโลยี
ที่ใชในการจัดเก็บความรู โดยเทคโนโลยีทั้ง 3 ประเภทเขามามีบทบาทในการจัดการความรู
ดังตอไปน้ี   
 1. เทคโนโลยีสื่อสารชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูตาง ๆ ไดงายขึ้น  สะดวกขึน้  
รวมทั้งสามารถติดตอสื่อสารกับผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ  คนหาขอมูลสารสนเทศและความรูที่
ตองการไดโดยผานทางเครอืขายอินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ตหรืออินเทอรเน็ต 
 2.  เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกันชวยใหสามารถประสานการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง 
 3.  เทคโนโลยีการจัดเก็บชวยในการจัดเก็บและจัดการความรูตาง ๆ  
 สมชาย  นําประเสริฐชัย (2546: 105)  ไดกลาวไววา  เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ
และมีบทบาทในการจัดการความรูประกอบดวยเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยกีารทํางานรวมกัน  
เทคโนโลยีการจัดเก็บ  ซ่ึงแตละองคประกอบจะมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  คือ  
 1.  เทคโนโลยีการสื่อสาร  ชวยใหบุคคลสามารถเขาถึงความรูตาง ๆ ไดงายขึ้น  สะดวก
ขึ้น  รวมทั้งสามารถติดตอสื่อสารกับผูเชีย่วชาญในสาขาตาง ๆ คนหาขอมูล  สารสนเทศและความรู
ที่ตองการไดผานทางเครือขายอินทราเนต็ เอ็กซตราเน็ตและอินเตอรเน็ต  
 2. เทคโนโลยกีารทํางานรวมกันชวยใหสามารถประสานการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง   
 3.  เทคโนโลยีการจัดเก็บ   ชวยในการจดัเก็บและจัดการความรูตาง ๆ   
 จากรูปแบบการประยุกตเทคโนโลยีใชในลักษณะตาง ๆ ดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาเปน
การจัดการความรูผานเทคโนโลยีที่เนนความสําคัญของการจัดระบบฐานขอมูล การจัดเก็บ การถาย
โอนขอมูล การแลกเปลี่ยนความรู ทุกอยางเปนไปเพื่ออํานวยความสะดวกในการตดิตอสื่อสาร 
เรียกใชขอมูลและจัดเก็บอยางเปนระบบเปนสําคัญ โดยเทคโนโลยทีีนํ่ามาใชในการจัดการความรูน้ัน
ประกอบดวยเทคโนโลยีที่สามารถครอบคลุมกระบวนการตาง ๆ ในการจัดการความรูใหมากที่สุด
เทาที่จะเปนไปได เชน  มีระบบฐานขอมูลและระบบการสื่อสารที่ชวยในการสราง คนหา แลกเปลี่ยน  
จัดเก็บความรูและจัดการความรู 
 ทักษะความรูความสามารถในการจัดการความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 
 แอนเดอรสัน และ โพรม (Anderson; & Plomp. 2000: 9-10) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัทักษะ
ความรูความสามารถในการจัดการความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ได
กลาวถึง ทักษะความรูความสามารถในการจัดการความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ไววานอกจากจะเปนการพัฒนาการรูเทาทันทักษะการใชเครื่องมือตางๆ ที่เกี่ยวของ
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กับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เทานั้น แตยงัรวมถึงการรูทักษะและความสามารถในการจัดการ
ความรูและเรือ่งที่เกี่ยวของกับสารสนเทศอีกดวย โดยสรุปแลวทักษะการจัดการความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะประกอบดวยองคประกอบหลักที่สําคัญ 7 ประการดังน้ี 
 1.  การคนคืนและจัดระบบความรู  
 2.  การแกปญหาที่ซับซอน  
 3.  การรวมมือ การแลกเปลี่ยนความรู และการทํางานรวมกับผูเชีย่วชาญ  
 4.  การสื่อสารโนมนาวจิตใจ  
 5.  การสรางความรู  
 6.  การบูรณาการและประเมินความรู  
 7.  การจําแนกและประเมินผลกระทบ  
 นอกจากนั้น Anderson & Plomp  ยังไดเสนอวา  ทักษะความรูความสามารถในการ
จัดการความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เปนสิ่งจําเปนในการปฏิบัติงาน 5 
ประการดังน้ี   
 1.  การวางแผนกลยุทธและวิธีการ 
 2.  การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปนเครื่องมือที่เหมาะสม   
 3.  การเลือกและประเมินความรู 

 4.  การวิเคราะหและการสรางสรรค 
 5.  การประเมินและการปรบัปรุงผลติภัณฑ 

 จากรายงานการวิจัยขางตนจะเห็นไดวา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได
ถูกนํามาใชในการพัฒนาองคความรู  นับตั้งแตการจดัเก็บ  การวิเคราะห  การพัฒนา  การใชงาน
และการถายทอดองคความรู  นับเปนเครื่องมือที่สมบูรณแบบ   สามารถนํามาใชงานที่เกี่ยวของได
อยางครบวงจร  แตสิ่งหน่ึงที่ตองคํานึงถึงคือ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เปน
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง  หัวใจของเครื่องมือจึงอยูที่มนุษยทีต่องมีความสามารถในการใช  การ
ออกแบบ  การจัดการ  ซ่ึงนับเปนสิ่งที่สาํคัญที่สุด 
 นอกจากนั้นแลว  เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหกระบวนการจัดการความรูเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทีช่วยใหการแสวงหาความรู  การ
กระจายความรู  การถายทอดความรูสามารถดําเนินการไดรวดเร็วและมีประสทิธภิาพ  องคกรตางๆ  
จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการนําเทคโนโลยมีาใชในองคกรได อยางไรก็ตามเทคโนโลยีไมใชสิ่งรับ 
ประกันความสําเร็จของการจัดการความรู  เพราะเทคโนโลยีเปนเพียงเครื่องมือเทานั้น  เน่ืองจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศไมสามารถอธบิายความรูที่เปนความรูโดยนัยที่ตองผานกระบวนการปฏิสัมพันธ
และความเชื่อใจของบคุคลได ดังนั้นความสําเร็จของการจัดการความรูจึงขึ้นอยูกบักลยทุธขององคกร
และบุคลากร  สิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาระบบการจดัการความรูขององคกรคือการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความปรารถนาในการเรียนรู  แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงจะนําไปสูการปรับตวัสูรูปแบบองคกรใหมที่
เรียกวาองคกรแหงการเรียนรูน่ันเอง 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศไดทําใหเกิดสังคมยุคสารสนเทศที่มีสรรพสิ่งมากมายใหเรียนรูไดไม
รูจักหมดสิ้น การเชื่อมโยงขอมูลและสารสนเทศดวยระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในโลก 
คือ  อินเทอรเน็ต  สรางการเรียนรูใหเกิดไดกวางขวางและกระจายไปทุกระดับ ทัง้ในระบบนอกระบบ
และตามอธัยาศัย  อินเทอรเน็ตจึงมีบทบาทสําคญัของการเรยีนรูในรปูแบบใหม  เรียกวา  การเรยีนรู
ทางอิเล็กทรอนกิส เปนที่ทราบกันดีวาเวบ็เปนบริการสาํคัญบนอินเทอรเน็ต ที่ไดชวยขบัเคลื่อน การ
เรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส ใหไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เว็บมีบทบาทสําคัญในการทําใหการศึกษา
และการเรียนรูเปนระบบเปดและกระจายจากศูนยกลาง สรางมิติใหมของการเรียนรูที่ไมจํากัดเวลา
และสถานที ่ มีการเรียนรูที่เชื่อมโยงการเรียนในหองเรียนกับโลกภายนอก ผูเรียนมีบทบาทเปนผู
แสวงหา สามารถแลกเปลี่ยนความรูและติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วเรียนรูการเลือกบริโภค
ขอมูลเพ่ือการสงเสริมเติมแตงความรู เกิดการ ศึกษาตามความตองการดวยการเขาถึงฐานความรูทั่ว
โลกสังคมยุคสารสนเทศจึงเปนสังคมแหงการเรียนรู   
 ภาคภูมิ รัตนาวิวัฒพงศและอรรถกร เกงพล (2547) ไดศึกษาเรื่องการออกแบบและพัฒนา
คลังความรูเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรูผานระบบอินเทอรเน็ต  โดยมีวัตถุปรสงคของการวิจัย
เพ่ือนําการจัดการความรูมาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรผานระบบอินเทอรเน็ต  
ที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดการความรูที่มีอยู  โดยมีลักษณะเปนคลังความรู  สามารถ
จัดเก็บ  ถายทอด/แบงปนและนําความรูไปใช  ผูใชสามารถเขาถึงความรูในรูปแบบทีช่ัดแจงอธิบาย
ไดและเตรยีมความพรอมเพ่ือใหสามารถติดตอไปยังบุคคลอื่นทีเ่กบ็ความรูทีไ่มชัดแจงไว  ในการ
วิจัยครั้งน้ีใชการกําหนดกรณีศึกษาและใหผูที่เกี่ยวของรวมกันวิเคราะห  อภิปรายและศกึษาวธิี
ปองกันและแกไขปญหารวมกัน เพ่ือบงชี้ปญหาและประเมินถึงศักยภาพและความเหมาะสมในการ
ออกแบบพัฒนาคลังความรูเพ่ือใหความรูที่มีอยูถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได และจากผลการ 
วิจัยพบวา การนําคลังความรูมาใชทําใหผูควบคุมระบบสามารถตัดสนิใจเพื่อตอบสนองตอเหตกุารณ
ไดเร็วขึ้นและผูรวมงานในสวนตาง ๆ สามารถถายทอดแบงปนความรูที่มีอยูใหเขาใจกันไดอยาง
รวดเร็วและทัว่ถึง   
 จากผลการวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา  ในปจจุบันไดมีความพยายามที่จะนําเทคโนโลยีมา
สนับสนุนการจดัการความรู  โดยจะมุงความสนใจไปที่การพัฒนาคลังความรูและระบบฐานขอมูล  
โดยใชการเขาถึง  การจัดการ  การบูรณาการ  การประเมินและการสรางสรรคเปนเครื่องมือในการ
จัดการความรู  ดังน้ันการจัดการความรูผานระบบอินเทอรเน็ตจะทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
ในการสืบคนขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบตัิงานของบุคคล 
 
สรุปแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู 
 จากหัวขอแนวคิดทฤษฎีเกีย่วกับการจัดการความรู  ผูวิจัยไดเลือกประเด็นที่มีความสําคัญ
และสอดคลองไปเปนแนวทางในการกําหนดสวนตาง ๆ ขององคประกอบหลักสตูรเสริมดังตอไปน้ี 
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 1.  หลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตร   ผูวิจัยไดเลือกประเด็นจากแนวคิดของ
นักวิชาการในหัวขอยอย ๆ ดังน้ี  คือ 
  ทักษะความรูความสามารถในการจัดการความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) มีองคประกอบหลักที่สาํคัญ 7 ประการดังน้ี (Anderson; & Plomp. 2000)  
   1.  การคนคืนและจัดระบบความรู 

   2.  การแกปญหาที่ซับซอน  
   3.  การรวมมือ การแลกเปลี่ยนความรู และการทํางานรวมกับผูเชีย่วชาญ  

   4.  การสื่อสารโนมนาวใจ  
   5.  การสรางผลิตภัณฑความรู  
   6.  การบูรณาการและประเมินความรู  
   7.  การจําแนกและประเมินผลกระทบ  
 2. เน้ือหา  ผูวิจัยไดเลือกประเด็นจากแนวคิดของนักวชิาการในหัวขอยอย ๆ ดังน้ี  
(สมชาย  นําประเสริฐชัย. 2546: 105)   
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) ที่ถูกนํามาเปนเครื่องมือในการจัดการความรูในหลาย ๆ รูปแบบ  เชน เทคโนโลยีเพ่ือการ
สืบคนขอมูลขาวสาร เพ่ือการสรางความรู เพ่ือการจัดการเอกสารและการเผยแพรความรูผานระบบ
เครือขาย (โกศล  ดีศีลธรรม. 2546) 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยไดเลือกประเด็นจากแนวคิดของนักวิชาการในหัวขอ
ยอย ๆ ดังน้ี   
  การเปลี่ยนแปลงความรู โดยการสรางความรูผานการมีปฏิสัมพันธระหวางความรูที่ชัด
แจงกับความรูโดยนัย (นฤมล  พฤกษศลิป  และ  พัชรา  หาญเจริญกิจ. 2543: 62-63; รุงเรือง     
ลิ้มชูปฏิภาณ. 2545: 49-50; สมชาย นําประเสริฐชัย. 2546: 104-105; อางอิงจาก Nonaka; & 
Takeuchi. 1995. Knowledge-Creating Company; วิเชียร  เบญจวฒันาผล. 2548: 116)  
   1. การเรียนรูจากภายในตนเอง เปนกระบวนการของการเปลีย่นแปลงความรู
โดยนัยผานการแบงปนประสบการณ โดยที่บุคคลสามารถรับความรูโดยนัยไดจากการสังเกต 
ลอกเลียนแบบหรือการลงมือปฏิบัต ิ รูปแบบการเรียนรูจะเปนแบบการเรียนรูดวยตนเอง  
   2. การเรียนรูจากภายนอก เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความรูโดยนัย
ไปเปนความรูที่ปรากฏชัดแจง โดยการเปรียบเทยีบใชตวัอยางหรือตั้งสมมติฐาน รูปแบบการเรียนรู
จะเปนไปในลกัษณะการเรยีนรูแบบกลุม  
   3. การเรียนรูรวมกัน  เปนกระบวนการของการเปลีย่นแปลงความรูที่ปรากฏชดั
แจงน้ัน คือ การทําใหความคิดตาง ๆ เปนระบบขึ้นจนกลายมาเปนความรู โดยความรูที่นํามา
รวมกันนี้เกิดจากการแลกเปลี่ยนของบุคคลเปนหลัก รวมกับความรูที่ผานสื่อหรือชองทางความรู 
ตาง ๆ  รูปแบบการเรียนรูจะเปนไปในลกัษณะของการบรรยายในทีส่าธารณะ 
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   4. การเรียนรูสวนบุคคล เปนรูปแบบการเรียนรูจะเปนแบบการเรียนรูสวนบุคคล 
เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรูทีป่รากฏชัดแจงไปเปนความรูโดยนัย  โดยใชระบบเทคโนโลยี
ที่สามารถเขามาชวยสนับสนุนการเรียนรูแบบน้ีได 

จากการสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจดัการความรู  สามารถนํามาแสดงใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงของของแนวคิดดังกลาวกับองคประกอบของหลักสูตรเสรมิได  ดังภาพประกอบตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  4  แสดงความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับองคประกอบของหลักสูตรเสรมิ 
 
 

ทักษะความรูความสามารถในการจัดการ
ความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  
1.  การคนคืนและจัดระบบความรู  
2.  การแกปญหาที่ซับซอน  
3.  การรวมมือ การแลกเปลี่ยนความรูและ
การทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญ  
4.  การสื่อสารโนมนาวใจ  
5.  การสรางผลิตภัณฑความรู  
6.  การบรณาการและประเมินความร  

องคประกอบหลักสูตร
เสริม 

 
 
 
หลักการและจดุมุงหมาย 
 
 

 
 
 

เน้ือหา 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

 
 

การประเมินผล 

การกําหนดเนื้อหา 
เทคโนโลยีกบัการจัดการความรู  
  -  การสืบคนขอมูล  
  -  การสรางความรู 
  -  การจัดการเอกสาร   
  -  การเผยแพรความรูผานระบบ

การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การเปลี่ยนแปลงความรู 
    1.  การเรียนรูดวยตนเอง 
    2.  การเรียนรูแบบกลุม 
    3.  การเรียนรูแบบบรรยาย 
    4.  การเรียนรูสวนบคุคล 
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4.  ครู กับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 ในการตรียมความพรอมสูการเปนสังคมสารสนเทศและสังคมแหงการเรียนรูน้ัน ในการที่
จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ทุกประเทศมุงใหความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่มีสติปญญาและมีการคิดวเิคราะห มีการเรียนรูตลอดชีวิตและมีทกัษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
จากการศึกษา พบวา ครูและบคุลากรทางการศึกษาในยุคของการเรียนการสอนที่มีเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครื่องมือน้ัน  บทบาทของครูผูสอนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  จากระบบเดิมที่เนน 
การสอนมาสูการเปนผูแนะนําสนับสนุนใหผูเรียน เปนศูนยกลางของการเรียนรูและมีความใฝรูอยู
ตลอดเวลา  ดังน้ัน  ครูจึงตองมีทักษะการใชเทคโนโลยีและทักษะการใชประโยชนจากสารสนเทศ  
รวมทั้งสามารถเปนพ่ีเลี้ยงใหกับนักเรียนในการใชทักษะดังกลาวเพื่อเขาถึงคลังความรูของโลก
สารสนเทศได  
 ในดานของการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ในระบบการเรียนการสอนแบบเครือขาย 
จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความพรอมทางอุปกรณและเทคโนโลยี 
ความแตกตางทางสังคม วฒันธรรม และระดับความพรอมในการเรียนรูของผูเรียน    ตองสงเสริมให
เกิดการใชประโยชนจากคลังความรูของโลกและเครือขายทรัพยากรความรูตาง ๆ ทั้งทางดานขอมูล 
สารสนเทศ  ทรัพยากรบุคคลและเอกสารงานวิจัยตาง ๆ นอกจากนั้น ระบบการเรียนการสอนในยุค
สารสนเทศจะตองเปนหลักสูตรที่สงเสริมใหเกิดการเรียนการสอนอยางมีสวนรวมและแบบปฏิสัมพันธ 
 บทบาทของผูสอน 
 ในยุคที่มีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปนเครือ่งมือในการเรียนการ
สอนในสังคมแหงการเรียนรู ทําใหสามารถมีการเรียนการสอนไดทุกที่ทุกเวลาเพื่อความสะดวกของ
ผูเรียน  ยิ่งทําใหผูสอนตองมีการปรับเปลี่ยนทั้งบทบาทของตนเองและวิธีการสอน  รวมถึงการ
เพ่ิมพูนความรูและทักษะของตน  เพ่ือสามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพื่อใหผูสอนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ในการสอนแกผูเรียนไดอยางเต็มสมรรถภาพ  จึงควรคํานึงถึงวาผูสอนมีการพัฒนา
ศาสตรในวธิีการสอนไดอยางไรบาง   
 บิลลเกตส ไดกลาวถึงบทบาทของครูที่เปลีย่นไปเม่ือมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการ 
ศึกษาวา ครผููสอนจะมีหนาที่หลายบทบาท ซ่ึงหากครูทําหนาที่บทบาทเหลานี้ไดจะทําใหการเรียน
การสอนมีความสุขขึ้นเปนอยางมากบทบาทเหลานี้ ไดแก 
 บทบาทที่ 1  ทําหนาที่เหมือนผูฝก  เพ่ือคอยชวยเหลอืแนะนําแกผูเรียน 
 บทบาทที่ 2  จะเปนผูรวมเรียนหรือเพ่ือนของผูเรียน 
 บทบาทที่ 3  เปนทางออกที่สรางสรรคใหกับเด็ก 
 บทบาทที่ 4  เปนสะพานการสื่อสารที่เชือ่มโยงระหวางเด็กกับโลกภายนอก 
 ดังน้ัน ผูสอนจึงสวมบทบาทในการทํางานที่ไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน โดยเปนทั้ง
ผูสอน ผูสาธิต ผูจัดการโครงการ ผูใหคําปรึกษา ผูจัดหาทรัพยากร ผูตั้งคําถาม ผูสังเกตการณ      
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ผูอธิบายหลักการ  ผูรวมเรียน ดวยเหตน้ีุผูสอนจึงควรคํานึงถึงวาจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพ่ือสนับสนุนหรือเปลี่ยนแปลงวธิีการสอนของตนไดอยางไร  โดยผูสอนจะเปลี่ยน
บทบาทจากผูจัดการและผูควบคุมกิจกรรมการเรียนของเด็ก  ไปเปนผูแนะนําตามความตองการของ
เด็กแทน นอกจากนั้น  ผูสอนยังตองเปลี่ยนบทบาทไปเปนผูเรียนที่เชี่ยวชาญ  เพ่ือทํางานรวมกับ
เด็กเพื่อใหเด็กมีความกาวหนาในการเรียน  
 อาจกลาวไดวา เม่ือใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ในการเรียนการสอน
ผูสอนมีการเปลี่ยนบทบาทจากการสอนในหองเรียนแบบเดิมที่มีครูเปนศูนยกลางมาเปนบทบาทของ 
 1. ผูจัดการของการเรียนการสอนแบบเรยีนรูรวมกัน  โดยการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความ
เชื่อมโยงระหวางสารสนเทศ  ระหวางผูสอนและผูเรียน  และเอาชนะสิ่งกีดขวางในขอจํากัดในเรื่อง
ของสถานที่และเวลา ผูสอนยอมมีวิสัยทศันในการเขาถึงแหลงทรัพยากรตาง ๆ ไดโดยงายเพื่อการ
คนหา เตรียมการและนําเสนอและเพื่อใชเทคโนโลยีในการพัฒนาเนื้อหารวมกับผูเรียน 
 2. ผูกํากับ (การสอน)โดยใชเทคโนโลยสีนับสนุนการสอนในการเชื่อมโยงขอความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง เพ่ือสนองการสอนอยางมีคุณภาพสูง 
 3. ผูอํานวยความสะดวก โดยการใชเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูเรียนใหดี
ขึ้นโดยใหประสบการณการเรียนรูทั้งแบบนอกเวลาและการสอนทางไกล มีการใชการสื่อสารแบบมี
ปฏิสัมพันธระหวางกันเพ่ือสรางสังคมการเรียนรูที่เหมาะสมตามพื้นฐานทางวัฒนธรรมอันดี 
 4. ผูออกแบบทํางานเปนทมีเพ่ือผลิตสื่อวัสดุการเรียนเชิงโตตอบคณุภาพสูงเพ่ือ ใหผูเรียน
สามารถศึกษาเนื้อหาความรูไดอยางกระจางแจง  สามารถเชื่อมโยงและสรางความเขาใจในขอบเขต
ความรูน้ันได 
 นอกจากนั้น ผูสอนจะมีการเปลี่ยนบทบาทจากผูเชี่ยวชาญมาเปนผูชี้แนะเพ่ือนําไปสูการ
สืบถามและผูสงเสริมรูปแบบการคิดแนวใหม  จากผูชํานาญการมาเปนผูมีสวนรวม จากตนแหลง
สารสนเทศมาเปนผูสนับสนนุใหความรวมมือ  จากผูปอนคําถามมาเปนผูใหคําชีแ้นะ จากผูนําทาง
มาเปนผูมีสวนกระตุนผูเรียน  รวมถึงเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนดวย   โดยสามารถเปรียบเทียบ
การสอนแบบเกาและแบบใหมได  ดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง  3  แสดงลักษณะของการสอนแบบเกาและแบบใหม 
 

 บทบาทของผูสอนเปลี่ยนจาก เปลี่ยนเปน 
เปนผูเชี่ยวชาญ เปนผูชี้แนะและผูสงเสริม 
เปนผูชํานาญการ เปนผูมีสวนรวม 
เปนตนแหลงสารสนเทศเพือ่นําเสนอตอ
ผูเรียน 

เปนผูสนับสนนุ  ใหความรวมมือและชี้แนะแก
ผูเรียน 

ตั้งคําถามและควบคุมจุดสนใจในการเรียน กระตือรือรนใหคําชี้แนะแกผูเรียนเพ่ือพัฒนาและ
ตั้งคําถามในสิง่ที่ใฝรู 

นําผูเรียนผานการทําแบบฝกหัดทีละขั้นตอน  
เพ่ือใหไดมาซึ่งความสําเร็จ 

กระตือรือรนในการกระตุนผูเรียนแตละคนเพื่อใช
ความรูและทกัษะของตนเองในการสรรหาทาง
ออกของปญหา 

 
 ที่มา: กิดานันท  มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เพ่ือ

การศึกษา. หนา 169. 
 
 ตารางแสดงใหเห็นถึงลักษณะของการสอนแบบเกาและแบบใหมซ่ึงอาจเปนลักษณะของ

การถายทอดความรูและสิ่งแวดลอมในการเรียนซึ่งเปลี่ยนไปในวิสยัทัศนขององคความรูและบทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น 
 ทักษะของผูสอน 
 ทักษะการสอนของผูสอนแตละคนสามารถสังเกตไดจากการวางแผนและการเตรียมการ
สอนในชั้นเรียน รวมการแสดงออกระหวางกลุมผูสอนดวยกันเอง เม่ือมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) มาประยุกตใชในการสอน  ผูสอนยอมตองเพ่ิมพูนความรูและทักษะของตนเอง
ในการเตรียมบทเรียนและกิจกรรม  การมีสวนรวมระหวางผูสอนและผูเรียน และตองคํานึงถึงแหลง
ทรัพยากรและการทํางาน ซ่ึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถชวยสนับสนนุใน
เน้ือหาหลักสูตรได ดังน้ัน ผูสอนจึงตองมีความเขาใจอยางชัดเจนในขั้นของการเตรียมการดังตอไปน้ี  
 1.  จุดประสงคของการเรียนสําหรับเนื้อหาวิชาในหลกัสูตร 
 2.  สมรรถนะของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่สามารถสนับสนุนหรือ
พัฒนาผานทางประสบการณการเรียน 
 3. ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือเทคนิคที่จําเปนในการทํา
กิจกรรม 
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 4.  ขอบเขตวธิีการของการสอนที่จําเปนภายในโครงสรางของบทเรยีน เชน การสอนแบบ
บรรยายหรืออธิบาย การมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนทั้งกลุม การใหคําชี้แนะและมีสวนรวมของการ
ทํางานเปนกลุมและรายบุคคล 
 เน่ืองจากบทบาทผูสอนและรูปแบบการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) มีความแตกตางไปจากการสอนในหองเรียนแบบเดิม ผูสอนเปลี่ยนจากการเปน
ศูนยกลางของความรูไปเปนผูชี้แนะ ผูสนับสนุนและมีสวนรวมในการเรียนรวมกับผูอ่ืน บรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมในหองเรียนแบบใหมจะเปลี่ยนไป  และผูสอนอาจประสบปญหาหรือสิ่งที่ไมคาดคิดอยู
เสมอ  นอกจากนั้นหลักสูตรซึ่งมีเน้ือหาและบทเรียนที่กําหนดคงที่อาจมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมซ่ึง
ทําใหผูสอนตองจัดการสอนของตนในรูปแบบใหม เชน การสอนในลักษณะโครงงานที่ทั้งผูสอนและ
ผูเรียนมีสวนรวมในการทํางาน ดวยเหตน้ีุ  ผูสอนจึงไมสามารถสรางสภาพแวดลอมในการเรียนการ
สอนแบบใหมไดเพียงลําพังอีกตอไป ผูสอนตองพ่ึงพาสิ่งตาง ๆ รอบตวั เชน พ้ืนฐานโครงสรางดาน
เทคนิค ตารางเวลา และกจิกรรมรวมกับผูสอนคนอื่น ๆ ดังน้ัน ผูสอนจึงตองพัฒนาทักษะรอบดาน
ของตนเองในเรื่องตาง ๆ ไดแก 
 1.  ความคิดสรางสรรคในการสอน 
 2.  ความยืดหยุนในการสอนและจัดวางตารางการทํางาน 
 3.  ทักษะทางตรรกวทิยา เชน การมอบหมายงานและจัดกลุมผูเรียน 
 4.  ทักษะในการทํางานเปนโครงการ 
 5.  ทักษะในการบริหารจัดการ 
 6.  ทักษะในการมีสวนรวม 
 ความเชื่อมั่นของครูตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 ผูสอนที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการสอนจําเปนตองคํานึงถึง
ความเชื่อม่ันในสมรรถนะของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมถึงความรูและความ
เชื่อม่ันในดานนี้ของตนเองดวย เพ่ือครูจะไดสามารถเสนอความรู ทักษะ และความเขาใจในเนือ้หา 
หลักสูตรและศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แกผูเรียนได  
  1.  ผูสอนจะชวยผูเรียนในการพัฒนาความเขาใจในการคนหาและรวบรวมสารสนเทศ 
  2.  ผูสอนจะชวยผูเรียนพัฒนาความรูความเขาใจในการทํางานดวยโปรแกรมประมวล
คําไดอยางไรวา  โปรแกรมนี้สามารถชวยในการตัดตอและปรับปรุงแกไขขอความเพื่อใหเหมาะแก
ผูอานแตละคนได ในขณะที่เวบ็เพจอาจเหมาะสมกวาถาตองการเชือ่มโยงเนื้อหาสารสนเทศที่
เกี่ยวของในรปูแบบของขอความ ภาพ และเสียง   
  3.  ผูสอนจะชวยผูเรียนในการพัฒนารูปแบบของสารสนเทศและความรูที่ไดสรางขึ้น
จากแหลงตางๆ ที่มีความแตกตางกันในดานความคิดเห็น 
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 นอกจากความรูในเนื้อหาและความเชื่อม่ันในสมรรถนะของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพ่ือสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว 
ผูสอนยังตองมีความรอบรูในเร่ืองของ 
  1.  การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) การรูสารสนเทศ การรู
คอมพิวเตอร และความรูดานเทคนิค เพ่ือใชประสานรวมกัน 
  2.  การเลือกใชและประเมินคุณภาพซอฟตแวรโปรแกรมเพื่อนํามาใชใหเหมาะสมกับ
เน้ือหาวิชา 
  3.  การเขียนแผนการสอนเพื่อการเรียนรูรวมกันซ่ึงเปนการเรียนที่แตกตางจากการ
เรียนในชั้นปกต ิ
 การพัฒนาหลักสูตรสําหรับครูเพ่ือที่ครูผูสอนจะไดมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ  
 ระดับตน เปนรายวิชาเกี่ยวกับความรูทีจํ่าเปนสําหรับครูทั้งหมด ไดแก ความรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมถึงการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
 ระดับกลาง   เปนรายวิชาทีเ่พ่ิมขึ้นสําหรับครูทีต่องการแสวงหาความรูเพ่ิมทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   รายวิชาเหลานี้ควรใหครูสามารถสรางสื่อการเรียนการ
สอนโดยใชความรูและทักษะระดับสูงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตัวอยางเชน 
ครูควรมีความสามารถในการ 
  1.  สรางเว็บเพจอยางงายโดยใชโมดูลสําเร็จรูป 
  2.  สรางเว็บเพจอยางงายโดยใชโปรแกรมสรางเว็บเพจ 
  3.  สรางเว็บไซตและอัปโหลดขึ้นสูเครื่องบริการบนอินเทอรเน็ต 
 ระดับสูง เปนรายวิชาสําหรับครูทีต่องการเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) โดยตองมีความรูในเรือ่งตาง ๆ ไดแก 
  1.  การดูแลทํานุบํารุงคอมพิวเตอร 
  2.  การติดตั้งเครือขาย 
  3.  การติดตั้งเครื่องบริการอินเทอรเน็ต 
  4.  การพัฒนาอินเทอรเน็ตและสนับสนุนการใชงานของผูสอนผานเครือขาย  
  5.  การปฏิรูปการศึกษาโดยใหครูที่ผานการฝกอบรมสามารถบูรณาการ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เขากับการสอนในขั้นเรียนได 
 
สรุปแนวคิดเก่ียวกับครู กับ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 จากหัวขอแนวคิดเกี่ยวกับครูกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถสรุป
ไดดังตอไปน้ี 
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 การพัฒนาหลักสูตรสําหรับครูเพ่ือที่ครูผูสอนจะไดมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ (กิดานันท  มลิทอง. 2548: 169-171) 
 ระดับตน เปนรายวิชาเกี่ยวกับความรูทีจํ่าเปนสําหรับครูทั้งหมด ไดแก ความรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมถึงการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
 ระดับกลาง   เปนรายวิชาทีเ่พ่ิมขึ้นสําหรับครูทีต่องการแสวงหาความรูเพ่ิมทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   รายวิชาเหลานี้ควรใหครูสามารถสรางสื่อการเรียนการ
สอนโดยใชความรูและทักษะระดับสูงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตัวอยางเชน 
ครูควรมีความสามารถในการ 
  1.  สรางเว็บเพจอยางงายโดยใชโมดูลสําเร็จรูป 
  2.  สรางเว็บเพจอยางงายโดยใชโปรแกรมสรางเว็บเพจ 
  3.  สรางเว็บไซตและอัปโหลดขึ้นสูเครื่องบริการบนอินเทอรเน็ต 
 ระดับสูง เปนรายวิชาสําหรับครูทีต่องการเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) โดยตองมีความรูในเรือ่งตาง ๆ ไดแก 
  1.  การดูแลทํานุบํารุงคอมพิวเตอร 
  2.  การติดตั้งเครือขาย 
  3.  การติดตั้งเครื่องบริการอินเทอรเน็ต 
  4.  การพัฒนาอินเทอรเน็ตและสนับสนุนการใชงานของผูสอนผานเครือขาย  
  5.  การปฏิรูปการศึกษาโดยใหครูที่ผานการฝกอบรมสามารถบูรณาการ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เขากับการสอนในขั้นเรียนได 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับครูกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) สามารถ
สรุปไดวา ในการพัฒนาหลักสูตรสําหรบัครูเพ่ือที่ครจูะไดมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น   
หลักสูตรควรมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพครูทั้งในระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง  
เน่ืองจากในระดับตนจะเปนการกลาวถึงความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT)ที่ครูควรมี  ในขณะที่ระดับ กลางและระดับสูงจะเปนการกลาวถึงทักษะที่ครูควรปฏบิัติได  
ดังน้ันผูวิจัยจะนําแนวคิดดงักลาวไปประกอบการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครตูอไป   

 

5.  สถาปตยกรรมขอมูล  
 แนวคิดเก่ียวสถาปตยกรรมขอมูล 
 สถาปตยกรรมขอมูลเปนระบบโครงสรางของขอมูล  ซ่ึงมีแนวคิดมาจากระบบฐานขอมูลที่
ประกอบดวยโครงสรางของขอมูล  ซ่ึงผูใชขอมูลหลายกลุมสามารถเรียกใชขอมูลได  การแบงระดับ
ของขอมูลออกเปนระดับตาง ๆ กัน  โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือใหการใชขอมูลของผูใชเปนไปอยาง
เหมาะสม  น่ันคือ  ถาเปนผูใชทัว่ไป  ผูใชอาจไมจําเปนตองทราบถึงรายละเอียดในการเก็บขอมูล
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หรือขอมูลที่ไมตองการเรียกใช  จึงทําใหสถาปตยกรรมขอมูลเปนทั้งการบูรณาการและการเชื่อมโยง
ขอมูล ตลอดจนถึงกระบวนการในการวางแผนการดําเนินงาน  ดังน้ันสถาปตยกรรมระบบขอมูลจึง
เปนความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางฐานขอมูล โดยระบบสถาปตยกรรม
ขอมูลจะเปนเครื่องมือสําหรับการวางแผนเกี่ยวกับขอมูล  การแกปญหาเกี่ยวกับขอมูลดวยการ
เชื่อมโยงขอมูลดวยการออกแบบโครงสรางขอมูลอยางเปนระบบและมีแบบแผนเพือ่ประโยชนในการ
นํามาใช  
 ความหมายของสถาปตยกรรมขอมูล 
 โรเซนเฟลและโมรววิ (Rosenfeld; & Movile.1998: 10)  ไดกลาวไววา   สถาปตยกรรม
ขอมูล  หมายถึง  การจัดกระทํากับขอมูลใหมีความสมบูรณ  รวมถึงการสรางระบบโครงสรางของ
ขอมูลหรือแผนที่เสนทางในการคนหาขอมูลหรือความรู     
 โชเดท (Rhodes. 1999: Online)  ไดกลาวไววา  สถาปตยกรรมขอมูล  หมายถึง  การ
ออกแบบ โครงสรางและเสนทางของระบบที่จะชวยใหบุคคลสามารถคนหาและจดัการขอมูลไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 บารเคอร (Barker. 2005: Online)  ไดกลาวไววา  สถาปตยกรรมขอมูล  หมายถึง  การ
อธิบายถึงโครงสรางของขอมูลหรือกลุมของขอมูลและวธิีการที่จะนําไปสูการจัดระบบโครงสรางของ
ขอมูล  โดยวิธีในการจัดระบบของขอมูลก็จะมีความแตกตางกันออกไป 
 กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง  ครูอุตสาหะ (2547: 19)  ไดกลาวไววา  สถาปตยกรรม
ขอมูลหมายถึง รูปแบบและโครงสรางของฐานขอมูลภายในระบบฐานขอมูลซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3 
ระดับคือ  ระดับภายใน  ระดับภายนอกและระดับความคิด 
 จากแนวคิดและความหมายของสถาปตยกรรมขอมูลดังกลาวขางตน  สามารถสรุปไดวา  
สถาปตยกรรมขอมูลน้ันหมายถึง  การอธิบายถึงรูปแบบและโครงสรางของขอมูล  การจัดเก็บ  การ
เชื่อมโยงขอมูล ที่จะชวยใหบุคคลหรือผูใชขอมูลสามารถสืบคนและสามารถนําขอมูลหรือสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของหรือเปนประโยชนกับงานของตนมาใชไดอยางมีประสิทธภิาพ  นอกจากนั้นแลวในดาน
ของการนําไปใช  สถาปตยกรรมขอมูลยังเปนแผนผังในการคนหา  เชื่อมโยงขอมูลที่จะนํามาใชใน
การสรางความรูหรือผลงานดวย 
 ลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูล 
 ลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูลสามารถแบงออกเปน 3 ระดับดวยกัน  ไดแก  ระดับ
แนวคิด  ระดับภายนอกและระดับภายใน ในแตละระดบัจะมีลักษณะดังน้ีคือ (ดวงแกว  สวามิภักดิ์. 
2540: 49-53; สมจิตร อาจอินทร และ งามนิจ  อาจอินทร. 2541: 47-52; รวิวรรณ  เทนอิสสระ. 
2543: 22-25; วราภรณ   โกวิทวรางกูร. 2543: 42-46; ศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย. 2545: 31-33; 
อําไพ  สินลิขิตกุล. 2546: 43-44; โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ. 2546: 48-50; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2547: 
19-26) 
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 1. สถาปตยกรรมในระดับแนวคิด เปนระดับของสถาปตยกรรมขอมูลที่อธิบายถึงฐาน 
ขอมูล โครงสรางของขอมูล ความสัมพันธของขอมูล  กฏเกณฑและขอกําหนดตาง ๆ อยางไรบาง  
ซ่ึงเปนภาพของโครงสรางขอมูลที่ใชแทนโครงสรางทางกายภาพของขอมูลที่แทจริงที่เก็บอยูในฐาน 
ขอมูล ซ่ึงขอมูลในระดับน้ีเปนขอมูลที่ผานการวิเคราะหและออกแบบ  โดยนักวิเคราะหและออกแบบ   
เปนระดับของขอมูลที่ถูกออกแบบเพื่อใหผูใชขอมูลตางๆ ในระดับภายนอกสามารถเรียกใชขอมูลได  
ซ่ึงผูใชทั่วไปในระดับภายนอกอาจจะตองการใชขอมูลที่แตกตางกัน 
 2.  สถาปตยกรรมในระดับภายนอก  เปนระดับของสถาปตยกรรมขอมูลที่กลาวถึงขอมูล
ในลักษณะภายนอก  ซ่ึงไมไดเปนรูปรางหรือโครงสรางของขอมูลที่แทจริง  เน่ืองจากโครงสรางของ
ขอมูลในระดบัน้ีจะแปรเปลีย่นไปตามมุมมองของผูใช  ที่นําเอาขอมูลน้ัน ๆ ไปใชงาน  เชน ผูบริหาร
สถานศึกษากบัครูผูสอน  กจ็ะมีมุมมองตอโครงสรางของขอมูลที่แตกตางกันออกไป  ในขณะ 
เดียวกันผูเรียนก็จะมีมุมมองตอโครงสรางของขอมูลที่แตกตางกันออกไปดวย 
 3.  สถาปตยกรรมในระดับภายใน  เปนระดับของสถาปตยกรรมขอมูลที่กลาวถึงโครงสราง
ของขอมูลในระดับที่ต่ําสุด  เน่ืองจากเปนระดับที่กลาวถึงโครงสรางของขอมูลในระดับที่ใกลเคยีงกับ
โครงสรางของขอมูลจริงที่จัดเก็บอยูในหนวยความจําสํารองมากที่สุดแตอยางไรก็ตามสถาปตยกรรม
ในระดับน้ียังคงอยูเหนือกวาโครงสรางขอมูลในระดับกายภาพ  เน่ืองจากโครงสรางของขอมูลใน
ระดับกายภาพจะเปนการนําเสนอโครงสรางของขอมูลที่กลาวถึง  เน้ือที่ที่ใชในการจัดเก็บ  ลําดับที่  
ประเภทของขอมูล  อ่ืน ๆ  ซ่ึงจะเปนขอมูลที่นําไปใชกําหนดโครงสรางทางกายภาพเทานั้น 
 จากลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา มุมมองของผูใชในระดับ
ภายนอกจะเกี่ยวของกับมุมมองของผูใชแตละคนที่มีตอขอมูล  เน่ืองจากผูใชขอมูลแตละคน  โดย
ปกติจะตองการขอมูลเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง  ไมใชขอมูลทั้งหมดภายในฐานขอมูล  สงผลใหแตละ
สวนที่ผูใชแตละคนตองการอาจแตกตางกันได   สวนในระดับแนวคิด  จะเกี่ยวของกับมุมมองของ
ผูใชในลักษณะเปนกลุมผูใชที่มีตอขอมูลภายในฐานขอมูลมากกวาในระดับภายนอก  เน่ืองจากใน
ระดับแนวคิด  มุมมองที่มีตอขอมูลจะเปนการถายทอดโครงสรางทางกายภาพของขอมูล  ใหมาอยู
ในรูปโครงสรางในระดับความคิด  ดังน้ันมุมมองของผูใชขอมูลแตละคนในระดับภายนอก  ยอมตอง
ถายทอดจากมุมมองในระดับแนวคิด  สําหรับในระดับสุดทายซึ่งไดแก  ระดับภายใน  จะเปนมุมมอง
ที่มีตอขอมูลทัง้หมดในฐานขอมูล  เน่ืองจากมุมมองที่มีตอขอมูลในระดับน้ี  จะมองขอมูลในรูแบบ
ของโครงสรางทางกายภาพในการจัดเก็บ  ดังน้ันไมวาขอมูลน้ันจะมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปตาม
มุมมองของผูใชแตละคนอยางไร  โครงสรางทางกายภาพในการจัดเก็บของขอมูลน้ันก็จะยังคงมี
โครงสรางเปนเชนเดิม 
 การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล 
 การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลจะมีผลตอประสทิธภิาพการทํางาน โดยการออกแบบ
สถาปตยกรรมขอมูลจะมีจุดมุงหมายเพ่ือ  การรวบรวมขอมูล  สารสนเทศ  และความรูใหเปนระบบ  
รวมถึงการสรางเครือขายเพื่อการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ดังน้ันการออกแบบสถาปตยกรรม
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ขอมูลจึงตองเร่ิมจากการวางแผน  การกําหนดขอบเขต  การรวบรวมและการวิเคราะหความตองการ  
การออกแบบฐานขอมูล  การประยุกตใชงาน  การเลือกระบบการจดัการ  การทดสอบและนําไปใช
โดยในแตละขัน้ตอนจะมีรายละเอียดที่สําคัญดังตอไปน้ี (ศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย. 2545: 34-42) 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน   การวางแผนการออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล  เปนกิจกรรม
ทางดานการจัดการที่จะชวยใหการพัฒนาระบบฐานขอมูลมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลมากทีสุ่ด  
โดยมีประเด็นที่จะตองคํานึงถึงคือ  ฐานขอมูลจะรองรับงานอะไร  ทรพัยากรที่จะชวยในการจัดการมี
อะไรบางและแหลงของทุนที่จะสนับสนุน 
 การวางแผนการออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลจึงเปนสวนหนึ่งของแผนเชิงกลยทุธของ
องคกร  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผน  เปาหมาย  เพ่ือกําหนดความตองหรือสารสนเทศทีต่องใช  
ซ่ึงการที่จะกําหนดสิ่งเหลานี้ได  จะตองทําการประเมินระบบสารสนเทศในปจจุบันวาประกอบดวย
อะไรบางและมีจะแข็งและจุดออนอยางไร  ตลอดจนการประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศวาจะชวย
สรางโอกาสในเชิงการแขงขันไดมากนอยเพียงใด 
 การวางแผนยงัรวมถึงการกําหนดนโยบายและมาตรฐานตาง ๆ ที่เกีย่วของ   เชน  การ
จัดเก็บฐานขอมูล  ความปลอดภัย  ประสิทธิภาพในการทํางาน  รวมถึงแนวทางการนําระบบไปใช
และการฝกอบรมใหความรูกับผูใชตามหนวยงานตาง ๆ ขององคกร 
 ขั้นตอนที่ 2  การกําหนดขอบเขตของฐานขอมูล  ขัน้ตอนนี้เปนการกําหนดขอบเขตของ
ขอมูลวาจะครอบคลุมถึงการใชงานของระบบงานไหนบางและกลุมผูใชประกอบดวยหนวยงานใดใน
องคกร  เม่ือพิจารณาถึงของเขตแลวจะตองพิจารณาตอไปดวยวา  ขอมูลจะมีความสัมพันธเชือ่มโยง
กันหรือไมอยางไร  นอกจากนี้การกําหนดขอบเขตของระบบอาจจะมีการกําหนดทั้งระบบ งานและ
ผูใชที่คาดวาจะมีการขยายเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอยางไร 
 ขั้นตอนที่ 3  การรวบรวมและวเิคราะหความตองการ  การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล  
จําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลที่องคกรตองการ  การรวบรวมขอมูลอาจทําไดโดยวิธีการดังตอไปน้ี 
  1.  การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 
  2.  การสังเกตจากการปฏบิัต ิ
  3.  การตรวจทานจากเอกสาร 
  4.  การสรางแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใชที่เกีย่วของ 
  5.  วิเคราะหจากประสบการณของผูออกแบบระบบ 
 ขั้นตอนที่ 4  การออกแบบฐานขอมูล  วตัถุประสงคของการออกแบบฐานขอมูล  เพ่ือใหได
ขอมูลและความสัมพันธของขอมูลที่ตองการหรือตามที่ผูใชกลุมตาง ๆ ตองการ  โดยการออกแบบ
ขอมูลสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับคอื  
  1. การออกแบบขอมูลในระดับแนวคิด  เปนการออกแบบโดยไมตองคํานึงถึงปจจัย
ดานกายภาพและระบบจัดการฐานขอมูล ขั้นตอนนี้เปนเพียงการออกแบบขอมูลที่ตองการและ
ความสัมพันธระหวางขอมูลในฐานขอมูลเทานั้น 
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  2. การออกแบบในระดบัตรรกะ เปนการนําผลจากการอกแบบในระดับแนวคิดมา
วิเคราะหและออกแบบ โดยในขั้นนี้เปนการแปลงผลจากการออกแบบในระดับแนวคดิใหอยูในรูป
ระบบการจัดการขอมูล 
  3.  การออกแบบขอมูลในระดับกายภาพ   ขั้นตอนนี้เปนการนําขอมูลที่ออกแบบใน
ระดับตรรกะ  มากําหนดโครงสรางขอมูล  รวมถงึการจัดการดานระบบความปลอดภัย  เพ่ือให
ฐานขอมูลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ขั้นตอนที่  5  การพิจารณารายละเอียดของการออกแบบระบบประยุกตใชงาน  ในทาง
ปฏิบัติ  สถาปตยกรรมขอมูลเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบงาน  ซ่ึงมีผลกระทบตอการออกแบบ
ฐานขอมูล   การออกแบบระบบการประยุกตใชงานจะประกอบดวย 2 สวนที่สําคญัคือ  การออกแบบ
รายการและการออกแบบสวนประสานกบัผูใช 
 การออกแบบรายการจะชวยใหทราบวาขอมูลใดถูกเรียกใชงานบอยและถูกเรยีกใชใน
ลักษณะใด  โดยในรายการหนึ่งอาจเปนลักษณะการเรียกดูขอมูล  การปรับปรุงขอมูล 
 การออกแบบการประสานกบัผูใช  เกี่ยวของกับการออกแบบหนาจอ  หรือฟอรมตาง ๆ 
รวมถึงรายงานที่เกี่ยวของ 
 ขั้นตอนที่ 6  การเลือกระบบการจดัการขอมูล  การเลอืกระบบการจดัการขอมูลเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญ โดยจะตองมีการประเมินทั้งขอดีและขอดอยของระบบการจัดการขอมูลในประเด็น
ตอไปน้ี  
  1.  เงินลงทุนและคาใชจาย 
  2.  คุณสมบัติการทํางานของระบบการจัดการขอมูลและกลไกการทํางานตาง ๆ  
  3.  รูปแบบทีร่ะบบการจัดการขอมูลเลือกใช  เชน  แบบเชิงสัมพันธ  แบบเครือขาย 
  4. ความสามารถในการทํางานรวมกับระบบอ่ืน ๆ หรือสามารถทํางานรวมกับระบบ 
ปฏิบัติการไดหลายรูปแบบ 
  5.  คุณลักษณะของฮารดแวรที่ระบบการจัดการขอมูลน้ันตองการ 
  6.  การสนับสนุนจากทุกฝาย 
 ขั้นตอนที่ 7  การทดสอบและนําระบบไปใช  ขั้นตอนนีเ้กี่ยวของกับการทดสอบและการนํา
ระบบขอมูลทีอ่อกแบบไวไปทดลองใช  ซ่ึงมีไดหลายรูปแบบคือ  แบบคูขนาน  ระหวางระบบเกา
และใหม 
 นอกจาก 7 ขั้นตอนในการออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลดังกลาวขางตนแลว  ทารโกวสกี้ 
(Targowski. 1996: 212) ยังไดนําเสนอ 5 ขั้นตอนในการออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลที่สําคัญดังน้ี 
 1. เปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงาน  เปาหมายและยทุธศาสตรไปสูการจัดการสารสนเทศ  
เปาหมายและยุทธศาสตรการวางแผนงานหรืออาชีพ 
 2.  ระบุสารสนเทศหรือขอมูลที่ตองการ   ตลอดจนรูปแบบและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 3.  สรางระบบโครงสรางสารสนเทศที่สมบูรณแบบและเปนประโยชน 
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 4. พัฒนาสถาปตยกรรมขอมูล  สารสนเทศ  ความรู  โปรแกรมที่ใชในคอมพิวเตอร  ระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายการติดตอสื่อสาร 
 5.  ดําเนินการออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล  ซ่ึงจะตองครอบคลุมการจัดการสารสนเทศ
การวางแผนและการเชื่อมโยงระหวางแหลงขอมูล  การเก็บขอมูล  ความรูและการรายงานผลตอผูใช 
 บทบาทของสถาปตยกรรมขอมูลบนเวิรลไวรเว็บ 
 ในปจจุบันเวิรลไวรเว็บไดกลายเปนแหลงการเรียนรูที่สาํคัญ  ที่ทําใหบุคคลที่อยูในสถานที่
ตาง ๆ สามารถแสวงหาความรูและติดตอสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได  โดย
การติดตอสื่อสารผานเครือขายการสื่อสารที่เรียกวา เวิรลไวรเว็บจะสามารถกระทําไดผานรูปแบบ
การสื่อสารที่เรียกวา เวบ็ไซด โดยมีสถาปตยกรรมขอมูลเขามีสวนในการสรางเว็บไซดและการ
แสวงหาความรูของบุคคล เน่ืองจากสถาปตยกรรมขอมูลเปนรูปแบบของโครงสรางขอมูลที่ทําใหผูใช
สามารถมองเห็นโครงรางของขอมูลไดอยางชัดเจน รวมทั้งเปนเสนทางหรือแผนที่ในการคนหาขอมูล  
ความรูหรือสรางองคความรู   สถาปตยกรรมขอมูลจึงเปนโครงสรางของขอมูลที่สะทอนใหเห็นความ
ชัดเจน  นาเชื่อถือ  ความเขาใจและธรรมชาติของขอมูลดวย (Rosenfeld; & Morville. 1998: 10; 
citing Wurman. 1996. Information Architects.) 
 ในการออกแบบและการพฒันาเว็บไซต  ผูออกแบบจะตองอาศัยหลักการตาง ๆ ที่จําเปน
ตอการออกแบบเว็บไซตทัง้ในเรื่องการนําเสนอขอมูล รูปแบบ กราฟฟคและมัลติมิเดีย  ซ่ึงผูออก 
แบบสามารถใชสถาปตยกรรมขอมูลเปนแผนที่หรือเสนทางในการศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ ทีจํ่าเปน 
ในการออกแบบเว็บไซดทีต่องอาศัยสถาปตยกรรมขอมูล  จึงมีสิ่งสําคัญหรืองานที่ควรกระทาํ 4 งาน
ดวยกันคือ   
 1. วิเคราะหงานและเปาหมายของการออกแบบ  ความสมดุล โครงสรางและความตองการ
การสนับสนุน  รวมถึงกลุมเปาหมายหรือผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต 
 2.  กําหนดเนื้อหา  ขอมูล  รูปแบบและโครงสรางของเว็บไซต 
 3. วิธีการสืบคนขอมูล  โดยการกําหนดโครงสราง  เสนทางการสืบคน  ปายหรือฉลาก
แสดงตําแหนงขอมูลและระบบการคนหา 
 4.  แผนที่หรือแนวทางในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคต 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาสถาปตยกรรม
ขอมูลจะเปนโครงของขอมูลที่เอ้ือประโยชนตอผูใช ที่จะสามารถมองเห็นโครงสรางของขอมูลใน
ฐานขอมูลที่มีอยูเดิมและสามารถเลือกใชขอมูลที่เปนประโยชนตองานของตนและยังสามารถสราง
สถาปตยกรรมขอมูลของตนเองขึ้นใหม โดยอาศัยขอมูลที่มีอยูในแหลงขอมูลตาง ๆ มาเชื่อมโยงและ
ประกอบเปนงานของตนเอง  ซ่ึงโครงสรางของขอมูลที่เกิดขึ้นมาใหมน้ันก็จะเปนฐานขอมูลสาํหรับ
ผูใชขอมูลตอ ๆ ไป  โดยในการสรางสถาปตยกรรมขอมูลขึ้นมานั้นจะมีคําถามที่ควรคํานึงถงึอยู 3 
ประการดวยกนัคือ  งานที่จะทําคืออะไรและจะตองอาศัยขอมูลอะไรบาง  ขอมูลเหลานั้นอยูทีไ่หน   
และจะเอาขอมูลเหลานั้นมาไดอยางไร 
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สรุปแนวคิดเก่ียวกับสถาปตยกรรมขอมูล   
 จากหัวขอการเรียนรูจากการปฏิบัติ ผูวิจัยไดเลือกประเด็นที่มีความสําคัญและสอดคลอง
ไปเปนแนวทางในการกําหนดสวนตาง ๆ  ขององคประกอบหลักสตูรเสริมดังตอไปน้ี 
 1.  เน้ือหา  ผูวิจัยไดเลือกประเด็นจากแนวคิดของนักวชิาการในหัวขอยอย ๆ ดังน้ี 
  ความหมายของสถาปตยกรรมขอมูล   
   จากแนวคิดและความหมายของสถาปตยกรรมขอมูลดังกลาวขางตน  สามารถ
สรุปไดวา สถาปตยกรรมขอมูลหมายถึง  การอธิบายถงึรูปแบบและโครงสรางของขอมูล  การจัดเก็บ  
การเชื่อมโยงขอมูล ที่จะชวยใหบุคคลหรือผูใชขอมูลสามารถสืบคนและสามารถนําขอมูลหรือ
สารสนเทศที่เกี่ยวของหรือเปนประโยชนกับงานของตนมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น
แลวในดานของการนําไปใช  สถาปตยกรรมขอมูลยังเปนแผนผังในการคนหา  เชื่อมโยงขอมูลที่จะ
นํามาใชในการสรางความรูหรือผลงานดวย (Rosenfeld; & Movile. 1998: 10; Rhodes. 1999: 
Online; Barker. 2005: Online; กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง  ครูอุตสาหะ. 2547: 19) 
  ลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูล 
   ลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูลสามารถแบงออกเปน 3 ระดับดวยกัน  ไดแก  
ระดับแนวคิด  ระดับภายนอกและระดับภายใน   โดยในแตละระดับจะมีลักษณะดังน้ีคือ (ดวงแกว  
สวามิภักดิ์. 2540: 49-53; สมจิตร อาจอินทร และ งามนิจ  อาจอินทร. 2541: 47-52; รวิวรรณ  เทนอิสระ. 
2543: 22-25; วราภรณ   โกวิทวรางกูร. 2543: 42-46; ศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย. 2545: 31-33; 
อําไพ  สินลิขติกุล. 2546: 43-44; โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ. 2546: 48-50; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. 2547: 
19-26) 
   1. สถาปตยกรรมในระดับแนวคิด เปนระดับของสถาปตยกรรมขอมูลที่อธิบายถึง
ฐานขอมูล  โครงสรางของขอมูล  ความสัมพันธของขอมูล  กฏเกณฑและขอกําหนดตาง ๆ อยางไร
ซ่ึงเปนภาพของโครงสรางขอมูลที่ใชแทนโครงสรางทางกายภาพของขอมูลที่แทจริง ที่เก็บอยูในฐาน 
ขอมูล   
   2. สถาปตยกรรมในระดับภายนอก  เปนระดับของสถาปตยกรรมขอมูลที่กลาวถึง
ขอมูลในลักษณะภายนอก ซ่ึงไมไดเปนรูปรางหรือโครงสรางของขอมูลที่แทจริง  เน่ืองจากโครงสราง
ของขอมูลในระดับน้ีจะแปรเปลี่ยนไปตามมุมมองของผูใช  ที่นําเอาขอมูลน้ัน ๆ ไปใชงาน   
   3. สถาปตยกรรมในระดับภายใน  เปนระดับของสถาปตยกรรมขอมูลที่กลาวถึง
โครงสรางของขอมูลในระดบัที่ต่ําสุด  เน่ืองจากเปนระดับที่กลาวถึงโครงสรางของขอมูลในระดับที่
ใกลเคยีงกับโครงสรางของขอมูลจริงที่จัดเก็บอยูในหนวยความจําสํารองมากที่สุด    
  การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล 
   การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลจะมีผลตอประสทิธภิาพการทํางาน โดยการ
ออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลจะมีจุดมุงหมายเพื่อ  การรวบรวมขอมูล  สารสนเทศ  และความรูให
เปนระบบ  รวมถึงการสรางเครือขายเพื่อการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ดังน้ันการออกแบบ
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สถาปตยกรรมขอมูลจึงตองเร่ิมจากการวางแผน  การกําหนดขอบเขต การรวบรวมและการวเิคราะห
ความตองการ  การออกแบบฐานขอมูล  การประยุกตใชงาน  การเลือกระบบการจัดการ  การ
ทดสอบและนาํไปใชโดยในแตละขั้นตอนจะมีรายละเอียดที่สําคัญดังตอไปน้ี (Targowski. 1996: 212; 
ศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย. 2545: 34-42) 
   ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน    
   ขั้นตอนที่ 2  การกําหนดขอบเขตของฐานขอมูล 
   ขั้นตอนที่ 3  การรวบรวมและวเิคราะหความตองการ   
   ขั้นตอนที่ 4  การออกแบบฐานขอมูล   
   ขั้นตอนที่  5  การพิจารณารายละเอียดของการออกแบบระบบประยุกตใชงาน  
   ขั้นตอนที่ 6  การเลือกระบบการจัดการขอมูล   
   ขั้นตอนที่ 7  การทดสอบและนําระบบไปใช    
  บทบาทของสถาปตยกรรมขอมูลบนเวิรลไวรเว็บ 
   ในปจจุบันเวิรลไวรเว็บไดกลายเปนแหลงการเรียนรูที่สาํคัญ  ที่ทําใหบุคคลที่อยู
ในสถานทีต่างๆ สามารถแสวงหาความรูและติดตอสือ่สารถึงกันไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ได  โดยการติดตอสื่อสารผานเครือขายการสื่อสารที่เรียกวา เวิรลไวรเว็บจะสามารถกระทําไดผาน
รูปแบบการสือ่สารที่เรยีกวา เว็บไซด โดยมีสถาปตยกรรมขอมูลเขามีสวนในการสรางเว็บไซดและ
การแสวงหาความรูของบุคคล เน่ืองจากสถาปตยกรรมขอมูลเปนรปูแบบของโครงสรางขอมูลที่ทําให
ผูใชสามารถมองเห็นโครงรางของขอมูลไดอยางชัดเจน รวมทั้งเปนเสนทางหรือแผนที่ในการคนหา
ขอมูล  ความรูหรือสรางองคความรู   สถาปตยกรรมขอมูลจึงเปนโครงสรางของขอมูลที่สะทอนให
เห็นความชัดเจน  นาเชื่อถือ ความเขาใจและธรรมชาตขิองขอมูลดวย(Rosenfeld; & Morville. 1998: 
10; citing Wurman. 1996. Information Architects.) 

จากการสรุปแนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูล  สามารถนํามาแสดงใหเห็นถึง
ความเชื่อมโยงของแนวคิดดังกลาวกับองคประกอบของหลักสูตรเสริมได  ดังภาพประกอบตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 แสดงความสัมพันธระหวางแนวคิดเกีย่วกับสถาปตยกรรมขอมูลกับองคประกอบ 

        ของหลักสูตรเสริม 

แนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูล 
1.  ความหมายของสถาปตยกรรมขอมูล  
2.  ลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูล  
3.  การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล 
4.  บทบาทของสถาปตยกรรมขอมูลบนเวิรลไวรเว็บ 

องคประกอบหลักสูตรเสริม 
 

หลักการและจดุมุงหมาย 
 

เน้ือหา 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

การประเมินผล 
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6.  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูจากการปฏิบัติ   
 การเรียนรูจากการปฏิบัติ  มีฐานอยูที่ปรัชญาการศึกษาที่ยึดการปฏิบัติอยางเปนองครวม
กับการสรางสรรคความรู  เปนการเรียนรูที่คลองรวมการสังเกตกบัประสบการณเขาในกรอบความ 
คิดของตน เปนปรชัญาที่ยดึผูเรียนเปนศนูยกลาง ซ่ึงเปล่ียนจากการเนนทีผ่ลผลติมาเปนกระบวนการ  
จึงมุงเนนกระบวนการเรียนรูเปนหลัก  นอกจากนี้การเรียนรูจากการปฏิบัติยังเปนการเรียนรูจากกัน
และกัน  ดวยการกระทําดวยกัน  มีการเรียนรูรวมกัน  คิดรวมกันและลงมือปฏบิัติกระทําการ  ซ่ึง
กอใหเกิดความรูความเขาใจ ทําใหไดมาซึ่งทางแกปญหาและความรูใหม ทั้งในสถานการณที่เกิดขึ้น
หรือสถานการณจําลอง  โดยอาศัยการวพิากษวิจารณ  การอภิปราย  การพิจารณา  การไตรตรอง  
การทบทวนและการสะทอนความคิดเห็นของตนเองออกมาทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนหรือใน
สถานการณจริงในการทํางาน   
 การเรียนรูจากการปฏิบัตเิปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ือง โดยการสนับสนนุของกลุม
และเปนการเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงาน  โดยสมาชิกในกลุมหรือกลุมสามารถ
เรียนรูปญหาและการแกไขปญหาซึ่งกันและกันและยังสามารถใหการสนับสนุนสมาชิกกลุมอ่ืน ๆ อีก
ดวย  (McGill; & Brockbank. 2004: 11)  การเรียนรูจากการปฏิบตัิจึงไมเพียงแตชวยใหคนเรยีนรู
วิธีการแกปญหา  วิธีการเรยีนที่จะเรียนรู  แตยังเพ่ิมความมีประสิทธิผลของการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลดวย 
 ดังน้ันการเรียนรูจากการปฏิบัตจึิงเปนความพยายามเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ เปนการคลองรวมความรูใหมหรือประสบการณใหมเขากับความรูเดิมหรือประสบการณเดิม
เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของบุคคล  แตอยางไรก็ตามการเรียนรูจากการปฏิบัตติองอาศัยการเขา
รวมของผูมีสวนรวมในการสนทนาพูดคุย  การปฏิบตัิตอกันดวยความเสมอภาคของสมาชิกในกลุม  
การใชเวลารวมกันในการสะทอนความคิดสิ่งที่ไดเรียนรูและวธิีการเรยีนรู โดยสิ่งที่ไดเรียนรูจะ
มุงเนนไปที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพือ่นําไปสูการปฏิบัตติอไป  ทําใหการเรียนรูจากการปฏิบัติ
ไดรับการยอมรับมากขึ้น เน่ืองจากสามารถทําใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาที่มีความเหมาะสม
และสนับสนุนตอบริบททางสังคม  
 ความหมายของการเรียนรูจากการปฏิบัติ  
 แมคกิลและบทีตี้  (McGill; & Beaty. 2002: 11)  ไดกลาวไววา การเรียนรูจากการปฏิบัติ
เปนกระบวนการเรียนรูและสะทอนความคิดอยางตอเน่ือง  ดวยการสนับสนนุจากเพื่อนรวมกลุม  
ดวยความตั้งใจที่จะทําใหงานแลวเสร็จ  โดยการเรียนรูซ่ึงกันและกันของแตละบุคคล  โดยการ
ทํางานในปญหาจริงและสะทอนประสบการณจริงของตน 
 แมคกิลและบรอคแบงค (McGill; & Brockbank. 2004: 13)  ไดกลาวไววา  การเรยีนรูจาก
การปฏิบัตเิปนการเรียนรูทีถู่กสรางขึ้นบนความสัมพันธระหวางการสะทอนความคิดกับการปฏบิัติ  
โดยอาศัยประสบการณจากการปฏิบัติ  เพ่ือหาแนวทางใหมที่เปนไปไดในการประพฤติปฏิบตัิใน
อนาคต ดังน้ันการสะทอนความคิดเปนสิ่งที่มีความสาํคัญตอการปฏิบัตทิี่มีประสทิธิภาพ 
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 อังศินันท  อินทรกําแหง (2543: 92-104)  ไดกลาวไววา  การเรียนรูจากประสบการณและ
การเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนการเรียนรูที่ตองมีการฝกหัดและสนใจประสบการณจากงานจริง  การ
เรียนรูจากประสบการณ  เปนการปฏิบัติงานจริงจนสามารถปฏิบตัิงานซ้ําในสิ่งที่คาดหวังใหเรียนรู
ไดจนเกิดความชํานาญและทักษะความรู   

วีระวัฒน  ปนนิตามัย (2545: 18-19)  ไดกลาวไววา  การเรยีนรูจากการปฏิบัตเิปน
กระบวนการเรียนรูที่แทจริง ที่ตองใชทั้งศาสตรและศิลปเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของ
องคกร  เปนการปรับเปลี่ยนการเรียนรูจาก On-the job Training มาเปน On-the job Learning และ
เปนการเรียนรูจากประสบการณผานความรวมมือ  การสื่อสารและความเอาจริงเอาจัง   โดยการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจะใหความสําคัญกบัประเด็นที่กลุมเห็นวาเปนปญหาหรืออุปสรรคจริงในการ
ปฏิบัติงาน 

สุชาดา  รังสินันท  (2545: 73) ไดกลาวไววา  การเรียนรูจากการปฏิบัติวาเปน
กระบวนการแกปญหา  การพัฒนาบุคคลและองคกร  ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุมบุคคลเปนกลุมเล็กๆ  
เพ่ือรวมกันคนหาวิธีการแกปญหาสําคัญบางอยางที่เกิดขึ้น     โดยการรวมกันคิด   แลกเปลี่ยน
ประสบการณ  ขอคิดเห็น  และมุมมองระหวางกันและในที่สุดก็นําสิ่งที่ไดเรียนรูรวมกันไปทดลอง
แกปญหา  โดยองคประกอบพื้นฐานของการเรียนรูจากการปฏิบัติจะประกอบดวย  บุคคล  กลุม  
ปญหา  การปฏิบัติ  และการเรียนรูจากการปฏิบัติน้ัน 
 อาชัญญา  รัตนอุบล (2547: 1-3)  ไดกลาวไววา  การเรียนรูจากการปฏิบัตเิปนการเรียนรู
ที่มีพ้ืนฐานจากการที่บุคคลที่เรียนรูไดเผชิญกับสภาพปญหาจริงที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนปญหาในการ
ทํางานหรือปญหาในชีวติจริง  แลวตองการที่จะหาคําตอบเพื่อแกไขปญหาดังกลาว  โดยพยายามที่
จะเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือแกไขปญหานั้น 
 จากความหมายของการเรียนรูจากการปฏิบัติดังกลาวขางตนสรุปไดวา การเรียนรูจากการ
ปฏิบัตเิปนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางความรู  ความสามารถ ทักษะ ความคิด  ทศันคต ิ 
คานิยมของตนเองขึ้นมา  และเปดโอกาสใหผูเรยีนไดคิดแกปญหาของตนเองและแสวงหาคําตอบได
ดวยตนเองโดยการลงมือปฏิบัติกระทําจริง   
 กลาวโดยสรุปไดวา  การเรียนรูจากการปฏิบัติน้ัน 
  1.  เปนการเรียนรูจากการเผชิญสภาพจริงปญหาจริง 
  2.  ใชการซักถามในการสรางความรู  ทักษะและเจตคต ิ
  3.  แสวงหาคําตอบเพื่อตอบคําถามจากการลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณจริง  
  4.  มีการวิพากษวิจารณ  ไตรตรอง  ทบทวน  และสะทอนความคิดของตนออกมา 
  5.  เปนการรวมคิดรวมทําของกลุมคนทีท่ํางานรวมกัน 
 แตอยางไรก็ตามการเรียนรูจากการปฏิบตัิก็ยังมีขอแตกตางจากวิธีการอ่ืน ๆ คือ 
  1.  การเรียนรูจากการปฏิบตัิ  มุงความสนใจอยูที่ความจําเปนในการคนหาทาง แกไข
ปญหาที่แทจริง 
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  2.   การเรียนรูจากการปฏิบัติ  เปนการสมัครใจและยดึตัวผูเรียนเปนตัวขับเคลื่อนที่
สําคัญ 
  3. การพัฒนาตัวบุคคลมีความสําคัญเทาเทียมกับการคนหาแนวทางการแกไขปญหา 
  4.  การเรียนรูจากการปฏิบตัิ  เปนกระบวนการที่มองเห็นไดชัดเจน  เปนกระบวนการ
ทางสังคม  ซ่ึงสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลง  สวนตัวและทางองคการ 
  5.  การเรียนรูจากการปฏิบตัิ  กับ  การเรียนรูเปนทีม  ตางกันตรงทีก่ารเรียนรูจาก
การปฏิบัตเิรียนรูที่ปญหาทีน่ั่นตรงนั้น  หาทางแกกันที่น่ันตรงนั้น  เกิดการเรียนรูที่น่ันตรงนั้น 
  6.  การเรียนรูจากการปฏิบตัิ  ใชเวลาในการดําเนินการ 6-10 เดือน 
 หลักการและแนวคิดของการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
 ดิลเวิรธ (วารนิทร  สินสูงสุด. 2548: 16-20; อางอิงจาก Dilworth. 1998. Action Learning 
in a Nutshell. Performance Improvement Quarterly. 11(1). pp.35)  ไดกลาวไววา  สิ่งที่สําคัญ
ที่สุดของ Action Learning  คือ  การรวมกันของบุคคลเพื่อแกปญหาตาง ๆ ใหลุลวง  แตคุณคา
เบื้องตนอยูทีก่ารเรียนรูที่เกิดขึ้น  โดย Dilworth ไดอางถึงคําพูดของ ริก รีแวน (Rig Revans)  ที่ได
กลาวไววา  การเรียนรูที่เกดิขึ้นจะไดมาจาก 2 ทาง คือ  จากฐานความรูเดิมและจากการถาม  ดังน้ัน
สมการการเรียนรูจึงประกอบดวย 
 L = P + Q 
 โดย L คือ      Learning หมายถึง  การเรียนรู 
       P  คือ    Programmed Knowledge   หมายถึง  ความรูที่มีอยูเดิมไดมาจากตํารา  
หนังสือ  การบรรยาย กรณีศึกษา  การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน  สถานการณจําลอง  สิ่ง
เหลานี้เปนแหลงสําคัญของการเรียนรู  เปนความรูที่สัง่สมไว 
      Q  คือ    Questioning insight  หมายถึง  การตั้งคําถาม  โดยการไดมาซึ่งความรูใหม
น้ันไดมาจากการถามมากกวาไดมาจากความรูเดิมซ่ึงเปนอดีต นอกจากนี้การถามยังเปนการวัดได
วาสารสนเทศที่มีอยูเพียงพอตอความจําเปนในการนําไปใชหรือไม  ซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจแสวงหา
สารสนเทศที่เหมาะสมและยังเปนการชี้ใหเห็นวาตองสรางความรูใหมที่ตรงไหนบาง  ดังน้ันการถาม
จึงเปนกุญแจสําคัญในการไดมาซึ่งความรูใหม 
 นอกจากนี้  รีแวนส (Revans) ยังเชื่อวา กระบวนการตั้งคําถามควรตรงไปตรงมาและมี
หนทางมากมายในการกระตุนใหเกิดคําถามที่มีความหมาย  ดังน้ันหลักการเบื้องตนของการเรยีนรู
จากการปฏิบตัิ  จึงสรุปไดดังน้ีคือ 
    1.  การถามเปนจุดเริ่มตน 
  2.  ปญหาตองเปนจริง 
  3.  ปญหาที่จะแกเปนไดทั้งยุทธศาสตรและยุทธวธิ ี
  4.  การไตรตรอง (สะทอนความคิด)  มีความสําคัญเทากับการกระทํา 
  5.  การเรียนรูเปนเปาหมายเบื้องตน  แมวาการแกปญหาจะเปนจริงและสําคัญ 
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 นอกจากนั้นแลว  แมคกิลและบรอคแบงค (McGill; & Brockbank. 2004: 18–25) ไดกลาว
ไววา  การเรยีนรูจากการปฏิบัตยิังมีแนวคิดและหลักการที่แตกตางจากวิธีการศกึษาแบบดั้งเดิม การ
เรียนรูและรูปแบบการฝกอบรมและพัฒนาในรูปแบบอ่ืน ๆ  ดวย  ซ่ึงแนวคิดและหลักสําคัญของการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจะมีดังตอไปน้ี  คือ   
 1.  ความสมัครใจในการปฏิบัติงานรวมกัน   
  ในการการเรียนรูจากการปฏิบัติ  ผูที่เขารวมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติจะตอง
มีความรูสึกทางบวกตอการปฏิบัติการเรียนรูรวมกัน  เน่ืองการเรียนรูจากการปฏิบัติเปนการทํางาน
รวมกันเปนทีมไมใชการทํางานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ความรูสึกทางลบตอการปฏิบัติการเรียนรู
รวมกันจะทําใหกระบวนการและผลลัพธของการปฏิบัติงานไมประสบความสําเร็จ 
 2.  ความไววางใจและความเชื่อถือ   
  ความไววางใจกันเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  โดย
สมาชิกในกลุมจะไมเปดเผยขอมูลของสมาชิกในกลุมของตนใหกับสมาชิกในกลุมอ่ืน ๆ ไดรับทราบ   
ซ่ึงการรักษาความลับของกันและกันจะทําใหสมาชิกในกลุมมีความมั่นใจในการทํางานรวมกัน  
 3.  การยอมรับการเรียนรูรวมกัน   
  ในกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติน้ันไดใหความสําคัญทางดานความรูสึกความ
พอใจในขอบเขตของงานและการปฏบิัตงิานไปพรอม ๆ กัน โดยการเรียนรูจากการปฏิบตัิเชื่อวา
ความรูสึกตอการปฏิบัติงานจะเปนสิ่งสนบัสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยาง
แทจริง  
 4.  ความมีอิสระและความสัมพันธที่มีตอกัน   
  การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของกลุม  โดยการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจะเร่ิมตนที่แตละบุคคลนําประเด็นปญหาของตนนําเสนอตอกลุมแลวใหสมาชิกในกลุม
รวมกันหาแนวทางการแกไขปญหา  การเรียนรูจากการปฏิบัติจึงเปนการเรียนรูที่ตองพ่ึงพาอาศัยกัน
ทั้งระหวางสมาชิกในกลุมและผูอํานวยการกลุมและระหวางสมาชิกในกลุมดวยกันเอง ซ่ึงปฏิสัมพันธ
ที่เกิดขึ้นจะแสดงใหเห็นถึงความรวมมือและความสัมพันธที่มีตอกันระหวางสมาชิกภายในกลุม 
 5.  การเรียนรูในสังคมและการรวมมือ 
  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูในสังคมและการรวมมือเปนแนวคิดที่มีอยูเดิมในระบบ
การศึกษาตะวันตก  ซ่ึงมีจุดเนนอยูที่ความเปนอิสระ โดยเม่ือสังคมยอมรับวาการเรียนรูสามารถ
เกิดขึ้นไดจากการทํางานรวมกับผูอ่ืน  จะทําใหการเรียนรูมีความสําคัญและสามารถเชื่อมโยงกับ
ความมุงม่ันในการศึกษา  ความมุงม่ันในการสรางองคความรู 
 6.  การแสดงออกถึงความพรอม    
  ในกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติไมไดเร่ิมตนจากความวางเปลา  แตสมาชิกใน
กลุมจะมีทรัพยากรและความพรอมอยางเพียงพอ  ในการนํามาใชเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูที่มากขึ้น  
ดังน้ันในการเรียนรูจากการปฏิบัติ  สมาชิกในกลุมจะนําประสบการณทั้งหมดที่ตนเองมีอยูมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับการแกปญหาโดยการนําเสนอตอกลุม 
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 7.  การสรางความแตกตาง   
  การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนสิ่งที่มีคุณคาและกอใหเกิดมุมมองเชิงบวกในชีวิตหรือ
อยางนอยที่สุด  ก็ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการแกปญหาและการปฏิบัติงาน  การสะทอนผล
การปฏิบัติงานที่ผานมารวมกัน  แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ ดีสุดที่บุคคลหรือกลุมยังไมไดปฏิบัติ   
นอกจากนี้การทํางานรวมกันทําใหสมาชิกในกลุมมีมุมมองที่แตกตางไปจากเดิม  รวมทั้งการ
มองเห็นความเปนจริงที่แตกตางกันออกไป    
 8.  ความรับผิดชอบตอการเรียนรู  
  ความรับผิดชอบสวนบุคคลเปนหลักการพื้นฐานของการเรียนรูจากการปฏิบัติทีส่มาชกิ
แตละคนในกลุมจะตองถือปฏิบัติ   โดยสมาชิกจะตองรับผิดชอบตอปญหาที่ตนเองนําเขามาสูกลุม     
สมาชิกในกลุมจะยังคงไมใหคําแนะนําตอสมาชิกผูนําเสนอปญหา   แตจะปลอยใหผูรับผิดชอบไดทํา
ความเขาใจกับสถานการณที่เกิดขึ้น ดังน้ันในการเรียนรูจากการปฏิบัติ  สมาชิกในกลุมจะตองมี
ความเชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณของตนเองและของกลุมทั้งในเรื่องของบริบท  ความรูสึก
และความรูของสมาชิกในกลุม  รวมทั้งสมาชิกในกลุมจะตองใชความสัมพันธตอกันที่มีอยู   ชวยกัน
สอดสองดูแลสมาชิกที่ยังขาดความเขาใจ 
 9.  การสนับสนุนและความทาทาย   
  การเรียนรูจากการปฏิบัติเกิดขึ้นไดเสมอจากเหตุการณในการปฏิบัติงานจริง  โดย
กลุมสามารถใหการสนับสนุนสิ่งที่มีความจําเปนตอการพัฒนาการเรียนรู  การสนับสนุนจากกลุมและ
ผูอํานวยการกลุมเปนสิ่งที่มีความจําเปนแตก็ไมเพียงพอสําหรับการเรียนรู   และการวางแผนการ
ทํางานรวมกันไมสามารถที่จะทําใหสมาชิกในกลุมเกิดการทํางานรวมกันได  แตในกลุมที่มี
ประสิทธิภาพ  การใหการสนับสนุนที่พอดีกับขอตกลงรวมและการมองไปขางหนาเปนสิ่งที่ทาทาย 
 10.  ปฏิสัมพันธและความรวมมือ 

ความสําคัญของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติคือ  ความเขาใจในสถานะ  
สภาพแวดลอม  อารมณและความรูสึกของสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุม   ปฏิสัมพันธและความรวมมือ
จะทําใหสมาชิกในกลุมสามารถพัฒนาตนเองไดเทา ๆ กับความสําเร็จและการพัฒนาของกลุมที่
เกิดขึ้น   การรูสึกวาเปนสวนหนึ่งในทีม  จะเปนสิ่งที่เปนประโยชนในการเรียนรูจากการปฏิบัติ   
 11.  ความตั้งใจในการเรียนรูรวมกัน  

ลักษณะที่สําคัญของการเรียนรูจากการปฏิบัติคือ  การที่กลุมใหความสําคัญกับ
ความสนใจและความตั้งใจของสมาชิกในกลุม   โดยสมาชิกในกลุมจะตองใหความสนใจตอบุคคลและ
ประเด็นที่บุคคลนั้นนําเสนอ   และในการนําเสนอนั้นผูนําเสนอจะตองสะทอนใหเห็นความรูและ
ความรูสึกที่ตนเองมีตอสิ่งที่นําเสนอดวย    
 12. ระยะเวลาในการการพัฒนา    
  การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนกระบวนการเรียนรูที่สมาชิกในกลุมจะนําประเด็นการ
อภิปรายที่ตองการแนวทางพัฒนา  การแกปญหา  การปฏิบัติ และการสะทอนผลกลับ   ซ่ึงอาจจะ
ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการยาวนานเพราะประเด็นเหลานั้นจะไดรับการพินิจพิจารณา
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ตรวจสอบในระหวางการประชุมกลุมและเม่ือไดขอสรุปแลวจึงจะสามารถนําไปดําเนินการตอไป  
ดังน้ันการเรียนรูจากการปฏิบัติจึงเปนกระบวนการที่ตองกระทําอยางตอเน่ือง 
 13. แรงจูงใจในการแสวงหาความรู  
  การเรียนรูจากการปฏิบัติสามารถสรางพลังอํานาจในการเรียนรูและการพัฒนาไดเปน
อยางดี  โดยไมการกําหนดรูปแบบที่ตายตัว  การเรียนรูจากการปฏิบัติสามารถเปลี่ยนแปลงและ
นําไปใชไดในสถานการณอ่ืน ๆ  และความยุงยากที่เกิดขึ้นก็จะสามารถแกไขไดโดยตัวผูปฏิบัติเอง 
 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ
 การเรียนรูจากการปฏิบัติมีแนวคิดที่ยึดการปฏิบัติอยางเปนองครวมกับการสรางสรรค
ความรู  เปนการเรียนรูที่รวมการสังเกตกับประสบการณเขาดวยกนัและเปนปรชัญาที่ยึดผูเรยีนเปน
สําคัญซ่ึงเปนการเปลี่ยนจากการเนนที่ผลผลติมาเปนการเนนที่กระบวนการ  ดังน้ัน  การเรียนรูจาก
การปฏิบัติจึงประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญดังตอไปน้ี  คือ (วีระวัฒน  ปนนิตามัย. 2545: 22-29;
วารินทร  สินสูงสุด. 2548: 51-53) 
 1.  ปญหา ในการสรางสรรคความรู  การเรียนรูเกิดขึ้นในบรบิททีส่ะทอนวธิีที่ไดรับความรู
และใชในสถานการณประจําวันหรือพูดอีกนัยหนึ่งไดวา  การเรียนรูที่ดีที่สุดเม่ือบุคคลแกปญหาใน
เวลาที่เกิดปญหา 
 2.  กลุม  กลุมในการเรยีนรูจากการปฏิบัติจะประกอบดวยคน 4-8 คน  โดยกลุมจะ
สรางสรรคความเขาใจรวมกัน  เพ่ือพิจารณาแนวทางการแกปญหาอยางมีเหตุผลและลักษณะของ
สมาชิกที่ดีไดแก  การจริงจังในการแกไขปญหา  ความสามารถในการรับฟง  ทักษะในการจับ
ประเด็น  ฉลาดและเปดกวางตอการซักถาม  มีจิตใจในทางสรางสรรค   
 3.  กระบวนการซักถามและการสะทอนมุมมอง  สมาชิกของกลุมการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ 
จะผานกรระบวนการถามเชงิไตรตรอง  และการเรียนรูแบบกลายเปลี่ยนจะสามารถเกิดขึ้นไดเม่ือคน
สะทอนขอเสนอเพื่อการตัดสินใจและการปฏิบัต ิ  โดยสมาชิกจะทาํการสังเกตและถามทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมุมมอง 
 4. แนวทางการแกไข  การสรางความรูเปนไปเพื่อเปนทางแกที่นําไปสูการปฏิบตัิ  โดย
การปฏิบัตเิชิงสะทอนความคิดแบงออกเปน 2 ระดับ  คือ  ระดับความสําคัญนอยจะเนนที่เน้ือหาและ
กระบวนการ  และระดับความสําคัญมากคือ  การสะทอนเชิงขอเสนอแนะ   
 5.  การเรียนรูอยางตอเน่ือง เปนการเรียนรูที่ไมหยุดนิ่ง ไมทําแบบเดิม ๆ ไมหลงใน  
ความสาํเร็จ  หรือแนวทางที่ใชไดผล  กอนการทําทุกครั้งตองมีการคิดวิเคราะหสภาพปญหา  คิด
ใครครวญทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อการแกไข   
 6.  การสนับสนุนการเรียนรู  ประสิทธิภาพของการเรียนรูจากการปฏิบัติจะไดผลสูงสุด  
เม่ือในทีมมีสมาชิกคนหนึ่งที่ทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการเรียนรูของกลุมโดยมีบทบาทเปนผูสอนงาน
หรือที่ปรึกษาของกลุม 
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 มารเคิรธ (นงลักษณ  หอตระกูล. 2545: 119-121; อางอิงจาก Marquardt. 1999. Action 
Learning in Action. pp. 5-8) กลาวถึงองคประกอบทีส่ําคัญที่ทําใหการเรียนรูจากการปฏิบัตปิระสบ
ความสําเร็จ 6 ประการคือ   
 1.  ปญหา  หรือปญหาที่เกี่ยวของ  การเรียนรูจากการปฏิบัติจะเกิดขึ้นไดจากการคนพบ
ปญหา ซ่ึงเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงานที่จะสงผลกระทบตั้งแตระดับบุคคล  ไปจนถึง
องคกรโดยรวมซึ่งปญหาดังกลาวจะตองเปนปญหาที่อยูในขอบเขตอํานาจความรับผิดชอบของกลุม 
 2.  กลุม  ศูนยกลางของการเรียนรูจากการปฏิบัติคือ  กลุมที่รวมกันเปนทีมซ่ึงควรมีขนาด
ประมาณ  4 – 8   คน  อาจจะมาจากหนวยงานตางๆ  ในองคกร  เพ่ือใหการมองปญหาเปนไป
อยางหลากหลาย  แตตองเปนคนที่เกี่ยวของกับปญหานั้นๆ  โดยตรง  มีความยินดีและพรอมที่จะ
ทํางานรวมกัน  มีบทบาทที่สามารถจัดการกับปญหานั้น ๆ  ได 
 3.  การตั้งคําถามและกระบวนการสะทอนกลับ  เทคนิคการเรียนรูจากการปฏิบัติ  เนน
การตั้งคําถามที่ถูกตอง  ตรงประเด็น เนนการสะทอนสิ่งที่กลุมยังไมรู  โดยเริ่มจากการตั้งคําถาม
เพ่ือหาความชัดเจนของปญหา  สะทอนโดยคําตอบที่ไดรับ  และหาแนวทางแกปญหา  กอนการลง
มือปฏิบัติจริง 
 4.  ความตั้งใจที่จะลงมือปฏิบัติ  การเรียนรูที่แทจริงจะยังไมเกิดขึ้น  จนกวาไดลงมือ
ปฏิบัติจริงและแผนปฏิบัติน้ันจะไมสําเร็จเชนกัน  ถาไมไดถูกนําไปใช  ดังน้ันสมาชิกของกลุมจึง
จําเปนตองมีทั้งอํานาจที่จะจัดการกับปญหาและมั่นใจวาแผนนั้นจะถูกนําไปใชจริง  และการลงมือ
ปฏิบัติจะชวยเพ่ิมเติมการเรียนรู 
 5.  พันธะสัญญาที่จะรวมกันเรียนรู  ในการเรียนรูจากการปฏิบัติน้ัน  การเรียนรูมี
ความสําคัญเทากับการลงมือปฏิบัติ  ดังน้ันจึงมีความสําคัญมากที่กลุมจะตองใหความตอเน่ืองในการ
คนหาขอมูล  การสะทอนการเรียนรู  การวางแผนการปฏิบัติจริง  และความพยายามในการ
ประเมินผล 
 6.  การอํานวยการกลุม  ผูที่ทําหนาที่อํานวยการกลุมจะมีบทบาทในการจัดโครงสรางและ
การออกแบบการประชุมกลุม การตั้งคําถาม  และกระบวนการสะทอนกลับ  ผูอํานวยการกลุมจะ
ชวยสมาชิกสะทอนสิ่งที่ไดรับจากการสื่อสารภายในกลุม  ชวยวางแผนการทํางานรวมกัน  รวมทั้ง
ชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ตองมุงไปใหสําเร็จเม่ือพบกับอุปสรรค   
 จากองคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัติดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา  การเรียนรู
จากการปฏิบัติจะประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 6 องคประกอบดังน้ีคือปญหา    กลุมหรือทีม   
ผูสนับสนุนการเรียนรู  มุมมองจากการตั้งคําถามและการคิดใครครวญ  พันธสัญญาที่จะเรียนรู
รวมกัน    แนวทางการแกไขปญหา   กระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ือง   
 ข้ันตอนการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ
 การเรียนรูจากประสบการณหรือการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) เปนการ
เรียนรูที่ตองมีการฝกหัดเกิดความชํานาญ  ทักษะ  ความรู  ดังน้ัน การเรียนรูจากการปฏิบัติจึงเปน
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การเรียนรูที่เกิดจากการทํากิจกรรม 4 กิจกรรม  พรอม ๆ กัน โดยที่แตละกจิกรรมจะสงเสริมซ่ึง  
กันและกัน  โดยกิจกรรมเหลานั้นจะทําใหผูเรียนสามารถเกิดเรียนรูและการตัดสนิใจในสถานการณ
ตาง ๆ ที่ไมแนนอนไดอยางม่ันใจ (อังศินันท  อินทรกําแหง. 2543: 92-104) 
 กิจกรรมที่ 1 การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) การเรียนรูจาก
ประสบการณ จะทําใหผูเรียนเกิดการสั่งสมประสบการณตอจนเกิดเปนองคความรูอยางเปนลาํดับ
และตอเน่ืองในการนําไปใชแกปญหา 
 กิจกรรมที่ 2 การแกไขปญหาอยางสรางสรรค (The creative problem solving)  การ
แกไขปญหาอยางสรางสรรคจะแตกตางจากการแกปญหาทั่วไปคือ  แนวทางการแกปญหาทั่วไปอาจ
แกไขปญหาเฉพาะอยางได แตการแกปญหาอยางสรางสรรคจะตองมีวิธีการคนหาคําตอบที่แตกตาง  
มีความสลับซับซอนและวธิกีารแกไขปญหาไดคิดคนไวหลาย ๆ ทางและมีทางเลอืกที่เหมาะสมที่สุด 
 กิจกรรมที่ 3 การแสวงหาความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Acquisition of relevant knowledge) 
บุคคลตองพยายามแสวงหาความรูใหม ๆ ที่ทันตอเหตุการณที่จะใชประกอบการตัดสินใจเพื่อแกไข
ปญหาตาง ๆ อาจจะหาไดจากแหลง เชน  เพ่ือนรวมงานผูทรงคุณวฒิุ หองสมุด 
 กิจกรรมที่ 4 กลุมสนับสนุนการเรียนรูรวมกัน (The co-learner support group)  ในการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ  การตัดสินใจที่สําคัญคือการตัดสินใจของแตละบุคคลเอง   โดยการสนับสนุน
ของกลุม  สมาชิกกลุมจะชวยเหลือใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซ่ึงหากกลุมยอมรับและ
เขาใจวาปญหาดังกลาวเปนปญหารวมกันของกลุมแลวจะทําใหเกิดการเรียนรู  เชน  การใหความ
ชวยเหลือในดานขอมูล  ประสบการณของกลุม  การขจัดความไมชัดเจนใหหมดสิ้นไป  การแนะนํา
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่ถูกตองให  และการชวยเหลือชี้แจงประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นอยางถูกตองการ
เรียนรูจากการปฏิบัติเปนกิจกรรมที่เราทุกคนไดทํากันเปนประจําอยูแลว  แตยังไมไดมีการจัดทําให
เปนระบบ  ซ่ึงขั้นตอนของการเรียนรูจากการปฏิบัติมีดังตอไปน้ี คือ  
 1.  สรุปการปฏิบัติงานหรือประสบการณครั้งกอน ๆ วาไดเรียนรูอะไรบาง 
 2.  ระบุปญหาที่เกิดขึ้น  เกิดอะไร  แกไขอยางไร  ผลเปนอยางไร 
 3. ใครเปนเจาของประสบการณน้ัน  เปนผูที่มีหนาที่ปรับปรุงการเรียนรูและแนวปฏิบัตใิห
ดีขึ้น 
 4.  สรางระบบสนับสนุนการเรียนรู  เพ่ือเอ้ือใหเกิดการแสวงหาแนวทางและโอกาสใหม ๆ 
เพ่ือถายโอน 
 5.  ใหโอกาสทํางานรวมกันเพ่ือแลกเปลีย่นความคิดเห็น  มุมมอง  แนวทางอยางใกลชิด 
 6. ระบุความขัดแยง  พฤติกรรม  ผลการแกไขที่เกดิขึ้นในแตละระยะของการดําเนินงาน
ในกลุม   
 7.  พัฒนาเอกลักษณในการเรียนรูเม่ือกลุมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 8.  สรุปผลการเรียนรูของกลุมของสมาชิกแตละคน  เม่ือเสร็จสิ้นการเรียนรูหรือการทํางาน 
 9.  วางแผนเพื่อการเรียนรูในอนาคต  เพ่ือใหตอบรับกับความตองการใหม ๆ ได 
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จากขั้นตอนการปฏิบัติดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา  ไมมีวิธีใดวิธีหน่ึงสําหรับแนวทางการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ  กระบวนการที่เหมาะสมขึ้นอยูกับการจะนําไปปรับใชในดานใด  และขึ้นอยูกับ
ภูมิหลังและประสบการณของผูเขารวมการเรียนรู (Ivergard. 2545: 46–47; Rothwell. 1999: 12-
17)  ดังน้ันขั้นตอนที่อาจเปนไปไดของการเรียนรูจากการปฏิบัติจึงมีดังน้ีคือ  
 1.แบงกลุมผูเขารวมการเรยีนรูออกเปนทีมๆละประมาณ 5-7คนและควรมีมากกวา 2 กลุม   
 2. แตละกลุมระบุใหเปนเอกฉันทวาจะศกึษาปญหาใด ซ่ึงปญหานั้นทุกคนในทีมตองเขาใจ
และยอมรับ 
 3.  งานหนาที่ของทีม  คือ  บรรยายสภาพปญหา  อธิบายสาเหตขุองปญหา  เสนอแนะ
แนวทางการแกไขปญหาและระบุแผนการดําเนินการ  อยางนอยในขั้นทดลองเพื่อแกปญหา 
 4. แตละกลุมจัดทําแผนเปนโครงการ  ระบุเปาหมาย  ผลผลิต  การดําเนินการ  ระยะเวลา
ดําเนินการและงบประมาณ 
 5. เตรียมการนําเสนอ การอภิปรายในที่ประชุมใหญ  เพ่ือระดมสมองรวมกันกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  วิธีการตรวจสอบความสําเร็จและความเสี่ยงทีอ่าจทําใหเกิดขึ้นและสงผลใหเกิด
ความลมเหลว 
 6.  กําหนดชวงการแจงขอมูลยอนกลับซ่ึงควรจะครอบคลุมขอ 2 ถึง 4 
 7.  ผูที่ทําหนาที่เปนผูอํานวยการกลุมสนับสนุนการเรยีนรู  ควรแนะนําระบบการใหเกรดที่
ควรจะใชในชวงของการแจงผลการสะทอนกลับ 
 การเรียนรูจากการปฏิบัตสิามารถใชไดในสถานที่และสถานการณทีแ่ตกตางกัน  ขึ้นอยูกับ
เปาหมายของการปฏิบัติ เชน  หากตองการเนนการเรียนรูแบบเปดกวางแกผูคนก็สามารถใช
สถานที่ในการดําเนินการที่ไมใชที่ทํางานของสมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่ง แตหากตองการเนนความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบรายงานผลที่ได  การดําเนินการ  เรียนรูจากการปฏิบัติกค็วรใชสถานที่
ทํางานของสมาชิก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ สุนันท สังขอองและคณะ (2544) ที่ไดทําการ 
ศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถภาพครูในการสรางและใชหลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการในระดับ
ประถมศึกษา   โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ  1.  ศึกษาสมรรถภาพครูในการสรางและใช
หลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการ  2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูตอการนําหลักสูตรและการ
สอนแบบบูรณาการไปใชในการสอน  กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ  ครูผูสอนในระดับประถมศึกษา  
จํานวน 87 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการวจัิยครั้งน้ีประกอบดวย  
โปรแกรมการพัฒนาครูและแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชกระบวนการปฏิบัตใินการพัฒนา
สมรรถภาพครูซ่ึงกระบวนการดังกลาวประกอบดวยขัน้ตอนที่สําคญั 4 ขั้นดังน้ีคือ  การใหความรูแก
ครู  การใหครูฝกปฏิบตัิ  การทดลองปฏิบัตใินสถานการณจริงและการประเมนิติดตามผลและจาก
ผลการวิจัยพบวา  ครมีูสมรรถภาพในการสรางและใชหลักสตูรและการสอนแบบบูรณาการในทุก
ระดับชั้นและมีการบูรณาการระหวางวิชาโดยใชหัวเรือ่งเปนหลักและครูมีความเห็นดวยกับการนํา
หลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการไปใชในการสอน  ซ่ึงจากรายงานการวิจัยดังกลาวจะเหน็ไดวา  
สมรรถภาพครูสามารถพัฒนาไดดวยการเรียนรูจากการปฏิบัต ินอกจากนั้น  โจนส (Jones. 2002) 
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ไดศึกษาเกี่ยวกับ การบูรณาการสารสนเทศและการสือ่สาร(ICT)  ในหลักสูตรฝกอบรมใหกับครูใหม 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใหกับนักศึกษาครูที่
เพ่ิงจะสําเร็จการศึกษาหรือที่เรียกวาครูใหม  พบวา  กระบวนการในพัฒนาสมรรถภาพของครูควร
มุงเนนในเรื่องการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ การสรางทีมและการทํางานรวมกัน 

 จากองคประกอบและขั้นตอนของการเรียนรูจากการปฏิบัติและงานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนา
สมรรถภาพครูโดยใชการปฏิบัติดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การฝกปฏิบตัิและการเรียนรูจากการ
ปฏิบัตเิปนกระบวนการที่สามารถนําไปสูการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลได ซ่ึงขั้นตอนการเรียนรู
จากการปฏิบตัิสามารถสรปุไดเปน 7 ขั้นตอนดังน้ีคือ     
 1.  การวิเคราะหและกําหนดปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา  
 2.  การกําหนดกลุมหรือทีม 
 3.  พันธสัญญารวมกัน  
 4.  การกําหนดแหลงการเรียนรู 
 5.  การวางแผนการแกปญหา 
 6.  การดําเนินการแกปญหาตามแผน 
 7.  การนําเสนอผลการเรียนรูและขอปฏบิัตติอไป 
 การประยุกตใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ
 กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติไดรับการยอมรับวาสามารถพัฒนาความรูที่แทจริงใหแก
บุคลากรทุกระดับชั้นได  โดยการเรียนรูจากการปฏิบัติจะสอนใหผูปฏิบัติงานเรียนรูดวยตนเองจาก
ประสบการณในงานจริง ๆ ที่ไดเขาไปมีสวนรวม  การเรียนรูที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง  มี
ขั้นตอนและวงจรงาย ๆ ที่สามารถอธิบายไดดังน้ีคือ   (สมโภชน  นพคุณ. 2545: 150–154)   

A          O    R        L 
 A   =  Action  คือ การลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประสบการณจริง 
 O  =  Observation  คือ  การสังเกต  ตรวจสอบวาในการปฏิบัติจริงน้ันมีปญหา  อุปสรรค  
ขอจํากัด  อะไร  อยางไร   
 R  =  Reflection  คือ  การสะทอนความคิด  ทบทวนสิ่งตางๆ  ที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งที่เปน
ตนเหตุและผล  รวมทั้งปจจัยแวดลอม  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความเกี่ยวพันของปจจัยตางๆ  
 L  =  Learning  คือ  ความรูความเขาใจ  และทักษะการปฏิบัติงานที่ไดรับสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น สามารถเปนบุคคลที่เกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา     
เปนการเรียนรูตลอดชีวิต  และปฏิบัติงานดวยความชาญฉลาด 
 การเรียนรูจากการปฏิบัติ  เปนวิธีการและกระบวนการที่เปนประโยชนอยางมากในการ
พัฒนาบุคคลเปนรายบุคคล  และเปนทีม  เพ่ือการแกไขปญหา  อุปสรรค  ขอบกพรองในงานที่
ปฏิบัติ  พรอมกับทําใหเกิดบทเรียนดวยตนเองในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป   ซ่ึงการเรียนรูจากการปฏิบัติจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังตารางตอไปน้ี 



 89 

ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบการเรียนรูรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม  
 

รูปแบบเดิม       รูปแบบใหมเมื่อผาน AL 
-  เนนผลผลติรวมที่เปนรูปธรรม -  เนนผลการปฏิบัติโดยรวม   ทั้งรูปธรรม 

   และพฤติกรรม 
-  เปนแหลง / สถานที่มารวมกันทํางาน 
   เพ่ือสรางผลผลติ 

-  เปนสถานที่ชวยเสริมสรางการเรียนรูรวมกัน
เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน 

-  สามารถคาดการณผลลัพธไดชัดเจน 
   ปรับเปลี่ยนคอนขางยาก 

-  มีความเกี่ยวพันเปนระบบองครวมมากขึ้น   
ซ่ึงสามารถ    ปรับเปลี่ยนและยืดหยุนไดงาย
และรวดเรว็ 

-  เนนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร -  เนนการเรียนรูอยางตอเน่ืองและดวยตนเอง 
และ/หรือเปนทีม  

-  ผูปฏิบัติงานเปนคนทํางานคนหนึ่ง 
   ที่ทํางานแลกกับคาตอบแทน 

-  ผูปฏิบัติงานเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคณุคา
และ  สามารถเรียนรูเพ่ิมคณุคาอยางตอเน่ือง 

-  ความสัมพันธแบบหัวหนา – ลูกนอง   
   ที่มีสายการบังคับบญัชาชดัเจนเขมงวด 

-  ความสัมพันธเปนแบบผูสอนและผูเรียน  มี
สัมพันธภาพที่ดีและไววางใจ  เคารพเอื้ออาทร
ตอกัน 

-  การทํางานเปนกิจกรรมที่ตองปฏิบตั ิ
   ใหสําเร็จ 

-  การทํางานเปนการแสวงหาโอกาสที่จะเรียนรู  
   และเพิ่มพูนความสามารถเพิ่มขึ้น 

 
 ที่มา: สมโภชน  นพคุณ. (2545). “การพัฒนากระบวนการเรียนรูในการฝกอบรม”. การ
พัฒนาโดยการเรียนรูดวยการปฏิบัต.ิ หนา 154. 
 กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ  จะสามารถผูกกิจกรรมหรืองานที่ตองปฏิบัติตาม
ตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบหรือตามโครงสรางขององคกรเขากับการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานน้ัน ๆ ซ่ึงประกอบดวยปจจัยทั้ง 12 ประการดังนี้คือ มารเคิรธ (สมโภชน  นพคุณ. 2545: 
155–156; อางอิงจาก Marquardt. 1999. Action Learning in Action.)    
 1.  มีการคิดสะทอนกลับเชงิวิเคราะหจริงจังโดยไมเขาขางตนเองในกิจกรรมที่ทําลงไป  
(การวิเคราะหอยางเปนธรรม) 
 2.  มีการสอบถามหาขอมูล  ขอคิดเห็นจากผูอ่ืนที่รวมรูเห็น  รวมทั้งการตั้งคําถามแก
ตนเอง  หรือแกผูอ่ืนที่รวมในการปฏิบัติงานดวย 
 3.  มีจิตใจที่เปดกวางยอมรับความคิดเห็นตรงขาม  พรอมที่จะปรับเปลี่ยน 
 4.  มีความมุงหวังที่ชัดเจนในการพัฒนาความมีคุณคาแกตนเอง 
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 5.  มีความสามารถในการจัดการบังคับควบคุมตนเองในการเรียนรู      ไดจริงและเขาใจ
ตัวเองไดชัดแจง 
 6.  มีความออนไหวนอมรับความเอื้ออาทรจากผูอ่ืนและใหแกผูอ่ืน เพ่ือสรางสัมพันธภาพ
ที่จะเรียนรูรวมมือกัน 
 7.  มีความสามารถและทักษะในการรบัฟงอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 
 8.  มีความกลาผจญกับคําตชิม  ความลมเหลวจากการลงมือปฏิบัติ  พรอมกับไมมีความ
เสแสรงหรือปดบังความลมเหลวหรือขอบกพรอง   
 9.  มีความสามารถในการสนับสนุนชวยเหลือแนะนําผูอ่ืนใหเกิดการเรียนรูได (เพราะ
สะทอนความมุงม่ันของตนเองที่ตองการเรียนรูเชนกัน) 
 10.  มีความสามารถในการพูดชี้แนะใหผูอ่ืนสามารถคิดวิเคราะหและเรียนรูจากการลงมือ
ทําจริง  พรอมทั้งมีความสามารถในการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ 
 11. มีความเฉลียวฉลาด  รอบคอบและมีสํานึกที่ดีตองาน ตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอองคกร 
 12.  มีความระมัดระวัง  ตื่นตัว  และศึกษาเขาใจตนเองอยูเสมอ 
 การพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนและตอเน่ือง  จะเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง  พรอมกับมี
โอกาสไดคิดวิเคราะหสะทอนกลับสิ่งตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง  และมีความมุงม่ันที่
จะเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง   
 จากปจจัยทั้ง 12 ประการ  จะเห็นไดวา  การพัฒนาบุคคลเปนกระบวนการที่บุคคล
สามารถยกระดับสติปญญา  ความรู  ความสามารถ  รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติที่ดี
ตองานไดอยางเหมาะสมและสอคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและยังชวยใหบุคคลเกิดการรับรู  
การเขาใจ  การคิดวิเคราะหที่รอบคอบและการเรียนรู  โดยกิจกรรมที่จะนําไปสูการเรียนรูของ
ผูปฏิบัติงานสามารถอธิบายไดดังน้ีคือ   
 1.  การรับรู  ในการปฏิบัติงานใหถูกตองมีประสิทธิภาพ  ผูปฏิบัติงานจะตองยึดม่ันความ
ถูกตองตามกฎระเบียบที่กําหนดไวอยางชัดเจน  การปฏิบัติงานจึงจําเปนตองมีการหาความรู  
เทคนิควิธีการใหมมาชวยดําเนินการ 

2.  การเขาใจ  การที่บุคคลจะปฏิบัติงานหรือมีพฤติกรรมในการทํางานดี  บุคคลนั้น
จะตองมีความเขาใจในวิธีการ  กฎระเบียบและเปาหมายของการปฏิบัติน้ัน  ซ่ึงสามารถเสริมสราง
ความเขาใจ  โดยการอภิปราย  ซักถามและยกตัวอยางประกอบหรือการฝกปฏิบัติจะชวยเพ่ิมความ
เขาใจในความรูที่ไดรับเพ่ิมมากขึ้น  นอกจากนั้นแลว  ความเขาใจยังชวยใหผูปฏิบัติงานมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือความยืดหยุนในการทํางานมากขึ้นดวย  พรอมทั้งแสดงความคิดสนับสนุนหรือ
โตแยงในทีมงานไดดี 

3.  การคิดวิเคราะห  เปนการเชื่อมโยงเหตุและผลของการปฏิบัติได  พรอมทั้งสามารถ
อธิบายองคประกอบของงานไดอยางเปนระบบและชัดเจน  และสามารถระบุจุดออน  จุดแข็งของ
ตนเอง  ของทีม  และของหนวยงาน  รวมทั้งสามารถดําเนินการแกปญหาตาง ๆ อยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
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 4.  การเรียนรู  เปนการรวบรวมขอมูลใหม ๆ เพ่ือเสริมสรางความรู  ความสามารถให
เพ่ิมขึ้น  ปรับปรุงแกไขจุดอ่ืนตาง ๆ อยางครบถวนและพรอมจะใหความรวมมือ  รวมใจในทีมงาน
เพ่ือการปรับปลี่ยนที่ดีขึ้น    โดยผูปฏิบัติงานจะตระหนักอยูเสมอวาการปฏิบัติงานเปนโอกาสได
แสดงความรู  ความสามารถที่มีอยูและไดเรียนรูเพ่ิมพูนทักษะความรูและความสามารถเพิ่มขึ้น 
 การประเมินผลการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ  
 การประเมินผลการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ  เปนการประเมินทั้งผูปฏิบัติ  กลุม และ
ผูอํานวยการกลุมหรือผูที่มีสวนไดสวนเสยีดวย  คุณคาของการเรียนรูจากการปฏิบัติจึงอยูที่การที่ผูมี
สวนไดสวนเสยีไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดการประเมิน   ดังน้ันการออกแบบการประเมินการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจึงเปนการออกแบบที่สะทอนผลการปฏิบัติและขอคิดเห็นของผูปฏิบัติ  กลุม
และผูอํานวยการกลุมหรือผูมีสวนไดสวนเสียดวย  (McGill; & Brockbank. 2004: 238–243)   
 การประเมินผลการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ จะถูกออกแบบตามจุดมุงหมายหรือคุณลักษณะ
ของผูเรียนที่กาํหนดไว โดยการประเมินผลการเรียนรูจากการปฏิบัตจิะพิจารณาในเรื่องดังน้ีคือ 
 1.  กระบวนการที่เอ้ือตอความสําเร็จ 
 2.  การพัฒนาของกลุม 
 3.  ทักษะและความรูที่ผูปฏบิัติแตละคนไดรับ 
 ดังน้ันการประเมินผลการเรยีนรูจากการปฏิบัติจึงมีลักษณะในการประเมินสรุปได  3 
ประการดวยกนัคือ   
 1.  การประเมนิผูปฏิบัติ   
 ในการประเมนิผลการเรียนรูจากการปฏิบัติของผูปฏบิตัิน้ัน  จะพิจาณาจากผลการปฏิบัตทิี่
เกิดขึ้นวาผูเรยีนสามารถพัฒนาไดตามคุณลักษณะหรอืจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม  โดยกอนที่
จะมีการประเมินผูประเมินจะตองแจงรายละเอียดใหผูปฏิบัติไดทราบกอนการดําเนินงาน  ซ่ึงใน
รายละเอียดดังกลาวจะประกอบดวย 
  1.  ขั้นตอนและกระบวนการประเมินตลอดการปฏิบัต ิ
  2.  คําถามในการประเมินสาํหรับผูปฏิบตัเิม่ือสิ้นสุดการดําเนินงาน 
  3.  วิธีการเรียนรูจากการปฏิบัติและขอควรระวังของผูปฏิบัต ิ
 นอกจากนี้ในการกําหนดรูปแบบการประเมินผลการเรียนรูการปฏบิัติ  ผูประเมินจะตอง
เปดโอกาสใหผูปฏิบัตไิดเขามามีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการ
ประเมินดวย  
 คําถามที่ใชสําหรับประเมินผูปฏิบตัิ  จะเปนแบบสอบถามที่ประกอบดวยขอคําถามที่มี
ลักษณะดังน้ีคอื   
  1.  การพัฒนาของผูปฏิบัต ิ
  2.  การจัดการและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของกลุม 
  3.  การปฏิบตัิขามขอบเขต 
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  4.  คําถามอื่น ๆ  
 2.  การประเมนิการพัฒนาของกลุม 
  กลุมแตละกลุมจะตองมีการแลกเปลีย่นประสบการณและการเรียนรูซ่ึงกันและกัน  
รวมทั้งกระบวนการที่งายตอการปฏิบัติงานดวย  ดังน้ันในการประเมินการพัฒนาของกลุม  จึงตองมี
การเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของกลุม  ทั้งภายในและระหวางกลุม  โดยมีผูประเมินเปนผูใหการ
สนับสนุนโดยการใชคําถามเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาของกลุม  นอกจากนั้นผูประเมินยังเปนผู
เก็บรวบรวมขอมูลและเอกสารรายงานการปฏิบัตขิองกลุมไวในรายงานของผูประเมินดวย 
 3.  การประเมนิผูอํานวยการกลุม 

  ผูอํานวยการกลุม  เปนผูที่มีบทบาทในการตั้งคําถามและวางแผนการทํางานรวมกัน  
รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ตองมุงไปใหสําเร็จเม่ือพบกับอุปสรรค  โดยคําถามที่ใชในการกระตุนการ
ดําเนินงานของกลุมจะมีลักษณะดังน้ีคือ   

  1.  ความคิดเห็นหรือความรูสึกของผูอํานวยการกลุมตอกระบวนการกลุม 
  2.  ความแตกตางของการดําเนินการของกลุมที่เกิดขึ้นในความคิดของผูอํานวยการ

กลุม 
  3.  ขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการประเมิน 

 ประโยชนของการเรียนรูดวยการปฏบิัต ิ
 การเรียนรูจากการปฏิบัติจะกอใหเกิดคุณลักษณะของการทํางานรวมกันดังน้ีคือ 
 1.  ชวยในการแกไขปญหาการทํางานที่ยากและทาทาย  สรางความเชี่ยวชาญแกผูปฏิบัต ิ
 2.  ชวยสรางทีมทํางานที่เหนียวแนน  รวมกันแกไขปญหาอยางตรงจุด  ประหยัดและคุมคา 
 3.  พัฒนาระบบการคิด  การเรียนรูรวมกันของสมาชิกของทีมใหมีความคิดสรางสรรค 
 4.  สรางสายสัมพันธ  การสื่อสารที่ดีตอกัน  มีสวนในการสรางภาวะผูนําในองคการ 
 5.  ชวยสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี 
 6.  มีสวนชวยในการปรับเปลี่ยนบทบาทของนักพัฒนาบุคคล  ใหเขาสูบทบาทของผูมีสวน
รวมผลักดันการเปลี่ยนแปลง เปนผูใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาได   
 การประเมินผลการปฏิบตัิเปนการประเมนิที่ครอบคลุมทั้งการประเมนิผูปฏิบัติและ
กระบวนการกลุม  นอกจากนั้นแลวยังเปนการเปดโอกาสใหผูถูกประเมินและผูที่มีสวนไดสวนเสยีได
เขามามีสวนรวมในการประเมินดวย  ดังน้ันในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครใูนครั้งน้ีน้ัน  ผูวิจัย
จะใชแนวคิดและขั้นตอนของการเรียนรูจากการปฏิบัตเิปนแนวทางหลักในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนและใชแนวคิดการประเมินผลการเรียนรูจากการปฏิบัตเิปนแนวทางประกอบการวดั
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครตูอไป 
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สรุปแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ  
 จากหัวขอการเรียนรูจากการปฏิบัติ ผูวิจัยไดเลือกประเด็นที่มีความสําคัญและสอดคลอง
ไปเปนแนวทางในการกําหนดสวนตาง ๆ  ขององคประกอบหลักสตูรเสริมดังตอไปน้ี 
 1. กิจกรรมการเรียนการสอน  ผูวิจัยไดเลือกประเด็นจากแนวคิดของนักวิชาการในประเด็น
ดังตอไปน้ี คือ 
  องคประกอบของการเรียนรูจากการปฏบิัต ิ  การเรยีนรูจากการปฏบิัตมีิแนวคิดที่ยึดการ
ปฏิบตัิอยางเปนองครวมกบัการสรางสรรคความรู เปนการเรียนรูทีร่วมการสังเกตกบัประสบการณเขา
ดวยกันและเปนปรัชญาทีย่ึดผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงเปนการเปลี่ยนจากการเนนที่ผลผลติมาเปนการ
เนนที่กระบวนการ ดังน้ัน  การเรียนรูจากการปฏิบตัิจึงประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญดังน้ี คือ 
(Marquardt. 1999: 5-8; อังศินันท  อินทรกําแหง. 2543: 92-104; นงลักษณ  หอตระกูล. 2545: 119-
121; วีระวัฒน  ปนนิตามัย. 2545: 22-29; McGill; & Brockbank. 2004: 18–25; วารินทร  สินสูงสุด. 
2548: 51-53) 
   1.  การวิเคราะหและกําหนดปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา  
   2.  การกําหนดกลุมหรือทีม 
   3.  พันธสัญญารวมกัน  
   4.  การกําหนดแหลงการเรียนรู 
   5.  การวางแผนการแกปญหา 
   6.  การดําเนินการแกปญหาตามแผน 
   7.  การนําเสนอผลการเรียนรูและขอปฏบิัตติอไป 
  ขั้นตอนการเรยีนรูจากการปฏิบัต ิ
   กิจกรรมที่ 1 การเรียนรูจากประสบการณ   การเรียนรูจากประสบการณ จะทําให
ผูเรียนเกิดการสั่งสมประสบการณตอจนเกิดเปนองคความรูอยางเปนลําดับและตอเน่ืองในการ
นําไปใชแกปญหา 
   กิจกรรมที่ 2 การแกไขปญหาอยางสรางสรรค การแกไขปญหาอยางสรางสรรคจะ
แตกตางจากการแกปญหาทั่วไปคือ  แนวทางการแกปญหาทั่วไปอาจแกไขปญหาเฉพาะอยางได  
แตการแกปญหาอยางสรางสรรคจะตองมีวิธีการคนหาคําตอบที่แตกตาง  มีความสลับซับซอนและ
วิธีการแกไขปญหาไดคิดคนไวหลาย ๆ ทางและมีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
   กิจกรรมที่ 3 การแสวงหาความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของ บุคคลตองพยายามแสวงหา
ความรูใหม ๆ ที่ทันตอเหตุการณที่จะใชประกอบการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ อาจจะหาได
จากแหลง เชน  เพ่ือนรวมงานผูทรงคุณวุฒิ หองสมุด 
   กิจกรรมที่ 4 กลุมสนับสนนุการเรียนรูรวมกัน ในการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ  การ
ตัดสินใจที่สําคัญคือการตัดสินใจของแตละบุคคลเอง   โดยการสนับสนุนของกลุม  สมาชิกกลุมจะ
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ชวยเหลือใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซ่ึงหากกลุมยอมรับและเขาใจวาปญหาดงักลาว
เปนปญหารวมกันของกลุมแลวจะทําใหเกิดการเรียนรู   
  การประเมินผลการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ  
   การประเมินผลการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ เปนการประเมินทั้งผูปฏิบตัิ  กลุม  และ
ผูอํานวยการกลุมหรือผูที่มีสวนไดสวนเสยีดวย  คุณคาของการเรียนรูจากการปฏิบัติจึงอยูที่การที่ผูมี
สวนไดสวนเสยีไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดการประเมิน   ดังน้ันการออกแบบการประเมินการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจึงเปนการออกแบบที่สะทอนผลการปฏิบัติและขอคิดเห็นของผูปฏิบัติ กลุมและ
ผูอํานวยการกลุมหรือผูมีสวนไดสวนเสียดวย  (McGill; & Brockbank. 2004: 238–243)   
   การเรียนรูจากการปฏิบัตสิามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะที่สําคัญคอื การประเมิน
ผูปฏิบัติ    การประเมินการพัฒนาของกลุม  และการประเมินผูอํานวยการกลุม 
 ดังน้ันในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครูในครั้งน้ีน้ัน  ผูวิจัยจะใชแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
จากการปฏิบตัิเปนแนวทางหลักในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและใชการประเมินผลการ
เรียนรูจากการปฏิบัตเิปนแนวทางประกอบการวัดสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู
 จากการสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรยีนรูจากการปฏิบัติ  สามารถนํามาแสดงใหเห็น
ถึงความเชื่อมโยงของแนวคิดดังกลาวกับองคประกอบของหลักสูตรเสริมได ดังภาพประกอบตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงความสัมพันธระหวางการเรียนรูจากการปฏิบัตกิับองคประกอบของหลักสูตรเสริม 

องคประกอบของการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ
1. การวิเคราะหและกําหนดปญหาที่ตองการ
แกไขหรือพัฒนา  
2.  การกําหนดกลุมหรือทีม 
3.  พันธสัญญารวมกัน  
4.  การกําหนดแหลงการเรียนรู 
5.  การวางแผนการแกปญหา 
6.  การดําเนินการแกปญหาตามแผน 
7.  การนําเสนอผลการเรียนรูและขอปฏบิัติ
ตอไป 
การประเมินผลการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ  
1.  การประเมนิผูปฏิบัต ิ
2.  การประเมนิการพัฒนาของกลุม 

องคประกอบหลักสูตรเสริม 
 

หลักการและจดุมุงหมาย 
 

เน้ือหา 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

การประเมินผล 
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7.  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรเปนการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหไดผลดียิ่งขึ้นทั้งใน
ดานการวางจุดมุงหมาย  การจัดเนื้อหาวิชาการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผลอ่ืน ๆ 
เพ่ือใหบรรลุถงึจุดหมายอันใหมที่วางไว  โดยการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะเปนการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ระบบหรือเปลีย่นแปลงทั้งหมด ตั้งแตจุดมุงหมายและวิธีการ สวนการปรับปรุงหลักสูตรจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางสวน  โดยไมเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานหรือรูปแบบของหลกัสูตร 
(Taba. 1962: 454)  โดยในการจัดองคประกอบของหลักสูตรนั้น ควรคํานงึถึงความสัมพันธเชื่อมโยง
กันทั้งแนวตั้งและแนวนอน  โดยในแนวนอนการจัดหลักสูตรจะเกี่ยวของกับขอบขายของหลักสูตร
และการบูรณาการเนื้อหาเขาไวดวยกัน สวนในแนวตั้งการจัดหลกัสูตรนั้นจะเกีย่วของกับการเรียง 
ลําดับขั้นตอนและความตอเน่ือง   โดยองคประกอบของหลักสูตรจะประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 
ประการ คือ  (Tyler. 1949: 96; Taba. 1962: 422-426) 

  1.  จุดมุงหมาย (Objective) 
  2.  เน้ือหาวิชา (Content) 

  3.  ประสบการณการเรียน (Learning Experiences) 
  4.  การประเมินผล (Evaluation) 

 โดยแตละองคประกอบจะมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
  1. จุดมุงหมาย  หมายถึง  ความมุงหวังที่จะเกิดแกผูเรียนภายหลังจากการใชหลกัสูตร
หรือสิ่งที่กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคที่จะใหเกิดแกผูเรียน การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร
ในแตละระดับจะแตกตางกนัออกไปตามลักษณะของผูเรียน และการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย  
จิตใจและสติปญญา  โดยครอบคลุมลักษณะ 3 ดานคือ  ความรู  ทักษะและเจตคต ิ 
  2. เน้ือหาวิชา หมายถึง สาระสําคัญของความรูที่นํามากระตุนหรือเปนเครื่องมือพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูความสามารถและเกิดคณุลักษณะตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมาย   เน้ือหาเปนสิ่ง
ที่กําหนดประสบการณการเรียนรูและทําหนาที่เชื่อมโยงใหการจัดประสบการณน้ันบังเกิดผลตาม
จุดมุงหมาย  โดยเนื้อหาวิชาที่จะเปนสิง่กระตุนหรือสิ่งเราที่ดีน้ัน  ตองมีหลักเกณฑในการเลือก
เน้ือหา  วิธตีรวจสอบคุณภาพเนื้อหา  รวมทั้งการจัดลําดับเนื้อหาที่ดีมีระบบ  ทําใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดงาย  นาสนใจ  จึงจะเกิดประโยชนแกผูเรียนไดสูงสุด 
  3. ประสบการณการเรียน หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับสถานการณภายนอก
ของสิ่งแวดลอมที่ผูเรียนมีปฏิกริยาตอการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียน 
โดยจุดมุงหมายที่ระบทุั้งพฤติกรรมและเนื้อหานั้นเปนจุดหมายปลายทาง แตประสบการณการเรียนรู
ที่จัดขึ้นเปนวธิีการที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางนั้น  
  4. การประเมินผล หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอมูลเพ่ือตรวจสอบวาประสบการณ
การเรียนที่จัดขึ้นไดผลเปนที่พึงปรารถนาหรือไม  สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนไปใน
แนวทางที่พึงปรารถนาหรือไม  และไดบรรลุจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวมากนอยเพียงใดและเปนการ
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นําเสนอขอมูล เพ่ือตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหรือเลือกวิธีการใหม ซ่ึงในการประเมินผลน้ัน 
ควรพิจารณาใหครอบคลุมมิติการประเมินความกาวหนาและมิติการประเมินผลลัพธ 
 หลักสูตรเสรมิ 
 หลักสูตรเสริมเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาทีจ่ะตองจัดทําขึ้นเปนแนวทางให
สถานศึกษาและบุคลากรทีเ่กี่ยวของใชวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนไดตรงตามเจตนารมณ
หรือใหเหมาะสมกับบริบทความพรอมของชุมชน  ตามสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน  
หลักสูตรเสริมจึงเปนหลักสตูรที่ขยายทั้งแนวกวางและแนวลึกมากกวาหลักสตูรปกติ  เปนหลักสูตรที่
เพ่ิมทั้งความรู  ทักษะ  และหลักสตูรเสริมอาจมีเน้ือหานอกเหนือจากหลักสูตรปกติ  หรือมีเน้ือหา
คาบเกี่ยวกับหลักสูตรปกตกิ็ได  หลักสูตรเสริมเปนหลักสูตรที่พัฒนาทักษะการคิด  นอกจากนี้
หลักสูตรเสริมยังมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดแรงจูงใจและเจตคตทิางบวกตอการเรียนรู  มีความเชือ่ม่ัน
ในตนเอง  สามารถชี้นําตนเองได (Davis; & Rimm. 1994: 104-106) 
 หลักสูตรเสรมิจึงไมใชสิ่งใหมเพราะหลักสตูรเสริมเกิดขึน้พรอมกับสถานศึกษา  โดยจะเห็น
ไดวาจากอดีตจนถึงปจจุบัน   ครูสวนใหญยังคงสนใจงานสอนในชั้นเรียนเปนหลกั  ครูจึงไมทราบ
ความสนใจทางสังคมและทางกายภาพของนักเรียนเพราะเขาใจวาการสอนสําคัญกวาการเรียนรูและ
การทํางานหลักสําคัญกวาการทํางานที่มีประโยชน 
 ดังน้ันหลักสูตรเสริมจึงตองมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและเพิ่มเสริมการ
เรียนรูอ่ืน ๆ ทั้งสาระและกระบวนการที่ไมปรากฏในหลักสูตรปกติและหลักสูตรเสรมิจะชวยสงเสริม
การเรียนรูในหลักสูตรแกนกลาง  โดยกระบวนการเรยีนรูในหลักสตูรเสริมจะเปนกระบวนการพัฒนา
ที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  นอกจากนั้นแลว  เม่ือพิจารณาหลักสูตรเสริมในแงของเนื้อหาและ
กระบวนการจะพบวา  หลักสูตรเสริมอาจเปนการเพิ่มเน้ือหาของการเรียนรูที่ไมมีในหลักสูตรปกต ิ 
อาจเปนเนื้อหาที่ยากขึ้น  มีความลึกและความกวางมากขึ้นหรือขยายกลยุทธในการสอนใหแตกตาง
ไปจากเดิม  หลักสูตรเสริมจะมีประสิทธภิาพมากขึ้น  ถาหากเปนการขยายหลกัสูตรเดิมและผูสอน
ทราบความตองการของผูเรียนหรือทราบวตัถุประสงควาตองการใหเกิดอะไรกับผูเรียน 
 คลารก (วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล. 2544: 83; อางอิงจาก Clark. 1997. Growing Up 
Gifted. 5 th ed. Upper Saddle River. pp. 316-319)ไดเสนอแนะวา  หลักสูตรเสริมอาจใชแนวคิด
การจําแนกจุดประสงคทางการศึกษาของเบนจามิน บลมู (Benjamin Bloom) ในมิติดานปญญามา
ประยุกตใชได  ซ่ึงจุดมุงหมายดานสติปญญามี 6 ประการ  โดยเรียงพฤติกรรมจากงายไปหายากได
ดังน้ี 
  1.  ความรูความจํา   คือ  ความสามารถในการจําและระลึกได  เกี่ยวกับขอเทจ็จริง
ของเรื่อง เหตุการณ ปรากฏการณ รายละเอียดของความรูในเนื้อหา ทฤษฎี หลักการ  กฏเกณฑ  
สูตร 
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  2.  ความเขาใจ  คือ  ความสามารถในการจับใจความสําคัญ  อธิบายความหมายของ
ความรูที่ยากใหงาย  แปลความ  ตีความ  ประเด็นที่มีความหมายแฝงใหเปนภาษาที่งาย  คาดคะเน
แนวโนมเกี่ยวกับปรากฏการณอยางสมดุล 
  3.  การนําไปใช  คือ  ความสามารถในการนําเอาหลักการ  สูตร  กฏเกณฑหรือ
วิธีดําเนินการตาง ๆ ไปใชในสถานการณจริง ใชพิจารณากรณีตัวอยางใหมหรือใชแกปญหา
สถานการณใหม 
  4.  การวิเคราะห  คือ  ความสามารถในการคนหาหรือแยกแยะ  เน้ือหาสาระของ
ความรู  รวมทั้งเรื่องราวเหตุการณ  เพ่ือระบุถึงองคประกอบที่สําคัญ  ขอเท็จจริงที่ซอนเรน 
  5.  การสังเคราะห  คือ  ความสามารถในการผสมผสานความรูหลาย ๆ ดาน  และ
เชื่อมโยงความรูกับประสบการณเดิม  ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคทั้งในเชิงภาษา  ในเชิงแนวคิด  
ตลอดจนการวางแผนและการออกแบบผลิตผลงานใหม 
  6.  การประเมินคา  คือ  ความสามารถในการสรุปตดัสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ หรือ
ตัดสินการกระทําวาเหมาะสมหรือไม  โดยยึดหลักเกณฑเชิงวิชาการหรือเกณฑที่สังคมยอมรับ  
 จากแนวคิดเกีย่วกับหลักสูตรเสริมและแนวคิดการจําแนกจุดประสงคทางการศึกษาของ
เบนจามิน บลมู (Benjamin Bloom) ในมิติดานปญญาจะเห็นไดวา  หลักสูตรเสริมจะมุงเนนการสอน
ในจุดมุงหมายที่เกี่ยวกับ  การนําไปใช  การวิเคราะห  การสังเคราะหและการประเมินคา  และ
คุณลักษณะหรือสมรรถภาพที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคญั 
 หลักสูตรเสริม หมายถึง  ประสบการณการเรียนรูที่จัดขึ้นเพ่ือเสริมหลักสูตรเดิมที่มีอยู  
หลักสตูรเสริมจะมีลักษณะทีข่ยายออกทั้งแนวกวางและแนวลึกมากกวาหลักสตูรปกต ิ โดยจุดมุงหมาย
ของหลักสตูรเสริมจะกําหนดขึ้นตามคุณลักษณะทีต่องการใหเกดิกับผูเรียนและเน้ือหาอาจมีนอกเหนือ 
จากหลักสตูรปกติหรือมีเน้ือหาคาบเกี่ยวกับหลักสตูรปกติ แตจะมีความลึกและความหลากหลาย
มากกวาหลักสูตรปกติ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนทัง้ทฤษฎีและการปฏิบัติและมีการ
ประเมินผลดวยเครื่องมือที่หลากหลาย 
 หลักเกณฑของหลักสูตรเสริม 
 ไพเออรโต (Piirto. 1994: 376-400) ไดกําหนด 5 ประการสําคัญสําหรับหลักสตูรเสริมไว
ดังน้ี 
  1. หลักสูตรเสริมควรอยูบนพ้ืนฐานของคณุลักษณะการเรียนรู   น่ันคือ  ความสามารถ
ของผูเรียนจะพิจารณาจากความสามารถในการเรียนรู  ความสามารถในการคดิเชิงสรางสรรคและ
การคิดวิเคราะห    ดังน้ันหลักสูตรจึงเปนหลักสูตรที่มีลักษณะหลักสูตรขยายออกหรือเพ่ิมเน้ือหา
ตามลักษณะการเรียนรูของผูเรียน  โดยพิจารณาทั้งความกวางและความลึกของเนื้อหา 
  2.  หลักสูตรเสริมควรมีความนาเชื่อถือในเชิงวิชาการ  ไมใชหลักสตูรที่มีเน้ือหางาย ๆ 
และไมควรละเลยองคความรูอ่ืน ๆ  
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  3.  หลักสูตรเสริมควรเปนสหวิทยาการ  ที่ประกอบดวยหลากหลายวิชา  เชน  
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศาสตร 
  4.  หลักสูตรเสริมควรมุงเนนสําคัญ 6 ประการ  ดังน้ีคือ 
   4.1  มุงเนนความสัมพันธสวนบุคคล 
   4.2  มุงเนนวทิยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี 
   4.3  มุงเนนหลักการและเหตุผลทางวิชาการ 
   4.4  มุงเนนการปรับตวัและการสรางสังคมใหม 
   4.5  มุงเนนการพัฒนากระบวนการทางปญญา 
   4.6  มุงเนนวธิีการเขาใจอยางแทจริง 
  5.  หลักสูตรเสริมควรมีความสมดุล  มีความบูรณาการและมีความหมาย 
 หลักการสําคญัของหลักสูตรเสริม  คือ  วิธีสอนที่จะทําใหบรรลุเปาหมายทั้งทางดาน
กระบวนการและเนื้อหา  โดยเปาหมายทางกระบวนการจะหมายถึง  การที่ผูเรียนสามารถพัฒนา
กระบวนการหรือทักษะตาง ๆ ได ในดานเปาหมายทางเนื้อหา หมายถึง เน้ือหาในรายวิชา  โครงการ
หรือกิจกรรมตาง ๆ  สามารถนําไปใชในการพัฒนากระบวนการหรือทักษะได (Davis; & Rimm. 1994: 
123) 
 หลักสูตรเสริมจึงเปนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหนักการศึกษาสามารถนําไปใชในการพัฒนา 
การเรียนรูและประสบการณของผูเรียนดวยวธิีการและเนื้อหาที่หลากหลาย   ดังน้ันหลักสูตรเสริมจึง
เปนหลักสตูรที่มีลักษณะเดนอยูที่ความหลากหลายของเนื้อหาวิชาและวธิีการสอนที่สามารถพัฒนา
สมรรถภาพของผูเรียนได จึงทําใหในหลายๆ ประเทศมีการจัดทําหลักสูตรเสริมเพ่ือใหผูเรียนได
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรเสริมตั้งแตระดับพ้ืนฐานตลอดจน
ทุกระดับชั้น โดยหลักสูตรเสริมจะมีลักษณะที่สําคัญคอื (Texas Agricultural Extension Service: 
Online) 
  1.  เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  ซ่ึง
กอใหเกิดรูปแบบที่หลากหลาย 
  2.  เปนการพัฒนาทักษะชวีติทั้งในดาน  การติดตอสื่อสาร  การตัดสินใจ  การทํางาน
เปนทีม  การเรียนรูตลอดชวีิต  และการเรียนรูจากสิ่งแวดลอม 
  3.  เปนพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรมและมุมมองในดานบวก  วัฒนธรรมที่หลากหลาย
และการปฏิสมัพันธ 
  4.  เปนหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นจากความตองการขั้นพ้ืนฐานของผูเกีย่วของและ  
ผูเชี่ยวชาญ 
 จุดประสงคของหลักสูตรเสริม   
 ในดานจุดประสงคของหลักสูตรเสริม  การจัดทําหลักสูตรเสริมจะมีจุดประสงคสําคญั 8 
ประการดังน้ี 
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  1.  การลงทุนเพ่ือผลตอบแทนทางการจัดการศึกษา  ซ่ึงเปนความตองการขั้นพ้ืนฐาน
ที่สําคัญ  โดยการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสมากมาย 
  2.  การเตรียมผูเรียนสูชีวติจริงในระบอบประชาธิปไตย  โดยการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอยางตอเน่ือง 
  3.  การเพิ่มปริมาณการเปนตัวของตัวเอง  โดยการเปนนายตนเองจากการไมสามารถ
ควบคุมตนเองในสังคมได 
  4.  การเรียนรูความรวมมือทางสังคม  โดยการสงเสริมใหเห็นคุณคาการแสดงออก
โดยตนเอง 
  5.  การเพิ่มความสนใจของผูเรียน โดยการเพิ่มโอกาสใหผูเรียนเปนผูใหมากกวาเปน
ผูรับอันเปนการเพิ่มจํานวนผูเรียนในการไดรับประโยชนจากการจัดการศึกษา 
  6.  การพัฒนาขวัญกําลังใจ โดยการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษาและความผูกพันตอสถานศึกษาดวย 
  7.  การสนับสนุนกฎระเบียบ  โดยการใหนักเรียนเปนผูตั้งกฎระเบียบมาตรฐานของ
ตน ซ่ึงหลักสตูรจะประกอบดวยกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ตาง ๆ ในโรงเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
  8.  การคนพบและการพัฒนาคุณภาพและความสามารถพิเศษ  โดยการใหโอกาส
ผูเรียนคนพบและพัฒนารวมกับกลุมเพ่ือน  อันเปนแนวพัฒนาใหผูเรียนมีความรบัผิดชอบและเปน
พลเมืองดี 
 กรมวิชาการ (2546: 34) ไดกําหนดวัตถปุระสงคการจัดหลักสูตรเสรมิที่เนนความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียนไวดังน้ีคือ   
  1.  เพ่ือพัฒนาความรู  ความสามารถ  ดานการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  เพ่ือใหเกิด
ทักษะประสบการณ  ทั้งวิชาการและอาชพีตามทักษะ 
  2.  มีคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
  3.  มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางดานรางกายและจิตใจที่ดี 
  4.  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ
  5.  มีมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอ่ืนในระบอบประชาธปิไตย 
 จากจุดประสงคของการจัดหลักสูตรเสริมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  จะเห็นไดวาหลักสูตร
เสริมเปนหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ันการ
พัฒนาหลักสูตรเสริมจึงควรคํานึงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน โดย
วิเคราะหคุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงคเปนตัวตั้ง  ซ่ึงเปนการแสดงลักษณะที่เดนของคน  
เชน  ระบบคดิ  การใฝรู  คานิยม  และคุณธรรมจริยธรรมที่หลอหลอมเปนบุคลกิภาพ  โดยนักเรียน
จะไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพเหลานี้ผานกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือบรรลุคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  โดยสาระและกระบวนการในหลักสูตรเสริมควรเปนลักษณะแนวลึก  กวางและเขมขนเชิง
วิชาการและสหวิทยาการอยางเหมาะสมกับความตองการและความสามารถของผูเรียน โดยมี
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เปาหมายเพื่อพัฒนาทักษะตาง ๆ เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคตามความมุงหมาย
ของหลักสูตรเสริม 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักสตูรเสริมดังกลาวขางตน หากพิจารณาในดานของ
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรจะเห็นไดวา การพฒันาหลักสูตรจะประกอบดวย 3 ขั้นตอนที่
สําคัญคือ 1. การวางแผนหลักสูตร  2.  การนําหลักสูตรไปใช  3.  การประเมินผลหลักสตูร  ซ่ึงใน
แตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1.  การวางแผนหลักสูตร  เปนการจัดทําหรือยกรางหลักสูตร  เปนการดําเนินงานใน
ระยะแรกของการพัฒนาหลักสูตร  โดยมีกิจกรรมที่สําคัญคือ  การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  การ
กําหนดจุดมุงหมาย  การกําหนดเนื้อหาวิชาและประสบการณการเรียนรู  การกําหนดการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู 
  1.1  การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  หมายถึง  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ที่จะ
นํามาใชสําหรับการพัฒนาหลักสูตร โดยขอมูลพ้ืนฐานทีจํ่าเปนในการพัฒนาหลักสูตรจะมาจากแหลง
ตาง ๆ คือ  ดานสังคม  ไดแก  คานิยม  ความเชื่อและแนวปฏิบตัิในการดําเนนิชีวติ  ดานผูเรียน  
ไดแก  ความตองการ ความสนใจและความสามารถและความคาดหวังถึงพฤติกรรมของผูเรียนและ
ขอเสนอแนะของนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึงขอมูลตาง ๆ เหลานี้สามารถนํามาสรางเปน
จุดมุงหมายชั่วคราวของหลกัสูตร (วชิัย  ดิสสระ. 2535: 32)   
  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสามารถกระทําไดทั้งโดยทางตรงและทางออม  ซ่ึงไดแก  การ
สอบถาม  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหรือผูที่เกี่ยวของ  การสังเกตและการระดมความคิด  ทางออม
ไดแก  การศกึษาคนควาจากเอกสาร  การรับฟงความคิดเห็นจากแหลงตาง ๆ โดยผูที่เกี่ยวของการ
พัฒนาหลักสูตรสามารถเลอืกใชวิธใีดวธิหีน่ึงหรือใชหลาย ๆ วธิีก็ได 
  1.2  การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร  หมายถึง  ความตั้งใจหรอืความคาดหวังที่
ตองการใหเกดิขึ้นในตวัผูเรยีนที่ผานหลักสูตร  จุดมุงหมายของหลักสูตรเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
เพราะจุดมุงหมายของหลักสูตรจะบอกถงึสิ่งที่มุงหวังจะใหเกิดแกผูเรียน  รวมทั้งเปนแนวทางในการ
กําหนดเนื้อหาสาระ  กิจกรรมและประสบการณเรียนรูตลอดจนการวัดและประเมินผล ในกระบวน 
การพัฒนาหลักสูตร  การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนขัน้ตอนแรกและเปนขั้นตอนสําคัญ
ของกระบวนการ  ดังน้ันกระบวนการที่ไดมาซึ่งจุดมุงหมายของหลักสูตร  จึงตองพิจารณาอยาง
รอบคอบและตองอาศับขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือใหไดจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ดี  ชัดเจนและ
เหมาะสมสอดคลองกับปรัชญา  คานิยมของสังคม  สภาพปญหาและความตองการของผูเรียน  
ตลอดจนมีความสมดุลระหวาง  ความรู ทักษะหรือระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (กาญจนา  
คุณารักษ. 2540: 308; สุนีย  ภูพันธ. 2546: 180) 
  1.3 การกําหนดเนื้อหาวิชาและประสบการณการเรียนรู ภายหลังจากที่ไดมีการ
กําหนดจุดมุงหมายแลว ขัน้ตอนตอไปของการพัฒนาหลักสูตรคือการเลือกเนื้อหาและประสบการณ
การเรียนรู โดยเนื้อหา วิชา  หมายถึง  ความรูที่ดัดแปลงมาจากศาสตรตาง ๆ เพ่ือความเหมาะสม
กับระดับการศึกษาและเนื้อหายังเปนเครือ่งมือที่จะชวยใหผูเรียนคนพบความจริงไดดวยตนเองและ
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สามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาประยุกตใชในชีวติและสังคม (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539: 78) สวน
ประสบการณการเรียนรูน้ัน  หมายถึง ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางนักเรียนและเง่ือนไขภายนอก 
ภายใตสิ่งแวดลอมที่ผูเรียนไดสัมผัส การเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนไดมีการแสดงออกหรือการแสดง
พฤติกรรม (อํานาจ  จันทรแปน. 2532: 57)   
  1.4  การกําหนดการวัดและการประเมนิผลการเรียนรู  เปนการแสวงหาคําตอบวา
ผูเรียนสมัฤทธิ์ผลตามความมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม อยางไร ทั้งน้ีเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงเนื้อหาและประสบการณการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรูจะเปนกระบวนการตอเน่ืองของการเรียนการสอน มีจุดมุงหมายเพ่ือบงชี้วา
ผูเรียนมีความรู ทักษะและเจตคตทิี่สําคัญเพียงพอหรือไม  ตลอดจนเพื่อวินิจฉัยจุดเดนและจุดดอย
ของผูเรียน  โดยสังเกตจากผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกมา  จะเห็นไดวา  การวัด
และการประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ประเมินวา ผูเรียนไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไมและยงัสะทอนใหถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูดวย 
 2. การนําหลักสูตรไปทดลองใช  เปนขั้นตอนที่สําคญัในการพัฒนาหลักสูตรเพราะเปนการ
นําจุดมุงหมายของหลักสูตร เน้ือหาวิชาและประสบการณการเรียนรูและการประเมินผูเรียนที่คดัสรร
อยางดีแลวไปสูผูเรียน นักพัฒนาหลักสูตรทุกคนตางก็ยอมรับความสําคัญของขั้นตอนการนํา
หลักสูตรไปใชและการนําหลักสูตรไปใชยงัเปนสิ่งบงชี้ถงึความสําเร็จหรือความลมเหลวของหลักสูตร 
 โบแชมป (Beauchamp. 1975: 164)  ไดกลาวไววา  การนําหลกัสูตรไปใช  หมายถึง  
การนําหลักสูตรไปปฏบิัติ  โดยประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญที่สุดคือ  การแปลงหลักสตูรไปสู
การสอน  การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหครูไดมีการพัฒนาการเรียนการสอน 
 สงัด  อุทรานันท (2532: 260) ไดกลาวไววา  การนําหลักสูตรไปใช  หมายถึง  การนํา
หลักสูตรไปสูการสอนในหองเรียน  ไดแก  การจัดเอกสารประกอบหลักสตูร  การเตรียมบุคลากร  
การบริหารและบริการหลักสูตรและการนิเทศการใชหลกัสูตร 
 สุนีย  ภูพันธ (2546: 221)  ไดกลาวไววา  การนําหลักสูตรไปใช  หมายถึง  การ
ดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ในอันที่จะทําใหหลักสตูรที่จะสรางขึน้ดําเนินไปสูการปฏิบัติ  เพ่ือให
บรรลุเปาหมาย  นับแตการเตรียมบุคลากร  อาคาร  สถานที่  วัสดุอุปกรณ  สภาพแวดลอมและการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 จากความหมายของการนําหลักสูตรไปใชดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การนําหลักสูตรไป
ใชหมายถึง  การนําหลักสูตรที่สรางขึน้ไปสูการปฏบิัติจริงในโรงเรียน  เพ่ือใหผูเรียนไดบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไวและเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการนําหลักสูตรไปใชจะประกอบดวย
สาระที่สําคัญคือ   การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน  การบริหารและบริการหลักสูตร  การดําเนินการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรและการนิเทศการใชหลักสตูร 
 จากความหมายและกิจกรรมของการนําหลักสูตรไปใชดังกลาว  สามารถสรุปขัน้ตอนของ
การนําหลักสูตรไปใชไดดังน้ี  
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  1. ขั้นการเตรียมการใชหลกัสูตร  ในการเตรียมการใชหลักสูตรเปนขั้นตอนที่สําคัญ  
เพราะการนําหลักสูตรใหมเขามาแทนที่หลักสูตรเดิมจะสําเร็จลุลวงไดดวยดีก็ตอเม่ือไดมีการ
เตรียมการเปนอยางดี  นับแตการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรตามหลักการทฤษฎีของหลักสูตร การ
ทําโครงการและวางแผนการศึกษานํารองเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตรหรือการทดลองใช
หลักสูตร  การประเมินโครงการศึกษาทดลอง  การประชาสัมพันธหลักสูตรและการเตรียมบุคลากรที่
เกี่ยวของในการใชหลักสตูร 
  2. ขั้นดําเนินการใชหลักสตูร  การนําหลักสูตรไปใชเปนการเปลี่ยนแปลงหลักสตูรไปสู
การสอน  การใชหลักสตูรจะมีงานหลัก 3 งานคือ 
   2.1  การบริหารและบริหารหลักสูตร  ซ่ึงไดแก  การจัดครูเขาสอนตามหลักสูตร  
การบริการวัสดุหลักสูตร  การบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน 
   2.2  การดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ซ่ึงไดแก  การปรับปรุงหลักสตูร
ใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น  การจัดทําแผนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
วัดและประเมนิผลการเรียนการสอน 
   2.3 การสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร ซ่ึงไดแก  การจัดงบประมาณ  การ
ใชอาคารสถานที่ การอบรมเพิ่มเติมระหวางการใชหลกัสูตร  การจัดตั้งศูนยวชิาการเพื่อสนับสนุน
และสงเสริมการใชหลักสตูร 
  3. ขั้นการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร   เปนกระบวนการทํางานรวมกัน
เพ่ือใหคําแนะนําชวยเหลือครูในการดําเนินการใชหลกัสูตรไดอยางถูกตอง  ซ่ึงประกอบดวย    การ
นิเทศติดตามการใชหลักสตูรในโรงเรียนและการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
 จากการศึกษาความหมายและขั้นตอนในการนําหลักสูตรไปใช  พบวา  การนําหลักสูตรไป
ใชเปนกระบวนการที่มีความสําคัญจึงตองมีการวางแผนการปฏิบัตเิปนอยางดีและตองอาศัยความ
รวมมือจากบุคคลผูทีเ่กี่ยวของทั้งครู  นักเรียน  ผูบรหิารและนักวชิาการ  ตั้งแตเริ่มหลักสตูรไปใชจน
สิ้นสุดการดําเนินงาน 
  3. การประเมินหลักสูตร  ในการจัดทําหลักสูตรตาง ๆ ผูจัดทําหลักสูตรจะตองศึกษาขอมูล
ตาง ๆ อยางกวางขวางเพื่อที่จะสามารถกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร  กําหนดเนื้อหาสาระ  
ตลอดจนประสบการณการเรียน แตอยางไรก็ตามผูจัดทําหลักสูตรก็ตองไมลืมในเรื่องของการ
ประเมินผลหลักสูตรเชนกนั  ซ่ึงการประเมินผลหลักสูตรก็คือ กระบวนการของการกําหนด  รวบรวม
และประมวลขอมูลที่มีประโยชนเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจ (Ornstein; &  Hunkins.1993: 326)  
  ดังน้ัน  การประเมินหลักสูตร  จึงหมายถึง  กระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณคาของ
หลักสูตร  ทัง้ในดานประสิทธิภาพของหลักสูตร  การบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  เพ่ือนําผลที่
ไดมาใชประกอบการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีกวา (สันต  ธรรมบํารุง 2527: 138-139; รุจิร  ภูสาระ. 
2545: 143) 
 จุดมุงหมายของการประเมินผลหลักสตูร  
 ทิศนา  แขมมณี (2537: 134) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินผลหลักสตูรไวดังน้ี 
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  1.  เพ่ือหาคุณคาของหลักสูตรนั้น  โดยดูวา  หลักสูตรที่จัดขึ้นสามารถสนองตาม
วัตถุประสงคที่หลักสูตรนั้นตองการหรือไม 
  2.  เพ่ือตัดสินวา  การวางเคาโครงและรปูแบบระบบของหลักสูตร  ตลอดจนการ
บริหารงานและการสอนตามหลักสูตร  เปนไปในทางทีถู่กตองแลวหรือไม 
  3.  เพ่ือดูผลวา  ผลผลิตคือผูเรียนนั้นเปนอยางไร 
 จากจุดมุงหมายดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา  การประเมินหลักสตูรจะตองตอบคําถาม 2 
ประการดวยกนัคือ  หลักสูตร  รายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดพัฒนาหรือจัดทําขึ้นน้ันได
ใหผลตามทีป่รารถนาหรือไมและจะปรับปรุงหลักสูตรนั้นอยางไร 
 การประเมินผลหลักสตูรโดยคํานึงถึงชวงเวลาของการประเมินจะสามารถแบงออกไดเปน 
2 ประเภท ไดดังน้ีคือ (สุพัฒน  สุกมลสันต; และคนอื่น ๆ. 2537: 165; ธํารง  บัวศรี. 2542: 330-
332; Ornstein; & Hunkins. 1993: 330-331) 
 1. การประเมินยอยหรือการประเมินผลระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation) การ
ประเมินผลประเภทนี้กระทําระหวางที่โครงการยังไมสิ้นสุดหรือระหวางที่ทําหลักสตูรยังไมเสร็จหรือ
ยังทําการสอนไมจบหนวยการเรียน การประเมินผลอาจทําเปนระยะในเรือ่งเดียวกันหรือในเรื่อง
ตางกันก็ได 
 จุดมุงหมายของการประเมินประเภทนี้คอื  การปรับปรุงสิ่งที่กระทําอยูใหดีขึ้น  โดยไม
ปลอยไวจนกระทั่งเสร็จงาน  ในกรณีของหลักสูตรการประเมินผลจะดําเนินไปทุกขั้นตอนของการ
จัดทําหลักสูตร  ตั้งแตการกาํหนดจุดมุงหมายไปจนถึงการกําหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตรและเม่ือ
ไดหลักสูตรตนแบบแลวกจ็ะมีการประเมนิผลตอไปอีกที่เรียกวา  การทดลองนํารองและการทดลอง
ภาคสนาม 
 ความหมายของการประเมินยอยยังครอบคลุมถึงการประเมินผลการเรียนการสอนในชั้น
เรียนดวย  เปนการควบคุมการปฏิบตัิงาน  ซ่ึงชวยใหทั้งผูเรยีนและผูสอนไดทราบจุดดอยและ
จุดเดนของตนเองและสามารถนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขสิ่งที่บกพรองใหหมดไป 
 2. การประเมินผลรวมหรือการประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ (Summative Evaluation)  
เปนการประเมินผลหลักสูตรหลังจากที่นําหลักสูตรไปใช  จุดมุงหมายของการประเมินประเภทนี ้คือ  
การพิจารณาตัดสินวาหลกัสูตรที่จัดทําขึน้มีประสิทธิผลหรือไม  มีอะไรที่ตองปรับปรุงแกไข  การ
ประเมินผลรวม  จึงเปนการประเมินผลที่มุงปรับปรุงแกไขเปนสวนรวมและมีขอบเขตการประเมินที่
ครอบคลุม   
 วิชัย  ดิสสระ (2535: 116) ไดกลาวไววา การประเมินผลหลักสูตรโดยคํานึงถึงชวงเวลา
สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท  คือ 
  1. การประเมินผลหลักสูตรกอนการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ เปนการประเมินหลกัสูตร
หลังจากไดวางแผนพัฒนาหลักสตูรแลว เพ่ือเปนการตรวจสอบคณุภาพของหลักสูตรฉบับรางและ
องคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร  โดยใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร  ดานเนื้อหา  ดานกระบวนการ
เรียนการสอนและการวัดผล 



 104 

  2. การประเมินผลหลักสูตรระหวางการนําหลักสูตรไปปฏิบตัิ เปนการประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพหรือคุณคาของหลักสตูร  โดยพิจารณาวิเคราะหดูวา  ตัวหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่กําลังปฏิบตัอิยูน้ันเปนอยางไร มีขอบกพรองหรือจุดออนของการปฏิบัติ
อยางไร เพ่ือนักพัฒนาหลักสูตรจะไดนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขหลักสตูรใหมีคุณภาพ  
  3. การประเมินผลหลักสตูรหลังจากนําหลักสตูรไปปฏบิัติ เปนการประเมินหลักสูตรใน
ชวงเวลาที่หลกัสูตรไดถูกนาํไปใชแลว โดยการหาประสิทธภิาพในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร  
กระบวนการนําหลักสูตรไปใช กระบวนการเรียนการสอนและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน  
โดยอาศัยแบบสอบชนิดตาง ๆ   เปนเครือ่งมือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัผลการเรียนของผูเรียน  ความ
คิดเห็นของผูเรียน ผูสอน  ผูปกครอง ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลที่เกีย่วของกับการใชหลกัสูตร
ทั้งทางตรงและทางออม 
 รูปแบบการประเมินหลกัสตูรของ ไทเลอรหรือรูปแบบที่ยึดจุดประสงคเปนหลัก  
(ธํารง บัวศรี. 2542: 333-334)   
 ไทเลอรผูซ่ึงจัดทํารูปแบบการประเมินน้ีมีแนวคิดวา  การศึกษาเปนกระบวนการของ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบ 3 อยาง  คือ  จุดประสงค  ประสบการณการเรียนรูและผลการ
เรียนรู  ความสัมพันธน้ีนิยมเรียกกันวา “วงจรของไทเลอร”  ในทัศนะของไทเลอรการประเมินผล
หลักสูตร คือ  การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกบัผูเรียนวาเปนไปตามจุดประสงคหรือไม  ซ่ึง
ผลสัมฤทธิ์น้ัน  หมายถึง  ความรู  ทักษะและเจตคต ิ ดังภาพประกอบตอไปน้ี 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7  แสดงรูปแบบการประเมินผลของไทเลอร 
 

 ที่มา: ธํารง  บัวศรี. (2542). ทฤษฎีหลักสูตร: การออกแบบและการพัฒนา.พิมครั้งที่ 2. 
หนา 333.  
 
 การประเมินผลของไทเลอรมุงเฉพาะความสัมพันธระหวางจุดประสงคกับผลสัมฤทธิ์ การ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์จากประสบการณใชวิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเปรียบ 
เทียบพฤติกรรมที่กําหนดไวในจุดประสงคกับพฤติกรรมที่ตรวจสอบได ซ่ึงเปนการประเมินผลรวม  
สําหรับวธิีการที่ใชในการประเมินผลน้ันมีหลายวธิีเชน การสังเกตพฤตกิรรม  การทดสอบผลสัมฤทธิ์  
การสัมภาษณและการตอบแบบสอบถาม 

จุดประสงค 

ประสบการณการเรียนรู มีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ 
(ข) 

(ก) (ค) 
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จากรูปแบบการประเมินผลของไทเลอร จะเห็นไดวา รูปแบบดังกลาวไมไดแสดงแตเพียง
ความสัมพันธระหวางจุดประสงคกับผลสัมฤทธิ์เทานั้น แตยังแสดงวามีความสัมพันธระหวาง
จุดประสงคกับประสบการณและระหวางประสบการณกับผลสัมฤทธิอี์กดวย  ดังน้ันถาจะตองการให
ครบวงจรก็จะตองตรวจสอบทั้งจุดประสงคและประสบการณ  ไมใชตรวจสอบผลสัมฤทธิ์อยางเดียว   
อยางไรก็ตามถายึดตามรปูแบบของไทเลอร  จุดมุงหมายหลักของการประเมินผลจะอยูที่วา  ผลของ
การตรวจสอบเปนไปตามทีก่ําหนดไวแตเดิมหรือไม  เปนการเปรียบเทียบสิ่งที่กาํหนดขึ้นไวกบัสิ่งที่
กระทําจริง 

เครื่องมือและเทคนิคในการประเมิน 
  การประเมินหลักสูตรมีวิธใีนการประเมินไดหลายวิธีไดแก (รุจิร ภูสาระ. 2545: 155) 
  1.  การใชแบบสอบถาม  เปนวิธทีี่ดีที่สุดที่จะทําใหรูวา  คนคิดอยางไร  รูสึกอยางไร  
ทาํไมจึงรูสึกอยางนั้น  การใชแบบสอบถามตามปกติไมมีรูปแบบตายตัว  ดังน้ันผูใชจึงพิจารณาวาจะ
ตองการขอมูลแบบใด  แบบสอบถามสามารถใชกับคร ู นักเรียน  ผูบริหาร 
  2.  การสัมภาษณ เปนการสนทนาโดยมีจุดมุงหมายระหวางผูคน ดังน้ันผูสัมภาษณจึง
ตองสรางความคุนเคยกับผูถูกสัมภาษณ เพ่ือลวงเอาความจริงจากคําตอบ จุดดอยของการ
สัมภาษณคือ  ผูสัมภาษณไดรับการวิพากษวิจารณวามีความเปนอัตนัยสงู ดวยเหตุน้ีเองผูสัมภาษณ
จึงควรระมัดระวังประเด็นในการสัมภาษณและเนื้อหาที่จะสัมภาษณ  รวมทั้งวิธีการบันทึกขอมูลจาก
การสัมภาษณ 
  3. การใชมาตรสวนประมาณคา การประมาณคาอาจนํามาใชในการตัดสินการปฏิบัติ
ของผูเรียน แตผูประเมินก็ควรระวังปญหาทีอ่าจเกิดขึ้นจากการใชมาตราสวนประมาณคาดวย  
รวมทั้งความลําเอียงของผูประเมินทั้งทางบวกและทางลบ  โดยปกติมาตราสวนประมาณคามักใชใน
การประเมินผูสอน  ผูเรียนและการประเมินตนเอง 
  4. การสังเกตในหองเรียนอยางเปนระบบ การสังเกตใชสําหรับการพิจารณาพฤติกรรม
เฉพาะอยางทีป่รากฏ   ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูกับจุดประสงคในการประเมิน 
  5.  การบันทึกพฤติกรรม  การบันทึกพฤติกรรมเปนการบรรยายเหตุการณที่สงัเกต  
โดยผูสังเกตบนัทึกสิ่งที่เขาไดสังเกต  โดยการบันทึกจะกระทําทันทีเม่ือมีเหตุการณเกิดขึ้น  ซ่ึงมี
ผลดีที่เปนขอมูลจริงและมีการตีความหมายแยกตางหากออกมา 
  6. การทดสอบความสามารถโดยใหเขียนตอบ  เปนการวัดผลการปฏิบัตขิองผูเรียน  
โดยผูประเมินเปนผูดําเนินการ   สวนใหญจะเปนการวดัผลสัมฤทธิ์หรือความถนัดทางการเรียน 
  7.  การใหเขยีนตอบโดยรายงานตนเอง  วิธีน้ีรวมถึงการสํารวจความสนใจ  แบบวัด
เจตคติ  การตอบแบบสอบถาม  แตไมใชเปนการทดสอบจริง ๆ โดยไมตองดูวาผลการปฏิบตัทิี่ดี
ที่สุดคืออะไร แตผูประเมินจะนํามาใชในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสนใจหรือเจตคติของ
นักเรียนหรือของครู 
 จากการศึกษาเอกสารตําราเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรที่ผานมา จะพบวา การ
ประเมินผลหลักสูตรสามารถแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภทดวยกันคือ การประเมินผล
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หลักสูตรกอนการนําหลักสูตรไปปฏบิัต ิ (Pre Evaluation) การประเมินยอยหรือการประเมินผล
ระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation)  การประเมินผลรวมหรือการประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้น
โครงการ (Summative Evaluation)  และแบงเปน 2 ลักษณะดวยกนัคือ  1.  การประเมินผลผูเรียน  
ซ่ึงเปนการพิจารณาผลสัมฤทธิข์องผูเรียน ซ่ึงผลสัมฤทธิ์จะเปนเครือ่งชี้ใหเห็นวาหลักสูตรที่จัดขึ้นมา
น้ันมีความถูกตองตามสภาวะตาง ๆ หรือไมเพียงใด 2.  การประเมินผลตวัหลักสูตร  ซ่ึงเปนการ
ประเมินผลเพือ่จะไดทราบถงึผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทีไ่ดนํามาใชกับผูเรียนซึ่งผลการประเมินจะได
นํามาใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรทีต่องกระทําอยางตอเน่ือง   
 ดังน้ันในการศึกษาวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยจะดําเนินการประเมินหลักสตูรเสริมที่ผูวิจัยไดพัฒนา 
ขึ้นทั้งในสวนของการประเมินโครงรางหลักสูตรในชวงกอนและหลังการนําหลักสูตรไปใชและการ
ประเมินสมรรถภาพของผูเรียน  ทั้งในดานความรู  ทักษะและเจตคต ิ   โดยในการประเมินโครงราง
หลักสูตรผูวิจัยจะยึดรูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler) หรือรูปแบบทีย่ึดจุดประสงคเปนหลัก 
ซ่ึงแตละชวงของการประเมินจะมีรายละเอียดดังน้ีคือ   
 การประเมินหลักสูตรเสริมกอนการนําหลักสูตรไปใช จะเปนการประเมินองคประกอบของ
หลักสูตรเสริมวามีความสอดคลองเหมาะสมและถูกตองตามหลักการพัฒนาหลักสูตรและจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรหรือไม  เพียงใด โดยการใหผูรู  ผูเชี่ยวชาญหรือผูที่เกี่ยวของเปนผูประเมิน  เครื่องมือ
ที่ใชในการประเมิน ไดแก แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร
เสริม การประเมินหลักสูตรเสริมภายหลังจากการนําหลักสูตรไปใช จะเปนการประเมินการใช
หลักสูตรเสริมและการประเมินสมรรถภาพของผูเรียน  เครื่องมือที่ใชในการประเมินการใชหลักสูตร
เสริม ไดแก แบบประเมินความเหมาะสมในการใชหลักสูตรเสริมและแบบสัมภาษณความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอหลักสูตรเสริม  สวนในดานการประเมินสมรรถภาพของผูเรียนนั้น  ผูวิจัยจะประเมิน
สมรรถภาพทางดานความรูทักษะและเจตคติทั้งกอนและหลังการนําหลักสูตรไปใช  เครื่องมือที่ใชใน
การประเมินจะประกอบดวย  แบบประเมินความรู  ทักษะและเจตคติ  แบบประเมินผลการปฏิบัต ิ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและแบบทดสอบแบบอัตนัย (รุจิร ภูสาระ. 2545: 155)   
  หลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพ 
 หลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพ  เปนหลกัสูตรที่เนนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรยีนไดทดลอง
ปฏิบัต ิ  ศกึษา  สํารวจสภาพแวดลอมของตน  ซ่ึงจะกอใหเกิดแนวคิดใหมและอํานาจในการ
เปลี่ยนแปลง (McKenzie. 1995: 2; citing Fennel. 1990. Editorial in Competence and 
Assessment. pp.2) หลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพจึงเปนหลักสูตรที่มีแนวคิดพื้นฐานมาจาก 3 ทฤษฎี
ดวยกันคือ ทฤษฎกีารตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ทฤษฎีการเรียนเพื่อรอบรู  
ทฤษฎีการวัดแบบ  อิงเกณฑ  ซ่ึงมุงเนนที่ความสามารถในการปฏิบตัิของผูเรียน  รวมทั้งการพฒันา
ความสามารถดานตาง ๆ ตามเกณฑที่กําหนดไว  มากกวาการแสดงออกถึงการมีความรูเทานั้น  
 ลักษณะสําคญัของหลักสูตรนี้คือ  การจัดการศึกษาโดยการใชสมรรถภาพเปนฐานนั้นจะ
แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและทางเลือกที่หลากหลาย  (Finch; & Crunkiton. 1989: 241)  ดังน้ัน
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ลักษณะที่สําคญัของหลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพ  คือ จะเปนหลักสตูรที่มีเกณฑการจบหลักสูตรของ
ผูเรียน จึงทําใหโครงสรางของหลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพ จะตองแสดงใหเห็นถึงเกณฑ
ความสามารถที่ตองการใหผูเรียนมีหรือเกิดขึ้นกับผูเรียน  ซ่ึงประกอบดวยความรู  ทักษะและเจตคติ
ในเรื่องนั้น โดยองคประกอบเหลานี้จะถกูกําหนดใหมีความตอเน่ืองกัน  ดังน้ันในการจัดการเรียน
การสอนจึงตองกําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่ตองใหเกิดขึ้นกับผูเรียน นอกจากนั้นผูที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนและผูเรียนตองรบัรูถึงจุดมุงหมายดังกลาวและเกณฑในการวัด
และประเมินผลอยางชัดเจนดวย 
 จะเห็นวาหลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพจะทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะและความสามารถที่จะ
นําความรูไปประยุกตใชกบังานไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้หลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพยังเปน
หลักสูตรทีเ่หมาะสมตอการนําการเรียนรูจากการปฏิบตัิไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนอีกดวย 
 ขั้นตอนการออกแบบหลักสตูรแบบอิงสมรรถภาพ 
   การออกแบบหลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพ จะมีลักษณะการจัดเรียงเน้ือหาและมวล
ประสบการณใหกับผูเรียน  โดยยึดหลักสมรรถภาพที่ผูเรียนควรจะมีในหลักสตูร  เริ่มจากการ
กําหนดจุดหมาย  เน้ือหาสาระ  กิจกรรมการเรียนการสอนและวธิีการประเมินผลตามลําดับ (สุธาสินี  
บุญญาพิทักษ. 2545: 119-121; อางอิงจาก  ปราณี   สังขะตะวรรธน; และสิริวรรณ  ศรีพหล. 2536. 
ประมวลสาระชุดการพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธทีางการสอน  หนวยที่ 1-2: หนา 119-123) 
  1.  การกําหนดจุดมุงหมาย  ผูออกแบบหลักสตูรตองกําหนดวากลุม เปาหมายที่จะ
สรางหลักสูตรใหน้ันเปนผูเรยีนกลุมใดเพือ่จะไดทําการศึกษาวิเคราะหสมรรถภาพของกลุมเปาหมาย
ดังกลาวใหสอดคลองกับหลกัสูตรตอไป  โดยจุดมุงหมายดังกลาวจะตองกําหนดใหครอบคลุมกับ
สมรรถภาพที่ตองการพัฒนา 
   1.1 การวิเคราะหสมรรถภาพที่ตองการใหผูเรียนไดรับ  เริ่มจากการนิยาม
สมรรถภาพใหชัดเจนวาหมายถึงอะไร  ประกอบดวยอะไรบาง  อยางไรก็ตามสิ่งที่จัดใหกบัผูเรียน
น้ันควรจะครอบคลุมสมรรถภาพ  ทั้งทางดานความรู  ทักษะและเจตคต ิ
   1.2  การวิเคราะหความสามารถที่มีอยู  ผูเรียนในระดับตาง ๆ อาจมีพ้ืนความรู
หรือมีสมรรถภาพอยูแลว  ผูออกแบบหลกัสูตรจะตองวเิคราะหวาผูเรียนหรือกลุมเปาหมาย  มีความ 
สามารถพื้นฐานมากนอยเพียงใด  หรือวิเคราะหวากอนที่กลุมเปาหมายจะมารับการศึกษาหรือการ
ฝกอบรมนั้น  มีสมรรถภาพในดานนั้น ๆ อยูในระดับใด 
   1.3 การระบุสมรรถภาพที่ตองการพัฒนา ในขั้นน้ีนักพัฒนาหลักสูตรจะไดราย 
ละเอียดเกี่ยวกับสมรรถภาพ 2 ชุด คือสมรรถภาพมาตรฐานทีต่องการใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพ
หลังจากที่จบหลักสูตรนั้น ๆ กับสมรรถภาพหรือความสามารถที่ผูเรียนมีอยูแลว แลวนําสมรรถภาพ
ทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน  เม่ือไดขอแตกตางแลวนํามาจัดลําดับ  ซ่ึงผลที่ไดจะแสดงใหเห็นความ
จําเปนในการพัฒนา  ซ่ึงผลลัพธจากความแตกตางดังกลาวก็คือสมรรถภาพที่ผูออกแบบหลกัสูตร
จะตองนําไปกาํหนดเปนวัตถุประสงคของหลักสูตร  เพ่ือพัฒนากลุมเปาหมายตอไป 
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  2.  การกําหนดเนื้อหาและมวลประสบการณ      จะกําหนดจากสมรรถภาพที่จะให
ผูเรียนเกิด   เม่ือกําหนดมวลประสบการณไดแลว  จะนํามาจัดลําดับกอนหลัง  แลวเขียนออกมาเปน
คําอธิบายรายวิชาตอไป 
  3. การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  หลังจากไดมวลประสบการณที่ตองการจัด
ใหกับผูเรียนแลว  ก็จะกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงจากแนวคิดของ
หลักสูตรประเภทนี้จะมุงเนนความสามารถของผูเรียนเปนหลัก  ดังน้ันกิจกรรมการเรียนการสอนจึง
ใหความสําคญักับการใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  
  4.  การกําหนดวิธีวัดและประเมินผล  หลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพนี้  ควรระบุวิธีการ
วัดและประเมนิผลความสามารถของผูเรียนอยางชัดเจน  มักจะวัดผลโดยใหความสําคัญกับผูเรียน  
ในแนวการปฏิบัติงานมากกวาการทดสอบในเชิงผลสมัฤทธิ์  และควรคํานึงถึงเจตคตขิองผูเรียนที่
เปลี่ยนแปลงไปดวย 
 จะเห็นไดวา  ในการจัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพนั้น  เปนการจัดการ
เรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับคุณลักษณะของผูเรยีนที่ตองการใหเกิดขึ้นภายหลังที่ผานหลกัสูตร
แลว  ซ่ึงคุณลักษณะนั้นกค็ือ  สมรรถภาพที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนและสมรรถที่ผูเรียนตองการจะ
พัฒนาตนเอง  ดังน้ันผูเรียนจึงสามารถตัดสินใจเลือกกิจกรรมการเรียนรู  ใหสอดคลองกับความ
ตองการและความสนใจของตนเองได โดยอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย  จึงทําใหหลักสูตร
แบบอิงสมรรถภาพมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เน่ืองจากผูเรียน
สามารถรับผดิชอบและมีอิสระในการแสวงหาความรูดวยตนเองได 
 นอกจากนั้นแลว  จากการศึกษาแนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเสริมและการพัฒนา
หลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพ ดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรจะประกอบ 
ดวยขั้นตอนหลักสําคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและการกําหนดจุดมุงหมายของ
หลักสูตร  2. การสรางหลักสูตรหรือการรางโครงรางหลักสูตร  3. การตรวจสอบประสิทธิภาพของ
หลักสูตร   4. การประเมินผลหลักสตูร   
 ประกอบกับการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม พบวา 
วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล (2544) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณในกระบวนการพยาบาล โดยมีหลักการของหลักสูตรคือ  การเรียนรูที่ผสมผสาน
ระหวางการเรยีนรูที่ผูเรียนเปนผูกระทํา  การเรียนรูแบบมีสวนรวม การเรียนรูแบบชี้นําตนเองที่
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  โดยมีรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอนดังน้ีคือ   
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาและวเิคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  เปนการเก็บขอมูลจากการศึกษา
เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ  และการจัดกลุมสนทนาจากผูบรหิารและอาจารยพยาบาล  เพ่ือ
กําหนดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาล  ซ่ึงไดผลสรุปวา  ทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาลยังขาดอยูและควรไดรับการพัฒนา   
 ขั้นตอนที่ 2  การสรางหลักสูตรเสริม  เปนการพัฒนาโครงรางหลักสูตรเสริมใหสอดคลอง
กับขอมูลพ้ืนฐานในหลักสูตรเสริม  ประกอบดวย  หลักการเหตุผล  แนวคิดพื้นฐานในการพฒันา
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หลักสูตรเสริม  วัตถุประสงคของหลักสตูรเสริม  โครงสรางของหลักสุตรเสริมซ่ึงประกอบดวย 6 
หนวยการเรียนรูและใชวธิีสอน 4 วิธี  ไดแก  การทดสอบสมมติฐานซ้ํา  กรณีตัวอยาง  การสรางขอ
โตแยงและการถามคําถาม 
 ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร  เปนการนําโครงรางของหลักสูตรที่
ปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมตวัอยาง  ซ่ึงเปนนักศึกษาพยาบาลชั้นปที ่3 จํานวน 48 คน  รูปแบบการ
ทดลองใชแบบสุมเพ่ือแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  พบวา  ทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาลหลังการทดลองใชหลกัสูตรเสริมของกลุมทดลองสูงกวา
ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาลของกลุมควบคุมและสูงกวากอนการ
ทดลองใชหลกัสูตรเสริม  
 ขั้นตอนที่ 4  การปรับปรุงแกไขหลักสตูรเสริม  เปนการประเมินการทดลองใชหลักสูตร
เสริมโดยผูเรียน  เม่ือสิ้นสุดการสอนในแตละหนวยการเรียน  โดยใหผูเรียนประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตรเสริมเกี่ยวกับเน้ือหา  วิธีสอนและกิจกรรม  สื่อการเรียนการสอนและขอเสนอแนะ  ซ่ึง
พบวา  ทุกองคประกอบมีความเหมาะสม  สวนการปรับปรุงหลกัสูตรเสริมควรมีการเพิ่มตัวอยาง  
และเพิ่มเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมมากขึ้น  นอกจากนี้ยังพบวาหลักสูตรเสริมสามารถนําไปใชใน
การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณาณในกระบวนการพยาบาลที่สอดคลองกับหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑติไดอยางดียิ่ง 
 ชวลติ  ชูกาํแพง (2546) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรซอมเสริมทักษะเบื้องตนในการ
เรียนรูสําหรับเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูระดับประถมศึกษา  พบวา ทักษะเบื้องตนในการเรียนรูเปน
ทักษะแรกเริ่มที่จําเปนซ่ึงเกดิขึ้นระหวางขัน้นําเขาและขัน้กระบวนการตามทฤษฎีการเรียนรู  ถา
หากเด็กมีปญหาเกี่ยวกับทกัษะดังกลาวจะสงผลตอปญหาในการเรยีนรูในระดับที่รุนแรง ดังน้ันการ 
ศึกษาวิจัยครัง้น้ีจึงมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรซอมเสริมทักษะเบื้องตนในการเรียนรูดวย
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฏีการเรยีนรูสําหรับเด็กที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น และทดสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรในครั้งน้ีจะประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังน้ีคือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  แบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ 1.  การศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ  2.  การศึกษาสภาพปญหาและความตองการจากผูปกครองและเด็กที่มี
ปญหาในการเรียนรู  3. การศึกษาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู  
พบวา  ยังไมมีแนวทางทีช่ัดเจนเกี่ยวกบัการจัดหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู   การ
รับรูที่มีอยูในวงจํากัด  รวมทั้งการขาดรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสกัดกั้นปญหา
ของเด็กเหลานี้  ผูวิจัยนําผลดังกลาวมาเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามขั้นตอนทีส่ะทอนทฤษฎีการเรียนรูสําหรับเด็ก  ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอนคอื  ขั้น
นําเขา  ขั้นกระบวนการ  ขัน้การจําและขัน้การแสดงออก 
 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีปญหาในการเรยีนรู  โดยมุงซอมเสริม
ทักษะเบื้องตนในการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย 3 ทักษะที่สําคัญ คือ  1. ทักษะดานกระบวนการรับรู 
2. ทักษะดานภาษา  และ  3. ทักษะดานความรูความจํา  ผานการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรโดย
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ผูเชี่ยวชาญ 4 คน  ทั้งในดานความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตร  ตลอดทั้งการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบหลักสูตร หลักสูตรที่ไดเปนหลักสูตรซอมเสริมมุงการจัด
กิจกรรมตามสภาพปญหาของเด็กเปนหลัก  สามารถยืดหยุนเพ่ือความหมาะสมและสอดคลองกับ
เด็กที่มีปญหาที่แตกตางกัน 
 ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใชหลักสูตรกบันักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 อนุบาล
กันทรวิชัย  อําเภอกันทรวชิัย  จังหวัดมหาสารคาม  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 14 
คนที่ผานกระบวนการคัดแยกแบบสํารวจปญหาในการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมและผลงาน
นักเรียน  ตรวจสอบประสทิธิภาพของหลักสูตรโดยใชการทดลองแบบกลุมตัวอยางกลุมเดียวทดสอบ
กอนและหลังการทดลอง  พบวา  ผูเรียนมีทักษะดานกระบวนการรับรูและทักษะเบื้องตนดาน
ภาษาไทยและทักษะเบื้องตนดานความรูความจําภายหลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและติดตามผลหลักสตูร จากการประชมุสัมมนาหลงัทดลองใช
หลักสูตร  พบวา  ผูปกครองสวนใหญพึงพอใจกับระดับทักษะเบื้องตนในการเรียนรู  ซ่ึงอยูในระดับ
ปานกลางถึงมาก และมีความเหน็วาโรงเรียนควรจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองในระดับมากที่สุด  
กิจกรรมจากหลักสูตรชวยเพิ่มโอกาสพบปะพูดคุย  แลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวางผูปกครอง  ทํา
ใหเกิดความเขาใจอันดี  พรอมทั้งความรวมมือหาแนวทางการแกไขปญหามากขึ้น 
 ปรียานุช  สถาวรมณี (2548)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียน  การวิจัยครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือพัฒนากิจกรรมใน
หลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียน และเพื่อตรวจสอบประสิทธภิาพ
ของกิจกรรมในหลักสูตรเสรมิโดยมีรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอนดังน้ีคอื   
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาและวเิคราะห
ขอมูลพ้ืนฐานที่นํามาใชพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของ
นักเรียน โดยศึกษาจากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การพัฒนากิจกรรมใน
หลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียนจะประกอบดวยสาระ 3 ประการคือ 
1. หลักเอกัตบุคคล  2.  หลักประชาธิปไตย  และ3.  หลักการปฏิบตัิ  เปนหลักการพัฒนากิจกรรม
ในหลักสูตรเสริม  โดยสอดแทรกยุทธศาสตรการมีสวนเกี่ยวของของนักเรียนใน 3 ลักษณะไดแก    
1. การมีอิสระ  2. การแสดงความคิดเห็น  3. การสื่อสาร  บนพ้ืนฐานของทฤษฏกีารมีสวนเกี่ยวของ
ของนักเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของ
นักเรียน  ขั้นตอนนี้เปนการเขียนโครงรางกิจกรรมในหลักสูตรเสริมใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงวเิคราะห แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเสริมที่เนนสาระและกระบวนการ 
พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหและหลกัการพัฒนากิจกรรมนักเรียน  ที่สอดแทรกยุทธศาสตรการมี
สวนเกี่ยวของของนักเรียน ซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้นคือ  ขั้นที่ 1 การสรางโครงรางกิจกรรมในหลักสูตร
เสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียน  ขั้นที่ 2  การตรวจสอบความเหมาะสมและ
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ความสอดคลองของโครงรางกิจกรรมในหลักสูตรเสริมและขั้นที่ 3 การสรางเครื่องมือวัดทักษะการ
คิดเชิงวิเคราะหและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวัด 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมในหลักสูตรเสริม (ครั้งที ่ 1) ใน
ขั้นตอนนี้ผูวิจัยนํากิจกรรมในหลักสูตรเสรมิที่พัฒนาแลวมาดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
กิจกรรมในหลักสูตรเสริม โดยมีขั้นตอนดังน้ีคือ  ขั้นที่ 1 ประชุมปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมใน
หลักสูตรเสริมกับผูบริหารและครูฝายกิจกรรม  ขั้นที่ 2 สัมภาษณผูบริหารและครฝูายกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนชวงชัน้ที่ 2  ในลักษณะการวิพากษและเสนอแนะเรื่องความรูความเขาใจในหลักการพัฒนา
กิจกรรมในหลักสูตรเสริมทีส่อดแทรกยุทธศาสตรการมสีวนรวมเขาไปในทุกสวนของกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4  การปรับปรุงแกไขกิจกรรมในหลักสูตรเสริม  ผูวิจัยไดดําเนินการแกไข
กิจกรรมในหลักสูตรเสริมจากการสัมภาษณผูบริหารและครูฝายกิจกรรมพัฒนานักเรียนชวงชั้นที่ 2 
ภายหลังการประชุมเชิงปฏบิัติการการพฒันากิจกรรมในหลักสูตรเสรมิเพ่ือใหไดกิจกรรมในหลักสูตร
เสริมฉบับปรบัปรุง  พรอมที่จะนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ของโรงเรียนแมฟาติมา
ตอไป 
 ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมในหลักสูตรเสรมิ (ครั้งที่ 2)  ผูวิจัยนํา
กิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหฉบับปรบัปรุงที่ผานการประชุมปฏบิัติการ
กับผูบริหารและครูฝายกิจกรรมพัฒนานักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในขั้นตอนที่ 3 ทดลองกับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 และประเมินทักษะการคิดเชิงวิเคราะหชวงกอนและหลังการทดลอง
กิจกรรมในหลักสูตรเสริม 

  ในการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตรเสริมในครั้งน้ีน้ัน ผูวิจัยมีวัตถุประสงค
เพ่ือที่จะศึกษากระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของระดับชั้นของกลุม 
เปาหมายในหลักสูตร ดังน้ันผูวิจัยจึงศึกษากระบวนการในพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา  
นอกจากนี้ยังพบวา  กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรจะประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนคือ  การศึกษา
และวเิคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  การสรางหลักสูตรเสริม  การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร  การ
ปรับปรุงแกไขหลักสตูรเสรมิ (วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล. 2544; ชวลติ  ชูกําแพง. 2546; ปรียานุช  
สถาวรมณี. 2548)  นอกจากนั้นแลว  ในดานการพัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) จากการศึกษารายงานการวิจัย พบวา โจนส (Jones. 2002) ไดศึกษาเกี่ยวกับ 
การบูรณาการสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)  ในหลักสูตรฝกอบรมใหกับครูใหม โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับนักศึกษาครทูีเ่พ่ิงจะสําเร็จ
การศึกษาหรอืที่เรียกวาครใูหม  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยคือ  นักศึกษาครทูีส่ําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีจากมหาวทิยาลัยอูแบน  ประเทศออสเตรเลยี  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูเรียน คือ  แบบรายงาน
ตนเองและใชเวลาในการฝกอบรมครูใหมรวมทั้งสิ้น 20 สัปดาห   

จากผลการวิจัย พบวา เน้ือหาสาระที่จําเปนตอการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูใหมจะประกอบดวยเนื้อหาที่เกีย่วของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพ่ือการศึกษา  การใชอินเทอรเน็ต  มัลติมีเดีย   เครือ่งมือที่ใชในการสืบคบคนขอมูล  การวิเคราะห
หัวขอเรื่องและการเชื่อมโยงหัวขอตาง ๆ เขาดวยกัน  การสืบคนและการแสวงหาความรูบน
อินเทอรเน็ต  การอาน  เขียน  และการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  โดยในการจัดเนื้อหาสาระ
ใหกับผูเรียนจะคํานึงถึงกลุมของผูเรียนและความแตกตางของผูเรียนดวย  แตถึงแมวาเนื้อหาสาระ
จะเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรฝกอบรมอยูแลวกต็าม  แตผูอบรมจะตองบูรณาการทั้งเนื้อหาและ
กิจกรรมในการฝกอบรมในทุก ๆ หนวยการเรียนรูใหมีความเหมาะสม  โดยทั้งเนื้อหาวิชาและ
กิจกรรมการเรียนรูและคุณลักษณะของผูเรียนจะตองมีความสัมพันธกัน  ในหลักสูตรฝกอบรมควรมี
กิจกรรมการเรียนรูที่บรรจุปญหา  สภาพแวดลอม  สถานการณหรือบริบท  ในการเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม   ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  ผูเรียนสามารถพัฒนาและประยุกตใชความรู
และทักษะตาง ๆ ในการแกปญหาได  โดยประเด็นปญหาจะตองมีความชัดเจน  ในดานของการ
ประเมินผลพบวา  การประเมินผลจะตองมีความชัดเจนและมีการประเมินทั้งในสวนของผูอบรมและ
ผูเขารับการอบรมดวย โดยพิจารณาจากผลงานของผูเขารับการอบรมและควรใชการประเมินผลตาม
สภาพจริงดวยเครื่องมือที่มีความหลากหลาย 

นอกจากนี้จากผลการวิจัยยังพบวา  ประสบการณเดิมและเจตคตติอการใชคอมพิวเตอรจะมี
ผลตอการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวยและในอนาคตขางหนา  
การพิจารณารับนักศึกษาครูเขาทํางาน  คุณลักษณะหนึ่งที่สําคัญของครูใหมคอื  ทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  น่ันแสดงใหเห็นวาจะตองมีการพัฒนาทักษะ เทคนิคการ
เรียนรูเกี่ยวกบัคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อยางจริงจัง  โดยครูใน
ทุกระดับชั้นจะตองมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการเรียนการสอน  การแสวงหาความรูของ
ครูใหมากขึ้น  เน่ืองจาการใชเทคโนโลยีสาสนเทศอยางเหมาะสม  จะทําใหครสูามารถเขาถงึขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและยังเปนการพัฒนาทักษะดานการสอนของครู  ซ่ึงครูสามารถ
นําไปใชในชั้นเรียนไดดวย 
 ยินและแทค (Yin; & Tak. 2005) ไดศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  ใหกับนักศึกษาครู    โดยในการวิจัยครั้งน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  
สําหรับนักศึกษาครูสาขามัธยมศึกษา  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ  นักศึกษาครูสาขา
มัธยมศึกษาในสถาบันการผลิตครูของฮองกง  ในการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการนํามาใชในการ
พัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยพบวาในสภาวะปจจุบัน  เทคโนโลยีสารสนเทศกําลังไดรับความสนใจและถูก
นํามาใชในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะในสังคมที่ยอมรับวาโรงเรียนคือ  แหลงผลิตคนออกไปสู
ตลาดแรงงานและในขณะที่ตลาดแรงงานกําลังตองการบุคคลที่มีความรู  ความสามารถทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังกลาว  ผูสอนจําเปนตองมีสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศดวยและผูวิจัยยังพบวา   

1.  ครูมัธยมศึกษาจะตองเปนบุคคลที่มีความรู  ความสามารถทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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2.  มีความจําเปนและความตองการครูมัธยมศึกษาที่มีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกเปนจํานวนมาก 

3.  ครูในโรงเรียนมัธยมจะตองมีความรู  ทักษะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 
ดังน้ันหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจึงประกอบดวยหนวยการเรียนรูที่สําคัญ 3 หนวยการเรียนรู

ดวยกันคือ 
1.  หลักสูตรและวธิีสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีวตัถุประสงคเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพภาพ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเนื้อหาจะประกอบดวย 
 1.1  การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับหลักสตูรและการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรยีน

มัธยม 
 1.2  ทักษะการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในชั้นเรียน  ความปลอดภัย  กฏเกณฑ

และเง่ือนไขการใชคอมพิวเตอร 
 1.3  คุณลักษณะและแรงจูงใจของผูเรียนในการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

พัฒนากรอบแนวคิดเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.4  แผนการสอนและวธิีสอนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1.5  การออกแบบเครื่องมือในการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใชพรสวรรคและ

ความสามารถของผูเรียนประกอบการพิจารณา 
2. การเลือกหัวขอการเรียนรูและการนําสูบทเรียนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศมวีัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการกําหนดยุทธศาสตร  การสรางสรรค  การเรียนรูกับสิ่งแวดลอมดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเนื้อหาจะประกอบดวย 

 2.1  การพัฒนาทักษะและการแกปญหา 
 2.2  ยุทธวธิีการสอนบนเวบ็และความสมัพันธเชื่อมโยงของหัวขอการเรียนรูกับเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ต 
 2.3  การประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศดวยแฟมผลงาน 
 2.4  การสรางสรรคและการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศกบัสิ่งแวดลอม 
3.  การสนับสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรียน  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ในการมีสวนรวมและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน  โดยเนื้อหาจะประกอบดวย 
 3.1  การสรางทีม  การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงาน 
 3.2  การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรียน 
 3.3  บทบาทของครูผูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมและการพัฒนา

สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 3.4  สภาพปจจุบันของเทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบทั้งทางดานบวกและลบ 

 3.5  ทิศทางของเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยสินทางปญญาและซอฟแวรในโรงเรียน 
 การจัดการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนจะมีการออกแบบบนพืน้ฐาน

ของคุณลักษณะของผูเรียน ทฤษฎกีารเรียนรูในปจจุบันและความตองการของโรงเรียนและชุมชน  
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โดยมาตรฐานและความเชื่อม่ันจะเกิดจากการที่นักศึกษาครูแสดงความสามารถในการสอนไป
พรอมๆ กับกิจกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนและการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 ในดานของการพัฒนาสมรรถภาพครูหรือการผลิตครู  พบวา  หลักสูตรการผลิตครูหรือ
หลักสูตรฝกอบรมครูควรเปนหลักสูตรทีใ่หความสําคัญกับการพัฒนาครูทั้งในเรื่องความรู ทักษะและ
เจตคติ โดยเนื้อหาในหลักสูตรควรเปนเนื้อหาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่
ครูสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนได และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรควร
มุงเนนในเรื่องการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ  การสรางทีมและการทาํงานรวมกัน สวนการประเมินผล
ผูเรียนควรใชการประเมินผลตามสภาพจริงที่มีความหลากหลาย(Jones. 2002; Yin; & Tak. 2005) 
 
สรุปแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
 จากหัวขอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  ผูวิจัยไดเลือกประเด็นที่มีความสําคัญและ
สอดคลองไปเปนแนวทางในการกําหนดสวนตาง ๆ ขององคประกอบหลักสตูรเสรมิดังตอไปน้ี 
 1. หลักสูตรเสริม   
  หลักเกณฑของหลักสูตรเสริม 
   ไพเออรโต (Piirto. 1994: 376-377)  ไดกําหนด 5 ประการสําคัญสาํหรับหลักสตูร
เสริมไวดังน้ี 
   1. หลักสูตรเสริมควรอยูบนพ้ืนฐานของคณุลักษณะการเรียนรู   น่ันคือ  
ความสามารถของผูเรียนจะพิจารณาจากความสามารถในการเรียนรู  ความสามารถในการคิดเชงิ
สรางสรรค   และการคิดวเิคราะห  ดังน้ันหลักสูตรเสรมิจึงเปนหลักสูตรที่มีลักษณะหลักสูตรขยาย
ออกหรือเพ่ิมเนื้อหาตามลักษณะการเรียนรูของผูเรียน  โดยพิจารณาทั้งความกวางและความลึกของ
เน้ือหา 
   2.  หลักสูตรเสริมควรมีความนาเชื่อถือในเชิงวิชาการ  ไมใชหลักสตูรที่มีเน้ือหา 
งาย ๆ และไมควรละเลยองคความรูอ่ืน ๆ  
   3.  หลักสูตรเสริมควรเปนสหวิทยาการ  ที่ประกอบดวยหลากหลายวิชา  เชน  
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศาสตร 
   4.  หลักสูตรเสริมควรมุงเนนสําคัญ 6 ประการ  ดังน้ีคือ 
     4.1  มุงเนนความสัมพันธสวนบุคคล 
     4.2  มุงเนนวทิยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี 
     4.3  มุงเนนหลักการและเหตุผลทางวิชาการ 
     4.4  มุงเนนการปรับตวัและการสรางสังคมใหม 
     4.5  มุงเนนการพัฒนากระบวนการทางปญญา 
     4.6  มุงเนนวธิีการเขาใจอยางแทจริง 
   5.  หลักสูตรเสริมควรมีความสมดุล  มีความบูรณาการและมีความหมาย 
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 หลักการสําคญัของหลักสูตรเสริม  คือ  วิธีสอนที่จะทําใหบรรลุเปาหมายทั้งทางดาน
กระบวนการและเนื้อหา  โดยเปาหมายทางกระบวนการจะหมายถึง  การที่ผูเรียนสามารถพัฒนา
กระบวนการหรือทักษะตาง ๆ ได  ในดานเปาหมายทางเนื้อหา  หมายถึง  เน้ือหาในรายวิชา  
โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ  สามารถนําไปใชในการพัฒนากระบวนการหรือทกัษะได (Davis; & 
Rimm. 1994: 123) 
 หลักสูตรเสริมจะมีลักษณะทีส่ําคัญคือ (Texas Agricultural Extension Service: Online) 
   1. เปนหลักสตูรที่เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  
ซ่ึงกอใหเกิดรูปแบบที่หลากหลาย 
   2.  เปนการพัฒนาทักษะชีวติทั้งในดาน  การติดตอสื่อสาร  การตัดสินใจ  การ
ทํางานเปนทมี  การเรียนรูตลอดชีวติ  และการเรียนรูจากสิ่งแวดลอม 
   3.  เปนพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรมและมุมมองในดานบวก  วัฒนธรรมที่
หลากหลายและการปฏิสัมพันธ 
   4. เปนหลักสตูรที่ออกแบบขึ้นจากความตองการขั้นพ้ืนฐานของผูเกีย่วของและ
ผูเชี่ยวชาญ 
  จุดประสงคของหลักสูตรเสรมิ   
   ในดานจุดประสงคของหลักสูตรเสริม การจัดทําหลักสูตรเสริมจะมีจุดประสงค
สําคัญ 8 ประการดังน้ี 
   1.  การลงทุนเพ่ือผลตอบแทนทางการจัดการศึกษา  ซ่ึงเปนความตองการขั้น
พ้ืนฐานที่สําคญั  โดยการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสมากมาย 
   2.  การเตรียมผูเรียนสูชีวติจริงในระบอบประชาธิปไตย  โดยการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาอยางตอเน่ือง 
   3.  การเพิ่มปริมาณการเปนตัวของตัวเอง  โดยการเปนนายตนเองจากการไม
สามารถควบคุมตนเองในสงัคมได 
   4.  การเรียนรูความรวมมือทางสงัคม  โดยการสงเสริมใหเห็นคุณคาการ
แสดงออกโดยตนเอง 
   5.  การเพิ่มความสนใจของผูเรียน โดยการเพิ่มโอกาสใหผูเรียนเปนผูใหมากกวา
เปนผูรับอันเปนการเพิ่มจํานวนผูเรียนในการไดรับประโยชนจากการจัดการศึกษา 
   6.  การพัฒนาขวัญกําลังใจ  โดยการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษาและความผูกพันตอสถานศึกษาดวย 
   7.  การสนับสนุนกฎระเบียบ  โดยการใหนักเรียนเปนผูตั้งกฎระเบียบมาตรฐาน
ของตน ซ่ึงหลักสูตรจะประกอบดวยกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
กฎระเบียบตาง ๆ ในโรงเรียนในระดับที่สงูขึ้น 
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   8.  การคนพบและการพัฒนาคุณภาพและความสามารถพิเศษ  โดยการใหโอกาส
ผูเรียนคนพบและพัฒนารวมกับกลุมเพ่ือน  อันเปนแนวพัฒนาใหผูเรียนมีความรบัผิดชอบและเปน
พลเมืองดี 
  องคประกอบของหลักสูตรจะประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 ประการ กลาวคือ   
(Tyler. 1949: 96; Taba. 1962: 422-426) 

   1.  จุดมุงหมาย (Objective) 
   2.  เน้ือหาวิชา (Content) 

   3.  ประสบการณการเรียน (Learning Experiences) 
   4.  การประเมินผล (Evaluation) 
 ในดานกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรพบวา การพัฒนาหลักสูตรจะประกอบดวย 3 
ขั้นตอนที่สําคญัคือ 1. การวางแผนหลักสูตร  2.  การนําหลักสูตรไปใช  3.  การประเมินผลหลักสูตร  
ซ่ึงในแตละขัน้ตอนมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  1.  การวางแผนหลักสูตร  เปนการจัดทําหรือยกรางหลักสูตร  เปนการดําเนินงานใน
ระยะแรกของการพัฒนาหลักสูตร  โดยมีกิจกรรมที่สําคัญคือ  การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  การ
กําหนดจุดมุงหมาย  การกําหนดเนื้อหาวิชาและประสบการณการเรียนรู  การกําหนดการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู (วิชัย  ดิสสระ. 2535: 3; กาญจนา  คุณารักษ. 2540: 308; สุนีย  ภูพันธ. 
2546: 180; ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539: 78; อํานาจ  จันทรแปน. 2532: 57)   
  2. การนําหลักสูตรไปทดลองใช  เปนขัน้ตอนที่สําคญัในการพัฒนาหลักสูตรเพราะเปน
การนําจุดมุงหมายของหลักสูตร เน้ือหาวิชาและประสบการณการเรียนรูและการประเมินผูเรียนที่คัด
สรรอยางดีแลวไปสูผูเรียนหรือการนําหลักสูตรที่สรางขึ้นไปสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียน  เพ่ือให
ผูเรียนไดบรรลุตามเปาหมายที่กาํหนดไวและเรียนไดอยางมีประสิทธภิาพ  โดยการนําหลักสูตรไป
ใชจะประกอบดวยขั้นตอนทีส่ําคัญคือ   ขัน้การเตรียมการใชหลักสตูร  ขั้นดําเนินการใชหลักสตูรขั้น
การติดตามและประเมินผลการใชหลักสตูร (Beauchamp. 1975: 164;  สงัด  อุทรานันท. 2532: 
260; สุนีย  ภูพันธ. 2546: 221) 
   1. ขั้นการเตรยีมการใชหลกัสูตร ในการเตรียมการใชหลักสูตรเปนขัน้ตอนที่สําคญั  
เพราะการนําหลักสตูรใหมเขามาแทนที่หลักสตูรเดิมจะสําเร็จลุลวงไดดวยดีกต็อเม่ือไดมีการเตรยีมการ
เปนอยางดี  นับแตการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรตามหลักการทฤษฎีของหลักสตูร การทําโครงการ
และวางแผนการศึกษานํารองเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตรหรือการทดลองใชหลักสูตร  การ
ประเมินโครงการศึกษาทดลอง  การประชาสัมพันธหลักสตูรและการเตรียมบคุลากรที่เกีย่วของใน
การใชหลักสตูร 
   2. ขั้นดําเนินการใชหลักสตูร  การนําหลักสูตรไปใชเปนการเปลี่ยนแปลงหลักสตูร
ไปสูการสอน  การใชหลกัสตูรจะมีงานหลกั 3 งานคือ 
    2.1  การบริหารและบริหารหลักสูตร  ซ่ึงไดแก  การจัดครูเขาสอนตาม
หลักสูตร  การบริการวัสดุหลักสูตร  การบริการหลักสตูรภายในโรงเรียน 
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    2.2  การดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ซ่ึงไดแก  การปรับปรุง
หลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น  การจัดทําแผนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
    2.3 การสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร ซ่ึงไดแก  การจัดงบประมาณ  
การใชอาคารสถานที่ การอบรมเพิ่มเตมิระหวางการใชหลักสตูร  การจัดตั้งศูนยวชิาการเพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร 
   3. ขั้นการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร   เปนกระบวนการทํางานรวมกัน
เพ่ือใหคําแนะนําชวยเหลือครูในการดําเนินการใชหลกัสูตรไดอยางถูกตอง  ซ่ึงประกอบดวย    การ
นิเทศติดตามการใชหลักสตูรในโรงเรียนและการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
  3.  การประเมินหลักสูตร  จากการศึกษาเอกสารตําราเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 
จะพบวา  การประเมินผลหลักสูตรสามารถแบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภทดวยกันคือ การ
ประเมินผลหลักสูตรกอนการนําหลักสูตรไปปฏิบตัิ (Pre Evaluation) การประเมินยอยหรือการ
ประเมินผลระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation)  การประเมินผลรวมหรือการประเมนิผลเม่ือ
เสร็จสิ้นโครงการ (Summative Evaluation) (วิชัย  ดิสสระ. 2535: 116; สุพัฒน   สุกมลสันต; และ
คนอ่ืน ๆ. 2537: 165; Ornstein; & Hunkins. 1993: 330-331; ธํารง บัวศรี. 2542: 330-332) และ
แบงเปน 2 ลกัษณะดวยกนัคือ  1. การประเมินผลผูเรียน ซ่ึงเปนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
ซ่ึงผลสัมฤทธิจ์ะเปนเครื่องชี้ใหเห็นวาหลกัสูตรที่จัดขึ้นมานั้นมีความถูกตองตามสภาวะตางๆ หรือไม  
เพียงใด 2. การประเมินผลตวัหลักสตูร  ซ่ึงเปนการประเมินผลเพื่อจะไดทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรทีไ่ดนํามาใชกับผูเรียนซึ่งผลการประเมินจะไดนํามาใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่
ตองกระทําอยางตอเน่ือง   
 หลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพ 
  หลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพ เปนหลักสูตรทีเ่นนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรยีนได
ทดลองปฏิบัต ิ  ศึกษา  สํารวจสภาพแวดลอมของตน  ซ่ึงจะกอใหเกิดแนวคิดใหมและอํานาจในการ
เปลี่ยนแปลง (McKenzie. 1995: 2; citing Fennel. 1990. Editorial in Competence and 
Assessment. pp.2) 
  การออกแบบหลักสูตรเสริมแบบอิงสมรรถภาพ เปนการจัดเรียงเน้ือหาและมวล
ประสบการณใหกับผูเรียน  โดยยึดหลักสมรรถภาพที่ผูเรียนควรจะมีในหลักสตูร  เริ่มจากการ
กําหนดจุดหมาย  เน้ือหาสาระ  กิจกรรมการเรียนการสอนและวธิีการประเมินผลตามลําดับ (สุธาสินี  
บุญญาพิทักษ. 2545; อางอิงจาก  ปราณี  สังขะตะวรรธน; และ  สิริวรรณ  ศรีพหล. 2536.ประมวล
สาระชุดการพัฒนาหลักสูตรและวทิยวธิีทางการสอน  หนวยที่ 1-2. นนทบุรี: หนา 119-123) 
  1. การกําหนดจุดมุงหมายผูออกแบบหลักสูตรตองกําหนดวากลุมเปาหมายที่จะสราง
หลักสูตรใหน้ันเปนผูเรียนกลุมใด เพ่ือจะไดทําการศึกษาวิเคราะหสมรรถภาพของกลุมเปาหมาย
ดังกลาวใหสอดคลองกับหลกัสูตรตอไป    
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   1.1  การวิเคราะหสมรรถภาพที่ตองการใหผูเรียนไดรับ   
   1.2  การวิเคราะหความสามารถที่มีอยู   
   1.3  การระบุสมรรถภาพที่ตองการพัฒนา 
  2.  การกําหนดเนื้อหาและมวลประสบการณ   จะกําหนดจากสมรรถภาพที่จะให
เกิดขึ้นแกผูเรยีน เม่ือกําหนดมวลประสบการณไดแลว  จะนํามาจัดลําดับกอนหลัง แลวเขยีนออกมา
เปนคําอธิบายรายวิชาตอไป 
  3. การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  หลังจากไดมวลประสบการณที่ตองการจัด
ใหกับผูเรียนแลว  ก็จะกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงมุงเนนความสามารถ
ของผูเรียนเปนหลัก ดังน้ันกิจกรรมการเรียนการสอนจึงใหความสําคัญกับการใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  
  4. การกําหนดวิธวีัดและประเมินผล หลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพนี้  ใหความสําคญักับ
ผูเรียนในแนวการปฏิบัติงานมากกวาการทดสอบในเชิงผลสัมฤทธิ ์

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม   สามารถนํามาวิเคราะห
ตามองคประกอบของหลักสูตรเสริมได  ดังตารางตอไปน้ี 

 
ตาราง 5  แสดงแนวคิดและรปูแบบการพัฒนาหลกัสตูรทีนํ่าไปประยุกตใชในการพัฒนาหลกัสตูรเสริม 

 

องคประกอบหลักสูตรเสริม  
แนวคิดและ
รูปแบบ 

 
ประเด็นที่นํามา

ประยุกตใชในการพัฒนา
หลักสูตรเสริม 

หลักการ 
และ

จุดมุงหมาย 

เน้ือหา กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน 

ประเมินผล 

1.  สมรรถภาพ
ที่ตองการพัฒนา
และลักษณะของ
หลักสูตรที่
เหมาะสมและ
แนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร: 
หลักสูตรแบบอิง
สมรรถภาพ  
McKenzie. 
1995: 2; citing 
Fennel. 1990: 

1.  มุงเนนการพัฒนา 
ทักษะ ความรู และเจตคต ิ
2.  การจัดการศึกษาแบบ
ทดลองปฏิบัต ิ ใหผูเรียน
ไดศึกษา  สํารวจ  ทดลอง
ในสภาพแวดลอมของตน 
3.  มุงเนนความสามารถ
ในการปฏิบตัไิด 
 4.  การจัดการเรียนการ
สอนเนนความสามารถใน
การนําความรูไป
ประยุกตใช 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

องคประกอบหลักสูตรเสริม  
แนวคิดและ
รูปแบบ 

 
ประเด็นที่นํามา

ประยุกตใชในการพัฒนา
หลักสูตรเสริม 

หลักการ 
และ

จุดมุงหมาย 

เน้ือหา กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน 

ประเมินผล 

2, Finch & 
Crunkiton. 
1989: 241) 

5.  การจัดการเรียนการ
สอนมุงเนนการเรียนรูจาก 
การปฏิบัต ิ
6.  ใหความสาํคัญกับการ
ประเมินการปฏิบัติงาน
มากกวาการทดสอบในเชิง
ผลสัมฤทธิ ์
7.  กําหนดเนื้อหาตาม
สมรรถภาพที่ตองการ
พัฒนา 
8.  เม่ือกําหนดมวล
ประสบการณไดแลวนํามา
จัดลําดับกอนหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

  
  

 
 

 

2. หลักสูตร
เสริม  
ไพเออรโต
(Piirto.1994: 
376-400; 
Davis & 
Rimm. 1994: 
123; Texas 
Agricultural 
Extension 
Service: 
Online) 
 

1.  คุณลักษณะของผูเรียน
พิจารณาจาก
ความสามารถในการ
เรียนรู   การคิดเชิง
สรางสรรคและการคิด
วิเคราะห  และเน้ือจะมี
ความกวางและลึก
มากกวาหลักสูตรปกต ิ
2. มีความนาเชื่อถือในเชิง
วิชาการ  โดยไมละเลย
องคความรูอ่ืน  
3. เน้ือหาเปนแบบสห
วิทยาการ  ทีห่ลากหลาย 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

องคประกอบหลักสูตรเสริม  
แนวคิดและ
รูปแบบ 

 
ประเด็นที่นํามา

ประยุกตใชในการพัฒนา 
หลักสูตรเสริม 

หลักการ 
และ

จุดมุงหมาย 

เน้ือหา กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาหรือหลายหัวขอ  
4.  มุงเนนทั้งเนื้อหาวิชา
และทักษะกระบวนการ 
5. โครงสรางเนื้อหาหรือ
กิจกรรมตาง ๆ  สามารถ
นําไปใชในการพัฒนา
กระบวนการหรือทักษะได 
6.  พัฒนาทักษะการ
ติดตอสื่อสาร  การตัดสินใจ  
การทํางานเปนทีม  การ
เรียนรูตลอดชีวิต 
7. มีการออกแบบหลักสตูร
จากความตองการของ
ผูเกี่ยวของและผูเชี่ยวชาญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 จากแนวคิดเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม  การพัฒนาหลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพ
ดังกลาว สรปุไดวา หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ูจะประกอบดวยองคประกอบหลัก  4 องคประกอบดวยกันคือ  หลักการ
และจุดมุงหมาย  เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล ซ่ึงแตละองคประกอบจะมี
รายละเอียดดังตอไปน้ีคือ (Piirto. 1994: 376-400; Tyler. 1949: 96; Taba. 1962: 422-426, 
McKenzie. 1995: 2; citing Fennel. 1990: 2, Finch; & Crunkiton. 1989: 241) 
 1. จุดมุงหมายของหลักสูตร  ลักษณะของหลักสูตรที่เหมาะสมและแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตร  
  1.1 จุดมุงหมายของหลักสูตรหรือสมรรถภาพที่ตองการพัฒนา หลักสูตรเสริมเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวชิาชีพ
ครู มีจุดมุงหมายของหลักสูตรเพ่ือเสรมิสรางสมรรถภาพทั้งทางดานความรู ทกัษะและเจตคติทาง 
บวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดย 
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  ความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง  ความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่นักศึกษาวิชาชีพครไูดเรียนรูมา  รวมทั้งขอมูลขาวสาร
และความเขาใจของนักศึกษาที่มีตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ซ่ึงจะประกอบดวย 
เน้ือหา สาระทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สถาปตยกรรมขอมูล 
เทคโนโลยีการสื่อสารและการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ 

ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง ความสามารถใน
การปฏิบัติงานโดยใชความรูและความชํานาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
ซ่ึงเกิดจากการฝกฝนและปฏิบตัิมาเปนอยางดีจนเกิดความชํานาญ ประกอบดวยทักษะดาน  

  1.  การแสวงหาความรู  
  2.  การสรางผลิตภัณฑความรู 

    3.  การจัดเก็บและการคนคืนความรู 
  4.  การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
  5.  การบูรณาการความรู 
  6.  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  

 เจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง คุณลักษณะสวน
บุคคล ซ่ึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลใหแสดงออกถึงการเห็นคุณคา  เห็นประโยชน  สนใจ  
ใสใจ มุงม่ัน โดยนกัศึกษาที่มีเจตคติที่ทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
จะแสดงออกดังตอไปน้ี 

  1.  สนใจ ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 
   2.  ฝกฝนและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนสม่ําเสมอ  
   3.  สรางสรรคผลงานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   4.  พยายามแกปญหาที่เกิดขึ้นขณะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   5.  มีความมั่นใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  1.2  ลักษณะของหลักสูตรที่เหมาะสมและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  
   1. พัฒนาทั้งทางดานความรู ทักษะ และเจตคติทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) พรอม ๆ กันและมีความกวางและลกึมากกวาหลักสูตรปกต ิ
   2.  มุงเนนการนําความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ไป
ประยุกตใชในการแสวงหาความรู  การสรางความรู  การจัดเก็บและการคนคืน  การถายทอดและ
การใชประโยชนจากความรู 
   3.  พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ
   4.  คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรยีนสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และผูที่เกีย่วของ 
   5.  พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและการปฏิสัมพันธ 
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 2.  การกําหนดเนื้อหาในหลักสูตร 
  1.  เน้ือหาถูกกําหนดตามความรู  ทักษะและเจตคตทิีต่องการพัฒนา  ซ่ึงกรอบของ
เน้ือหาจะประกอบดวยเนื้อหา  สาระทั่วไปเกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สถาปตยกรรมขอมูล  เทคโนโลยีการสื่อสารและการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บ 
  2.  เน้ือหาเปนแบบสหวทิยาการ  ประกอบดวยเนื้อหาที่หลากหลายหรือหลายหัวขอ
และบูรณาการรวมกับองคความรูอ่ืน ๆ  อยางสมดุล 
  3.  จัดเรียงเน้ือหาตามลําดับขั้นตอนอยางเหมาะสม 
 3.  รูปแบบกจิกรรมการเรียนการสอน 
  1. เลือกและจัดประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับความรู 
ทักษะและเจตคติทีต่องการพัฒนา 
  2. มุงเนนการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ การเขาถึง  การจัดการ  การบูรณาการ  การ
ประเมินและการสรางสรรค   
  3.  สรางการปฏิสัมพันธและกิจกรรมกลุม 
  4. ใชภาษาและพฤติกรรมในการเสริมสรางพลังอํานาจ 
 4.  การประเมินผลหลักสตูร   ผูวิจัยจะประเมินหลักสูตรทั้งกอนและหลังการใชหลกัสูตร 
สวนการประเมินผลสัมฤทธิข์องผูเรียน   ผูวิจัยมีแนวทางในการประเมินดังน้ี 
  1.  การประเมนิผลผูเรียนจะประเมินตามจดุมุงหมายหรือคุณลักษณะที่ตองการใหเกิด
กับผูเรียนดวยเครื่องมือที่หลากหลาย 
  2.  ใหความสาํคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติมากกวาการทดสอบในเชิงผลสัมฤทธิ ์
 จากการประเมินผลดังกลาวจะเห็นไดวา  เปนการประเมินผลจากการเรียนรูและการปฏิบัติ
ไดของผูเรียน  โดยผูวิจัยจะทําการประเมนิใน 2 สวนดวยกัน  คือ  การประเมินตวัผูเรียนและการ
ประเมินหลักสูตรทั้งกอนและหลังจากการนําหลักสูตรไปใช 

จากการสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรเสรมิสามารถ
นํามาแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของแนวคิดดังกลาวกับองคประกอบของหลักสูตรเสริมไดดังภาพ 
ประกอบตอไปนี้ 
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ภาพประกอบ  8  แสดงความสัมพันธระหวางแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรกับองคประกอบของ 

          หลักสูตรเสริม 
 

สมรรถภาพที่ตองการพัฒนา 
 ความรู  ทักษะและเจตคติทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  ลักษณะของหลักสูตรที่เหมาะสมและแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตร  คือ  
1. พัฒนาทั้งความรู  ทักษะ  และเจตคติทางดานไอซีที  
2.  มุงเนนความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใช  
3.  มุงเนนทักษะกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
4.  คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ 
5.  พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและการปฏิสัมพันธ 

องคประกอบหลักสูตรเสริม 

 
 

 
 
 

หลักการและจุดมุงหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 

 
 
 
 
 

การประเมินผล 

การกําหนดเนื้อหาในหลักสูตร 
1.  เนื้อหาถูกกําหนดความรู ทักษะ  และเจตคติที่ตองการพัฒนา  มี
ความกวางและลึกมากกวาหลักสูตรปกติ 
2. เนื้อหาเปนแบบสหวิทยาการ  มีการบูรณาการอยางตอเนื่อง 
3. จัดเรียงเนื้อหาตามลําดับขั้นตอนอยางเหมาะสม 

รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เลือกและจัดประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 
และสอดคลองกับความรู ทักษะ และเจตคติที่ตองการพัฒนา 
2. มุงเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ  การเขาถึง  การจัดการ  การบูรณา
การ  การประเมินและการสรางสรรค   
3.  สรางการปฏิสัมพันธและกิจกรรมกลุม 
4. ใชภาษาและพฤติกรรมในการเสริมสรางพลังอํานาจ 

การประเมินหลักสูตร:  ทั้งกอนและหลังการใชหลักสูตร 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน : มีแนวทางในการประเมินดังนี้ 
1.  การประเมินผลจะประเมินตามจุดมุงหมายหรือคุณลักษณะที่
ตองการใหเกิดกับผูเรียนดวยเครื่องมือที่หลากหลาย 
2.  ใหความสําคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติมากกวาการ
ทดสอบในเชิงผลสัมฤทธิ์ 
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8. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต (หมวดวิชาชพีครู) 
 เน่ืองจากหลักสูตรผลติครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเปนหลักสูตรที่มุงเนนกระบวนการผลิตที่มีคณุภาพ  มีความคาดหวังใหไดผลผลิตทีเ่ปนครู
ดี  ครูเกง  มีเจตคตทิี่ดีและศรทัธาตอวชิาชีพครู  มีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ   ดังน้ันในการ
ผลิตครูการศกึษาขั้นพ้ืนฐานจึงตองอาศัยหลักการสรางระบบการผลติครแูนวใหมโดยใชหลักสตูร   
ปริญญาตรี  5  ป   จูงใจนักเรียนที่ดี   เกง  และมีความศรัทธาตอวชิาชีพครูใหเขาศึกษา  เนนการมี
สวนรวมระหวางสถาบันผลิตครู   หนวยงานผูใชครูและสถานศึกษาในชุมชนเปนเครือขายรวมใน
กระบวนการผลิตครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 2548: 1-3) 
 วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือผลิตครูวิชาชีพที่มีความรูทางวิชาการอยางลึกซึ้ง  เชี่ยวชาญและมีอุดมการณ
ในวิชาชีพครดูวยหลักสตูร   การสรางกระบวนการเรียนรูและการฝกปฏิบัตทิี่เขมขน 

  2.  เพ่ือผลิตครูในสาขาทีข่าดแคลนและจาํเปนตอการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  1.  ไดครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวชิาการประกอบดวยมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ 
  2.  ไดครทูี่มีคณุลักษณะตามมาตรฐานวชิาชีพ   มีจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู ประกอบดวย   
จรรยาบรรณตอตนเอง  จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  จรรยาบรรณตอผูรับบริการ  จรรยาบรรณตอผูรวม
ประกอบวชิาชีพ  และจรรยาบรรณตอสงัคม 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 หลักสูตรทีใ่ชในการผลิตครกูารศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐมเปนหลักสูตรปริญญาตรี  5 ป   มีจํานวนหนวยกิตโดยรวมไมต่ํากวา  162  หนวยกิต  จัด
ใหมีการฝกประสบการณวชิาชีพครูและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสตูรไมนอยกวา  1  ป
การศึกษาตอเน่ืองกัน  ตามเกณฑการรับรองปริญญาทางการศึกษาของคุรุสภา    โดยมีโครงสราง
หลักสูตร  ดังน้ี  (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 2548: 7) 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  126  หนวยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 จากการศึกษาวิเคราะหหลกัสูตรของมหาวิทยาลบัราชภัฏนครปฐม  พบวา  มหาวทิยาลัย
มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลกัษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา  ดังตาราง
ตอไปน้ี (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 2548: 5)  
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ตาราง 6 แสดงการวิเคราะหหลักสูตรของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
 

ปที่  1 ปที่  2 ปที่  3 ปที่  4 ปที่  5 
1.  ทักษะทาง 
คอมพิวเตอรเพ่ือ
การสืบคน 
2.  ทักษะการใช
อุปกรณใน
สํานักงาน 
3. ทักษะการใช 
ภาษาเพื่อการ 
สื่อสาร 
4.  ทักษะการอยู 
รวมกัน 
5.  สราง
วิสัยทศันทาง
วิชาชีพ 

1.  ทักษะทาง 
คอมพิวเตอรเพ่ือ
การประยุกตใช 
2.  ทักษะการพูด
ในที่ชุมชน 
3.  ทักษะในการ
ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 
4.  ทักษะในการ
ปรับตวัและการ
แกปญหา 
5.  เปดโอกาสใน
การพัฒนาทาง
วิชาชีพ 
(แสวงหา
เครือขาย
ทางการเรียนรู
วิชาชีพ) 

1.  ทักษะทาง 
คอมพิวเตอรเพ่ือ
การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู 
2.   ทักษะการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนา
ผูเรียน 
3.  ทักษะการ
เปนผูนําอยาง 
สรางสรรค  
4.  เปดโอกาสใน
การประกอบ
อาชีพ(เสนทาง
อาชีพ) 

1.  ฝกอบรมการ
จัดการเรียนรูใน
แบบตาง ๆ  
2.  ทักษะการ
สราง 
บรรยากาศแหง 
เรียนรู 
3.  ทักษะการให 
คําปรึกษา 

นักศึกษาออก 
ปฏิบัติการ 
สอนใน 
สถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานตลอด
ปการศึกษา  
และจัดกิจกรรม
เสริมเพ่ือพัฒนา
ตามความ 
เหมาะสม 

 
 จากขอมูลดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐมไดมีการจัด
หลักสูตรทีเ่กีย่วของกับการพัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
ใหกับนักศึกษาวิชาชีพครู  ทั้งในชั้นปที่ 1 , 2 และ 3 อยางตอเน่ือง  และเม่ือศึกษารายละเอียดของ
รายวิชาทีเ่กี่ยวของกับการประยุกตใชคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึง
ปรากฏอยูใน  หมวดวิชาการศึกษาทัว่ไป  หมวดวิชาเฉพาะดาน  พบวา   
 1.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   
  กลุมวิชาคณติศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มีการจัดการศึกษาในรายวิชา
สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรูและรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทัง้สอง
รายวิชามีลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียนในดานความรู ความเขาใจและความ 
สําคัญของการรูเทคโนโลยสีารสนเทศ  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  ฐานขอมูลอินเทอรเน็ต  การใช
อินเทอรเน็ตเพ่ือการสื่อสาร  การสรางเว็บไซต 
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 2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   
  วิชาการศึกษามีการจัดการศึกษาในรายวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา  โดยรายวิชาดังกลาวมีลักษณะการจัดการศึกษาที่มุง  ใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา  และการปฏิบตัิการออกแบบ การผลิตนวัตกรรม 
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมและสงเสรมิการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู   
 นอกจากนั้นหากพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติสถาบันราชภัฏนครปฐม  พุทธศักราช 
2546  ซ่ึงมีโครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย 4 กลุมวิชา  คือ  กลุมชุดวิชาศกึษาทัว่ไป  กลุมชุด
วิชาชีพครู  กลุมชุดวิชาเฉพาะดาน  กลุมชุดวิชาเลือกเสรี  พบวา  ในดานการเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) กลุมชุดวิชาศกึษาทัว่ไป  จะมุงพัฒนาผูเรียนให
สามารถใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาและการทํางาน  รวมทั้งพัฒนาตนเองและบริหารจัดการ
ชีวติไดอยางเหมาะสม  กลุมชุดวิชาชพีครู  จะมุงเนนใหผูเรียนสามารถพัฒนานวัตกรรมเพือ่การ
เรยีนรู  รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือขายเพือ่พัฒนาวิชาชพีครู  กลุมชุดวิชาเฉพาะดาน  จะมุงใหผูเรียน
สามารถประยกุตความรูไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน เพ่ือใชในการประกอบ
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม   
 จากการศึกษาและวเิคราะหหลักสูตรวิชาชีพครู ในดานของการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  พบวา การจัดการเรียนการสอนเปนไปในลกัษณะการใหความรูเกี่ยวกบัการสืบคนขอมูล  
การประยุกตใชและการพัฒนาสื่อการเรียนรู  ซ่ึงความรูและทักษะเหลานี้เปนสิ่งที่จําเปนและสาํคัญ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาวชิาชีพครู แตอยางไรก็ตาม  นอกจากความรูและทกัษะที่
สําคัญดังกลาวขางตนแลว ยังมีความรูและทักษะอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่ง
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครทูี่จะนําไปใชในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองตอไป  ดังน้ันผูวิจัยจึงเกิด
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สถาปตยกรรมขอมูล เทคโนโลยีการสื่อสาร การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็และพัฒนาทักษะ
การแสวงหาความรู  การสรางผลิตภัณฑความรู  การจัดเก็บและการคนคืนความรู  การแลกเปลี่ยน
ความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน การบูรณาการความรู   และการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และผูวิจัยยัง
เล็งเห็นถึงการใหความสําคญักับการเสริมสรางเจตคติทางบวกตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ของนักศึกษาวิชาชีพครูดวย   

 ขอสรุปที่ไดจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยและการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ  จึงพอจะสรุป
ไดวาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชพีครู 
หมายถงึ ความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพครูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการงานโรงเรียน  การ
พัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงประกอบดวย  ความรู  ทักษะและเจต
คติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  โดย 
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  1.  ความรู  หมายถึง เน้ือหา  สาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่
นักศึกษาวิชาชีพครูไดเรียนรูมา รวมทั้งขอมูลขาวสารและความเขาใจของนักศึกษาที่มีตอเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึงจะประกอบดวย  เน้ือหา  สาระทั่วไปเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สถาปตยกรรมขอมูล เทคโนโลยีการสื่อสาร และการออกแบบการเรียน
การสอนบนเวบ็(กฤษณวรรณ  กิติผดุง. 2541; กระทรวงศึกษาธิการ. 2543; พิเชษฐ  เพียรเจริญ. 
2544; ดาวรัตน  แทนรัตน. 2544; อําแดงจันทร. 2545; ศุภชัย  สุขะนินทร. 2545; กรรณิการ  พิมพ
รส. 2546; โกศล  ดีศีลธรรม. 2546; ชนัญญา  พรหมฝาย. 2546;  ภาคภูมิ รัตนาวิวัฒพงศและอรรถ
กร เกงพล. 2547; กิตต ิ ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง  ครูอุตสาหะ. 2547; ดวงรัตน  อาบใจ. 2547; กิ
ดานันท  มลิทอง. 2548; Rhodes. 1999; Rosenfeld; & Movile. 1998; Kabilan. 2004; Barker. 
2005) 
 2. ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการปฏบิัติงานโดยใชความรูและความชํานาญ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  ซ่ึงเกิดจากการฝกฝนและปฏิบัติมาเปนอยางดี
จนเกิดความชํานาญ  ประกอบดวยทักษะ  ดังน้ี 
  1.  การแสวงหาความรู  
  2.  การสรางผลิตภัณฑความรู 
  3.  การจัดเก็บและการคนคืนความรู 
  4.  การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
  5.  การบูรณาการความรู 
  6.  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  
 (นฤมล  พฤกษศลิป และ พัชรา  หาญเจริญกิจ. 2543; รุงเรือง  ลิ้มชูปฏิภาณ. 2545;     
ใจทิพย  ณ สงขลา. 2547; พรธิดา  วิเชยีรปญญา. 2547; กิดานันท มลิทอง. 2548; วิเชียร  เบญจ
วัฒนาผล. 2548; Nonaka; & Takeuchi. 1995; Anderson; & Plomp. 2000; Watanabe. 2003) 
 3.  เจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง  คุณลักษณะสวน
บุคคล ซ่ึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลใหแสดงออกถึงการเห็นคุณคา  เห็นประโยชน  สนใจ  
ใสใจ มุงม่ันที่จะสรางสรรคงาน โดยนักศึกษาที่มีเจตคตทิางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) จะแสดงออกดังตอไปนี้ 

 3.1  สนใจ ใฝรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 
  3.2  ฝกฝนและปฏบิัติกิจกรรมการเรียนสม่ําเสมอ 
  3.3  สรางสรรคผลงานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  3.4  พยายามแกปญหาที่เกดิขึ้นขณะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  3.5  มีความมัน่ใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 (กฤษณวรรณ  กิติผดุง. 2541; ใจทิพย  ณ สงขลา. 2547; ดวงรัตน  อาบใจ. 2548; 
Kabilan. 2004) 
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 ดานกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมจะประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนคือ  การศึกษา
และวเิคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  การสรางหลักสูตรเสริม  การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร  การ
ปรับปรุงแกไขหลักสตูรเสรมิ (วิจิตรพร  หลอสุวรรณกุล. 2544; ชวลติ  ชูกําแพง. 2546; ปรียานุช  
สถาวรมณี. 2548; Jones. 2002; Yin; & Tak. 2005)   
 ดังน้ันในการพัฒนาหลักสูตรเสริมในครัง้น้ี ผูวิจัยไดเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศึกษาวิชาชพีครู  ทั้งทางดานความรู  ทักษะ
และเจตคต ิ โดยผูวิจัยไดใชแนวคดิเกี่ยวกับการเรียนรูจากการปฏิบัตเิปนแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาและคณุลักษณะทีต่องการใหเกิดกับผูเรียน ในดาน
การประเมินผล ผูวิจัยไดประเมินผลสมรรถภาพของผูเรียนทั้งทางดานความรู  ทักษะและเจตคติ  
และประเมินผลหลักสตูรทั้งกอนและหลังการนําหลักสูตรไปใช   
   
สรุปแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยกีาร
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมีรายละเอียด  ดังภาพประกอบตอไปน้ี 
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ภาพประกอบ 9  สรุปแนวคดิการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน  

        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวชิาชีพคร ู

การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน (ราง) สมรรถภาพทางดานไอซีท ี สัมภาษณเชิงลึก 

สมรรถภาพทางดานไอซีที 
- ความรู  ทักษะและเจตคติ 

ลักษณะและแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรเสริม 

การกําหนดเนื้อหาใน
หลักสูตร 

แนวคิดในการพัฒนา
สมรรถภาพทางดานไอซีที 

รูปแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน: การรูไอซีทีและ
การเปล่ียนแปลงความรู 

การเรียนรูจากการปฏิบัติ 

-  การประเมินสมรรถภาพ
ทางดานไอซีทีของผูเรียน 
-  การประเมินผลหลักสูตร 

องคประกอบหลักสูตรเสริม 
หลักการและจุดมุงหมาย 

1. พัฒนาทั้งความรู  ทักษะและเจตคติทางดานไอซีที  
2.  มุงเนนการนําความรู ทักษะทางดานไอซีทีไป
ประยุกตใช  
3. พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 
4.  คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ 
5. พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง  การนําตนเอง  และ
การปฏิสัมพันธ 

เนื้อหา 
1.เนื้อหาถูกกําหนดตามความรู ทักษะ และเจตคติที่
ตองการพัฒนา  
2. เนื้อหาเปนแบบสหวิทยาการ  มีการบูรณาการ
อยางตอเนื่อง 
3. จัดเรียงเนื้อหาตามลําดับขั้นตอนอยางเหมาะสม 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. เลือกและจัดประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสม
กับผูเรียนและสอดคลองกับความรู ทักษะและเจตคติ
ที่ตองการพัฒนา 
2.  มุงเนนการเขาถึง การจัดการ การบูรณาการ การ
ประเมิน  การสรางสรรคทางดานไอซีทีและการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ 
3.  สรางการปฏิสัมพันธ   กิจกรรมกลุมและการ
เรยีนรูดวยตนเอง 
4.ใชภาษาและพฤติกรรมในการเสริมสรางพลัง
อํานาจ 

การประเมินผล 
-  การประเมินความรู  ทักษะและเจตคติของผูเรียน 
-  การประเมินผลหลักสูตรกอนและหลังการใช
หลักสูตร 

หลักสูตรเสริม
สมรรถภาพ
ทางดานไอซีที 

ตรวจสอบ
คุณภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญ
และแกไข
ปรับปรุง 

หลักสูตรเสริม
ฉบับสมบูรณ 

ทดลองใชและ
แกไขปรับปรุง 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูครั้งน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการในลักษณะของการวจัิยและ
พัฒนา (Research and Development)  เพ่ือมุงเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ใหกับนักศึกษาวชิาชีพครู มีขั้นตอนในการดําเนินการ 4 ขัน้ตอนดังนี้   
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  เปนการศึกษารวบรวมขอมูลพ้ืนฐานทีเ่กีย่วของกับ
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรบันักศึกษาวิชาชีพครู เพ่ือนํา
ขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบของหลักสูตรเสริม โดยแบงออกเปน 4 สวนคือ 
  สวนที่ 1  การศึกษาเอกสาร  งานวิจัยและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบั
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แนวทางในการเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)   
  สวนที่ 2   สํารวจความตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ของนักศึกษาวิชาชพีครู  
  สวนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) ของนักศึกษาวิชาชีพครทูี่สังเคราะหไดจากสวนที่ 1 
โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 
  สวนที่ 4   การศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวกับองคประกอบและแนวคิดเกี่ยวกบัการ
พัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) 
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  
 ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรเสริม  แบงออกเปน 3 สวนคือ 
  สวนที ่ 1  การสรางโครงรางหลักสูตรเสรมิ เปนการสรางหลักสูตรเสริมใหสอดคลอง
กับผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในขั้นตอนที่ 1 
  สวนที ่ 2  การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรเสริม  เปนการนําหลักสูตรเสริมไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลองของโครงรางหลักสูตรเสริม 
  สวนที่  3  การปรับปรุงหลกัสูตรเสริมกอนนําไปทดลองใช 
 ขั้นตอนที่ 3  ทดลองใชหลักสูตรเสริมเพ่ือการตรวจสอบประสิทธภิาพของหลักสูตรเสริมที่
สรางขึ้น  โดยการนําหลักสูตรเสริมไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  แบงออกเปน 2 สวนคือ   
  สวนที่ 1 การทดลองใชหลักสูตรเสริม  เปนการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม  
โดยการนําหลักสูตรเสริมไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง   
  สวนที่ 2  การหาประสิทธิภาพของการใชหลักสูตรเสริม  เปนการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพหลักสูตรเสริมตามเกณฑทีก่ําหนดไว 
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 ขั้นตอนที่  4  การปรับปรุงหลักสูตรเสริม เปนการนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลการ
หาประสิทธิภาพหลักสูตรเสริม  มาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเสริมเพ่ือใหไดหลักสูตรเสริมที่มี
ลักษณะสมบูรณ พรอมนําไปใชเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
สําหรับนักศกึษาวิชาชีพครตูอไป  โดยมีสาระและประเด็นหลัก  ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง  7  แสดงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน  
      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู
 

ขั้นตอน
การวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีการ
ดําเนินการ 

แหลงขอมูล ผลที่ได 

ขั้นตอน 
ที่ 1 การ 
ศึกษา
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

1.  เพ่ือศึกษาเอกสาร  
งานวิจัยและความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับสมรรถภาพที่
จําเปนและแนวทางการ
เสริมสรางสมรรถภาพ
ทางดานไอซีที 
2.  เพ่ือศึกษาความ
ตองการเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานไอซี
ทีของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู 
3. เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับขอมูลที่ไดจาก
สวนที่ 1และ 2   
4. เพ่ือศึกษาเอกสาร  
งานวิจัยเกี่ยวกับ
องคประกอบและรูปแบบ
ของหลักสูตรเสรมิ 
 
 

-  ศึกษา
เอกสารและ
งานวิจัย  
-  การ
สัมภาษณเชิง
ลึก 
 
- การสํารวจ
ความตองการ 
 
 
 
-  การ
สัมภาษณเชิง
ลึก 
 
-  ศึกษา
เอกสาร
งานวิจัย 
 

-  เอกสาร  
งานวิจัย 
 
- ผูเชี่ยวชาญ  
และผูเกีย่วของ
กับการผลติครู
จํานวน 6 คน 
- นักศึกษา
วิชาชีพคร ู
จํานวน 152 
คน 
 
-  ผูเชี่ยวชาญ
และผูเกีย่วของ
กับการผลติครู
จํานวน 9 คน 
-  เอกสาร
งานวิจัย 

- สมรรถภาพ
ทางดานไอซีทีที่
จําเปนและแนวทาง
ในการเสริมสราง
สมรรถภาพ 
 
 
- ความตองการ
เสริมสราง
สมรรถภาพของ
นักศึกษาวิชาชีพคร ู
  
-  ขอสรุปเกี่ยวกับ
สมรรถภาพและ
แนวทางในการ
พัฒนาสมรรถภาพ 
- ขอสรุปเกี่ยวกับ
องคประกอบและ
รูปแบบหลักสตูร 
เสริม 
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ตาราง  7 (ตอ) 
 

ขั้นตอนการ
วิจัย 

วัตถุประสงค วิธีการ
ดําเนินการ 

แหลงขอมูล ผลที่ได 

ขั้นตอนที่ 2 
การสราง
หลักสูตร
เสริม 

1.  เพ่ือรางโครงราง
เอกสารหลักสตูรเสริม
เพ่ือเสริมสราง
สมรรถภาพทางดาน
ไอซีที  
2. เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมและความ
สอดคลองของโครงราง
หลักสูตรเสริม 
 
3.  ปรับปรุงหลักสูตร
เสริมกอนนําไปใช 

- เขียนโครง
รางหลักสูตร
เสริม 
 
 
- ผูเชี่ยวชาญ
ประเมินโครง
รางหลักสูตร 
เสริมและ
ขอเสนอแนะ 

- ผลการศึกษา
ขอมูลพ้ืนฐาน
ในขั้นตอนที่ 1 
 
 
- ผูเชี่ยวชาญ 
6 คน 
 

- โครงรางหลักสูตร
เสริม 
 
 
 
- โครงรางหลักสูตร
เสริมที่ผานการ
ประเมินความ
เหมาะสมและความ
สอดคลอง 

ขั้นตอนที่ 3 
การ
ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร
เสริม 

1. เพ่ือทดลองใช
หลักสูตรเสริมกับกลุม
ตัวอยางนักศกึษา
วิชาชีพคร ู
 
2. เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรเสริมหลังจาก
นําไปทดลองใช 

- ออกแบบ
การทดลอง
เปนแบบกลุม
เดียวทดสอบ
กอนหลัง 
- ประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร
เสริม 

- กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษา
วิชาชีพครู
จํานวน 26 คน  
 
- ขอมูลจาก
การทดลองใช
หลักสูตรเสริม 

-  ผลการประเมิน 
ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรเสริม   
 
 
- หลักสูตรเสรมิที่มี
ความสมบูรณ
เหมาะสม 
 

ขั้นตอนที่ 4  
การปรับปรุง
หลักสูตร
เสริม 

1.  เพ่ือปรับปรุงแกไข
หลักสูตรเสริมใหมี
ความสมบูรณ 

- ปรับปรุง
แกไขเอกสาร
หลักสูตร 
เสริมในสวนที่
บกพรอง 

- ผลการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
หลักสูตร  
เสริมและ
ขอเสนอแนะ 

- หลักสูตรเสรมิที่มี
ความสมบูรณ
เหมาะสม 
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 จากขั้นตอนดังกลาวขางตนสามารถสรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวชิาชีพคร ู ดัง
ภาพประกอบตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10  แสดงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน 
           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู

 
 
 

นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัย  สํารวจความ
ตองการและการสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบยนืยัน 

สรุปขอมูลพ้ืนฐาน 

 
 การกําหนดโครงรางหลักสตูรเสรมิ  โดยการกําหนดสภาพ
และความจําเปน  สมรรถภาพ  เน้ือหา  กิจกรรมการเรยีน
การสอน  สื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 

การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ 

*  นําหลักสูตรไปทดลองใช 
 *  ประเมินผลการใชหลักสตูรเสริม 

ปรับปรุงแกไขหลักสตูรเสรมิจากการทดลองใช
หลักสูตร 

หลักสูตรเสริมฉบับสมบูรณ 
บกพรอง  ปรับปรุง 

บกพรอง  ปรับปรุง 

ขั้นตอนที่ 3 
การตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรเสริม 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาขอมูล

พ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 2 
การสราง

หลักสูตรเสริม 

ขั้นตอนที่ 4 
การปรับปรุง
หลักสูตรเสริม 

*  ศึกษาสมรรถภาพทางดาน ICT ของนักศึกษาวิชาชพีครูจาก
ผูเชี่ยวชาญ  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
*  การสํารวจความตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน ICT 
*  แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
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 การดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาหลกัสูตรเสริมทั้ง 4 ขั้นตอนดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานตอนนี้  เปนการดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลพ้ืนฐานที่
จําเปนตอการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ซ่ึงประกอบดวย  4  สวน คือ 
 สวนที่ 1  การศึกษาเอกสาร  งานวิจัยและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบั
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และแนวทางการเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
 สวนที่ 2   สํารวจความตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ของนักศึกษาวิชาชีพครู  
 สวนที่ 3   สอบถามความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) ของนักศึกษาวิชาชีพครูที่สังเคราะหไดจากสวนที่ 1 และ 2 โดยใช
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก  
 สวนที่ 4   การศึกษาเอกสาร  งานวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบและรูปแบบของหลักสูตรเสริม
เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  (ICT) สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู  
 โดยในแตละสวนมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
 สวนที่ 1 การศึกษาเอกสาร งานวิจัยและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และแนวทางการเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือ
วิเคราะหและสังเคราะหเปนกรอบแนวคดิเกี่ยวกับสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  รวมทัง้สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใช
เทคนิคการสมัภาษณเชิงลกึ (indepth interview) เพ่ือใหไดรายละเอียดที่จําเปนมากที่สุด  ในขั้นนี้มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาเอกสาร งานวิจัยและความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และแนวทางการเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.1  ประชากร  คือ  ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
และผูเกี่ยวของกับการผลิตครู   
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  2.2  กลุมตัวอยาง  คือ  ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) และผูเกี่ยวของกับการผลิตครู  โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง  ไดผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) และผูที่เกีย่วของกับการผลิตครู  จํานวน 6 คน 
 3.  เครื่องมือที่ใชเกบ็รวบรวมขอมูล 
 เครื่องที่ใชในขั้นนี้ เปนแบบสัมภาษณซ่ึงใชคําถามที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประเด็นคําถามเปนแบบปลายเปดที่มีแนวทางการ
สัมภาษณดังน้ี 
  3.1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา อาชพีและสถานทีท่ํางาน  
  3.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสมรรถภาพที่จําเปนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)   เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  3.3  แนวทางการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการติดตอประสานงานกับผูใหขอมูลหลกัและดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง  
 5. การวเิคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการสรางขอสรุปของขอมูล  ดวยการวเิคราะหเน้ือหา
(Content Analysis) จากขอมูลที่เก็บรวบรวมไดและนํามาหาขอสรุปเกี่ยวกบัสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่จําเปน  แนวทางการเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
 สวนที่ 2 การสํารวจความตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ในการดําเนินการวจัิยในขั้นตอนนี้ เปนการสํารวจความตองการเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1.  วัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ในการสํารวจความตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ในครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาจากประชากรซึ่งเปนนักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  ชั้นปที่ 3  ปการศึกษา  2549  จํานวน  152  คน   
 3.  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมครั้งน้ี  ผูวิจัยไดสรางแบบสํารวจความตองการเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีขั้นตอนการสรางดังตอไปน้ี 
  3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
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  3.2   วิเคราะหประเด็นที่สาํคัญเกี่ยวกบัสมรรถภาพทางดานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  ทั้งความรู  ทักษะและเจตคติทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  3.3  สรางแบบสํารวจความตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบเติมคําตอบ
ลงในชองวางเกี่ยวกับความตองการเสริมสรางสมรรถภาพ   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามความตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ของนักศึกษาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ซ่ึง
ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับความตองการเขารวมในหลักสูตรเสรมิ   ความตองการที่จะไดรับ
การเสริมสรางสมรรถภาพ  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลทีนั่กศึกษาตองการ    
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําแบบสํารวจที่ปรับปรุงแกไขใหเปนฉบับสมบูรณแลว ไปเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยาง  โดยผูวิจัยไดดําเนินการติดตอกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง 
 5.  การวิเคราะหขอมูล  
 การวิจัยในขั้นน้ี เปนการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรเสรมิเทานั้น  
ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนนี้ จึงใชสถิตบิรรยายโดยหาคารอยละของความตองการเสริมสราง
สมรรถภาพ  
 สวนที่  3  การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่จําเปน โดยใชเทคนิคการสมัภาษณเชิงลกึ โดยมีจุดประสงค  
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ที่จําเปนสําหรับนักศึกษาวชิาชีพครูที่ผูวจัิยไดทําการสังเคราะหแลวจากสวนที่ 1 และ 
2  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  ในการศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกบัสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่จําเปนสําหรับนักศกึษาวิชาชีพครูที่ผูวิจัยไดทาํการ
สังเคราะหแลว   
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  2.1  ประชากร  คือ  ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
และผูเกี่ยวของกับการผลิตครู 
  2.2  กลุมตัวอยาง  คือ  ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) และผูเกี่ยวของกับการผลิตครู  โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง  ไดผูเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร(ICT) และผูที่เกีย่วของกับการผลิตครู  จํานวน 9 คน 
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 3.  เครื่องมือที่ใชเกบ็รวบรวมขอมูล  
  เครื่องมือที่ใชในขั้นนี้ เปนแบบสัมภาษณซ่ึงใชคําถามที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพ   
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ที่จําเปนสาํหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
  แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาทีไ่ดจากการศึกษาเอกสาร  
งานวิจัยและความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในสวนที่ 1 และ 2 ในขั้นตอนที่ 1  มากําหนดเปนแนวทาง
และกรอบของแบบสัมภาษณและติดตอนัดหมายผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการสัมภาษณ  
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล   
  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดติดตอผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเปนรายบุคคล แลวนัดหมาย  
วัน  เวลาและสถานที่เพ่ือเขาพบและขอสมัภาษณ  
 5.  การวิเคราะหขอมูล 

  ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  โดย
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  มาเรียบเรียงตามประเด็นที่ตองการ  จากนั้นจึงสรุป
ขอมูลที่ได  แลวบันทึกเปนความเรียงตอไป 

 สวนที่ 4  การศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกีย่วกับองคประกอบและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร
เสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพคร ูโดยผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรเสรมิ  หลักสูตรแบบอิง
สมรรถภาพ การเรียนรูจากการปฏิบัติและการวเิคราะหหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ (หมวดวิชาชีพครู) 
เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางประกอบการรางหลักสูตรเสรมิ   
  

ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรเสริม  
 ผูวิจัยนําขอมูลพ้ืนฐานที่ไดมากําหนดแนวทางในการพฒันาหลักสูตรเสริม  เพ่ือเสริมสราง
สมรรถภาพทางดาน (ICT)  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  ใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐานในขั้นตอนที ่
1 ดังน้ันในขั้นตอนการสรางหลักสูตรเสริมจึงไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการแบงออกเปน 3 สวน
คือ  การสรางโครงรางหลักสูตรเสริม  การประเมินโครงรางหลักสูตรเสริมและการปรับปรุงโครงราง
หลักสูตรเสริม 
 สวนที่ 1 การสรางโครงรางหลักสูตรเสริม  
 ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูน้ัน  ผูวิจัยไดนําผลจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในขั้น
ที่ 1 มาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรเสริม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ีคือ   
    1. หลักการและเหตผุลของหลักสูตรเสรมิ โดยกําหนดตามความตองการจําเปนดวย
การพิจารณาจากขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดคณุลักษณะที่ตองการ
ใหเกิดกับนักศกึษาใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา  ผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของ   
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  2.  แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร   โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของหลกัสูตร
เสริมและหลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพและศึกษาหลักการเรียนรูจากการปฏิบัตทิี่สามารถนํามาใชใน
การเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครไูด 
  3. วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดวัตถุประสงค
เพ่ือใหผูเขารบัการฝกอบรมในหลักสูตรเสริมเกิดสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ดังน้ันในการพัฒนาหลักสูตรเสริมในครัง้น้ี   จึงมุงเนนการพัฒนาสมรรถภาพหลัก
ทางดานความรู  ทักษะและเจตคติพรอม ๆ กัน 
  4. โครงสรางของหลักสูตรเสริม ผูวิจัยไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรเสริมให
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรเสริม  โดยจุดมุงหมายของหลักสูตรเสริมคอื  เพ่ือเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือสมรรถภาพที่ตองการพัฒนา
ประกอบดวย ความรู  ทักษะและเจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดย 
  ความรู  หมายถึง เนื้อหา  สาระเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่
นักศึกษาวิชาชีพครูไดเรียนรูมา รวมทั้งขอมูลขาวสารและความเขาใจของนักศึกษาที่มีตอเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึงจะประกอบดวย  เน้ือหา  สาระทั่วไปเกีย่วกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)  สถาปตยกรรมขอมูล  เทคโนโลยีการสื่อสาร  การออกแบบการ
เรียนการสอนบนเวบ็ 
  ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการปฏบิัติงานโดยใชความรูและความชํานาญ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  ซ่ึงเกิดจากการฝกฝนและปฏิบัติมาเปนอยางดี
จนเกิดความชํานาญ  ประกอบดวยทักษะดาน  

2.1  การแสวงหาความรู  

2.2  การสรางผลิตภัณฑความรู 

2.3  การจัดเก็บและการคนคืนความรู 

2.4  การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

2.5  การบูรณาการความรู 

2.6  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  

 เจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง คุณลักษณะสวน
บุคคล  ซ่ึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลใหแสดงออกถึงการเห็นคุณคา  เห็นประโยชน  สนใจ  
ใสใจ มุงม่ัน โดยนักศึกษาที่มีเจตคตทิี่ทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
จะแสดงออกดังตอไปน้ี 

  3.1  สนใจ ใฝรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 
   3.2  ฝกฝนและปฏบิัติกิจกรรมการเรียนสม่ําเสมอ  



 139 

   3.3  สรางสรรคผลงานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   3.4  พยายามแกปญหาที่เกิดขึ้นขณะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   3.5  มีความมัน่ใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 โดยมีกรอบโครงสรางของหลักสูตรเสริมดังน้ี   
 หนวยที ่ 1 บทนํา  (3 ช.ม.) 
 ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ความจําเปนและ
ความสําคัญในการพัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กับการเรียนการสอน   
 หนวยที่ 2   สถาปตยกรรมขอมูล  (6 ช.ม.) 
 แนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูล  ความหมายและลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูล   
การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลและบทบาทของสถาปตยกรรมขอมูลบนเวลิดไวดเวบ็ 
 หนวยที่ 3   เทคโนโลยีการสื่อสาร  (6 ช.ม.)   
 ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร  อินเทอนเน็ต  จดหมายอิเล็กทรอนกิส  การ
ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการแสวงหาความรู   การสรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและการคนคืน
ความรู   การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการบูรณาการความรูและการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการ
แลกเปลีย่นความรู  การสื่อสารกับบุคคลอื่น 
 หนวยที่ 4   การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ  (12 ช.ม.)   
 การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ลักษณะสาํคัญ  ขอดี-ขอจํากัด  การออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนบนเวบ็กับการจัดการเรียนการสอน  การออกแบบการเรียนการสอน  และการประเมิน
การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  
  รวมทั้งสิ้น  27  ชั่วโมง   
 การกําหนดระยะเวลาในกรอบโครงสรางของหลักสูตรเสริมในครั้งน้ีน้ันผูวิจัยไดทําการ 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสมรรถภาพและการสรางเสรมิคุณลักษณะสําหรับนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและนักศึกษาวิชาชีพครู สรุปไดวา อัจริยา วัชราวิวัฒน (2544) ไดพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทางการวิจัยสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร  ไดใชเวลาในการพฒันา
สมรรถนะทางการวิจัยรวม 32 ชั่วโมง วิจิตรพร หลอสุวรรณกุล (2544) ไดพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในกระบวนการพยาบาล  ไดใชเวลาในการพัฒนาทักษะการ
คิดรวม 20 ชัว่โมง สุธาสินี  บุญญาพิทักษ (2545) ไดพัฒนาหลักสูตรครูนักวิจัยในชั้นเรียน  สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู  และไดใชเวลาในการพัฒนาสมรรถภาพครูนักวิจัยในชั้นเรยีนรวม 23 ชั่วโมง 
ประกอบกับการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเนือ้หาที่จําเปนตอการพัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังน้ันผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบโครงสรางของหลักสูตรเสริมที่
ประกอบดวย 4 หนวยและใชระยะเวลารวมทั้งสิ้น  27 ชั่วโมง  ดังกลาวขางตน   
 โดยในแตละหนวยประกอบดวยสวนตาง ๆ 6  สวน  ดังน้ี 
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  1.  คําอธิบายหนวยการเรียน 
  2.  วัตถุประสงคการเรียนรู   
  3.  เคาโครงเนื้อหา 
  4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
  5.  สื่อการเรียนการสอน 
  6.  การวัดและประเมินผล 
 1. คําอธิบายหนวยการเรียน เปนคําอธิบายเกี่ยวกบัหนวยการเรียนรูน้ัน ๆ โดยกําหนดให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม 
 2. วัตถุประสงคการเรียนรู  ไดถูกกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรเสริม 
โดยจุดมุงหมายจะบงบอกถึงพฤติกรรมที่ตองการพัฒนาหรือตองการใหเกิดกับนักศึกษา  ในการ
เขียนวตัถุประสงคจึงตองมีความชัดเจนสามารถวัดได  ซ่ึงในการพัฒนาหลักสูตรเสริมในครั้งน้ีน้ัน  
พฤติกรรมทีต่องการพัฒนาประกอบดวย 
  2.1  การแสดงออกทางดานความรู ไดแก  ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สถาปตยกรรมขอมูล เทคโนโลยีการสื่อสารและการออกแบบการเรียนการสอน     
บนเว็บ 
  2.2  การแสดงออกทางดานทักษะ ไดแก 
   1.  การแสวงหาความรู  

   2.  การสรางผลิตภัณฑความรู 

   3.  การจัดเก็บและการคนคืนความรู 

   4.  การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

   5.  การบูรณาการความรู  

   6.  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 

  2.3  การแสดงออกทางดานเจตคต ิ

  1.  สนใจ ใฝรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 
   2.  ฝกฝนและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนสม่ําเสมอ 
   3.  สรางสรรคผลงานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   4.  พยายามแกปญหาที่เกิดขึ้นขณะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   5.  มีความมั่นใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 3.  เคาโครงเนื้อหา  การกําหนดเนื้อหาวิชาตองสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร
เสริม โดยการกําหนดเนื้อหาในแตละหนวย  ผูวิจัยมีแนวทางในการกําหนดเนื้อหาดังตอไปน้ี   
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  1.  เน้ือหาไดกําหนดตามสมรรถภาพที่ตองการพัฒนาและการศึกษาจากเอกสารโดย
การกําหนดเนื้อหาในการพัฒนาหลักสูตรเสริมในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสมรรถภาพที่ตองการพัฒนามาประกอบกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ที่จําเปนตอการพัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึงจากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยพบวา  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สถาปตยกรรมขอมูล  เทคโนโลยีการสื่อสาร การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  เปนเนื้อหาที่มี
ความสําคญัตอการพัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนักศึกษา 
  2. เน้ือหาเปนแบบสหวทิยาการ  ประกอบดวยเนื้อหาที่หลากหลายหรือหลายหัวขอ
และบูรณาการรวมกับองคความรูอ่ืน ๆ  อยางสมดุล 
  3.  จัดเรียงเน้ือหาตามลําดับขั้นตอนอยางเหมาะสม 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอน ในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาหลักสตูร
เสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สําหรบันักศึกษา
วิชาชีพครใูนครั้งน้ีน้ัน  ผูวิจัยไดใชแนวคิดเกี่ยวกบัการเรียนรูจากการปฏิบัตเิปนแนวคิดหลักในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งน้ี เน่ืองจากการเรียนรูจากการปฏิบตัิเปนการเชื่อมโยง
ระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม เปนการคลองรวมความรูใหมหรือประสบการณ
ใหมเขากับความรูเดิม   หรือประสบการณเดิมซ่ึงจะนําไปสูการเปลีย่นแปลงของบุคคล  โดยสิง่ที่ได
เรียนรูจะมุงเนนไปที่กระบวนการเปลีย่นแปลงเพ่ือนําไปสูการปฏิบตัติอไป  จึงกอใหเกดิการเรียนรู
และการพัฒนาที่มีความเหมาะสมและสนับสนุนตอบริบททางสังคม นอกจากนี้การเรียนรูจากการ
ปฏิบัตยิังเปนการเรียนรูจากกันและกัน  ดวยการกระทําดวยกัน  มีการเรียนรูรวมกัน  คิดรวมกัน
และลงมือปฏบิัติกระทําการ  ซ่ึงกอใหเกิดความรูความเขาใจ ทําใหไดมาซึ่งทางแกปญหาและความรู
ใหม ทั้งในสถานการณที่เกิดขึ้นหรือสถานการณจําลอง  โดยอาศัยการวิพากษวจิารณ  การอภิปราย  
การพจิารณา  การไตรตรอง  การทบทวนและการสะทอนความคิดเห็นของตนเองออกมาทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียนหรือในสถานการณจริงในการทํางาน โดยการเรียนรูจากการปฏิบัติประกอบ 
ดวยขั้นตอนทีส่ําคัญดังน้ี 
   1.  การวิเคราะหและกําหนดปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา  
   2.  การกําหนดกลุมหรือทีม 
   3.  พันธสัญญารวมกัน  
   4.  การกําหนดที่ปรึกษาและแหลงการเรยีนรู 
   5.  การวางแผนการแกปญหา 
   6.  การดําเนินการแกปญหาตามแผน 
   7.  การนําเสนอผลการเรียนรูและขอปฏบิัตติอไป 
 5.  สื่อการเรียนการสอน การกําหนดสื่อประกอบการเรียนการสอนตองสอดคลอง
กับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน   
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 6. การวัดและการประเมนิผล ไดกําหนดใหสอดคลองกับวตัถปุระสงคของหลกัสูตรเสริม  
คุณลักษณะหรือจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา เน้ือหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยคํานึงถึง  สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพคร ู  ซ่ึงประกอบดวย  ความรู  ทักษะและเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  การวัดและประเมินผลในการพัฒนาหลักสูตรเสริมในครั้งน้ี  ผูวิจัยมีแนวทางในการ
ดําเนินการดังตอไปน้ีคอื 
  6.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   โดยพิจารณาจากผลการประเมินกอนและ
หลังทดลองใชหลักสูตรเสริม โดยเครื่องมือที่ใชในการวัดสมรรถภาพ ประกอบดวย เครื่องมือวัด
สมรรถภาพดานความรู  ไดแก แบบประเมินตนเองดานความรู   แบบทดสอบแบบอัตนัย  เครื่องมือ
วัดสมรรถภาพดานทักษะ  ไดแก  แบบประเมินตนเองดานทักษะและแบบประเมินทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แบบวัดสมรรถภาพดานเจตคติ  ไดแก  แบบวัดเจตคติ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  6.2 การประเมินหลักสูตรเสริม เครื่องมือที่ใชในการประเมินหลักสตูรเสริมกอนการนํา
หลักสูตรเสริมไปใช ไดแก แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลกัสตูรเสริม   
สวนการประเมินภายหลังการใชหลักสตูรเสริม  เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  ไดแก แบบประเมิน
ความเหมาะสมในการใชหลกัสูตรเสริม แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักศึกษาตอหลักสูตรเสริม 
 สวนที่  2   การประเมินโครงรางหลักสูตรเสริม 
 เปนการนําโครงรางหลักสูตรเสริมที่ไดพัฒนามาตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรและดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จํานวน 6 คน  ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี  
 1.  จุดประสงคของการประเมิน 
  เปนการนําโครงรางหลักสูตรเสริมไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินซึ่งเปนการประเมิน 2 ลักษณะ
คือ  
  1.1 การประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรเสริม เม่ือพิจารณาแตละ
องคประกอบของหลักสูตรเสริม ไดแก หลักการของหลักสูตรเสริม วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม 
เน้ือหาสาระ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
  1.2 การประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรเสริม เพ่ือพิจารณาความ
สอดคลองของแตละองคประกอบในโครงรางหลักสูตรเสริมที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นกับจุดมุงหมายของ
การพัฒนาหลักสูตรเสริม   
 2.  เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
  เครื่องมือที่ใชในการประเมนิประกอบดวย แบบประเมินความเหมาะสมของโครงราง
หลักสูตรเสริม ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและแบบประเมินความ
สอดคลองของหลักสูตรเสรมิ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ ในการวิจัยครั้งน้ี 
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ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือโดยศึกษารายละเอียดขององคประกอบหลักสูตรเสริม แลวกําหนดประเด็น
สําคัญที่ตองประเมินและเขยีนคําถามใหครอบคลุมประเด็นเหลานั้น จากนั้นจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมและความชัดเจนของขอคําถาม ปรับปรงุแกไข
ขอคําถามตามที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะ จัดทําแบบประเมินโครงรางหลักสูตรเสริม 
 3.  ผูทําการประเมินโครงรางหลักสูตรเสรมิ 
  การกําหนดผูตรวจสอบโครงรางหลักสูตรเสริม ในการวิจัยครั้งน้ี ผูตรวจสอบโครงราง
หลักสูตรเสริม  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา  จํานวน  6  คน 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการตรวจสอบโครงรางหลักสูตรเสริม  ผูวิจัยไดดําเนินการ
ประสานกับผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง พรอมกับนําโครงรางหลักสูตรเสริมและแบบประเมินโครงราง
หลักสตูรเสริมไปใหผูเชีย่วชาญ   6  คน  ตอบโดยอิสระและขอคําแนะนําเพิ่มเติมหลงัจากที่ผูเชีย่วชาญ
ตรวจสอบโครงรางของหลักสูตรเสริมแลว  
 5.  การวิเคราะหขอมูล  
  การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบประเมินความเหมาะสมของโครงราง
หลักสูตรเสริม ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปคาเฉลีย่และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวน 
ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความสอดคลอง ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห ในรูปของดัชนีความ
สอดคลอง โดยมีเกณฑการประเมินดังน้ี 
  5.1 การประเมินความเหมาะสม ใหเปรียบเทยีบกับเกณฑมาตรฐานของแบบสอบถาม 
ดวยการนําเอาคําตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาแปลงเปนคะแนน ดังน้ี  
  มีความเห็นวา เหมาะสมมากที่สุด ใหเปน    5 คะแนน 
  มีความเห็นวา เหมาะสมมาก  ใหเปน   4  คะแนน 
  มีความเห็นวา เหมาะสมปานกลาง ใหเปน   3  คะแนน 
  มีความเห็นวา เหมาะสมนอย  ใหเปน   2 คะแนน 
  มีความเห็นวา เหมาะสมนอยที่สุด ใหเปน   1  คะแนน 
 จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญแลวนํามา
เทียบเกณฑ ดังน้ี 
  เหมาะสมมากที่สุด  ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 
  เหมาะสมมาก  ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 
  เหมาะสมปานกลาง ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 
  เหมาะสมนอย  ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 
  เหมาะสมนอยที่สุด  ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 
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 การกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของความเหมาะสม  คือ  ถาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญมคีาตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  ถอืวาหลักสูตรเสริมที่สรางขึน้มีคุณภาพสามารถนําไปทดลอง
ใชได   
  5.2 การประเมินความสอดคลอง ใชดัชนีความสอดคลองเปนเกณฑในการพิจารณา 
ซ่ึงดัชนีความสอดคลอง (Indexes of Item-Objective Congruence = IOC) คํานวณไดจากสูตร 
(ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ. 2539: 248-249) 
   IOC =  ∑R/N 
  เม่ือ IOC หมายถึง   ดัชนีความสอดคลอง  
   R หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 ผลประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคน  นํามาแปลงเปนคะแนนไดดังน้ี 
  มีความเห็นวา  สอดคลอง กําหนดคะแนนเปน  +1 
  มีความเห็นวา  ไมแนใจ  กําหนดคะแนนเปน   0 
  มีความเห็นวา   ไมสอดคลอง กําหนดคะแนนเปน  -1 
 เม่ือรวมคะแนนและแทนคาในการหาคา IOC แลว คา  IOC มีคาตั้งแต  0.5 ขึ้นไป ถือวา
ใชไดโดยไมตองปรับปรุง  แตถาหากพบวา ขอใดมคีา IOC นอยกวา 0.5 ผูวิจัยไดปรึกษากับ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อขอคําแนะนําและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสตูรเสริมตอไป 
 สวนที่  3  การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรเสริมกอนนําไปทดลองใช 
  ในขั้นน้ีเปนการนําขอมูลจากการประเมินโครงรางหลักสูตรเสริมจากผูเชี่ยวชาญมา
เปนหลักเกณฑในการปรับปรุงหลักสูตรเสริม  โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังน้ี 
  1. ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรเสริมเม่ือเทียบกับเกณฑ ถา
คา เฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  ถือวาหลักสูตรเสริมที่สรางขึ้นมีคุณภาพสามารถนําไปทดลองใชได และ
ผลการวิเคราะหความสอดคลองขององคประกอบของหลักสูตรเสริม ถาพบวาดัชนีความสอดคลองมี
คาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาองคประกอบสวนนี้มีความสอดคลอง อยูในเกณฑใชไดไมตองทําการ
ปรับปรุง 
  2.  ถามีขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญนอกเหนือจากขอคําถาม  ตั้งแต 3 คนขึ้นไป  มี
ความเห็นสอดคลองกัน ผูวิจัยไดพิจารณาเพิ่มเติมไวในหลักสูตรเสริม โดยคํานึงถึงประโยชนของ
นักศึกษาเปนสําคัญ 
  

ขั้นตอนที่ 3   การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม 
 ขั้นตอนนี้เปนการนําหลักสูตรเสริมที่พัฒนาแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางใน
สถานการณจริง  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
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 1. จุดมุงหมายของการทดลองใชหลักสตูรเสริม  การทดลองใชหลกัสูตรเสริมมีจุดมุงหมาย
เพ่ือประเมินวาหลักสตูรเสรมิที่ไดพัฒนาขึน้มานั้น   สามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูไดหรือไม  มากนอยเพียงใด  
 2.  แบบแผนการทดลอง  ในการทดลองหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครูไดใช
แผนการทดลองแบบ One Group Pre test – Post test Design (Campbell & Stanley. 1963: 7-12) 
 
   O1 X O2  
    
   เม่ือ X แทน  การไดรับการทดลองหลักสูตรเสรมิ 
    O1  แทน  การทดสอบกอนการใชหลักสตูรเสริม 

    O2 แทน  การทดสอบหลังการใชหลักสูตรเสรมิ 
 3.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3.1  ประชากรที่ใชในการศกึษาครั้งน้ี  นักศึกษาวิชาชพีครู  ชั้นปที่ 3 ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  จํานวน  152  คน    
  3.2  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปนนักศึกษาวชิาชีพครู  จํานวน 26 คน  ซ่ึง
ไดมาจากการสุมจากจํานวนนักศึกษาวิชาชีพครู 152 คน  
 4.  เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนนี้ประกอบดวย 
  4.1  หลักสตูรเสรมิและเอกสารประกอบหลักสูตรเสริม 
   4.1.1  หลักสูตรเสริมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยความเปนมาของหลักสูตรเสริม  
วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม  เน้ือหาสาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
   4.1.2 คูมือสําหรับนักศึกษา มีลักษณะเปนโครงสรางความรู ที่สรางขึ้นตามเนื้อหา
สาระในหลักสตูรเสริม 
   4.1.3  เอกสารประกอบการสอนสําหรับผูสอน 
   4.1.4  สื่อประกอบการเรียนการสอน 
  4.2  เครื่องมือวัดสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
กอนและหลังการใชหลักสตูรเสรมิ  
   4.2.1 การสรางเครื่องมือวัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธิข์องนักศึกษากอนทดลองใช
หลักสูตรเสริม  ประกอบดวย  เครื่องมือวัดสมรรถภาพดานความรู  ไดแก  แบบประเมินตนเองดาน
ความรูและแบบทดสอบแบบอัตนัย  เครือ่งมือวัดสมรรถภาพดานทักษะ  ไดแก  แบบประเมินตนเอง
ดานทักษะ และเครื่องมือวัดสมรรถภาพดานเจตคต ิ  ไดแก  แบบวัดเจตคติทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือตาง ๆ ดังน้ี 
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   1.  เครื่องมือวัดสมรรถภาพดานความรู  เปนแบบประเมินตนเองและแบบทดสอบ
แบบอัตนัยเกีย่วกับสมรรถภาพดานความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดย
แบบประเมินตนเองดานความรูมีขั้นตอนการสรางดังตอไปน้ี 
    1)  ขอมูลสวนบุคคล เปนขอความใหเลอืกคําตอบหรอืเติมคําลงในชองวาง 
    2)  ศึกษาสมรรถภาพดานความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ความรูที่จําเปนสําหรับนักศกึษาวิชาชีพครู 
    3)  สรางแบบประเมินตนเองดานความรู  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ใหผูตอบประเมิน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด  
    4)  ประเมินคาความเหมาะสมและความสอดคลองของแบบประเมินตนเองดาน
ความรู  โดยนําแบบประเมินตนเองไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง  แลวนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
    5)  นําแบบประเมินตนเองดานความรู  ไปหาคาอํานาจจําแนกและคาความ
เชื่อม่ัน  โดยทดสอบกับนักศึกษาวิชาชพีครู ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จํานวน 25 คน 
ไดคาอํานาจจําแนกแตละขออยูระหวาง  2.01 - 5.48 และมีนัยสําคัญทางสถิตทิุกขอ  คาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อม่ันแบบแอลฟา (α- coefficient)  เทากับ  0.87  
    แบบทดสอบแบบอัตนัยดานความรู มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังน้ี 
    1)  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัเนื้อหา สาระทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  หลักสูตรเสริมและเอกสารประกอบหลักสตูรที่ใชในการเสริมสรางสมรรถภาพทาง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  และวเิคราะหรายละเอียดเกี่ยวกบัวตัถุประสงคการ
เรียนรู  เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผลที่กําหนดไวในแตละหนวย 
    2)  สรางแบบทดสอบแบบอตันัยใหครอบคลุมวตัถุประสงคและเนื้อหาในแต
ละหนวย 
    3)  ประเมินคาความเหมาะสมและความสอดคลองของแบบทดสอบ
สมรรถภาพดานความรู โดยการนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชีย่วชาญ จํานวน 6 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
    4)  นําแบบทดสอบแบบอัตนัย  ไปหาคาความยากงาย  อํานาจจําแนกและ
คาความเชื่อม่ัน  โดยทดสอบกับนักศึกษาวิชาชีพครู ชัน้ปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  
จํานวน 25 คน ไดคาความยากงายแตละขออยูระหวาง  0.27 - 0.66  คาอํานาจจําแนกแตละขออยู
ระหวาง  0.37 - 0.47 คาความเชื่อม่ันเทากับ  0.85  
    2.   เครื่องมือวัดสมรรถภาพดานทักษะ  เปนแบบประเมินตนเองดานทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) มีขั้นตอนในการสรางดังน้ี 
    1)  ศึกษาสมรรถภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
ดานทักษะที่จําเปนสําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู
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    2) สรางแบบประเมินตนเองดานทักษะ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale)  ใหผูตอบประเมินทักษะของตนเองจํานวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอยและนอยที่สุด  
    3) ประเมินคาความเหมาะสมและความสอดคลองของแบบประเมินตนเอง
ดานทักษะ โดยนําแบบประเมินตนเองไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 6 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
     4)  นําแบบประเมินตนเองดานทักษะ  ไปหาคาอํานาจจําแนกและคาความ
เชื่อม่ัน  โดยทดสอบกับนักศึกษาวิชาชพีครู ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จํานวน 25 คน 
ไดคาอํานาจจําแนกแตละขออยูระหวาง  1.76 - 4.90 และมีนัยสําคัญทางสถิตทิุกขอ  คาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อม่ันแบบแอลฟา (α- coefficient)  เทากับ  0.86  
   3.  เครื่องมือวัดสมรรถภาพดานเจตคติ  เปนแบบวัดเจตคตทิางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มีขั้นตอนในการสรางดังน้ี  
    1)   ศึกษาขอมูลทางดานเจตคตติอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT)  ที่จําเปนสําหรับนักศกึษาวิชาชีพคร ู
    2)  สรางแบบวัดเจตคติเปนแบบมาตรวัดเจตคติของลิเคอรท (Likert Scale)  
จํานวน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
    3)  ประเมินคาความเหมาะสมและความสอดคลองของแบบวัดเจตคติ  โดย
นําแบบวัดเจตคตไิปใหผู เชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง แลวนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไข 
     4)  นําแบบวดัเจตคติ  ไปหาคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ัน  โดย
ทดสอบกับนักศึกษาวิชาชพีครู ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จํานวน 25 คน ไดคา
อํานาจจําแนกแตละขออยูระหวาง  1.85 – 2.62 และมีนัยสําคัญทางสถิติทุกขอ  คาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อม่ันแบบแอลฟา (α- coefficient)  เทากับ  0.89  
   4.2.2 การสรางเครื่องมือวัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ภายหลังการใช
หลักสูตรเสริม  ประกอบดวย  เครื่องมือวัดสมรรถภาพดานความรู  ไดแก  แบบประเมินตนเองดาน
ความรูและแบบทดสอบแบบอัตนัย  เครือ่งมือวัดสมรรถภาพดานทักษะ ไดแก แบบประเมินตนเอง
ดานทักษะและแบบประเมินทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระหวาง
ปฏิบัติกิจกรรม  เครื่องมือสมรรถภาพดานเจตคต ิ ไดแก แบบวัดเจตคติและแบบสังเกตพฤตกิรรม
การเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ   
   1. เครื่องมือวัดสมรรถภาพดานความรูประกอบดวย  แบบประเมินตนเองและแบบ 
ทดสอบแบบอตันัย  ซ่ึงเปนแบบประเมินและแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นและ
ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลกอนการใชหลักสูตรเสริม  
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   2. เครื่องมือวัดสมรรถภาพดานทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT)   ประกอบดวย แบบประเมินตนเองดานทักษะ ซ่ึงเปนแบบประเมินตนเองฉบับเดียวกนักับที่
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นและใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการใชหลักสูตรเสริมและแบบประเมินทักษะ
ทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   มีขั้นตอนในการสรางดังตอไปน้ี 
    1)  ศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินทกัษะทาง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และการวิเคราะหผลการปฏิบตัิทีต่องการประเมิน  
วัตถุประสงค  เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวยและเกณฑการใหคะแนนผลการ
ปฏิบัต ิ
    2)  สรางแบบแบบประเมินทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ที่ครอบคลุมวตัถุประสงค  เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวย  
    3)  ประเมินคาความเหมาะสมและความสอดคลองของแบบประเมินทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) โดยนําแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 
6 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง  แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 
   3.  เครื่องมือวัดสมรรถภาพดานเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)   ประกอบดวย  แบบวัดเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ซ่ึงเปนแบบวดัเจตคตฉิบับเดียวกันกับทีผู่วิจัยไดพัฒนาขึ้นและใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการ
ใชหลักสตูรเสริมและแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา มีขั้นตอนในการสรางดังตอไปน้ี 
    1)  ศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสังเกตพฤตกิรรม
การเรียนของนักศึกษาและวิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตองการสังเกต 
    2)  สรางแบบสังเกตที่สอดคลองและครอบคลุมพฤติกรรมที่ตองการสังเกต 
    3)  ประเมินคาความเหมาะสมและความสอดคลองของแบบสังเกต  โดยนํา
แบบสังเกตไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 6 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง  แลวนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไข  
 เกณฑสําหรับการพิจารณาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT)  ดานความรู  ทักษะและเจตคติ มีดังน้ี (แบบประเมินตนเอง) 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายความวา  มีความรู  ทักษะและเจตคติในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายความวา  มีความรู  ทักษะและเจตคติในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายความวา   มีความรู  ทักษะและเจตคติในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายความวา   มีความรู  ทักษะและเจตคติในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายความวา  มีความรู ทักษะและเจตคตใินระดับนอยที่สุด   
  เกณฑสําหรับการพิจารณาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ดานความรู (แบบทดสอบแบบอัตนัย) ทักษะ (แบบประเมินทกัษะ) และเจตคติ (แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู) คือ นักศึกษาจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนรวมทั้งหมด 
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 5.  การดําเนินการทดลอง    การดําเนินการทดลองมีขั้นตอนดังน้ี  คือ 
  5.1  การเตรียมการกอนการใชหลักสตูรเสริม   
   กอนการใชหลักสูตรเสริม ผูวิจัยไดเตรียมการเพือ่ใหการสอนดําเนินไปไดดวย
ความเรียบรอยและมีประสทิธิภาพ  ดังน้ีคือ 
   5.1.1  เอกสารประกอบหลกัสูตรเสริม  ไดแก คูมือสําหรับนักศกึษา  เอกสาร
ประกอบการการสอนสําหรบัผูสอน 
   5.1.2  สื่อประกอบการเรียนการสอน  ผูวจัิยไดทําสื่อการเรยีนการสอนตามกิจกรรม
ในแตละหนวย 
   5.1.3  การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณที่ใชในการสอนและขอความรวมมือจาก
อธิการบดี  คณบดี  ประธานโปรแกรมวิชา  ผูอํานวยการศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาครู 
  5.2 การทดลองใชหลักสูตรเสริม เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยไดมีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี   
   5.2.1  นําหลักสูตรเสริมไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที ่3 
ปการศึกษา 2549  จํานวน 26 คน 
   5.2.2 วัดสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดวยแบบ
ประเมินตนเอง  แบบทดสอบแบบอัตนัยทั้งกอนและหลังทดลองใชหลักสูตรเสริม 
   5.2.3 ประเมินทักษะและสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ในระหวางการปฏิบัติกิจกรรมในแตละหนวย 
   5.2.4 เปรียบเทียบผลจากการประเมิน  ทั้งกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร
เสริมและสรุปผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 6. ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสตูรเสริม ผูวิจัยไดทําการทดลองใชหลักสตูรเสริมเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวชิาชีพ
ครู  ในชวงเดือน มกราคม-มีนาคม  2550  โดยใชเวลาในการทดลอง 9 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 27 
ชั่วโมง  เปนเวลา 9 สัปดาห 
 7.  การวิเคราะหขอมูล   
  7.1  ในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
ผูวิจัยใชการทดสอบ t-test dependent  sample 
  7.2  ในการวเิคราะหขอมูลขางตน ผูวิจัยไดใชการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร   
โปรแกรม SPSS for Windows  Version 11.5  
  8.  การประเมนิผลหลักสตูรเสริม   
  8.1  เกณฑในการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม ในการพิจารณา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม   ผูวิจัยไดพิจารณาจากผลตางของคะแนนกอนทดลองกับหลัง
ทดลองใชหลกัสูตรเสริม  โดยคะแนนสมรรถภาพทั้งทางดานความรู  ทักษะและเจตคติภายหลัง
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ทดลองใชหลกัสูตรเสริมตองมีคามากกวากอนทดลองใชหลักสูตรเสรมิอยางมีนัยสําคัญ  จึงถือไดวา
หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
  8.2   ภายหลังทดลองใชหลกัสูตรเสรมิคาเฉลีย่ของคะแนนสมรรถภาพภาพทางดาน
ความรู ทักษะและเจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อยูในระดบัมากหรือ
คาเฉลีย่ไมต่าํกวา  3.50  และผูเรียนสามารถผานจุดประสงคในแตละหนวยการเรยีน  
  8.3 ความคิดเห็นของนักศกึษาตอการใชหลกัสูตรเสริม เห็นวามีความเหมาะสมหรือมี
ความพึงพอใจระดับไมต่ํากวาปานกลาง 
 

ขั้นตอนที่ 4  การปรับปรุงหลักสูตรเสริม 
 หลังจากนําหลักสูตรเสริมไปทดลองใชและไดประเมินผลการทดลองใชหลักสตูรเสริมแลว  
ผูวิจัยไดนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเสริม ทั้งในดานโครงสราง
หลักสูตรเสริมและรายละเอยีดที่เปนองคประกอบของหลักสูตรเสริม  เพ่ือใหมีความถูกตองเหมาะสม
และสามารถนาํไปใชตอไป   โดยการปรับปรุงหลักสูตรเสริมไดพิจารณาจาก   
 1.  เกณฑการประเมินผลหลักสูตรเสริม 
 2.  ขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรเสริม  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูล  การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศึกษาวิชาชพีครู  ผูวิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลตามวตัถุประสงคของการวิจัย  ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน  ดังน้ี  คือ 
 1.  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
 2.  การสรางหลักสูตรเสริม 
 3.  การตรวจสอบประสิทธภิาพของหลักสูตรเสริม 
 4.  การปรับปรุงหลักสูตรเสริม 
 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
  

 1. ผลการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยและการสัมภาษณผูเชีย่วชาญทีเ่กี่ยวของ
กับสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  พบวา  
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่จําเปนสําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู 
ประกอบดวย  ความรู  ทักษะและเจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดย 
ความรู  หมายถึง เน้ือหา  สาระเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่นักศกึษา
วิชาชีพครูไดเรียนรูมา รวมทั้งขอมูลขาวสารและความเขาใจของนกัศึกษาที่มีตอเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
สถาปตยกรรมขอมูล  เทคโนโลยีการสื่อสาร การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ ทักษะ หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบตังิานโดยใชความรูและความชํานาญทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ซ่ึงเกิดจากการฝกฝนและปฏบิัติมาเปนอยางดีจนเกิดความชํานาญ  ไดแก  ทักษะ
การแสวงหาความรู  การสรางผลิตภัณฑความรู  การจัดเก็บและการคนคืนความรู  การแลกเปลี่ยน
ความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน การบรูณาการความรู  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  เจตคตทิางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง  คุณลักษณะสวนบคุคล ซ่ึงเปนตัวกาํหนด
พฤติกรรมของบุคคลใหแสดงออกถึงการเห็นคุณคา  เห็นประโยชน  สนใจ  ใสใจ  มุงม่ันในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยนักศึกษาที่มีเจตคตทิางบวกทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะแสดงออกดังน้ี  สนใจ ใฝรูเกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  ฝกฝนและปฏบิตัิกจิกรรมการเรียนสม่ําเสมอ  สรางสรรคผลงานโดยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  พยายามแกปญหาที่เกดิขึ้นขณะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  มีความมั่นใจในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
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 แนวทางการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พบวา  
รูปแบบการเสริมสรางสมรรถภาพควรมุงเนนในเรื่องของการปฏิบัติ  เน้ือหาสาระมีความเหมาะสม 
ถูกตองและทนัสมัย การประเมินผลควรมีการประเมินทั้งทฤษฏแีละทักษะความสามารถในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ  
 2. ผลการสํารวจความตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2549 จํานวน 152 คน พบวา  
นักศึกษาวิชาชีพครูทั้ง 152 คน ตองการไดรับการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT)   

3. ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) ของนักศึกษาวิชาชีพครูที่สังเคราะหไดจากสวนที่ 1 โดยวธิีการ
สัมภาษณเชิงลึก พบวา ผูเชี่ยวชาญยังคงมีความเห็นวา  สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  ประกอบดวย  ความรู  ทักษะและเจตคติและผูเชี่ยวชาญมีความเหน็วา  
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปนสิ่งทีมี่ความจําเปนและ
ความสําคัญตอการพัฒนาวิชาชพีครูและสามารถนําไปใชในการปฏบิตัิงานของครทูั้งการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการบริหารงานในโรงเรียน ดานกระบวนการในการเสริมสรางสมรรถภาพควร
มุงเนนการใหความรูและการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ ดานการประเมินผลควรใหความสําคัญกับการ
ประเมินทั้งทฤษฏีและทักษะความสามารถตามสภาพจริง 
 4. ผลการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับองคประกอบและแนวคดิในการพัฒนาหลักสูตร
เสริม พบวา  หลักสูตรเสรมิเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพคร ู ประกอบดวยองคประกอบหลัก  4 องคประกอบดวยกนัคอื  หลักการและ
จุดมุงหมาย  เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  
  4.1 หลักการและจุดมุงหมายของหลักสตูรเสริม  คือ  เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทาง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ทั้งทางดานความรู 
ทักษะและเจตคติทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
  4.2  เน้ือหาในหลักสูตร   เน้ือหาถูกกําหนดตามสมรรถภาพที่ตองการพัฒนาทั้ง
ทางดานความรู  ทักษะ  และเจตคติ ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สถาปตยกรรมขอมูล เทคโนโลยกีารสื่อสาร  การออกแบบการเรียน
การสอนบนเวบ็  โดยเนื้อหาเปนแบบสหวิทยาการ  ประกอบดวยเนื้อหาที่หลากหลายหรือหลาย
หัวขอและบูรณาการรวมกับองคความรูอ่ืน ๆ อยางสมดุล 
  4.3  รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนน
การเรียนรูจากการปฏิบัติ  เพ่ือกอใหเกิดความรู  ทกัษะการแสวงหาความรู  การสรางผลิตภัณฑ
ความรู  การจัดเก็บและการคนคืนความรู  การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน การ 
บรูณาการความรู  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  และสรางเสริมเจตคตทิางบวกทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   



 153 

  4.4  การประเมินผล   การประเมินผลผูเรียนประเมินตามจุดมุงหมายหรือคุณลักษณะ
ที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนดวยเครื่องมือที่หลากหลายและใหความสาํคัญกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติมากกวาการทดสอบในเชิงผลสัมฤทธิ ์
 ผลการศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ รวมทัง้การศึกษาแนวคิดของ
ผูเชี่ยวชาญ  การสํารวจความตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ของนักศึกษาวิชาชีพครู องคประกอบของหลกัสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังกลาว  เปนขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจากการศึกษาซึ่งบรรลุ
วัตถุประสงคของการวิจัยในตอนที่ 1 ที่ผูวิจัยไดนํามาใชในการเขียนโครงรางหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูตอไป   
 

ขั้นตอนที่ 2  การสรางหลักสูตรเสริม 
 
 ในการสรางหลักสูตรเสริมน้ีประกอบดวย 3 ขั้นตอน  คือ 1)  การรางหลักสูตรเสริม       
2)  การประเมินโครงรางหลักสูตรเสริม  3)  การปรับปรุงหลักสูตรเสริม   
 
 1.  การรางหลักสูตรเสริม  
  จากการนําขอมูลพ้ืนฐานในตอนที่ 1 มากําหนดเปนโครงรางหลักสูตรเสริม  ทําให
หลักสูตรเสริมที่สรางขึ้นมี 7 องคประกอบ  คือ  หลักการและเหตุผล  แนวคิดพื้นฐานในการพฒันา
หลักสูตรเสริม  วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม  โครงสรางของหลกัสูตรเสริม  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  สื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  ดังน้ี  
  1.1  หลักการและเหตผุล   
   เหตุผลสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาหลักสูตรเสริมน้ี  เน่ืองจากพบวา เทคโนโลยี
สารสนเทศไดกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็วและไดเขามามสีวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนเปน
อยางมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทําใหบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยเฉพาะครูผูสอนจําเปนตองเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ของตนเอง เพ่ือกอใหเกิดการจัดการเรยีนการสอนและการปฏบิัตงิานอ่ืน ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยครูควรมีทั้งความรู ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)และ
มีเจตคตทิางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมถึงความเขาใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการของการใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนดวย 
  1.2  แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
   การพัฒนาหลักหลักสูตรเสรมิเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูฉบบัน้ี  ใชแนวคิดพืน้ฐานบนความเชื่อ
ที่วา  การมุงเนนหลักการเรยีนรูแบบผสมผสานระหวางการเรียนรูที่เกิดจากการเรียนรูภายในตนเอง
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โดยการปฏิบัติ  การเรียนรูจากภายนอกโดยการเรียนรูแบบกลุม  การเรยีนรูรวมกันโดยการ
แลกเปลีย่นเรียนรูของบุคคลกลุมใหญและกลุมยอยและการเรียนรูสวนบุคคล สามารถเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึงประกอบดวยการเสรมิสราง
สมรรถภาพทั้งทางดานความรู ทักษะและเจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ไดอยางแทจริง 
  1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม 
   เพ่ือใหนักศึกษาวิชาชีพครมีูสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ทั้งดานความรู  ทักษะและเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
สูงขึ้นในระดับที่พึงประสงค     
  1.4  โครงสรางของหลักสูตรเสริม 

 โครงสรางของหลักสูตรเสรมิแบงออกเปน 4 หนวยการเรียนที่ครอบคลุมความรู
ทั่วไปเกีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สถาปตยกรรมขอมูล  เทคโนโลยีการ
สื่อสาร  การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  ทักษะการแสวงหาความรู  การสรางผลิตภัณฑ
ความรู  การจัดเก็บและการคนคืนความรู  การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน การ 
บูรณาการความรู   การสื่อสารกับบุคคลอื่น   และเจตคติทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)   
  1.5  วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน   
   วิธีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรเสรมิน้ี  ใชการบรรยาย การถาม
คําถาม การเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง  การเรียนรูรวมกันในกลุมใหญและกลุมยอย  การทํา
กิจกรรมตาง ๆ รวมกันและการแลกเปลีย่นเรียนรูซ่ึงกันและกัน  เพ่ือใหนักศึกษาวิชาชีพครูไดคนพบ
และเรียนรูดวยตนเอง  โดยมีขั้นตอนในการสอน 3 ขั้นตอนคือ  ขั้นนํา  ขั้นสอนและขั้นสรุป  โดยใน
การออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนไดใชแนวคิดเกี่ยวกบัการเรยีนรูจากการปฏบิตัิเปนแนวคิดหลัก   
  1.6  สื่อการเรียนการสอน  
   สื่อการเรียนการสอนจะสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน  
ซ่ึงจะประกอบดวย เอกสารเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) สถาปตยกรรมขอมูล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การออกแบบการเรียนการสอนสอนบนเวบ็และสไลดอิเล็กทรอนิกส 
  1.7  การวัดและประเมินผล    
   การวัดและการประเมินตามหลักสูตรเสริมน้ี  ประกอบดวย 3 สวน คอื ดานความรู
ดานทักษะและดานเจตคต ิ  ดานความรูใชแบบประเมินตนเองและแบบทดสอบแบบอัตนัยทั้งกอน
และหลังการใชหลักสูตรเสรมิ  ดานทักษะใชแบบระเมินตนเองทั้งกอนและหลังการใชหลักสตูรและ
แบบประเมินผลการปฏิบตัใินแตละหนวย ดานเจตคตใิชแบบวัดเจตคติทั้งกอนและหลังการใช
หลักสูตรและแบบแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนในแตละหนวย โดยแบบประเมินตนเองดานความรู
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) มีคาอํานาจจําแนกแตละขออยูระหวาง  2.01 - 
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5.48 และมีคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ันแบบแอลฟา (α- coefficient) เทากับ  0.87 แบบประเมิน
ตนเองดานทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มีคาอํานาจจําแนกแตละขอ
อยูระหวาง  1.76 - 4.90 และมีคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ันแบบแอลฟา (α- coefficient)  เทากับ  
0.86 แบบวัดเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มีคาอํานาจจําแนกแตละ
ขออยูระหวาง  1.85 – 2.62 และมีคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ันแบบแอลฟา (α- coefficient)  เทากับ  
0.89  แบบทดสอบแบบอัตนัย  มีคาความยากงายแตละขออยูระหวาง  0.27 - 0.66  คาอํานาจ
จําแนกแตละขออยูระหวาง 0.37 - 0.47 แบบประเมินทักษะและแบบสังเกตพฤตกิรรมการเรียนรูทาง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญ  
แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข   
 
  2.  การประเมินโครงรางหลักสูตรเสรมิ   
  2.1  ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลกัสตูรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ไดคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
เหมาะสมของโครงรางหลกัสูตรเสรมิ  ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 8  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกบัความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     ตอโครงรางหลักสูตรเสริม 
 

 องคประกอบของหลักสูตร คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร 4.63 0.37 มากที่สุด 
2. หลักการและเหตุผล 4.50 0.45 มากที่สุด 
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 4.54 0.43 มากที่สุด 
4. เน้ือหาของหลักสูตร 4.63 0.44 มากที่สุด 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 4.21 0.40 มาก 
6. สื่อการเรียนการสอน 4.32 0.50 มาก 
7. การวัดและประเมินผล 4.22 0.58 มาก 
8. การประเมินหนวยการเรียนรู 

 
4.21  0.38 มาก 

 
 จากตาราง 8  ผูเชี่ยวชาญ  ไดพิจารณาเห็นวา  โครงรางหลักสูตรเสริมมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากและมากที่สดุตามลําดับ  เม่ือพิจารณาคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน  พบวา  
ผูเชี่ยวชาญมคีวามเห็นสอดคลองกัน 
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 2.2  ผลการประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรเสริม  ตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ   ดังตารางตอไปน้ี 
ตาราง 9   ผลการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญตอโครงรางหลักสูตรเสริม 
 

 รายการประเมิน คาเฉลี่ย ความหมาย 
1.  ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรเสริมกับ

หลักการของหลักสูตรเสริม 
1.00 สอดคลอง 

2.  ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรเสริมกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม 

1.00 สอดคลอง 

3.  ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรเสริมกับแนว
ทางการแกปญหา 

1.00 สอดคลอง 

4.  ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรเสริมกับ
โครงสรางของหลักสูตรเสรมิ 

1.00 สอดคลอง 

5.  หลักการของหลักสูตรเสริมกับวตัถุประสงคของหลักสตูร
เสริมสะทอนสมรรถภาพทางดานไอซีที 

1.00 สอดคลอง 

6. หลักการกับโครงสรางของหลักสูตรเสริม 1.00 สอดคลอง 
7.  วัตถุประสงคกับโครงสรางของหลักสูตรเสริม 1.00 สอดคลอง 
8. วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 1.00 สอดคลอง 
9. วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริมกับการวดัและประเมินผล 0.67 สอดคลอง 

10. โครงสรางของหลักสูตรเสรมิกับกิจกรรมการเรียนการสอน 1.00 สอดคลอง 
11. โครงสรางของหลักสูตรเสรมิกับการวัดและประเมินผล 0.67 สอดคลอง 
12. กิจกรรมการเรียนการสอนกับสื่อการเรียนการสอน 1.00 สอดคลอง 
13. กิจกรรมการเรียนการสอนกับการวัดและประเมินผล 1.00 สอดคลอง 
14.  เน้ือหากับกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริม 0.83 สอดคลอง 
15. เน้ือหากับสื่อการเรียนการสอนในหลักสตูรเสริม 1.00 สอดคลอง 
16. เน้ือหากับการประเมินผลหลักสูตร 0.83 สอดคลอง 
17. กิจกรรมกับสมรรถภาพทางดานไอซีที 0.83 สอดคลอง 
18. วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริมกับวตัถุประสงค 

ในหนวยที่ 1 
 

1.00 
 

สอดคลอง 
 ในหนวยที่ 2 1.00 สอดคลอง 
 ในหนวยที่ 3 1.00 สอดคลอง 
 ในหนวยที่ 4 1.00 สอดคลอง 
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 จากตาราง 9  ผูเชี่ยวชาญพิจารณาเห็นวาโครงรางหลักสูตรเสริมสอดคลองกันทุก
องคประกอบ  โดยมีคาดัชนีความสอดคลองอยูในระดับสูง  ตั้งแต 0.67 – 1.00  เปนไปตามเกณฑ
ที่ตั้งไว 
 
 3.  การปรับปรุงหลักสูตรเสริมกอนนําไปใช 
  การปรับปรุงหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  มีสาระสําคัญ
โดยสรุปดังน้ี 
  1.  ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร  ไดเพ่ิมเติมความจําเปนที่ตอง
พัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูและปรับปรุงภาษาใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  2.  วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม  ไดมีการปรับภาษาใหมีความกระชับและชัดเจน
ยิ่งขึ้น   
  3.  เน้ือหาไดปรับการจัดเรียงเน้ือหาใหมีความความตอเน่ืองและเปนลําดับมากขึ้น  
ตลอดจนปรับภาษาใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักศึกษาดวย 
  4.  กิจกรรมการเรียนการสอน  ไดปรับกิจกรรมใหมีความตอเน่ืองและมุงเนนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติและเหมาะสมกับเวลาในแตละกิจกรรม 
  5.  การวัดและประเมินผล  ไดประเมินความสําเร็จของหลักสูตรและประเมินการ
พัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ทั้งทางดานความรู  ทักษะ
และเจตคติ   และไดปรับการวัดและประเมินผลใหสอดคลองเหมาะสมกับโครงสรางและวัตถุประสงค
ของหลักสูตรเสริม 
 

ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม 
  
 ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม  ผูวิจัยไดนําหลักสูตรเสริมที่ไดปรับปรุง
ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ  ไปทดลองใชกับกลุมตวัอยาง  ซ่ึงเปนนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที ่3 ป
การศึกษา 2549  จํานวน 26 คน  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  พบวา 
  
 1.  ผลการทดสอบประสทิธภิาพของหลกัสูตรเสรมิ  โดยการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยการประเมินตนเองของนักศึกษาทั้งกอนและ
หลังการใชหลกัสตูร  ดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 10  ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสาร (ICT) กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรเสริม   
 

การประเมินตนเอง n x  S.D. t 
กอนทดลองใชหลักสูตร 26 83.27 5.65 24.21** 
หลังทดลองใชหลักสูตร 26 147.19 11.51 

 
 

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 10 แสดงวา  ผลการประเมินสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) กอนทดลองใชหลักสตูรและหลังทดลองใชหลักสูตรแตกตางกัน  โดยผลการ
ประเมินหลังทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินกอนทดลองใชหลักสูตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   
  1.1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริม  โดยการเปรียบเทียบคะแนนการ
ประเมินความรูของนักศึกษาทั้งกอนและหลังการใชหลกัสูตร  ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 11 ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินความรูทางเทคโนโลยี  
     สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กอนและหลังการทดลองใชหลกัสูตรเสริม   
 

การประเมินตนเอง n x  S.D. t 
กอนทดลองใชหลักสูตร 26 28.23 2.54 20.96** 
หลังทดลองใชหลักสูตร 26 51.50 4.40 

 
 

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 11  แสดงวา  ผลการประเมินความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) กอนทดลองใชหลักสูตรและหลังทดลองใชหลกัสูตรแตกตางกัน  โดยผลการประเมินความรู
หลังทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินความรูกอนทดลองใชหลักสูตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   
 
  1.2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริม  โดยการเปรียบเทียบคะแนนการ
ประเมินทักษะของนักศึกษาทั้งกอนและหลังการใชหลกัสูตร  ดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 12  ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
      การสื่อสาร (ICT) กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรเสริม   
 

การประเมินตนเอง n x  S.D. t 
กอนทดลองใชหลักสูตร 26 29.35 3.86 14.32** 
หลังทดลองใชหลักสูตร 26 49.65 

 
5.55  

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 12  แสดงวา  ผลการประเมินทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) กอนทดลองใชหลักสูตรและหลังทดลองใชหลักสูตรแตกตางกัน  โดยผลการประเมินทักษะ
หลังทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินตนเองดานทักษะกอนทดลองใช
หลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 
  1.3  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริม  โดยการเปรียบเทียบคะแนนจาก
การวัดเจตคตขิองนักศึกษาทั้งกอนและหลังการใชหลักสูตร  ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 13 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนเจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
     สื่อสาร (ICT) กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรเสริม   
 

การวัดเจตคต ิ n x  S.D. t 
กอนทดลองใชหลักสูตร 26 25.69 2.87 31.69** 
หลังทดลองใชหลักสูตร 26 46.04 

 
3.04  

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 13  แสดงวา  ผลการวัดเจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) กอนทดลองใชหลักสตูรและหลังทดลองใชหลักสูตรแตกตางกัน  โดยผลการวัดเจตคติหลังทดลอง
ใชหลักสตูรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการวัดเจตคติกอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 
 2.  ผลการทดสอบประสิทธภิาพของหลักสูตรเสริม  โดยการเปรียบเทียบคะแนนการ
ทดสอบความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  โดยการทดสอบดวยแบบทดสอบ
อัตนัยทั้งกอนและหลังทดลองใชหลักสูตร ดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 14  ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยคะแนนความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสาร (ICT) กอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรเสริม   
 

การทดสอบความรู n x  S.D. t 
กอนทดลองใชหลักสูตร 26 25.38 8.23 26.09** 
หลังทดลองใชหลักสูตร 26 75.77 

 
7.31  

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 14  แสดงวา  ผลการทดสอบความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) กอนทดลองใชหลักสูตรและหลังทดลองใชหลักสูตรแตกตางกัน  โดยผลการทดสอบ
ความรูหลังทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการทดสอบความรูกอนทดลองใชหลักสูตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ   
 
 3.  ผลการประเมินทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยการ
สังเกตการปฏบิัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) กอนทดลองใชหลักสูตรและหลัง
ทดลองใชหลกัสูตร  ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 15 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
     สื่อสาร (ICT) กอนทดลองใชหลักสูตรและหลังทดลองใชหลักสูตร   
 

การประเมินทกัษะ n x  S.D. t 
กอนทดลองใชหลักสูตร 26 7.77 1.37 29.33** 
หลังทดลองใชหลักสูตร 26 15.27 1.00 

 
 

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 15  แสดงวา  ผลการประเมินทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) กอนทดลองใชหลักสูตรและหลังทดลองใชหลักสูตรแตกตางกัน  โดยผลการประเมินทกัษะ
หลังทดลองใชหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลการประเมินทักษะกอนทดลองใชหลักสูตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   
 เม่ือวิเคราะหเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของแตละทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ผลปรากฏดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 16  ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของแตละทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสาร (ICT)  กอนและหลังทดลองใชหลักสูตรเสริม 
 

การประเมินทกัษะ x  S.D. t 
การแสวงหาความรู 1.46 0.58 12.81** 
การสรางผลิตภัณฑความรู 1.54 0.51 15.43** 
การจัดเก็บและการคนคืนความรู 1.46 0.58 12.81** 
การแลกเปลีย่นความรูและการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

0.58 0.50 5.83** 

การบูรณาการความรู 1.54 0.51 15.43** 
การสื่อสารกับบุคคลอื่น 0.92 0.39 12.00** 

**  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 16 แสดงวาคาเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) หลังการทดลองใชหลกัสูตรสูงกวากอนการทดลองใชหลักสตูรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  ในทกัษะการแสวงหาความรู  การสรางผลิตภัณฑความรู  การจัดเก็บและการคนคืนความรู  
การแลกเปลีย่นความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การบูรณาการความรูและการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
 
 4.  ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ในระหวางทดลองใชหลักสตูร  ผลปรากฏดังน้ี 
  จากการสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรูทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ดานการสนใจใฝรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  การฝกฝนและปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนสม่ําเสมอ  การสรางสรรคผลงานโดยการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
การพยายามแกปญหาที่เกดิขึ้นขณะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มีความมั่นใจใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ในระหวางทดลองใชหลักสตูร พบวา นักศกึษา
แสดงพฤติกรรมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ดานตาง ๆ ดังกลาว
ขางตนในแตหนวยในระดบัปานกลางจนถึงระดับสูง 
 
 5. ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแตละหนวยระหวางการทดลองใชหลักสูตร ผลปรากฏดังน้ี 
  5.1  หนวยที่ 1  บทนาํ การจัดการเรียนการสอนในหนวยที่ 1 เรื่อง บทนํา มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ  อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัความสําคัญและความจําเปนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ตอการพัฒนาการเรียนการสอนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความสําคัญของ
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สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอวิชาชีพคร ู  เห็นคุณคาและ
ความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน   
จากผลการจัดการเรียนการสอน พบวา นักศกึษาสามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได และนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับความสาํคัญ
และความจําเปนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอการพัฒนาการเรียนการสอนและ
แสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัความจําเปนและความสําคญัของสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ตอวิชาชีพครูไดอยางเหมาะสมตามความรู ความเขาใจ ประสบการณและความ
คาดหวังที่นักศึกษามีตอตนเอง  โดยนักศึกษาไดกลาวถึงการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพ่ือการพัฒนาการสอนของตนเองทั้งในดานของการสืบคนขอมูล  ผลิตสื่อเพ่ือพัฒนา
งานสอนของตนเองและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการปฏิบัติงานในดาน
ตาง ๆ ทั้งดานวิชาการ  ดานการบริหาร  ดานทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) จากการสังเกตการปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบการ
สัมภาษณอาจารยผูสอนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พบวา  นักศกึษามี
ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับต่ําถึงปานกลาง ดานเจตคติ
ทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  พบวา  นักศึกษาไดแสดงถึงการเห็น
คุณคา ประโยชนและความจําเปนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปใชในการ
พัฒนางานของตนเอง โดยผูสอนไดพิจารณาจากการรวมแสดงความคิดเห็นของตนเองตอกลุมอยาง
หลากหลายและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาลงในแบบบันทกึใบงาน   
 
  5.2  หนวยที่ 2 สถาปตยกรรมขอมูล  การจัดการเรียนการสอนในหนวยที่  2  เรื่อง 
สถาปตยกรรมขอมูล มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ  อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรม
ขอมูล  ความหมายและลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูล  การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลในเรื่อง
ที่ตนเองสนใจหรือตองการศึกษา สรางสถาปตยกรรมขอมูลโดยใชทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เห็นคุณคาและความสาํคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพ่ือการพฒันาการเรยีนการสอน จากผลการจัดการเรียนการสอนพบวา นักศึกษา
สามารถอธิบายแนวคิด  ความหมายและลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูลได  ดานการออกแบบ
สถาปตยกรรมขอมูลในเรื่องที่ตนเองสนใจหรือตองการศึกษานั้น  พบวา  นักศึกษาสามารถออกแบบ
สถาปตยกรรมขอมูลตามเรือ่งที่ตนเองสนใจหรือหัวขอที่ตองการศึกษาได โดยสถาปตยกรรมขอมูลที่
นักศึกษาออกแบบมานั้นจะประกอบดวย 3 สวนที่สาํคัญ  คือ  นิยามของเรื่องที่ตองการศึกษา  
องคประกอบของเรื่องนั้นและการนําไปใชหรือประโยชนของเรื่องนั้น   ดานการสรางสถาปตยกรรม
ขอมูล พบวา นักศกึษาสามารถสืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรูไดตามสถาปตยกรรมขอมูลที่
ออกแบบไดแตยังไมครบถวนและนักศึกษาบางสวนยังไมสามารถนําขอมูลหรือความรูที่ไดมาบูรณาการ
สรางเปนผลิตภัณฑความรูได  แตสามารถจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ไดทั้งในเครื่องคอมพิวเตอรและใน
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อุปกรณอ่ืน  สามารถแลกเปลี่ยนความรูและสื่อสารกับเพ่ือนและผูสอนไดและเม่ือสังเกตการทํางาน
กลุม พบวา  นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับสมาชิกในกลุมไดแตยังไมดีนัก  มีการแบงงานกันทํา  
มอบหมายความรับผิดชอบโดยมีประธานกลุมทําหนาทีเ่ปนผูคอยดูแลและติดตามงาน  แตยังคงมี
นักศึกษาบางคนที่ยังไมใหความรวมมือ  และจากผลการประเมนิพบวานักศึกษาในแตละกลุมผาน
การประเมินใน 4 ทักษะ  คือ  ทักษะการแสวงหาความรู  การจัดเก็บและการคนคนืความรู  การ
แลกเปลีย่นความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การสื่อสารกับบคุคลอื่น  โดยไดคะแนนในแตละ
ทักษะไมนอยกวา 2 คะแนน และไมผานการประเมินในทักษะการสรางผลิตภัณฑความรูและการ 
บูรณาการความรู  ดานการเห็นคุณคาและความสาํคัญของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน พบวา  นักศึกษามีความสนใจ  ตั้งใจฝกปฏบิตัิ  ให
ความรวมมือและสรางสรรคผลงาน  พยายามแกปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน   
 
  5.3  หนวยที่ 3  เทคโนโลยีการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนในหนวยที่ 3 เรื่อง 
เทคโนโลยีการสื่อสาร มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ  อธิบายความหมายของอินเทอรเน็ต
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการแสวงหาความรู สรางผลิตภัณฑความรู   
จัดเก็บและการคนคืนความรู   แลกเปลีย่นความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  สื่อสารกับบุคคลอ่ืน  
บูรณาการความรู  ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการแลกเปลีย่นความรูและการทํางานรวมกับบุคคล
อ่ืนได  เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอน จากผลการจัดการเรียนการสอนพบวา  นักศึกษาสามารถอธิบายสรุป
ความหมายของอินเทอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนกิสไดถูกตองครบถวน 3 กลุมและสรุปได
ถูกตองแตยังไมครบถวน 2 กลุม  ดานทักษะการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการแสวงหาความรู   การสราง
ผลิตภัณฑความรู  การจัดเก็บและการคนคืนความรู  การบูรณาการความรู  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน     
พบวา  นักศึกษาสามารถ สรุป วิเคราะห  บูรณาการและสังเคราะหสาระตาง ๆ สรางเปนผลิตภัณฑ
ความรู  พรอมทั้งเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลและสารสนเทศและยังเกิดความเขาใจถึงความ
จําเปนที่ตองมีการปรับเปลี่ยนขอมูลที่สืบคนมาไดใหเปนสารสนเทศกอนที่จะนําไปเผยแพรหรือนําไป 
ใชตอไปไดและไดมีการจัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืน  นอกจากนั้นแลว  นักศึกษายัง
สามารถเผยแพรสารสนเทศบนเครือขายอินเทอรเน็ตในรูปแบบของ Homepage ไดอยางสวยงาม  
ในดานการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการแลกเปลีย่นความรู  การสื่อสารกับบคุคลอ่ืน พบวา 
นักศึกษาสามารถสงผลงานของกลุมใหอาจารยและเพ่ือนทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ซ่ึงประกอบดวย  
Homepage  ผลงานของกลุมและขอความเพื่อการประชาสัมพันธเชญิชวนบคุคลอ่ืนเขาชม Homepage 
ไดอยางนาสนใจ  และนักศกึษายังไดจัดทํากระดานขาวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปดโอกาสให
บุคคลอื่น  ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมเสนอแนะ  ติชมผลงานของนักศึกษา  ดาน
การเห็นคุณคาและความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการพัฒนา 
การเรียนการสอน พบวา นักศึกษาสนใจและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และใฝรูในการสืบคนขอมูล ปรับเปลีย่นสถาปตยกรรมขอมูลของตนเอง  และมีความพยายามทีจ่ะนํา
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ขอมูลที่ไดจากการสืบคนมาเชื่อมตอและบรูณาการและปรับเปลี่ยนขอมูลที่มีอยูใหเปนสารสนเทศ 
รวมทั้งยังใหความสําคัญตอความจําเปนและคุณธรรมในการคัดลอกขอมูลและการอางอิงแหลงทีม่า
ตาง ๆ ของขอมูล  นอกจากนั้นนักศึกษาทุกกลุมไดใหความรวมมือตอกลุมและสรางสรรคออกแบบ
ผลงานของตนเองใหสวยงามและนาสนใจ และพยายามที่จะแกปญหาตางที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติ
กิจกรรมและนักศึกษายังเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะชวยใหการจัดการเรยีน
การสอนของตนเปนไปดวยความสะดวกและรวดเรว็  ทนัสมัยและสามารถพัฒนาผูเรียนไดเปนอยางดี   
 
  5.4  หนวยที ่ 4  การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ การจัดการเรียนการสอนใน
หนวยที่ 4 เรื่อง  การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็มีวตัถปุระสงคเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
อธิบายความหมาย  ลักษณะสําคัญ  ขอดี-ขอจํากัด  รูปแบบของการออกแบบการเรียนการสอนบน
เว็บ  ปฏบิตัิการแสวงหาความรู   สรางผลิตภัณฑความรู   จัดเก็บและการคนคืนความรู   
แลกเปลีย่นความรูและการทาํงานรวมกับผูอ่ืน  บูรณาการความรูและสื่อสารกับบุคคลอ่ืนเพ่ือการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนบนเวบ็  ออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  ประเมินการออกแบบ
การเรียนการสอนบนเวบ็ได เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน  จากผลการจัดการเรียนการสอนพบวา นักศึกษา
สามารถอธิบายความหมาย  ลักษณะสําคัญ  ขอดี-ขอจํากัด  รูปแบบของการออกแบบการเรียนการ
สอนบนเวบ็ได  โดยนักศึกษาไดสบืคนขอมูลเกีย่วกับการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บบน
เครือขายอินเทอรเน็ต  แลวจึงนํามาสรปุ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดีและขอจํากัดของ
การออกแบบการเรียนการสอนไดอยางมีเหตุผล  ในดานการแสวงหาความรู การสรางผลิตภัณฑ
ความรู  การจัดเก็บและการคนคืนความรู การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การ 
บูรณาการความรูและการสือ่สารกับบุคคลอ่ืน พบวา  นักศึกษาสามารถสรางสถาปตยกรรมขอมูล
ตามหัวขอหรอืประเด็นที่ตองการจะนําไปออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  และสามารถสืบคน  
จัดเก็บและคนคืนขอมูลไดตามสถาปตยกรรมที่ออกแบบไว  มีการบูรณาการและสรางเปนผลติภัณฑ
ความรูตามเนือ้หาสาระที่ตองการนําเสนอ มีการอภิปรายเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูและแสดงความ
คิดเห็นตอผลงานของเพื่อนและขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขผลงานใหดีขึ้น  และเม่ือ
ออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ไดแลว  นักศึกษาไดนําเสนอผลงานบนเครือขายอินเทอรเน็ตได
ในรูปแบบที่สวยงามและนาสนใจ และสงจดหมายประชาสัมพันธและเชิญชวนใหเพ่ือน ๆ และ
อาจารยเขาเยี่ยมชมเว็บไซตที่ไดสรางขึน้  ดานการประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 
พบวา นักศึกษาสามารถประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บไดครอบคลุมทั้ง 4 ดาน  คือ  
ดานการออกแบบการเรียนการสอน  ดานเนื้อหาบทเรียน  ดานการออกแบบเวบ็การศึกษา  ดาน
เทคโนโลยีทีใ่ชในการออกแบบการเรียน  ดานการเห็นคุณคาและความสําคัญของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน พบวา  ในระหวางที่ปฏิบัติ
กิจกรรม นักศึกษาไดแสดงถึงความใฝรูในการสืบคนขอมูลตาง ๆ และมีการปฏิบตัิกิจกรรมตางอยาง
ตอเน่ือง  การวางแผนการทํางานและแบงงานทํา   มีการสรางสรรคผลงานใหม  นําสิ่งที่ตนเองได
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เรียนรูใหมไปเปรียบเทียบกบัสิ่งที่ตนมีอยูและพรอมที่แกไขผลงานของตนเองใหดีขึ้น และในระหวาง
ที่ใชอุปกรณและเครือขายอินเทอรเน็ต  พบวา  นักศึกษามีความมัน่ใจและมีเทคนิควิธใีนการสบืคน
ขอมูลและพยายามแกปญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในกลุมตนเองและระหวางกลุม  และจากการแสดงความ
คิดเห็นของนักศึกษาตอการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บ  พบวา  นักศึกษามีความเห็นวา  การ
ออกแบบการเรียนการสอนสอนบนเว็บสามารถใชเปนเคร่ืองมือและสื่อการสอนที่จะชวยใหการจัดการ
เรียนการสอนทันสมัยและนาสนใจและสามารถพัฒนาผูเรียนได  
            
 6. ผลการประเมินความเหมาะสมในการทดลองใชหลกัสูตรเสริมโดยนักศึกษา  เม่ือสิ้นสุด
การสอน  โดยใหนักศึกษาประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรเสริมใน 9 ประเด็น  ผลปรากฏดัง
ตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 17  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมในการใชหลักสตูรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ 
     ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ความเหมาะสม 
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ที่นักศึกษาไดรับ 

4.12 เหมาะสม 

ความเหมาะสมของเวลา 3.27 เหมาะสม 
ความเอาใจใสจากผูสอน 4.27 เหมาะสม 
การมีสวนรวมของนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น 4.19 เหมาะสม 
ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสอนในหลักสตูร 4.12 เหมาะสม 
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 เหมาะสม 
ความเหมาะสมของสื่อประกอบการเรียนการสอน 3.85 เหมาะสม 
ความเหมาะสมของการประเมินผลในหลกัสูตร 4.04 เหมาะสม 
การนําความรูที่ไดรับไปใช 3.96 เหมาะสม 

  

 จากตาราง 17  แสดงวานักศึกษาเห็นวาหลักสูตรเสรมิเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีความเหมาะสมมากในทุกดาน  ยกเวนในดานความ
เหมาะสมของเวลา  โดยนักศึกษามีความเห็นวาเวลาที่ใชในหลักสตูรเสริมนอยไป  ควรเพิ่มเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากกวานี้ 
 
 7. ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอหลักสตูรเสริม โดยการสัมภาษณ พบวา  
จุดมุงหมายของหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) มีความสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา  โดยนักศึกษามีความเห็นวา  การเสริมสราง
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ความรู  ทักษะและเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  เปนสิ่งที่จําเปนตอ
การพัฒนาวิชาชีพครูของตนเองและสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนได  
ดานเนื้อหาในหลักสูตรเสริม  นักศึกษามคีวามเห็นวา เน้ือหาในหลักสูตรเสริมสามารถจะนําไปสูการ
พัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเปนเนื้อหาที่มีความเหมาะสม  
มีประโยชนสามารถนําไปใชไดจริงและเปนความรูพ้ืนฐานที่จะนําไปสูการพัฒนาสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในอนาคตดวย  ดานกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลักสูตรเสริม  นักศึกษามคีวามเห็นวา  กิจกรรมในหลักสูตรเสริมทาํใหนักศึกษาเกิดความรู  ทกัษะ
และเจตคตทิางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มีความเขาใจและสามารถ
นําไปประยุกตใชตอไปได  นอกจากนี้การเรียนรูจากการปฏิบัติยังทําใหนักศึกษาไดทํางานรวมกับ
บุคคลอื่น  คนพบ  แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมและระหวางกลุม   ดานการประเมินผลในหลักสูตร
เสริม  นักศึกษามีความเห็นวา  การประเมินผลในหลักสูตรมีความนาเชื่อถือ  เน่ืองจากเปนการ
ประเมินตามสภาพจริงที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและหนวยการเรียนรูดวยเครื่องมือที่
หลากหลายและมกีารประเมินหลายครั้ง 
 

ขั้นตอนที่ 4  การปรับปรุงหลักสูตรเสริม 
 จากการทดลองใชหลักสูตรเสริมและประเมินผลการใชหลักสูตรเสริม  ผูวิจัยไดนําผลมา
ปรับปรุงหลักสูตรเสริม  ดังตอไปน้ี 
 1.  ขยายเวลาการปฏิบัติกจิกรรมในหนวยที่ 1 ซ่ึงเดิมใชเวลา 2 ชัว่โมง  เพ่ิมเปน 3 
ชั่วโมง  เพ่ือใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสดุ  และปรับภาษาในการอธบิายขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
ในแตละหนวยใหกระชับและชัดเจนมากขึ้น   
 2.  ปรับกิจกรรมในแตละหนวยและจัดลําดับกอนหลงัใหมีความตอเนื่องกัน  โดยเฉพาะ
หนวยที่ 4  ซ่ึงประกอบดวย 4 กิจกรรมยอยไดมีการปรับกิจกรรมที่ 4.1 กับ 4.2.1 และ 4.2.2  ใหมี
ความตอเน่ืองกัน 
 3.  ปรับปรุงภาษาในใบความรูในหลักสูตรเสริมใหมีความชัดเจนและงายตอการศึกษา  โดย
การแบงประเด็นเนื้อหาเปนหัวขอใหญและหัวขอยอยใหชัดเจนทุกหนวยการเรียนและไดปรับปรุง
การลําดับหัวขอ  โดยเรียงลําดับจากงายไปหายากเพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ือง  พรอมกันนี้
ในทุกหนวยการเรียนไดมีการเสนอแนะแหลงคนควาเพิ่มเติม เพ่ือประโยชนสูงสุดตอนักศกึษาใน
การศึกษาคนควาตอไป 
 หลักสูตรเสริมที่ปรับปรุงแลวไดเสนอไวในภาคผนวก 
 
 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง   การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาหลกัสูตรเสริมโดยสรุปดังน้ี 
 

จุดมุงหมายของการวิจัย  
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูใหมีสมรรถภาพทั้งทางดานความรู  ทกัษะและเจคตทิาง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน  กลาวคือ 
 
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาเอกสารงานวิจัย  วิเคราะหสมรรถภาพทาง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) องคประกอบของหลกัสูตรเสริม  ใหมีความสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของผูที่เกี่ยวของกับการผลิตครูและนักศึกษาวิชาชีพครู 
โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูที่เกีย่วของ
กับการผลติครูจํานวน 6 คนและสํารวจความตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ของนักศึกษาวิชาชีพครูจํานวน 152 คน แลวนํามาวิเคราะห 
สังเคราะหกําหนดเปนสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ตองการ
พัฒนา ซ่ึงประกอบดวย ความรู ทักษะและเจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
จากนั้นจึงนําผลที่ไดจากการสังเคราะหไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน  ตรวจสอบยืนยันอีกครั้ง 
 
 ข้ันตอนที่ 2  การสรางหลกัสูตรเสริม 
 การสรางหลักสูตรเสริมเปนการนําขอมูลพ้ืนฐานมาเขยีนเปนโครงรางหลักสูตรเสริม  การ
ประเมินโครงรางหลักสูตรเสริมและการปรับปรุงหลักสตูรเสริม   
 โครงรางหลักสูตรเสริม  ประกอบดวย  หลักการและเหตุผล  แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตรเสริม  วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม  โครงสรางของหลักสูตรเสริม  กิจกรรมการเรียนการ
สอน  สื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล   
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 การประเมินโครงรางหลักสูตรเสริมดําเนนิการโดยนําแบบประเมินโครงรางหลักสูตรเสริม
ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 คน  พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร
เสริม  จากนั้นนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาดัชนีความสอดคลอง  พบวา  โครงรางหลักสูตรเสริม
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุดและมากตามลําดับและผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน 
 การปรับปรุงหลักสูตรเสริม  ผูวิจัยดําเนินการโดยนําผลการประเมนิและขอเสนอแนะที่ได
จากการประเมินโครงรางหลักสูตรเสริมมาปรับปรุงแกไขโครงรางของหลักสูตรเสรมิใหสมบูรณยิ่งขึ้น   
 
 ข้ันตอนที่ 3  การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม 
 การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เปนการนําหลักสูตรเสริมไปทดลองใชกับนักศึกษาวิชาชีพ
ครู  ชั้นปที่ 3  ปการศึกษา 2549  จํานวน 26 คน  ของมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  โดยการ
ทดลองใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre test – Post test Design มีการทดสอบกอน
และหลังการทดลองใชหลักสูตรดวยแบบวัดสมรรถภาพดานความรู  ทักษะและเจตคตทิางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  การวิเคราะหขอมูลทดสอบความแตกตางของคะแนน
ความรู  ทักษะและเจตคตทิางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) กอนและหลังการใช
หลักสูตรเสริม  โดยใชสถิติ  t-test dependent  sample 
 
 ข้ันตอนที่ 4  การปรับปรุงหลักสูตรเสรมิ 
 การปรับปรุงหลักสูตรเสริม ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินและแบบสัมภาษณ  โดยใหนักศึกษา
วิชาชีพครู จํานวน 26 คนประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรเสริมและสัมภาษณความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอหลักสูตรเสริม  พรอมทั้งอภิปรายเกี่ยวกบัประเด็นที่ตองมีการแกไขปรับปรุงเม่ือสิ้นสุด
การสอน  จากนั้นผูวิจัยไดสรุปประเด็นที่มีความสอดคลองกันแลวนํามาปรับปรุงแกไขหลักสตูรให
สมบูรณขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

 ผลการศึกษาและวเิคราะหเอกสารงานวิจัย การสํารวจความตองการเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนักศึกษาวิชาชีพครแูละการ
สัมภาษณผูเชีย่วชาญที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู  พบวา  นักศึกษาวชิาชีพครูตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ (ICT)  โดยสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ที่จําเปนสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  ประกอบดวย  ความรู  ทักษะและเจตคติ
ทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยความรู ไดแก ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สถาปตยกรรมขอมูล  เทคโนโลยีการสือ่สาร 
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การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ ทักษะ ไดแก ทักษะการแสวงหาความรู  การสรางผลติภัณฑ
ความรู  การจัดเก็บและการคนคืนความรู  การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน การ 
บูรณาการความรู  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  เจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ไดแก การแสดงออกถึง  การสนใจ ใฝรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
ฝกฝนและปฏบิัติกิจกรรมการเรียนสม่ําเสมอ  สรางสรรคผลงานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  พยายามแกปญหาที่เกิดขึ้นขณะใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
มีความมั่นใจในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 
 แนวทางการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
น้ัน  พบวา  รูปแบบการเสริมสรางสมรรถภาพตองมุงเนนในเรื่องของการปฏิบัต ิ เน้ือหาสาระตองมี
ความเหมาะสม ถูกตองและทันสมัย การประเมินผลควรมีการประเมินทั้งทฤษฏีและทักษะความ 
สามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ  

ผลการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับองคประกอบและแนวคดิในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)สําหรับนักศกึษา
วิชาชีพครู  พบวา  หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู ประกอบดวยองคประกอบหลัก  4 องคประกอบดวยกันคือ  หลักการ
และจุดมุงหมาย  เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  
   
 2.  ผลการสรางหลักสูตรเสริม 
 ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) มีจุดมุงหมายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ทั้งทางดานความรู  ทกัษะและเจตคตขิองนักศึกษาวชิาชีพครใูหอยูในระดับที่พึงประสงค  
โดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย หลักการและเหตุผล แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริม  
วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม  โครงสรางของหลักสูตรเสริม  กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการ
เรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  นอกจากนี้ยังมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรเสริมสําหรับผูสอนและนักศึกษาวิชาชีพครทูี่ใชในหลักสตูรเสริม 
 ผลการตรวจสอบเอกสารหลักสูตรเสริมจากผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึงประกอบดวย การประเมิน
ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรเสรมิและความสอดคลองของหลักสูตรเสริม พบวา โครงราง
หลักสูตรเสริมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมากที่สุดตามลําดับ  โครงรางหลักสูตรมีความ
สอดคลองกันทุกองคประกอบมีคาตั้งแต 0.67 – 1.00 และอยูสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทกุองคประกอบ 
 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริม  ไดแก  แบบ
ประเมินตนเองดานความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ไดรับการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญและมีคาอํานาจจําแนกแตละขออยูระหวาง 2.01 - 5.48 มีคา
สัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ันแบบแอลฟา (α- coefficient) เทากับ  0.87 แบบประเมินตนเองดานทักษะ 
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ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญและมีคาอํานาจจําแนกแตละขออยูระหวาง 1.76 - 
4.90 มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันแบบแอลฟา (α- coefficient) เทากับ 0.86  แบบวัดเจตคติไดรับ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญและมีคาอํานาจจําแนกแตละขออยูระหวาง 1.85 – 2.62 
มีคาสัมประสทิธิ์ความเชื่อม่ันแบบแอลฟา (α- coefficient) เทากับ 0.89 แบบทดสอบแบบอัตนัย
ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญและมีคาความยากงายแตละขออยูระหวาง  0.27 
- 0.66  คาอํานาจจําแนกแตละขออยูระหวาง  0.37 - 0.47 คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85 แบบ
ประเมินทกัษะและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรูทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญ  แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข   
 
 3.  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม 
 ผลการนําหลกัสูตรเสริมไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  ซ่ึงเปนนักศึกษาวิชาชีพครชูั้นปที่ 3 
ปการศึกษา  2549  จํานวน 26 คน  ของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  ไดผลดังน้ี  
 3.1  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) โดยการประเมินตนเองของนักศึกษา พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนหลังทดลองใชหลักสูตรสูง
กวากอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  3.1.1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนหลังทดลองใชหลักสตูรสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  3.1.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนหลังทดลองใชหลักสตูรสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.1.3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนหลังทดลองใชหลักสตูรสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 3.2  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT)  โดยการทดสอบดวยแบบทดสอบอตันัย  พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนหลังทดลองใชหลักสตูร
สูงกวากอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.3  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
โดยการสังเกตการปฏิบตัิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พบวา  คาเฉลี่ยของ
คะแนนหลังทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 3.4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนแตละทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนแตละทกัษะหลังทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอน
ทดลองใชหลกัสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 3.5  ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ในระหวางทดลองใชหลักสูตร  พบวา  นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง 
 3.6  ผลการปฏิบัติกิจกรรมในแตละหนวยระหวางการทดลองใชหลกัสูตร  ไดผลดังน้ี 
  3.6.1  หนวยที่ 1  บทนํา การจัดการเรียนการสอนในหนวยที่ 1 เร่ือง บทนํา พบวา 
นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได และ
นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนของเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ตอการพัฒนาการเรียนการสอนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัความจําเปนและ
ความสําคัญของสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอวิชาชีพครูไดอยาง
เหมาะสมตามความรู ความเขาใจ ประสบการณและความคาดหวังที่นักศึกษามีตอตนเอง  จากการ
สังเกตการปฏบิัติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบการสัมภาษณ
อาจารยผูสอนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) พบวา  นักศึกษามีทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับต่ําถึงปานกลาง ดานเจตคตทิางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พบวา นักศึกษาแสดงถึงการเห็นคุณคา ประโยชนและความจําเปน
ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ไปใชในการพฒันางานของตนเอง  
  3.6.2  หนวยที่ 2 สถาปตยกรรมขอมูล  การจัดการเรียนการสอนในหนวยที่  2  เรื่อง 
สถาปตยกรรมขอมูล พบวา นักศึกษาสามารถอธบิายแนวคิด  ความหมายและลักษณะของ
สถาปตยกรรมขอมูลได  ดานการออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลในเรื่องที่ตนเองสนใจหรือตองการ
ศึกษานั้น  พบวา  นักศึกษาสามารถออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลตามเรื่องที่ตนเองสนใจหรือหัวขอ
ที่ตองการศึกษาได   ดานการสรางสถาปตยกรรมขอมูล  พบวา  นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลหรือ
แสวงหาความรู ไดตามสถาปตยกรรมขอมูลที่ออกแบบไดแตยังไมครบถวน ดานทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พบวา นักศึกษาบางสวนยังไมสามารถนําขอมูลหรือความรู
ที่ไดมาบูรณาการสรางเปนผลิตภัณฑความรูได  แตสามารถจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ไดทั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอรและในอุปกรณอ่ืน  สามารถแลกเปลี่ยนความรูและสือ่สารกับเพ่ือนและผูสอนได  ดาน
การเห็นคุณคาและความสําคัญของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอน พบวา  นักศึกษามีความสนใจ  ตั้งใจฝกปฏิบตัิ  ใหความรวมมือและ
สรางสรรคผลงาน  พยายามแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน   
  3.6.3  หนวยที่ 3  เทคโนโลยีการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนในหนวยที่ 3 เร่ือง 
เทคโนโลยีการสื่อสาร พบวา นักศึกษาสามารถอธิบายสรุปความหมายของอินเทอรเน็ตและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสได  ดานทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พบวา  นักศึกษา
สามารถ สรุป วิเคราะห  บูรณาการและสังเคราะหสาระตาง ๆ จากขอมูลเปนสารสนเทศและสราง
เปนผลติภัณฑความรู  จัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืน สามารถเผยแพรสารสนเทศบน
เครือขายอินเทอรเน็ตในรูปแบบของ Homepage ไดอยางสวยงาม  และใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู การสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได ดานการเห็นคุณคาและความสําคัญของการ
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ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน พบวา นักศึกษา
สนใจ  ใฝรูและใหความสําคญักับปฏิบตัิกจิกรรมในหลักสูตรอยางตอเน่ือง สรางสรรคผลงานของตนเอง
และพยายามที่จะแกปญหาตางที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตักิิจกรรมการเรียนการสอน  
  3.6.4  หนวยที่ 4  การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ การจัดการเรียนการสอนใน
หนวยที่ 4 เรือ่ง การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  พบวา นักศึกษาสามารถอธิบายความหมาย  
ลักษณะสําคญั  ขอดี-ขอจํากัด  รูปแบบของการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บได  ดานทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) พบวา  นักศกึษาสามารถสรางสถาปตยกรรม
ขอมูลตามหัวขอหรือประเด็นที่ตองการจะนําไปออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  และสามารถ
สืบคน  จัดเก็บและคนคืนขอมูลไดตามสถาปตยกรรมที่ออกแบบไว  มีการบูรณาการและสรางเปน
ผลิตภัณฑความรูตามเนื้อหาสาระที่ตองการนําเสนอ มีการอภิปรายเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูและแสดง
ความคิดเห็นตอผลงานของเพื่อนและขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขผลงานใหดีขึ้น  และเม่ือ
ออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ไดแลว  นักศึกษาไดนําเสนอผลงานบนเครือขายอินเทอรเน็ตได
ในรูปแบบที่สวยงามและนาสนใจ และสงจดหมายประชาสัมพันธและเชิญชวนใหเพ่ือน ๆ และ
อาจารยเขาเยี่ยมชมเว็บไซตที่ไดสรางขึน้ ดานการประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 
พบวา นักศกึษาสามารถประเมินการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บได ดานการเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน  
พบวา  นักศึกษามีความใฝรูในการสืบคนขอมูลตาง ๆ และมีการปฏบิัติกิจกรรมตางอยางตอเน่ือง  มี
การสรางสรรคผลงานใหม  มีความมั่นใจและมีเทคนิควิธใีนการสบืคนขอมูลและพยายามแกปญหาที่
เกิดขึ้นทั้งภายในกลุมตนเองและระหวางกลุม          
 3.7 ผลการประเมินหลักสตูรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) จากนักศึกษาวิชาชีพครูที่เขาเรยีนในหลักสตูรเสริม  พบวา หลักสูตรเสริมเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีความเหมาะสมมากใน
ทุกดาน  ยกเวนในดานความเหมาะสมของเวลา  โดยนักศึกษามีความเห็นวาเวลาที่ใชในหลักสูตร
เสริมนอยไป  ควรเพิ่มเวลาในการปฏบิัติกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากกวานี้  และจากการ
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอหลักสูตรเสริม โดยการสัมภาษณ พบวา  จุดมุงหมายของ
หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีความ
สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา  ดานเนื้อหาในหลักสูตรเสริมสามารถจะนําไปสูการพฒันา
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเปนเนื้อหาที่มีความเหมาะสม  ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมสามารถทําใหนักศึกษาเกดิความรู  ทักษะและเจตคติ
ทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
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 4.  ผลการปรับปรุงหลักสูตรเสริม 
 จากการทดลองใชหลักสูตรเสริมและการประเมินผลการใชหลักสตูรเสริม  ผูวิจัยไดนําผล
มาปรบัปรุงหลักสตูรเสริมดังน้ี ขยายเวลาการปฏิบตักิิจกรรมและปรับภาษาในการอธบิายขั้นตอนการ
ปฏิบัติกิจกรรมในแตละหนวยใหกระชับและชัดเจนมากขึ้น ปรับกิจกรรมในแตละหนวยและจัดลาํดับ
กอน หลังใหมีความตอเน่ืองกัน และปรับปรุงภาษาในใบความรูในหลักสูตรเสริมใหมีความชัดเจนและ
งายตอการศึกษา 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
  จากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  สํารวจความตองเสรมิสรางสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูและการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ ไดขอมูลที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ที่สําคัญและจําเปนสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู แตเพ่ือใหไดสมรรถภาพที่จําเปน  แนวทางในการ
เสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวชิาชีพ
ครูที่ถูกตอง จึงไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญอีกครั้งหน่ึง ไดสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ของนักศึกษาวิชาชีพครู ซ่ึงสอดคลองกับสมรรถภาพครูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของ  ใจทิพย ณ สงขลา (2547: 126) และ โบแทมส (Bothams. 
2002. 320-328) และคารบิแลน  (Kabilan. 2004: 51-57) ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ  พบวา  
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบดวยความรู  ทักษะและ
เจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของดวงรัตน  
อาบใจ (2547) พบวา สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบดวย 
3 ดานคือ  1) ดานความรู  2) ทักษะและ 3) เจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ดานแนวทางการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
พบวา รูปแบบการเสริมสรางสมรรถภาพตองมุงเนนในเรื่องของการปฏิบัติ  ซ่ึงสอดคลองกบัแนวคิด
การเรียนรูจากการปฏิบัติของแมคกิลและบีทตี้  (McGill; & Beaty. 2002: 11)  และแมคกลิและ 
บรอคแบงค (McGill; & Brockbank. 2004: 13)  ที่ไดกลาวไววา  การเรียนรูจากการปฏิบัติจะเปน
การเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีและการปฏบิัติไดอยางเหมาะสม เปนการเรียนรูที่ถกูสรางขึ้นบน   
ความสัมพันธระหวางการสะทอนความคดิกับการปฏิบตัิ โดยการทํางานในปญหาจริงและสะทอน
ประสบการณจริง 
  2.  การสรางหลักสูตรเสรมิ 
  ผูวิจัยไดนําแนวคิดที่ไดจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  สํารวจความตอง
เสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวชิาชีพ
ครูและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มากําหนดเปนหลักการและเหตผุลของหลักสูตรและวตัถปุระสงค
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ของหลักสูตร  ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา (Taba. 1962: 12) ที่ตองมีการ
วิเคราะหผูเรียนและสังคม แลวกําหนดจุดมุงหมาย  เน้ือหา  ประสบการณการเรียนและการประเมินผล  
แตเน่ืองจากหลักสตูรนีเ้ปนหลักสตูรเสริม จึงมีความเขมขนมากกวาหลักสตูรปกต ิ  โดยมีวัตถุประสงค
ของหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาวิชาชพีครูทั้งทางดานความรู  ทักษะและเจตคติ  ซ่ึงสอดคลองกับ
การพฒันาหลักสูตรของ ไพเออรโต (Piirto. 1994: 376-400) และ กรมวิชาการ (2546: 34) ไดกําหนด
วัตถุประสงคการจัดหลักสูตรเสริมไว  เพ่ือพัฒนาความรู  ความสามารถ  ดานการคิด  วิเคราะห  
สังเคราะห  เพ่ือใหเกิดทักษะประสบการณ  ทั้งวิชาการและอาชีพตามทักษะ  จึงทําใหหลักสตูรเสริม
น้ีมีเน้ือหาวิชาที่กวางและลกึ  ซ่ึงสอดคลองกับเดวิส และ ริมม (Davis; & Rimm. 1994: 104-106)  
ที่กลาววา  หลักสูตรเสริมเปนหลักสตูรที่เพ่ิมทั้งความรู  ทักษะและมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดแรงจูงใจ
และเจตคตทิางบวกตอการเรียนรู มีความเชื่อม่ันในตนเอง  สามารถชี้นําตนเองได  โดยเฉพาะ
กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งมุงเนนการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สุนันท สังขอองและคณะ (2544) และ โจนส (Jones. 2002) พบวา กระบวนการในการพัฒนา
สมรรถภาพของครูควรมุงเนนในเรื่องการเรียนรูจากการปฏิบัติ  การสรางทีมและการทํางานรวมกัน  
การวัดและประเมินผลในหลกัสูตรเสริมน้ีเปนการวัดและประเมินผล โดยการประเมินตนเอง  การ
ทดสอบ  การประเมินผลจากการปฏิบัตแิละการสังเกตพฤติกรรม   ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการ
ประเมินสมรรถภาพบุคคล  ซ่ึงสามารถกระทําไดโดยการแบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม  การ
รายงานขอมูลเกี่ยวกับตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2547: 50-65; รัชนีวรรณ  
วนิชยถนอม. 2548: 19-20)  
  ผลการสรางหลักสูตรเสริม  พบวา  มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว  โดยมีคาเฉลี่ย
ความเหมาะสมของโครงรางหลักสตูรเสริมในแตละองคประกอบอยูระหวาง 4.21 – 4.63 หมายความวา  
องคประกอบของหลักสูตรเสริมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากจนถึงระดับมากที่สุดและโครงราง
หลักสูตรมีความสอดคลองกันทุกองคประกอบโดยมีคาตั้งแต 0.67 – 1.00 ซ่ึงเกินกวาเกณฑที่กาํหนด
ไวคือ มากกวาหรือเทากับ 0.50 ทุกคา  หมายความวา  โครงรางหลักสูตรเสริมสอดคลองกับการ
เสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  การที่หลักสูตรเสริมมี
คุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไวเน่ืองจาก  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยและพฒันา
อยางมีระบบและพัฒนาหลกัสูตรเสริมตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรและเปนหลักสูตรทีข่ยาย
จากหลักสูตรเดิม  โดยผูวิจัยไดทําการวเิคราะหหลักสตูรเดิมที่มีอยู  พรอมทั้งสํารวจความตองการ
ของผูเรียนและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  ทําใหผูวิจัยทราบความตองการของผูเรียนหรือสิ่งที่ตองการให
เกิดกับผูเรียน จึงสงผลใหหลักสูตรนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเปนหลักสูตรทีเ่นนการจัดการเรียน
การสอนใหนักศึกษาไดทดลองปฏิบัติ  ศึกษา  สาํรวจสภาพแวดลอมของตน  ซ่ึงสอดคลองกับ 
หลักสูตรแบบอิงสมรรถภาพของ  แมคเคนซี (McKenzie. 1995: 2; citing Fennel. 1990. Editorial 
in Competence and Assessment. pp.2)  สําหรับเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนการ
สอนในหลักสตูรเสริม  ไดแก  แบบประเมินตนเองดานความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญและมีคาอํานาจจําแนกแตละขออยู
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ระหวาง  2.01 - 5.48 มีคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ันแบบแอลฟา (α- coefficient) เทากับ  0.87 แบบ
ประเมินตนเองดานทักษะ ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญและมีคาอํานาจจําแนก
แตละขออยูระหวาง 1.76 - 4.90 มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันแบบแอลฟา (α- coefficient) เทากับ 
0.86  แบบวัดเจตคติ ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญและมีคาอํานาจจําแนกแต
ละขออยูระหวาง 1.85 – 2.62 มีคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ันแบบแอลฟา (α- coefficient) เทากับ 
0.89 แบบทดสอบแบบอัตนยัไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญและมีคาความยาก
งายแตละขออยูระหวาง  0.27 - 0.66  คาอํานาจจําแนกแตละขออยูระหวาง  0.37 - 0.47 คาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.85 แบบประเมินทักษะและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญ แลวนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข ซ่ึงเครื่องมือที่สรางขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไว สามารถนําไป
วัดและประเมินสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครไูดอยางเที่ยงตรงและมีความเชื่อม่ันสูงตามจุดประสงคทีต่ั้งไว 
 
 3.  การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม 
  การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรในครั้งน้ี ผูวิจัยไดทดลองใชหลักสูตรเสริมกับ
กลุมเปาหมายจริง  คือ  นักศึกษาวิชาชพีครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เพ่ือใหทราบปญหา
หรืออุปสรรคในการดําเนินการใชหลักสตูรเสริม  ดังน้ันกอนการทดลองใชหลักสูตรเสริม  ผูวิจัยจึงได
ขออนุญาตทดลองใชหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เตรียมผูสอน เตรียมสื่อการเรียน
การสอน  เตรียมสถานที่  และเตรียมงบประมาณ  เพ่ือใหการดําเนินการใชหลักสตูรบรรลุเปาหมาย 
 ผลการทดลองใชหลักสตูรเสริมที่นํามาอภิปรายมีดังน้ี 
 3.1 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนจากแบบวัดสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  ทางดานความรู  ทักษะและเจตคต ิ ทั้งกอนและหลังการใชหลกัสูตรเสริม 
  ผลการวิจัย  พบวา  คาเฉลีย่คะแนนสมรรถภาพทั้งดานความรู ทักษะและเจตคตทิางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT )ของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เขาเรียนตามหลักสูตรภายหลัง
การเขาเรียนตามหลักสูตรเสริมน้ีสูงกวากอนเขาเรียนตามหลักสูตรเสริมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงวา หลักสตูรเสริมที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ที่เปนเชนน้ีมีเหตุผลสนบัสนุนดังตอไปน้ี 
  3.1.1 หลักสูตรเสรมิที่สรางขึ้นสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา  เน่ืองจาก
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  การสํารวจความตองการของนักศึกษา  และการ
สัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการผลิตครูและผูเชี่ยวชาญ แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาใชในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมตามแนวคิดของไพเออรโต (Piirto. 1994: 376-400) โดยหลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะที่
สําคัญคือ  เปนหลักสูตรทีเ่กิดขึ้นจากความตองการของผูเกี่ยวของและผูเชีย่วชาญและเปดโอกาสให
ผูที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรเปนการพัฒนาการทํางานเปนทีม  การเรียนรูตลอด
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ชีวติและการเรียนรูจากสิ่งแวดลอม (Texas Agricultural Extension Service: Online)  และหลักสูตร
เสริมน้ีเปนหลกัสูตรที่มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน  คือ เพ่ือใหนักศึกษาวชิาชีพครูมีความรู  ทักษะ  และ
เจตคตทิางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ซ่ึงสอดคลองกับ ฟนส  และ  
ครูสคิตัน (Finch; & Crunkiton. 1989: 241)   ที่กลาววา หลักสตูรจะตองแสดงใหเห็นถึงเกณฑหรือ
ความสามารถที่ตองการใหผูเรียนมีหรือเกิดขึ้นกับผูเรียน  ประกอบกับผลจากการสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาภายหลังการใชหลักสูตรสรุปไดวา  นักศึกษามคีวามพึงพอใจตอหลักสูตรเสริม
และเห็นวา เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล สามารถนําไปสูการเสริมสราง
สมรรถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.1.2  การเรียนรูจากการปฏิบัตสิามารถเสริมสรางความรู  ทักษะและเจตคตทิางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ได  เน่ืองจากการเรียนรูจากการปฏิบัตทิําใหนักศึกษา
สามารถเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม เปนการคลองรวมความรูใหมหรือ
ประสบการณใหมเขากับความรูเดิม   หรือประสบการณเดิมซ่ึงจะนําไปสูการเปลีย่นแปลงของบุคคล  
โดยสิ่งที่ไดเรียนรูจะมุงเนนไปที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูการปฏิบตัิตอไป  จึงกอใหเกิด
การเรียนรูและการพัฒนาที่มีความเหมาะสมและสนับสนุนตอบริบททางสังคม ซ่ึงมีความสอดคลอง
กับแนวคิดการพัฒนาสมรรถภาพที่มุงเนนการใชการปฏิบัติ   เพ่ือการปรับเปลีย่นพฤติกรรมของ
บุคคลของแมคเนอรกนี  (Mcnergney. 1998: 143-144)  ที่กลาววา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลที่
เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธของคนกับสิ่งแวดลอม การปฏิบัติจะทําเกิดความรู  ประสบการณและการ
ปฏิสัมพันธ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ยินและแทค (Yin; & Tak. 2005)  พบวา การจดัการ
เรียนการสอนในหลักสตูรเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ควรมุงเนนในเรื่องการเรียนรูจากการปฏิบัติ  การสรางทีมและการทํางานรวมกัน นอกจากนั้นแลวใน
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผูสอนและผูวิจัยไดรวมกันสังเกตปญหาที่เกิดขึน้จาก
กระบวนการจดัการเรียนการสอน  เชน  นักศึกษาทาํงานไมทันตามเวลาที่กําหนด  สงผลงานไม
ครบตามใบงาน  จากนั้นครูผูสอนและผูวิจัยจึงไดรวมกันวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกปญหา
ในการดําเนินกิจกรรมในหนวยการเรียนตอไป  นอกจากนี้ทั้งกอน  ระหวางและภายหลังการจัด  
การเรียนการสอนผูสอนและผูวิจัยไดรวมกันกระตุนใหนักศึกษาเห็นประโยชนและความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการพัฒนาตนเองและการพัฒนาการเรียนการสอน
อยางตอเน่ือง   
  3.1.3 การวัดและประเมินผลในหลักสตูรเสริมในครั้งน้ีน้ัน  ผูวิจัยไดใชวิธีและเครื่องมือ
ที่หลากหลาย  เน่ืองจากการประเมินสมรรถภาพของบุคคลสามารถกระทําไดหลายวธิี และตอง
ประเมินทั้งความรู ทักษะและเจตคติ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ แมคเคนซี (McKenzie. 1995: 5; 
citing Hodkinson. 1992. Alternative Models of Competence in Vocational Education and 
Training. Journal of Further and Higher Education. pp. 30-39) ในการวดัสมรรถภาพ  ควร
พิจารณาความสามารถที่ปรากฏชัดเจนของคุณลักษณะทางดานทักษะ ความรูและความสามารถใน
การนําไปใช  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ โจนส (Jones. 2002) พบวา  การประเมินผลเกีย่วกับ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะตองมีความชัดเจนและประเมินผลตามสภาพจริงดวย
เครื่องมือที่มีความหลากหลาย  นอกจากนั้นแลวสิง่สําคัญประการหนึ่งของการวัดและประเมินผล  
คือ  คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล  ซ่ึงจากการพัฒนาหลักสูตรเสริมในครั้งน้ี  ผูวิจัยได
ดําเนินการหาคุณของเครื่องมือทุกประเภทตามกระบวนการหาคุณภาพของเครื่องมืออยางครบถวน
และพบวา  เครื่องมือทุกประเภททีใ่ชในการประเมินสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดและมีความเชื่อม่ันในระดับสูง  ประกอบกับผลการ
สอบถามความคิดเห็นในดานการวัดและประเมินผลในหลกัสูตร  พบวา  นักศึกษามีความเห็นวา  
การประเมินผลในหลักสูตรมีความนาเชื่อถือ  เน่ืองจากเปนการประเมินตามสภาพจริงที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม  ดวยเครื่องมือที่หลากหลายและมีการประเมินหลายครั้ง  โดยผูวิจัยได
ทําการประเมินรวมกบัผูสอนและผูชวยสอน  ทั้งกอนการใชหลกัสตูรเสริม ระหวางการใชหลักสตูรเสรมิ
และภายหลงัการใชหลกัสตูรเสริม  ซ่ึงสอดคลองกบัแนวทางการประเมินผลหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวย  
การประเมินผลหลักสตูรกอนการนําหลักสูตรไปปฏบิัต ิ (Pre Evaluation) การประเมินยอยหรือการ
ประเมินผลระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation)  การประเมินผลรวมหรือการประเมินผลเม่ือ
เสร็จสิ้นโครงการ (Summative Evaluation) (วิชัย  ดิสสระ. 2535: 116; สุพัฒน   สุกมลสันต; และ
คนอ่ืน ๆ. 2537: 165; Ornstein; & Hunkins. 1993: 330-331; ธํารง บัวศร.ี 2542: 330-332)   
นอกจากนี้ผูวจัิยไดมีการสลบัการประเมินและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการประเมินแลว
จึงนําผลการประเมินมาหาขอสรปุรวมกัน  จึงทําใหการประเมินผลนัน้มีความนาเชื่อถือ 
  3.1.4 ผลการทดลองใชหลกัสูตรเสริม พบวา คาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพทั้งดาน
ความรู ทักษะและเจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สูงกวากอนการใช
หลักสตูรเสริม  เน่ืองจากในระหวางการใชหลักสตูรเสริม  นักศึกษาไดรับการเสริมสรางทั้งความรู  
ทักษะและเจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ คารบิแลน  (Kabilan. 2004: 51-57) พบวา  การเสริมสรางสมรรถภาพครูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบดวย แรงจูงใจหรือเจตคตใินการปฏิบตังิาน ความรู  ความ
เขาใจและทักษะดานเทคโนโลยี การเรยีนรูดวยตนเอง การปฏิสมัพันธกับบุคคลอ่ืน การตระหนักถึง
ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  และจากผลของคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น  
แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความรู  ทักษะและเจตคติทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) โดยคะแนนเจตคตทิีสู่งขึน้แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจตอหลกัสตูรเสริมและสมรรถภาพ
ของตน สงผลใหนักศึกษามีความตั้งใจและสนใจเรียน  ประกอบกับการจัดลําดับหนวยการเรยีนซึ่ง
ผูวิจัยจัดใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูลเปนหนวยการเรียนที ่ 2 ทําใหผูเรียน
เขาใจถึงโครงสรางของขอมูลและสามารถนําความรูเรื่องสถาปตยกรรมขอมูลไปใชในการออกแบบ
การเรียนการสอนบนเวบ็และการสืบคนขอมูล  ทําใหนักศึกษาเกดิการเรียนรูทีล่ึกซึ้งและสามารถนํา
ความรูเกี่ยวกบัสถาปตยกรรมขอมูลไปใชในการออกแบบการเรียนการสอนของตนเองไดอยาง
เหมาะสม ประกอบกับในระหวางการจัดการเรียนการสอน  ผูสอนและผูวิจัยไดพยายามใหนักศึกษา
ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรูอยางตอเน่ืองและหากพบวา  
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นักศึกษาคนใดที่แสดงแสดงพฤติกรรมทีไ่มเหมาะสมในระหวางการจัดการเรียนการสอน  เชน  ไม
สนใจตอการเรียน  ไมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือน  ผูสอนและผูวจัิยจะสนทนาซักถามและแนะนํา
นักศึกษาตามความเหมาะสม  ทําใหการทดลองใชหลกัสูตรเสริมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
 3.2  ผลการประเมินหลักสตูรเสริมหลังทดลองใชหลักสูตรเสริม 
  ผลการประเมนิหลักสูตรเสรมิหลังการทดลองใชหลักสตูร  พบวา  หลักสูตรเสรมิเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีความเหมาะสมมากใน
ทุกดาน  ยกเวนดานเวลา  ซ่ึงแสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาทีไ่ดเขารับการเสรมิสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ถึงแมวาในดานความเหมาะสมของ
เวลานักศึกษามีความเห็นวาเวลาที่ใชในหลักสูตรเสริมนอยไป  ควรเพิ่มเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอนใหมากกวานี ้  สวนในดานเนื้อหาและวธิีการสอนนาสนใจและมีประโยชนสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานของตนเองได ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถ
นําไปสูการเสรมิสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งความรู  ทักษะ
และเจตคติ สวนการประเมินผลในหลักสตูรเสริมมีความนาเชื่อถือ  เน่ืองจากเปนการประเมินตาม
สภาพจริงที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและหนวยการเรียนรูดวยเครื่องมือที่หลากหลาย
และมีการประเมินหลายครั้ง 
 
 4.  การปรับปรุงแกไขหลกัสูตรเสริม 
  การดําเนินการในขั้นตอนนี ้  เปนการประเมินผลภายหลังจากการนําหลักสูตรเสรมิไป
ทดลองใช  เพ่ือนําไปปรับปรุงองคประกอบของหลักสตูรเสริมในสวนที่ยังบกพรองอยู  โดยพิจารณา
จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  ความพึงพอใจตอการใชหลักสตูรเสริมของนักศกึษาที่ไดเรียนตาม
หลักสูตรเสริมและผูวิจัยไดสรุปประเด็นทีต่องแกไข  ไดแก  การปรับเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรม 
การปรับกิจกรรมและจัดลําดับกอนหลังใหมีความตอเน่ืองกัน  การปรับปรุงภาษาในใบความรู  และ
ผูวิจัยไดนําประเด็นดังกลาวไปปรบัปรุงหลักสูตรเสริมใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
  1.1  ในการนําหลักสูตรเสรมิไปใช  ผูใชตองศึกษาหลกัการและขั้นตอนของการเรียนรู
จากการปฏิบตัิใหชัดเจน  เน่ืองจากขั้นตอนหนึ่งของการเรียนจากการปฏิบัติ  คือ ผูอํานวยการกลุม
ตองใหคําแนะนําและดูแลกลุมอยางใกลชดิ  มิเชนนั้นแลวอาจทําใหการนําหลักสูตรไปใชอาจไม
ประสบความสําเร็จตามที่มุงหวัง 
  1.2  ผูที่เกี่ยวของกับการผลิตครูและการพัฒนาวิชาชพีครู  ควรนําผลการวิจัยไปใช
เปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิจัยและพัฒนาสมรรถภาพทางดานอ่ืน ๆ  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครตูอไป 
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  1.3  การนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสมรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาในสถานศึกษาอื่น ๆ ควรมีการศกึษา  วเิคราะห
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศกึษานัน้กอน  เน่ืองจากหลักสูตรเสรมิน้ีพัฒนาขึ้นจากขอมูลพ้ืนฐานทีร่วบรวม
ไดจากขอมูลในมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม   
 
 2.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  2.1  ผูบริหารควรใหการสนบัสนุนในเรื่องสถานที่  งบประมาณ  สื่อการเรียนการสอน
เพ่ือการพัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ของอาจารยและ
นักศึกษา 
  2.2  ผูบริหารควรพัฒนาบุคลากรและจัดกจิกรรมเพื่อเสริมสรางเจตคติทางบวก
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ใหกับอาจารยและนักศึกษาไดเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชพี 
   
 3.  ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยครั้งตอไป 
  3.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเกีย่วกับการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) เขาไปในทุกรายวิชา 
  3.2   ควรมีการศึกษาวิจัยการใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัตผิานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
  3.3   ควรมีการศึกษาวิจัยการใชการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสในการเสริมสราง
สมรรถภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) 
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แบบประเมินโครงรางหลักสูตร 
หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) สําหรับ

นักศึกษาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
 

คําชี้แจง 
 แบบประเมินโครงรางหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ฉบับน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทานซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ  ไดกรุณา
พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองระหวางองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร  ขอใหทํา
เครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับความคดิเห็นของทานและขอความกรุณาเขียนขอเสนอแนะ 
อ่ืน ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 แบบประเมินแบงออกเปน 2 ตอน  ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร  เปนการพิจารณาสวนประกอบ  
ตาง ๆ ของโครงรางหลักสูตรวามีความเหมาะสมเพียงใด 
 ตอนที่ 2 ประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร  เปนการพิจารณาสวนประกอบ 
ตาง ๆ ของโครงรางหลักสูตรวามีความสอดคลองกันเพียงใด 
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ตอนที่ 1 ความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร 
 

ระดับความเหมาะสม รายการประเมิน 
 มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

1. ปญหาและความจําเปนของหลักสูตรเสริม 
1.1  มีความจําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตร
เสริม 
1.2  มีความสมเหตุสมผล 
1.3  ตรงกับสภาพความตองการและความ
เปนจริงในสังคม  
1.4  แนวทางในการแกปญหาเหมาะสม 
2.  หลักการของหลักสูตร 
2.1  มีความเปนไปไดสมเหตุสมผล 
2.2  สามารถนําไปใชไดจริง 
2.3  มีแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานรองรับ 
3.  วัตถุประสงคของหลักสตูรเสริม 
3.1  มีความชัดเจน 
3.2  มีความเปนไปได 
3.3  ความเหมาะสมกับผูเรยีน 
3.4  ครอบคลมุสมรรถภาพทางดานไอซีทีที่
กําหนด 
 4. เน้ือหาของหลักสูตรเสรมิ 
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร
เสริม 
4.2 ตอบสนองจุดประสงคของหลักสูตรเสริม 
4.3 การจัดเรียงลําดับเนื้อหาสอดคลองกับ
สมรรถภาพ 
4.4 สาระสอดคลองกับความรูทางดานไอซีที 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
5.1  มีความเปนไปไดที่จะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงค 
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ระดับความเหมาะสม รายการประเมิน 
 มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

5.2  ความเหมาะสมของกิจกรรม (สงเสริม
การเรียนรูที่เนนการปฏิบัตจิริง) 
5.3  เหมาะสมกับผูเรียนและเวลา 
5.4  มีความนาสนใจ 
6.  สื่อการเรียนการสอน 
6.1  มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู 
6.2  สงเสริมใหกิจกรรมบรรลุจุดประสงคได 
7.  การวัดและประเมินผล 
7.1  ครอบคลมุสิ่งที่ตองการวัดและประเมนิ 
7.2  มีความสอดคลองกับสมรรถภาพ
ทางดานไอซีทีที่กําหนด 
7.3  ตรวจสอบการบรรลุจุดประสงคของ
หลักสูตรเสริมได 
8.  การประเมินหนวยการเรยีนรู 
8.1  คําอธบิายรายวิชามีความชัดเจน 
8.2  จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน 
8.3  จุดประสงคการเรียนรูมีความสอดคลอง
กับสมรรถภาพทางดานไอซีที 
8.4  เคาโครงเนื้อหาชวยในการบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรู 
8.5  กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม 
8.6  กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถ
นําไปสูการเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
ไอซีที 
8.7  ชวยใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรู 
8.8  สื่อการเรียนการสอนเหมาะสม 
8.9  สื่อการเรียนการสอนชวยใหบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรู 
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ระดับความเหมาะสม รายการประเมิน 
 มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

8.10  การวัดและประเมินผลมีความ
สอดคลองกับสมรรถภาพทางดานไอซีที 
8.11  การวัดและประเมินผลสามารถ
ตรวจสอบผลการเรียนรูได 
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
.....................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 ความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรเสริม 
 

รายการประเมิน สอดคลอง 
(1) 

ไมแนใจ 
(0) 

ไมสอดคลอง 
(-1) 

1.  ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมกับหลักการของหลักสูตรเสริม 
2.  ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมกับวตัถปุระสงคของหลักสูตรเสริม 
3.  ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมกับแนวทางการแกปญหา 
4.  ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมกับโครงสรางของหลักสูตรเสริม 
5.  หลักการของหลักสูตรเสริมกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรเสริมสะทอนสมรรถภาพทางดานไอซีที 
6.  หลักการกับโครงสรางของหลักสูตรเสริม 
7.  วัตถุประสงคกับโครงสรางของหลักสูตรเสริม 
8.  วัตถุประสงคของหลักสตูรเสริมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
9.  วัตถุประสงคของหลักสตูรเสริมกับการวัดและ
ประเมินผล 
10.  โครงสรางของหลักสูตรเสริมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
11.  โครงสรางของหลักสูตรเสริมกับการวัดและ
ประเมินผล 
12.  กิจกรรมการเรียนการสอนกับสื่อการเรียน   
การสอน 
13.  กิจกรรมการเรียนการสอนกับการวดัและ
ประเมินผล 
14.  เน้ือหากับกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลักสูตรเสริม 
15.  เน้ือหากับสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริม 
16.  เน้ือหากับการประเมินผลหลักสตูรเสริม 
17.  กิจกรรมกับสมรรถภาพทางดานไอซีที 
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รายการประเมิน สอดคลอง 
(1) 

ไมแนใจ 
(0) 

ไมสอดคลอง 
(-1) 

18.  วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริมกับวตัถุประสงค 
ในหนวยที่ 1 
ในหนวยที่ 2 
ในหนวยที่ 3 
ในหนวยที่ 4 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.....................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
 

• แบบประเมินสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนักศึกษา
วิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    

• แบบทดสอบความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนักศึกษา
วิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

• แบบประเมินความเหมาะสมในการใชหลกัสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

• แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักศึกษาตอหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู
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แบบประเมินสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนกัศึกษาวิชาชีพครู  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามชุดนี้  เปนแบบประเมินสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ของนักศึกษาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   ประกอบดวย 3 ตอนคือ 

     ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2 เปนแบบประเมินตนเองดานความรู  ทักษะ และเจตคติทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ของนักศึกษาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2.  ขอมูลการตอบแบบสอบถามของทาน  ผูวิจัยจะเก็บเปนความลบัและใชเฉพาะการวิจัย
ครั้งน้ีเทานั้น  ซ่ึงจะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบ 
 3.  ถาหากมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  โปรดเขียนลงในชองขอคิดเห็นเพ่ิมเติมทางดานหลัง 
 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  ขอใหทานตอบขอคําถามในชองวางที่เวนไวและทําเครื่องหมาย    ลงในชอง     ที่
กําหนด  ตามความเปนจริง 
 1.  เพศ             ชาย    หญิง 
 2.  โปรแกรมวิชา................................................ 
 3.  คณะ ..................................................  
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ตอนที่ 2   การประเมินตนเองดานความรู  ทักษะ และเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  ของนักศึกษาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
คําชี้แจง  แบบประเมินสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  จะ
ครอบคลุมองคประกอบที่จะสอบถาม 3 ดาน คือ  ดานความรู  ดานทักษะและดานเจตคติ  ขอให
ทานทําเครื่องหมาย      ลงในชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

ระดับความรู รายการประเมิน 
ดานความรู มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ก.  ทานมีความรูในเรื่องตอไปน้ีมากนอย
เพียงใด 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ICT) 
2.  บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  ตอการจัดการศึกษา 
3.  เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
4.  เทคโนโลยีการสื่อสาร 
5.  สถาปตยกรรมขอมูล(โครงสรางขอมูล) 
6.  การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลบน
เวิลดไวดเวบ็ 
7.  เทคโนโลยีกับการจัดการความรู 
8.  การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 
9.  การติดตอสื่อสาร (e-mail) 
10. แหลงขอมูลระยะไกล เชน  อินเทอรเน็ต 
11. การจัดการความรูบนอินเทอรเน็ต 
12. ฐานขอมูลเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
……… 
 
……… 
……… 
……… 
……… 
 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 

 
 
 
……. 
 
……. 
……. 
……. 
……. 
 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
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……… 
……… 
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……… 
……… 
……… 
……… 
……… 

 
 
 
……. 
 
……. 
……. 
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……. 
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ระดับความสามารถ รายการประเมิน 
ดานทักษะ มาก

ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ข.  ทานมีทักษะในเรื่องตอไปน้ีมากนอย
เพียงใด 
1.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู เชน  การใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการ
สืบคนขอมูล 
2.  การสรางสรรคผลติภัณฑความรู  เชน  
การออกแบบสื่อการสอนดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
3.  การจัดเก็บและการคนคืนความรูดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
4.  การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน  
5.  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
6.  การบูรณาการความรู  โดยการเชื่อมโยง
ขอมูล/สารสนเทศตาง ๆ เขาดวยกัน 
7.  การนําความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)มา
ประยุกตใชในชีวติประจําวัน 
8.  การประเมินประสิทธิภาพของสารสนเทศ 
9.  การวางแผนและการออกแบบการใชไอซี
ทีเพ่ือการปฏบิัติงาน 
10.  การสรางสถาปตยกรรมขอมูล 
(โครงสรางของขอมูล) 
11.  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับ
บุคคลอื่น 
12.  การจําแนกและการประเมินผลกระทบ
อันเนื่องจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 
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……. 
 
 
……. 
……. 
 
……. 
 
……. 
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ระดับความคิดเห็น แบบวัดเจตคต ิ
เห็น
ดวย
อยาง
ย่ิง 
 (5) 

เห็น
ดวย 

 
 

(4) 

ไม
แนใจ 

 
 

(3) 

ไม
เห็น
ดวย 

 
(2) 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ย่ิง 
(1) 

ค.  ทานเห็นดวยกับขอความตอไปน้ีมากนอย
เพียงใด 
1. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เปนสิ่งที่นาสนใจ 
2. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มี
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน 
3. การเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) เปนสิ่งที่จําเปน 
4. การสรางสื่อการเรียนการสอนใหม ๆ 
จําเปนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  
5. การทํางานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) เปนเครื่องมือเปนสิ่งที่ดี 
6. ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) เปนสิ่งที่ควรเอาใจใส 
7. ครูควรมีความมุงม่ันในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)ประกอบการ
เรียนการสอน 
8. ครูควรมีวนัิยในตนเองและเคารพกฎเกณฑใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) 
9. ครูควรมีความพยายามแกปญหาที่เกดิขึ้น
ขณะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) 
10. ครูควรมีความใฝรูในเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ดวยตนเอง
อยางตอเน่ือง 
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แบบทดสอบความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
ของนักศึกษาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
คําชี้แจง 
 แบบทดสอบชดุนี้  เปนแบบทดสอบแบบอตันัยจํานวน 4 ขอ  เปนแบบทดสอบความรู
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ของนักศึกษาวชิาชีพครู  มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐม   โดยจะใชเวลาในการสอบ 60 นาที 

 
1.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึงอะไร   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถเขามามีสวนชวยในการจัดการความรูไดหรือไม  
อยางไร   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ทานสามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
ของทานได  อยางไร   
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2.  สถาปตยกรรมขอมูล(โครงสรางของขอมูล)หมายถึงอะไร  มีลักษณะอยางไร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล(โครงสรางของขอมูล) มีขั้นตอนในการออกแบบกี่ขั้นตอน  
อะไรบาง 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................  
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และสถาปตยกรรมขอมูล(โครงสรางของขอมูล) สามารถนํามาใชเพ่ือการจัดการเรียนการสอนได
อยางไรบาง 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3.  อินเทอรเน็ตหมายถึงอะไร  มีประโยชนอยางไร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................

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

ทานสามารถนําสถาปตยกรรมขอมูลและการบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชประโยชนเพ่ือการ
แสวงหาความรู  การสรางผลิตภัณฑ  การจัดเก็บและการคนคืนความรู  การแลกเปลี่ยนความรูและ
การทํางานรวมกับผูอ่ืน  การสื่อสารกับบคุคลอื่น  การบูรณาการความรู  รวมทั้งการพัฒนาการเรียน
การสอนของทานไดอยางไร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
อินเทอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกสมีประโยชนตอการทํางานและการใชชวีิตประจําวันของทาน
หรือไม  อยางไร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
4.  การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็หมายถึงอะไรและมีลักษณะและรูปแบบที่สําคัญ  อยางไร 

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอนบนเวบ็มีลักษณะอยางไร 

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

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

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

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

การประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บมีหลักการประเมนิในดานใดบาง  แตละดานมี
รายละเอียดทีส่ําคัญอะไรบาง 

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

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

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

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

ทานสามารถนําความรูในเรื่องสถาปตยกรรมขอมูล  เทคโนโลยีการสื่อสารและการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเวบ็  ทักษะการแสวงหาความรู  การสรางผลิตภัณฑ  การจัดเก็บและการคนคืน
ความรู  การแลกเปลีย่นความรูและการทาํงานรวมกับผูอ่ืน  การสื่อสารกับบุคคลอื่น  การบูรณาการ
ความรู  ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของทานได  อยางไรบาง  อธิบายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินความเหมาะสมในการใชหลกัสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย       ลงในชองวาตามความคิดเห็นของทานวาเหมาะสมเพียงใด 
1.  ทานไดรับความรู  ทักษะเกี่ยวกบัสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT)  จากเนื้อหาและกิจกรรมการฝกปฏิบัติในหลักสูตรเพียงใด 
 (   )  มากที่สุด    (   )  มาก    (   )  ปานกลาง    (   )  นอย    (   )  นอยที่สุด 
2.  ทานคิดวา  ระยะเวลาทีใ่ชในหลักสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด 
 (   )  มากที่สุด    (   )  มาก    (   )  ปานกลาง    (   )  นอย    (   )  นอยที่สุด 
3.  วิทยากรเอาใจใสที่จะใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาเพียงใด 
 (   )  มากที่สุด    (   )  มาก    (   )  ปานกลาง    (   )  นอย    (   )  นอยที่สุด 
4.  ผูเรียนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพียงใด 
 (   )  มากที่สุด    (   )  มาก    (   )  ปานกลาง    (   )  นอย    (   )  นอยที่สุด 
5.  เอกสารประกอบการเรยีนการสอนในหลักสูตรมีความเหมาะสมเพียงใด 
 (   )  มากที่สุด    (   )  มาก    (   )  ปานกลาง    (   )  นอย    (   )  นอยที่สุด 
6.  สื่อประกอบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพียงใด 

(   )  มากที่สุด    (   )  มาก    (   )  ปานกลาง    (   )  นอย    (   )  นอยที่สุด 
7.  กิจกรรมการเรียนการสอนนําไปสูการเสริมสรางสมรรถภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT)  เพียงใด 
 (   )  มากที่สุด    (   )  มาก    (   )  ปานกลาง    (   )  นอย    (   )  นอยที่สุด 
8.  ทานคิดวา  สามารถนําความรู  ทักษะจากการฝกปฏิบัติไปใชใหเปนประโยชนตอการทํางานได

เพียงใด 
(   )  มากที่สุด    (   )  มาก    (   )  ปานกลาง    (   )  นอย    (   )  นอยที่สุด 

9.  ทานคิดวา  การประเมินผลการเรียนรูในหลักสูตรเสริมมีความเหมาะสมเพียงใด 
 (   )  มากที่สุด    (   )  มาก    (   )  ปานกลาง    (   )  นอย    (   )  นอยที่สุด 
10.  ปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักศึกษาตอหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   

สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู
 

ขอมูลทั่วไป 
ชื่อผูใหสัมภาษณ……………………………………………  สาขาวิชา………………………. 
คณะ  ……………………………   วันที่ ……… เดือน  ……………………. พ.ศ. 2550 
 
จุดมุงหมายของหลักสูตรเสริม 
 หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT)  มีจุดมุงหมาย  เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทั้งทางดานความรู  ทักษะและเจตคตทิางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
 
นิยามสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่จะนําไปใชในการปฏบิัติงานเกี่ยวกบั
การจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการงานโรงเรียน  การพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงประกอบดวย  ความรู  ทักษะและเจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)   

1.  ความรู  หมายถึง เน้ือหา  สาระเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่
บุคคลไดเรียนรูมา  รวมทั้งขอมูลขาวสารและความเขาใจของบุคคลที่มีตอเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ซ่ึงจะประกอบดวย  เน้ือหา  สาระทั่วไปเกีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  สถาปตยกรรมขอมูล  เทคโนโลยีการสื่อสาร  การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 
 2. ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชความรูและความชํานาญ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  ซ่ึงเกิดจากการฝกฝนและปฏิบัติมาเปนอยางดี
จนเกิดความชํานาญ  ซ่ึงประกอบดวยทกัษะดาน  
 2.1  การแสวงหาความรู  

 2.2  การสรางผลิตภัณฑความรู 
 2.3  การจัดเก็บและการคนคืนความรู 
 2.4  การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
 2.5  การบูรณาการความรู 
 2.6  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  
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3.  เจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง  คุณลักษณะสวน
บุคคล ซ่ึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลใหแสดงออกถึงการเห็นคุณคา  เห็นประโยชน  สนใจ  
ใสใจ มุงม่ัน โดยบุคคลที่มีเจตคตทิี่ทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะ
แสดงออกดังตอไปน้ี 

 3.1  สนใจ ใฝรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 
  3.2  ฝกฝนและปฏบิัติกิจกรรมการเรียนสม่ําเสมอ  
  3.3  สรางสรรคผลงานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  3.4  พยายามแกปญหาที่เกดิขึ้นขณะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  3.5  มีความมัน่ใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 
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ประเด็นที่ 1    ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดมุงหมายของหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  
1.1  ทานคิดวา  จุดมุงหมายของหลักสูตรเสริม  สอดคลองกับความตองการของทานหรือไมอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….............................. 
ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่กําหนดในหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  
2.1  ทานคิดวา  เน้ือหาสาระที่อยูในหลักสูตรจะนําไปสูการพัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของทานไดหรือไม   อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………........ 
ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
3.1  ทานคิดวา  กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมสามารถทําใหทานเกิดความรู  ทักษะ  
และเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดหรือไม  อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………........ 
ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในหลักสตูรเสริมเพ่ือเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
4.1  ทานคิดวา  รูปแบบและวิธีการประเมินผลการในหลักสูตรมีความเหมาะสม  ถูกตองและ
นาเชื่อถือ  เพียงไร  เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………........ 
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ทานมีขอเสนอแนะอื่น ๆ อีกหรือไม  อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………........ 
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ภาคผนวก ค 
 

• ตารางแสดงคาประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 

• ตารางแสดงคาประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
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ตาราง 18  ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรเสรมิ 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการ 

1 2 3 4 5 6 คาเฉลี่ย 

1.ปญหาและความจําเปน
ของหลักสูตร 

4.75 
 

4.00 
 

5.00 
 

4.50 
 

5.00 
 

4.50 4.63 

2.หลักการและเหตุผล 4.67 4.33 4.00 5.00 5.00 4.00 4.50 
3.วัตถปุระสงคของหลักสูตร 4.25 4.25 4.75 5.00 5.00 4.00 4.54 
4.เน้ือหาของหลักสูตร 4.25 4.50 5.00 5.00 5.00 4.00 4.63 
5.กิจกรรมการเรียนการสอน 4.25 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.21 
6.สื่อการเรียนการสอน 3.91 4.09 4.00 4.00 4.91 5.00 4.32 
7.การวัดและประเมินผล 4.67 4.00 3.33 4.00 5.00 4.33 4.22 
8.การประเมินหนวยการ
เรียนรู 

3.91 4.09 4.00 4.00 4.91 4.36 4.21 
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ตาราง 19   ผลการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญตอโครงรางหลักสูตรเสริม 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการ 

1 2 3 4 5 6 คาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC)  

1. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมกับหลักการของหลักสูตรเสริม 

1 1 1 1 1 1 1.00 

2. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมกับวตัถปุระสงคของหลักสูตรเสริม 

1 1 1 1 1 1 1.00 

3. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมกับแนวทางการแกปญหา 

1 1 1 1 1 1 1.00 

4. ปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร
เสริมกับโครงสรางของหลักสูตรเสริม 

1 1 1 1 1 1 1.00 

5. หลักการของหลักสูตรเสริมกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตรเสริมสะทอนสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

1 1 1 1 1 1 1.00 

6. หลักการกับโครงสรางของหลักสูตรเสริม 1 1 1 1 1 1 1.00 
7. วัตถุประสงคกับโครงสรางของหลักสูตรเสริม 1 1 1 1 1 1 1.00 
8. วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริมกับกิจกรรม
การเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1 1.00 

9. วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริมกับการวัดและ
ประเมินผล 

1 1 -1 1 1 1 0.67 

10. โครงสรางของหลักสูตรเสริมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

1 1 1 1 1 1 1.00 

11. โครงสรางของหลักสูตรเสริมกับการวัดและ
ประเมินผล 

1 1 -1 1 1 1 0.67 

12. กิจกรรมการเรียนการสอนกับสื่อการเรียน
การสอน 

1 1 1 1 1 1 1.00 

13. กิจกรรมการเรียนการสอนกับการวดัและ
ประเมินผล 

1 1 1 1 1 1 1.00 

14. เน้ือหากับกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลักสูตรเสริม 

1 1 1 1 0 1 0.83 

15. เน้ือหากับสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร
เสริม 

1 1 1 1 1 1 1.00 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการ 

1 2 3 4 5 6 คาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC)  

16. เน้ือหากับการประเมินผลหลักสตูร 1 1 0 1 1 1 0.83 
17. กิจกรรมกับสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

1 1 1 1 0 1 0.83 

18. วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริมกับ
วัตถุประสงคในหนวยที่ 1 

1 1 1 1 1 1 1.00 

19. วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริมกับ
วัตถุประสงคในหนวยที่ 2 

1 1 1 1 1 1 1.00 

20. วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริมกับ
วัตถุประสงคในหนวยที่ 3 

1 1 1 1 1 1 1.00 

21. วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริมกับ
วัตถุประสงคในหนวยที่ 4 

1 1 1 1 1 1 1.00 
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ภาคผนวก ง 
 

• รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโครงรางหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

• รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือในหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 
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 รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโครงรางหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 
1.  รศ.ดร.สมสรร  วงษอยูนอย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  รศ.ดร.มนตรี  แยมกสิกร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
3.  ผศ.ดร.วิชัย  ลําใย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.  ดร.สุวิมล   มรรควิบูลยชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5.  ดร.อุมาพร  หลอสมฤดี  สภาการศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
6.  ดร.วสันต  ทองไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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 รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือในหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 
 
1.  ผศ.ดร.ดิลก  ดิลกานนท    ขาราชการบํานาญและกรรมการบริหารหลักสูตรการวิจัยและ

 พัฒนาหลักสูตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  ดร.อุไร  จักษตรีมงคล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.  ดร.นฤมล  ศิระวงษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4.  ดร.อรินทร  นวมถนอม  โรงเรียนบางกะป   กรุงเทพฯ 
5.  ดร.กฤติยา  วงศกอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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คํานํา 
 

 หลักสตูรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
พัฒนาขึ้นเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาการวิจัย
และพัฒนาหลกัสูตร  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จุดมุงหมายของหลักสตูรเสริมฉบบัน้ีเพ่ือ
สงเสริมใหนักศึกษาวิชาชีพครู ไดเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ดวยการเรียนรูจากการปฏบิตัิจริงและดวยความเชื่อวาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สามารถเรียนรูและพัฒนาไดและเปนสิ่งจําเปนตอวชิาชพีครู  ซ่ึงนักศึกษาสามารถ
นําไปใชเพ่ือการพัฒนาตนเองและวิชาชพีไดทั้งในปจจุบันและอนาคต 
  
 ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญที่กรณุาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือและ
การพัฒนาหลกัสูตรเสริมฉบบัน้ีใหมีความสมบูรณ  ขอขอบคุณผูบรหิาร  อาจารยและนักศึกษาวิชาชีพ
ครูของมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  ที่ไดใหความรวมมือและชวยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรเสริม
ฉบับน้ี 
 
 ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธที่ตรวจสอบ  สงเสริมและเสนอแนะจนเปนผล
ใหหลักสูตรเสริมฉบับน้ีมีความสมบูรณ 
 
 
       จันทิมา   แสงเลิศอุทัย 
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การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

       
หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไดกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่สามารถประมวลผลขอมูลขาวสารไดเรว็และ
สื่อสารกันไดสะดวก   ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตราที่ 63 ถึง 69  ซ่ึงกลาวถึง  การนํา
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   จากยุทธศาสตรและพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติดังกลาวขางตนสงผลใหบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูผูสอนจําเปนตองตระหนักและ
ยึดถือภารกิจดังกลาวเปนภารกิจสําคัญ  เน่ืองจากครูผูสอนเปนบุคคลที่เกีย่วของกับการจัดการเรียน
การสอนโดยตรงและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ไดเขามามีสวนสําคัญในการจัดการ
เรียนการสอนของครูอยูตลอดเวลา  ครูจึงจําเปนตองเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือกอใหเกิดการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยครูควรมีทัง้ความรู ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) และมีเจตคตทิางบวกตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ไปใชในการจดัการ
เรียนการสอนและการปฏบิตัิงานของตนเอง  รวมถึงความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของการใชสื่อ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนดวย 
 นักศึกษาวิชาชีพครู  ซ่ึงเปนบุคคลที่จะตองออกไปปฏิบัติหนาทีค่รตูอไป  จะเปนผูที่มี
บทบาทสําคญัในการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ในโรงเรียน ดังน้ัน
นักศึกษาวิชาชีพครูจึงจําเปนตองมีสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
ทั้งทางดานความรู  ทักษะและเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  หลักสูตร
เสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จึงเปนหลักสูตรสําหรับเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาวิชาชีพครูใหเปนบุคคลที่มีความรู ทักษะและเจตคตทิางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพ่ือที่นักศึกษาวิชาชีพครูจะสามารถนําความรูและทักษะที่จําเปนทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ไปใชในการปฏิบัติงานของตนใหมีประสิทธิภาพ   
 หลักสตูรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
มีลักษณะเนื้อหาที่กวางและลึกมากกวาหลักสูตรปกติและเปนหลักสตูรที่เสริมสรางทั้งความรู ทักษะ
และเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ของผูเรียนและมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มุงเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ  เพ่ือใหผูเรียนไดคนพบ  ยอมรับและเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองและการปฏิสัมพันธกับบคุคลอืน่ 
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แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริม 
 หลักสูตรเสริมเสริมฉบับน้ีเปนการเตรียมนักศึกษาวิชาชีพครูใหมีสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานความรู  ทักษะ  
และเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  โดยหลักสูตรเสริมไดพัฒนาขึ้นจาก
แนวคิดตอไปนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร  งานวิจัย  ความคิดเห็นของผูที่เกีย่วของกับการผลิตครูและ
ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เกี่ยวกับสมรรถภาพที่จําเปน
สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครแูละการสํารวจความตองการของนักศึกษา   
 2. การเรียนรู มุงเนนการเรียนรูแบบผสมผสานระหวางการเรียนรูที่เกิดจากการเรียนรู
ภายในตนเองโดยการปฏิบัติ  การเรียนรูจากภายนอกโดยการเรียนรูแบบกลุม  การเรียนรูรวมกัน
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคคลกลุมใหญและกลุมยอยและการเรียนรูสวนบคุคลซึ่งเปนการ
เรียนรูในรูปแบบของการนาํเทคโนโลยีเขามาชวยในการสนับสนุนการเรียนรู 
 3. การเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึง
ประกอบดวยการเสริมสรางสมรรถภาพทั้งทางดานความรู  ทักษะและเจตคติทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   
วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม 
 เม่ือนักศึกษาผานการเรียนจากหลักสูตรเสริมน้ีแลว  นักศึกษาจะมีสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ซ่ึงประกอบดวย   

1.  มีความรู  เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)  เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน ซ่ึงไดแก เน้ือหา  สาระเกี่ยวกับ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
สถาปตยกรรมขอมูล  เทคโนโลยีการสื่อสาร  การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็     

 2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ซ่ึงประกอบดวย
ทักษะดาน  

 2.1  การแสวงหาความรู  

 2.2  การสรางผลิตภัณฑความรู 

 2.3  การจัดเก็บและการคนคืนความรู 

 2.4  การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

 2.5  การบูรณาการความรู  

 2.6  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 

 

2 
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 3. มีเจตคติทางบวกตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ซ่ึงประกอบดวย 
  3.1  สนใจ ใฝรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 

   3.2  ฝกฝนและปฏบิัติกิจกรรมการเรียนสม่ําเสมอ 
   3.3  สรางสรรคผลงานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   3.4  พยายามแกปญหาที่เกิดขึ้นขณะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   3.5  มีความมัน่ใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 

โครงสรางของหลักสูตรเสริม 
 

โครงสรางของหลักสูตรเสรมิแบงออกเปน 4 หนวย  ที่มีรายละเอียดดังน้ี  
   หนวยที่  1 บทนํา  (3 ช.ม.) 

ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ความจําเปนและ
ความสําคัญในการพัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กับการเรียนการสอน   

หนวยที่ 2   สถาปตยกรรมขอมูล  (6 ช.ม.) 

แนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูล  ความหมายและลักษณะของสถาปตยกรรม
ขอมูล   การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลและบทบาทของสถาปตยกรรมขอมูลบนเวิลดไวดเวบ็ 

หนวยที่ 3   เทคโนโลยีการสื่อสาร  (6 ช.ม.)   
การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการแสวงหาความรู   การสรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและการ

คนคืนความรู   การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการบูรณาการความรู   และการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการ
แลกเปล่ียนความรู  การสื่อสารกับบุคคลอื่น 

หนวยที่ 4   การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ  (12 ช.ม.)   

การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ลักษณะสําคัญ  ขอดี-ขอจํากัด  รูปแบบและ
หลักการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บและการประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบน
เว็บ  

 
หมายเหตุ  หลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
จะใชเวลาสําหรับการเรียนรูรวมทั้งสิ้น  27  ชั่วโมง   
 
กิจกรรมการเรียนการสอน   
 กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรเสรมิเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในครั้งน้ีน้ัน  ผูวิจัยจะใชการบรรยาย 
การถามคําถาม  การเรียนรูจากการปฏิบตัิดวยตนเอง  การเรียนรูรวมกันกับสมาชิกในกลุมใหญและ
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กลุมยอย  การทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  เพ่ือใหนักศึกษา
วิชาชีพครไูดคนพบและเรยีนรูดวยตนเอง  โดยในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งน้ี
ผูวิจัยจะใชแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูจากการปฏิบัตเิปนแนวคิดหลกั   
 จากแนวคิดดังกลาวขางตน  ใหดําเนินการสอนตามรายละเอียดในแตละหนวยการสอน  
ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมโดยสรุปดังน้ี  
 1.  การวิเคราะหและกําหนดปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา  
 2.  การกําหนดกลุมหรือทีม 
 3.  พันธสัญญารวมกัน  
 4.  การกําหนดที่ปรึกษาและแหลงการเรยีนรู 
 5.  การวางแผนการแกปญหา 
 6.  การดําเนินการแกปญหาตามแผน 
 7.  การนําเสนอผลการเรียนรูและขอปฏบิัตติอไป 
 ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบดวย 3 ขั้นตอน  ดังน้ี 
 1.  ขั้นนํา  เปนขั้นนําเขาสูกิจกรรมที่ตองปฏิบัติรวมกัน  โดยผูสอนเปนผูชี้แจงจุดประสงค
การเรียนในแตละหนวย 
 2. ขั้นกิจกรรม เปนขั้นที่นักศึกษาตองลงมือทํากิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดและนํามา
แลกเปลีย่นเรียนรูซ่ึงกันและกัน  
 3.  ขั้นสรุป  เปนการสรุปสาระสําคัญทีไ่ดเรียนรู  ความคิดเห็นตาง ๆ แนวทางในการ
นําไปใชใหเกดิประโยชนในการพัฒนาตนเองตอไปได 
 
สื่อการเรียนการสอน  
 การกําหนดสื่อประกอบการเรียนการสอนจะสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียน
การสอน  ซ่ึงจะประกอบดวย 
 1.  เอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 2.  เอกสารเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูล   
 3.  เอกสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 
    4.  เอกสารเกี่ยวกับการออกแบบการเรยีนการสอนสอนบนเว็บ    
 5.  สไลดอิเลก็ทรอนิกส (PowerPoint) 
 
การวัดและประเมินผล    
 1.  การประเมินความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ประกอบดวย 
  1.1  แบบประเมินตนเอง 
  1.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
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 2.  การประเมินทักษะทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ประกอบดวย 
  2.1  แบบประเมินตนเอง 
  2.2  แบบประเมินทักษะในแตละหนวย 
   3.  การประเมินเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ประกอบดวย 
  3.1  แบบวัดเจตคต ิ
  3.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนในแตละหนวย  
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ตาราง 20  แสดงความสัมพันธระหวางหนวยการเรียนรูกับสมรรถภาพทางดานเทคโนโลย ี     
   สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู

 
ทักษะ สมรรถภาพดาน

ความรูและหนวย
การเรียนรู 

 

การ
แสวง 
หา

ความรู 

การ
สราง
ความรู 

การ
จัดเก็บ
และ

การคน
คืน

ความรู 

การ
แลก 
เปลี่ยน
ความรู
ฯ 

การบูร
ณาการ
ความรู 

การ
สื่อสาร
กับ

บุคคล
อ่ืน 

เจตคต ิ จํานวน 
27  
ช.ม. 

1. ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับไอซีที 

 

       3 

2. สถาปตยกรรม
ขอมูล 

 

       6 

3. เทคโนโลยี
การสื่อสาร 

 

       6 

4. การออกแบบ
การเรียนการ
สอนบนเวบ็ 

 

       12 
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คูมือการสอน 
หลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู
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คําแนะนําสําหรับผูสอน 
 

1.  ศึกษาเอกสารหลักสูตรเสริมทั้งฉบับอยางลึกซึ้ง 
2.  ศึกษาคูมือการสอนทั้งฉบับ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่มุงเนนให
นักศึกษาเกิดสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  และวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่ยึดการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) โดยใหดําเนินการสอนตามขั้นตอนที่
กําหนดให 
3.  วางแผนการจัดเตรียมหองเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูและเอ้ือตอการเสริมสราง
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ของนักศึกษาในแตละหนวยการ
เรียน 
4.  เตรียมสื่อการเรียนการสอนใหครบ  และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน  เชน  
คอมพิวเตอร  สไลดอิเล็กทรอนิกส  โปรเจคเตอร  ใบงานตั้งแตหนวยที่ 1-4 และแบบประเมินตาง ๆ  
5.  บทบาทของผูสอน 
     5.1  ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนใหเปนผูสนับสนุน  ผูใหกําลังใจ  ผูชวยเหลือแนะนําแหลง
ความรูหรือเปนแบบอยางทีดี่ในการสนับสนุนการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ของนักศึกษา 
     5.2  กระตุนใหนักศึกษาไดแสดงออกเกี่ยวกับ  ความรู  ทักษะและเจตคตทิางบวกทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของนักศึกษา 
     5.3  บันทึกปญหาการจัดการเรียนการสอน  การใชหลักสูตร  เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรงุ
หลักสูตรและวิธกีารจัดการเรียนการสอนตอไป 
 

 
 

คําแนะนําโครงสรางของหลักสูตรเสริม 
 

หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรเสรมิที่มุงเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)  ของนักศึกษาวิชาชีพครู  เปนหลักสูตรที่มีเน้ือหาเพิ่มเติมจากสิ่งที่นักศึกษาเคย
ศึกษามาแลวและใชวธิีการเรียนการสอนที่แตกตางไปจากเดิม 
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วัตถุประสงคของหลักสูตรเสริม 
 

เม่ือนักศึกษาผานการเรียนจากหลักสูตรเสริมน้ีแลว  นักศึกษาจะมีสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ซ่ึงประกอบดวย 

1.  ความรู  เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) เพ่ือการเรียนการ
สอน ซ่ึงไดแก เน้ือหา  สาระความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)กับการ
เรียนการสอน  สถาปตยกรรมขอมูล  เทคโนโลยีการสือ่สาร  การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ  

 2. ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ซึ่งประกอบดวยทักษะ  

 2.1  การแสวงหาความรู  

 2.2  การสรางผลิตภัณฑความรู 

 2.3  การจัดเก็บและการคนคืนความรู 

 2.4  การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

 2.5  การบูรณาการความรู  

 2.6  การสื่อสารกับบุคคลอื่น 

 3. เจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซ่ึงประกอบดวย 
  3.1  สนใจ ใฝรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 

   3.2  พึงพอใจที่ไดทํางานโดยการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปน
เครื่องมือ  
   3.3  สรางสรรคผลงานโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   3.4  พยายามแกปญหาที่เกิดขึ้นขณะใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   3.5  มีความมัน่ใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
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โครงสรางของหลักสูตรเสริม 
 

โครงสรางของหลักสูตรเสรมิแบงออกเปน 4 หนวย  ที่มีรายละเอียดดังน้ี  
   หนวยที่  1 บทนํา  (3 ช.ม.) 

ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ความจําเปนและ
ความสําคัญในการพัฒนาสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กับการเรียนการสอน   

หนวยที่ 2   สถาปตยกรรมขอมูล  (6 ช.ม.) 

แนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูล  ความหมายและลักษณะของสถาปตยกรรม
ขอมูล   การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลและบทบาทของสถาปตยกรรมขอมูลบนเวิลดไวดเวบ็ 

หนวยที่ 3   เทคโนโลยีการสื่อสาร  (6 ช.ม.)   
การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการแสวงหาความรู   การสรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและการ

คนคืนความรู   การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการบูรณาการความรู   และการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการ
แลกเปล่ียนความรู  การสื่อสารกับบุคคลอื่น 

หนวยที่ 4   การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ  (12 ช.ม.)   

การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ลักษณะสําคัญ  ขอดี-ขอจํากัด  รูปแบบและ
หลักการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บและการประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ  
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

เพ่ือใหนักศึกษาวิชาชีพครูไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษา
ไดลงมือกระทําดวยตนเองและเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มีการเรียนรูรวมกันกับสมาชิกในกลุม  
ทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  มีการติดตอสื่อสารทั้งภายในกลุม
และภายนอกกลุม   เพ่ือใหนักศึกษาไดคนพบการเรียนรูดวยตนเอง  จนเกิดการยอมรับและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและวชิาชีพตอไป ดังน้ันในการสอนทุกครั้งจึงยึดการเรียนรูจากการปฏิบัตเิปน
แนวทางหลัก  ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 
            1.  การวิเคราะหและกําหนดปญหาที่ตองการแกไขหรือพัฒนา  
 2.  การกําหนดกลุมหรือทีม 
 3.  พันธสัญญารวมกัน  
 4.  การกําหนดที่ปรึกษาและแหลงการเรยีนรู 
 5.  การวางแผนการแกปญหา 
 6.  การดําเนินการแกปญหาตามแผน 
 7.  การนําเสนอผลการเรียนรูและขอปฏบิัตติอไป 
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สื่อการเรียนการสอน 
 

               สื่อการเรียนการสอนประกอบดวย   
            1.  คูมือผูสอน  เพ่ือใหผูสอนมีความเขาใจเกีย่วกับหลักสูตร  เน้ือหา  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  ซ่ึงประกอบดวย   
                 1.1  ชื่อหนวย 
                 1.2  คําอธิบายหนวยการเรยีน 
                 1.3  วัตถุประสงคการเรียนรู 
                 1.4  โครงสรางเนื้อหา 
                 1.5  กิจกรรมการเรียนการสอน 
                 1.6  สื่อการเรียนการสอน 
                 1.7  การวัดและประเมินผล 
             2.  สไลดอิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย  สรุปเน้ือหาสาระสําคญัของแตละหนวย  พรอม
โปรเจคเตอรและคอมพิวเตอร 
             3.  ใบงานตั้งแตหนวยที่ 1-4 
             4.  แบบประเมินตั้งแตหนวย 1-4 
             5.  ตําราและเอกสารใบความรูของนักศึกษาตั้งแตหนวย 1-4 

 

การวัดและประเมินผล 
 

               1.  การประเมินความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ประกอบดวย 
  1.1  แบบประเมินตนเอง 
  1.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน     
 2.  การประเมินทักษะทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ประกอบดวย 
  2.1  แบบประเมินตนเอง 
  2.2  แบบประเมินทักษะในแตละหนวย 
   3.  การประเมินเจตคตทิางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ประกอบดวย 
  3.1  แบบวัดเจตคต ิ
  3.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนในแตละหนวย  
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หนวยที่ 1   
บทนํา 

 
คําอธิบาย  หนวยการเรยีน (3 ชั่วโมง) 
 ศึกษาความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) แนวคิดและการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชในการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห  วิจารณ
ความสําคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอการพัฒนาการเรียนการสอน  ความ
จําเปนและความสําคัญของสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอ
วิชาชีพครู คณุคาของสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอตนเองและ
วิชาชีพครู   
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หนวยที่ 1   
บทนํา 

 
คําอธิบาย  หนวยการเรยีน (3 ชั่วโมง) 
 ศึกษาความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) แนวคิดและการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชในการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห  วิจารณ
ความสําคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอการพัฒนาการเรียนการสอน  ความ
จําเปนและความสําคัญของสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอ
วิชาชีพครู คณุคาของสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอตนเองและ
วิชาชีพครู   
 โดยในหนวยการเรียนรูน้ีตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในดานความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)มาใชในการจัดการเรียนการสอน   
 
วัตถุประสงคการเรียนรู   
 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได 
 2.  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคญัและความจําเปนของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ตอการพัฒนาการเรียนการสอนได 
 3.  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความสําคัญของสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอวชิาชีพครูได 
 4.  เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือ
การพัฒนาการเรียนการสอน  
 
โครงสรางเน้ือหา  
 1.  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 2.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กับการเรียนการสอน 
  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ข้ันนํา 
  1.1  ชี้แจงนักศึกษาเขาใจและตระหนักถงึความสําคัญของหลักสูตรเสริมและคุณคา
ของการไดรับเลือกเขามาเปนกลุมตัวอยางในการทดลองใชหลักสตูรเสริมในครั้งน้ี    
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   1.2  ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่ 1  กิจกรรมที่ตอง
ปฏิบัติรวมกันใหนักศึกษาไดรับทราบ     
  1.3  นักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 5 คนและใหนักศึกษาเลอืกประธานกลุมและเลขานกุาร
กลุม  พรอมทั้งตั้งชื่อกลุม   
  1.4  นักศึกษารวมกันระบปุญหาเกี่ยวกบัการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) ไปใชในการจัดการเรยีนการสอนหรือปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ของตนเอง 
  1.5  นักศึกษาในแตละกลุมรวมกันสรปุปญหาของกลุม 1 ปญหาและวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหา   
  1.6  นักศึกษาและอาจารยรวมกันสรุปปญหาในประเดน็ความรู  ทักษะและเจตคตใิน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
  1.7  นักศึกษาและอาจารยสนทนาซักถามและแลกเปลีย่นเรียนรูเกี่ยวกับสาระสําคญั
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในเรื่องของความหมาย  การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชเพ่ือการพฒันาการเรียนการสอน  ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)ตอการพัฒนาวิชาชีพครู   โดยการสนทนาและใชสไลดอิเล็กทรอนิกส 
 2.  ข้ันกิจกรรม 
  2.1  นักศึกษาศึกษาใบงาน เรื่อง  ความรูทั่วไปเกีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  
  2.2  ประธานกลุมใหสมาชกิในกลุม (กลุมเดิมในขั้นนํา) สืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  จากเครือขายอินเทอรเน็ตหรือสอบถามจากผูรู  เชน 
เพ่ือน หรืออาจารย  ในประเด็น  “ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)กับการพัฒนาการ
เรียนการสอน”  จากนั้นจึงใหสมาชิกแตละคนนําขอมูลที่ไดมาบูรณาการ  สังเคราะหและเขียน
อธิบายสรุป ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็น   ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอการพัฒนาการเรียนการ
สอน   ความจําเปนและความสําคัญของสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ตอวิชาชีพคร ู ลงในแบบบันทึกใบงาน 
    2.3  ประธานและสมาชิกในกลุมรวมกันสรุปความหมายและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นขางตนเปนขอสรุปของกลุมยอย 
  2.4  นักศึกษานําเสนอขอสรุปของกลุมยอยในกลุมใหญและใหกลุมใหญรวมกันสรุป
เปนขอสรุปของกลุมใหญ 
  2.5  นักศึกษาเขียนสรุปผลการเรียนรูลงในแบบบันทึกใบงาน  โดยในแบบบันทึกใบ
งานจะประกอบดวยหัวขอทีส่ําคัญดังน้ี 
   2.5.1  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
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   2.5.2  ขอสรุปความคิดเห็นในประเด็น “ ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ตอการพัฒนาการเรียนการสอน”  และ  “ ความจําเปนและความสําคัญของ
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอวชิาชีพคร ู” ของตนเอง 
   2.5.3  ขอสรุปความคิดเห็นในประเด็น “ ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)ตอการพัฒนาการเรียนการสอน”  และ “ ความจําเปนและความสําคัญของ
สมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอวิชาชีพคร ู” ของกลุมยอย   
 3.  ข้ันสรุป 
  3.1  อาจารยและนักศึกษาสรุปสาระสําคญัของเน้ือหาในหนวยที่ 1 อยางสั้น ๆ  
  3.2  อาจารยประเมินผลการเรียนรูในหนวยการรูที่ 1 โดยใชแบบประเมินการอธิบาย
สรุปความหมายของไอซีที  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดการความรู  ความสําคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอการ
พัฒนาวิชาชพีครู 
  3.3  มอบหมายงานในหนวยที่ 2 ใหนักศกึษาไปศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสถาปตยกรรม
ขอมูล จากเอกสารประกอบการเรียนและตําราเกี่ยวกบัสถาปตยกรรมขอมูลจากแหลงการเรียนรู 
ตาง ๆ  
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการเรยีนการสอนหนวยที่ 1 
 2.  สไลดอิเลก็ทรอนิกสพรอมโปรเจคเตอรและคอมพิวเตอร 
 3.  ตําราและเอกสารเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวดัและประเมนิผล 
1. ประเมินความรูทั่วไป
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 

แบบประเมินความรูทัว่ไป
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 

ผานเกณฑโดยไดคะแนนไมนอย
กวา 2 คะแนน 

2.  สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงความคดิเห็น 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

ผานเกณฑโดยไดคะแนนในแตละ
รายการไมนอยกวา 1 คะแนน 
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เอกสารประกอบการสอนตามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยที่ 1  
บทนํา 
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โครงสรางสาระหนวยการเรียนรูที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนํา 

ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) กับการ
เรียนการสอน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีการสื่อสาร 

เทคโนโลยีเพ่ือการ 
เรียนรู 

เทคโนโลยีสนบัสนุน
การศึกษา 

เทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสารระหวางบุคคล 
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บทนํา 
 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการ
สอนอยางมาก  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชสําหรบัติดตอแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารเพื่อการศึกษาจากแหลงการเรียนรูที่อยูหางไกล โดยอาศัยอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม     
ซ่ึงในอนาคตขางหนาจะมีการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กันมากขึ้น วิวัฒนาการ
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วเปนปจจัยผลักดันสําคัญตอลักษณะการเรียนการสอนและบทบาทหนาทีข่องครู
และผูเรียน  การมีความรู  ทักษะและเจตคติทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  จะ
ทําใหครูสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเรว็และยงัเปนการพฒันาการสอนของครูดวย  
ดังน้ันกลไกสําคัญตอการปรับเปลีย่นที่ลงตัวตอการเรยีนการสอนในบริบทใหมน้ี  คือ ความสามารถ
หรือสมรรถภาพของครูในดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หากครูมีความสามารถ
หรือสมรรถภาพในเรื่องดังกลาวแลว ครกู็ยอมสามารถที่จะแสวงหาและถายทอดองคความรูที่ตนเอง
มีอยูสูผูเรียนได  
 
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง อุปกรณและชุดคําสัง่ของคอมพิวเตอรที่ใชในการทํางาน
รวมกันในการประมวลผล จัดเก็บ เขาถึง คนคืน นําเสนอและเผยแพรสารสนเทศดวยระบบสือ่สาร
โทรคมนาคมและอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติการดานสารสนเทศทีมี่การวางแผนจัดการและใชงาน
รวมกันอยางมีระบบ 
 เทคโนโลยีการสื่อสาร หมายถึง การสงหรือแลกเปลีย่นขอมูลและสารสนเทศจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยผานชองทางการสื่อสารดวยเทคโนโลยีความเร็วสูง จากความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและความหมายของการสื่อสารขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา เทคโนโลยี
สารสนเทศจะเนนการจัดการในกระบวนการดําเนินงานสารสนเทศ  ในขณะที่การสื่อสาร  จะเนน
วิธีการในการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการเขาถึง  คนหา  และรับสงสารสนเทศดวยความเรว็  ดังน้ัน
จึงสรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หมายถึง การใชสื่อคอมพิวเตอร  อุปกรณ
ซอฟตแวรและอุปกรณรวมในการทํางานเพื่อประมวลผลขอมูล  จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สบืคน
ขอมูล  นําเสนอขอมูล  รวมถึงการใชเครือขายและเทคโนโลยีรูปแบบตาง ๆ  ในการสื่อสารความเร็ว
สูงเพ่ือรับสงขอมูลขาวสารดวยความสะดวกรวดเร็ว 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กับการเรียนการสอน 
             ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามบีทบาทตอการศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยทีางดานคอมพวิเตอรและการสือ่สารโทรคมนาคมมบีทบาทที่สําคญัตอการพัฒนาการ ศกึษา  
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            1.  เทคโนโลยีทีเ่ขามามีสวนชวยในเรื่องการเรียนรู   ปจจุบันมีเครื่องมือ  เครื่องใชที่ชวย
สนับสนุนการเรียนรูหลายอยางทั้งระบบคอมพิวเตอรชวยสอน   ระบบมัลติมีเดีย   และอินเทอรเน็ต  
เปนตน โดยระบบเหลานี้เปนระบบสนบัสนุนการรับรูขาวสารและการคนหาขอมูลขาวสารเพื่อการ
เรียนรู  
             2.  เทคโนโลยีที่เขามาสนับสนนุการจัดการศึกษา   ในการจัดการศึกษาสมัยใหม
จําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผนการดําเนนิการ  การติดตามและประเมินผล  ทําให
คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคมเขามามีบทบาททีส่ําคญัในเรื่องนี้  
             3. เทคโนโลยีที่เขามาชวยในการสื่อสารระหวางบุคคล ทางดานการศึกษาจําเปนตอง
อาศัยการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรยีน ผูสอนกับผูบริหาร ซ่ึงการสื่อสารดังกลาว
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอนและการดําเนนิงานในหลาย ๆ ดานโดยอาศัย
เทคโนโลยีการสื่อสารระหวางบุคคล เชน  โทรศัพท โทรสาร เทเลคอนเฟอเรนสและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
 การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดกาวหนาขึน้อยางรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม  ทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เขามามีบทบาทสําคัญตอการศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะการประยกุตใชในระบบการศึกษาสมยัใหม  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ไดเขามามีสวนรวมในการขยายโอกาสทางการศึกษา 
เน่ืองจากการใชเทคโนโลยจีะลดขอจํากัดในดานตาง ๆ ของการจัดการศึกษาดังน้ี  
 1. ลดขอจํากัดทางดานระยะทาง สามารถขยายการเปดวิทยาเขตไปยังทองถิ่นและจังหวัด
ตาง ๆ ได ทําใหนิสิตนักศึกษามีที่เรียนทีใ่กลบานมากขึน้ ลดปญหาสภาพภูมิศาสตรและการเดินทาง 
ระยะทาง เพราะมีการใชเครือขายยูนิเน็ต การสรางระบบการเรียนการสอนสองทางแบบวิดีโอคอน
เฟอเรนซ มีหองเรียนเครือขาย หองเรียนเสมือนจริง  
 2. ลดขอจํากัดในเรื่องเวลา ทําใหสามารถเปดวิทยาเขตไดเร็ว มีการทํางานในระดับวิทยา
เขตเปนแบบเชื่อมโยงถึงกัน การศึกษาผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทําใหการ
เขาถึงขาวสารขอมูลทาํไดตลอดเวลา  
 3. ลดขอจํากัดในเรื่องบุคลากร   มหาวิทยาลัยในรปูแบบเกามักเนนในเรื่องสถานที่ อาคาร 
สิ่งกอสราง  แนวคิดการกระจายวิทยาเขตสารสนเทศเปนมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงและใชทรัพยากร
รวมกันจะชวยลดปญหาอันเนื่องจากการขาดแคลนบคุลากรและอาจารยผูสอน    
 4.  ลดขอจํากัดในเรื่องการลงทุน   การลงทุนในดานการศึกษาทีใ่ชเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เขาชวย จะทําใหประหยัดตนทุนโดยรวมและไดประโยชนคุมคาเพราะสามารถ
กระจายรูปแบบการศึกษาไปยังทองถิ่น ทําใหขนาดของวิทยาเขตมขีนาดพอเหมาะ ลดคาใชจายการ
ดําเนินการโดยเฉพาะการเรียนการสอนโดยรวมจะมีตนทุนที่ต่ําลง  
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาชวยในเรื่องการศึกษายังทําใหเกิดผล
สําเร็จในดานการศึกษาสูงขึน้ การจัดการศึกษาในยุคของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศไดเปลีย่นแปลง
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กระบวนการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงความตองการการศึกษาในอนาคต  โดยสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบใหมไดเขามาแทนที่สื่อแบบเกา   แหลงทรัพยากรการเรียนรูจะเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุน
การเรียนรูในสภาพแวดลอมทางการศึกษาแบบใหม  ซ่ึงกอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาและการปรบัปรุง
โครงสรางใหมทั้งระบบ โดยเฉพาะการบริหารและการบริการทางดานการศึกษา  การพัฒนาการ
เรียนการสอนและการจัดการศึกษา ซ่ึงจากเดิมสถาบันการศึกษาเปนผูรับผิดชอบมาเปนสังคมและ
ชุมชนรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษามากขึ้น  โดยเทคโนโลยีจะถูกนํามาใชในการเรียนการ
สอนใน 3 ลักษณะ ไดแก         
 1.  การเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี  เปนการเรียนรูในเรื่องของเทคโนโลยี เชน เรียนรู
เกี่ยวกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอร  เรียนรูวาคอมพิวเตอรใชเพ่ือการประมวลผล เก็บบันทึก 
คนคืนสารสนเทศไดอยางไร  เครื่องพิมพเลเซอรและเครื่องพิมพแบบพนหมึกมีการทํางานอยางไร  
เทคโนโลยีการสื่อสารมีรูปแบบใดบาง ชองทางสื่อสารมีลักษณะเปนอยางไร และประกอบดวย
อุปกรณใดบาง    
 2.  การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี  เปนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู เชน 
การใชคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผล การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการสรางบทเรียน การใชใน
ลักษณะอีเลิรนนิงและการทัศนศึกษาเสมือนจริง   ดวยแหลงการเรยีนรูเสมือนจากเว็บไซตตาง ๆ  
 3. การเรียนรูไปกับเทคโนโลยี เปนการเรียนรูเกี่ยวกบัความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี 
ไดแก การเรียนรูวาขณะนี้เทคโนโลยมีีความกาวไกลไปในลักษณะและรูปแบบใดบางทั้งทางดาน
วัสดุ อุปกรณและวธิีการ เชน ซอฟตแวรโปรแกรมใหม ๆ  
 เม่ือโลกมีความเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ทักษะที่นักศึกษาจําเปนตองมีและเชี่ยวชาญ
จึงตองมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทําใหนักศึกษาตอง
เรียนรู     ที่จะใชทักษะใหม ๆ เพ่ือการศึกษาและการทํางาน  นักศึกษาจําเปนตองเรียนรูการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพโดยผานทางการพูดและการเขียน  ตองเรียนรูในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือหา
วิธีการในการแกปญหาและพบกับความทาทายในชวีิต 
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ใบงาน 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 
กิจกรรม 
 
1.  ใหนักศึกษาแบงกลุม  กลุมละ 5 คน  เลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุม 
2.  ประธานกลุมใหสมาชิกในกลุมประธานกลุมใหสมาชิกในกลุมสบืคนขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  จากเครือขายอินเทอรเน็ตหรือสอบถามจากผูรู  เชน เพ่ือน หรือ
อาจารยในประเด็น  “ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)กับการพัฒนาการเรียนการสอน”  
จากนั้นจึงใหสมาชิกแตละคนนําขอมูลที่ไดมาบูรณาการ  สังเคราะหและเขยีนอธิบายสรุป 
ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  และแสดงความคดิเห็นในประเด็น
ตอไปน้ี 
 

“ ความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ตอการพฒันาการเรียนการ
สอน”   
“ ความจําเปนและความสําคัญของสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)ตอวชิาชีพครู ” 
   
3.  ประธานและสมาชิกในกลุมรวมกันสรุปความหมายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นขางตนเปน
ขอสรุปของกลุมยอย 
4.  ใหนักศึกษานําเสนอขอสรุปของกลุมยอยในกลุมใหญและใหกลุมใหญรวมกนัสรุปเปนขอสรุปของ
กลุมใหญ   
5.  นักศึกษาเขียนสรุปผลการเรียนรูลงในแบบบันทึกใบงาน  โดยในแบบบันทึกใบงานจะ
ประกอบดวยหัวขอที่สําคัญดังน้ี 
 5.1  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 5.2  ความคิดเห็นในประเดน็ “ ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ตอการพัฒนาการเรียนการสอน”  และ “ ความจําเปนและความสําคญัของสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอวชิาชีพครู ” ของตนเอง 
 5.3  ขอสรุปความคิดเห็นในประเด็น “ ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ตอการพัฒนาการเรียนการสอน”และ “ ความจําเปนและความสําคัญของสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตอวชิาชีพครู ” ของกลุมยอย   
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แบบประเมนิความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
 
คําชี้แจง   
 1.  ผูประเมิน  ประเมินความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
โดยทําเครื่องหมาย    ในชองคะแนนความสามารถที่ปรากฏใหเห็น   
 2.  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย    ในชองผลการประเมิน 
  

ความสามารถที่ปรากฏ 
ผลการ
ประเมิน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อกลุม 
สรุปไดถูกตอง 
และครบถวน 

 (3 = ดี) 

สรุปไดถูกตอง
แตยัง 

ไมครบถวน 
(2 = พอใช) 

สรุปยังไม
ถูกตอง แตมี
ความพยายาม 
(1 = ปรับปรุง) 

ผาน 
ไม
ผาน 

       

       

       

       

       

       
เกณฑการผาน  กลุมที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนความสามารถที่ปรากฏใหเห็นไมนอยกวา 
2 คะแนน 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/สรุปผลการประเมิน  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
        
     ลงชื่อ  .....................................ผูประเมิน 

         (.....................................)  
      ........... / .............. /  .............. 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น    
 
คําชี้แจง   
 1.  ผูประเมินสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา  โดยการทํา
เครื่องหมาย      ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง 
 2.  สรุปผลการประเมิน โดยทําเครื่องหมาย   ลงในชองผลการประเมิน 
เกณฑการประเมิน   

พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏใหเห็น ผลการ
ประเมิน แสดงความ

คิดเห็นอยาง
สมเหตุสมผล 

นําขอมูลที่ศึกษา
มาใชประกอบการ

แสดงความ
คิดเห็น 

แสดงความ
คิดเห็นได

เหมาะสมกับ
เวลา 

มีมรรยาทใน
การแสดงความ

คิดเห็น 

พฤติกรรม 
 
 
 
 

 
ชื่อ – สกุล/ชื่อกลุม 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

ผาน ไม
ผาน 

1.                
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
7.               
8.               
9.               
...............................               

หมายเหตุ  
 ใหคะแนน 2  มีการแสดงพฤติกรรมในระดับสูง 
 ใหคะแนน 1 มีการแสดงพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
 ใหคะแนน 0 มีการแสดงพฤติกรรมในระดับต่ํา 
เกณฑการผาน  นักเรียนที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนในแตละรายการพฤติกรรมทีป่รากฏให
เห็นไมนอยกวา 1 คะแนน 
      ลงชื่อ .................................ผูประเมิน 
             (................................)        
                วันที่.........เดือน................พ.ศ. ........... 
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หนวยที่ 2 
สถาปตยกรรมขอมูล 

 
คําอธิบาย  หนวยการเรยีน (6 ชั่วโมง) 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูล  ความหมายและลักษณะของ
สถาปตยกรรม  ขอมูล   การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลและบทบาทของสถาปตยกรรมขอมูล
บนเวลิดไวดเว็บและฝกปฏบิัติการแสวงหาความรู   การสรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและ
การคนคืนความรู   การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการบูรณาการความรู   และการฝกการใช
จดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการแลกเปลีย่นความรู  การสื่อสารกับบคุคลอื่น 

 

 ในหนวยที่ 2 จะแบงเปน 2 กิจกรรมยอย  ดังตอไปน้ี   
 กิจกรรมที่ 2.1  การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูล  ความหมายและลักษณะ
ของสถาปตยกรรมขอมูล   การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลและบทบาทของสถาปตยกรรมขอมูล
บนเวลิดไวดเว็บและฝกทกัษะการสรางสถาปตยกรรมขอมูล   
 กิจกรรมที่ 2.2  สรางสถาปตยกรรมขอมูลของตนเองโดยใชทักษะการแสวงหาความรู การ
สรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและการคนคืนความรู   การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน  การบรูณาการความรูและการสื่อสารกับบคุคลอื่นและเจตคตทิางบวกทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
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หนวยที่ 2 
สถาปตยกรรมขอมูล  

 
คําอธิบาย  หนวยการเรยีน (6 ชั่วโมง) 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูล  ความหมายและลักษณะของสถาปตยกรรม  ขอมูล   
การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลและบทบาทของสถาปตยกรรมขอมูลบนเวิลดไวดเว็บและฝกปฏิบัติการสราง
สถาปตยกรรมขอมูลของตนเองโดยใชทักษะการแสวงหาความรู การสรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและการ
คนคืนความรู   การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การบูรณาการความรูและการสื่อสารกับ
บุคคลอื่น 

โดยในหนวยการเรียนรูนี้ตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในดานความรูเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูลและทักษะการแสวงหา
ความรู การสรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและการคนคืนความรู   การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน  การบูรณาการความรูและการสื่อสารกับบุคคลอื่น  รวมท้ังเจตคติทางบวกทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู   
 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูล  ความหมายและลกัษณะของ
สถาปตยกรรมขอมูลได 
 2.  ออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลในเรื่องที่ตนเองสนใจหรือตองการศึกษาได 

3.  สรางสถาปตยกรรมขอมูลโดยใชทักษะการแสวงหาความรู การสรางผลิตภัณฑความรู   การ
จัดเก็บและการคนคืนความรู   การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การบูรณาการความรูและ
การสื่อสารกับบุคคลอื่นได 

 4.  เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ือ
การพัฒนาการเรียนการสอน  
 
โครงสรางเน้ือหา  
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูล  ความหมายและลักษณะของสถาปตยกรรม
 2.  การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล 
 3.  บทบาทของสถาปตยกรรมขอมูลบนเวิลดไวดเวบ็ 
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กิจกรรมการเรียนการสอนที่ 2.1  (3 ชั่วโมง) 
 1.  ข้ันนํา 
  1.1  ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่ 2  กิจกรรมที่ 1ที่ตอง
ปฏิบัติรวมกันใหนักศึกษาไดรับทราบ     
 1.2  อาจารยสนทนาซักถามเพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถาปตยกรรมขอมูล  เพ่ือนําเขาสูบทเรยีน  โดยมีแนวคําถามดังน้ี 
        1.2.1 นักศึกษารูจักสถาปตยกรรมขอมูลหรือไม  
  1.2.2  นักศึกษาคิดวาสถาปตยกรรมขอมูล  จะนํามาใชเพ่ือการพัฒนาการเรียน
การสอนไดหรือไม  
  จากนั้นอาจารยบรรยาย  แนวคิด ความหมายและลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูล  
การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล 
    1.3  นักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 5 คนและใหนักศึกษาเลอืกประธานกลุมและเลขานกุาร
กลุม  พรอมทั้งตั้งชื่อกลุม 
 2.  ข้ันกิจกรรม 
  2.1  นักศึกษาศึกษาใบงานที่ 1 เรื่อง  การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล 
  2.2  ประธานกลุมใหสมาชกิในกลุม  อธิบายความหมาย  ลักษณะและความสําคญัของ
สถาปตยกรรมขอมูลตอการพัฒนาการเรียนการสอนและสรุปรวมเปนขอสรุปของกลุม 
    2.3  นักศึกษารวมกันระบหัุวขอที่ตองการศึกษา  เชน  การศึกษาเกี่ยวกับพืช  สัตว  
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย  การศึกษาเกีย่วกบัความบกพรองทางการ
เรียนรูของเด็กและอ่ืน ๆ  
  2.4  นักศึกษาในแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอเรื่องที่กลุมสนใจที่จะศึกษา   
  2.5  นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในหัวขอที่เพ่ือนนําเสนอ 
  2.6  นักศึกษาในแตละกลุมกําหนดที่ปรึกษาของกลุมและขอตกลงในการทํางาน
รวมกนั   
  2.7  นักศึกษาในแตละกลุมออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลตามหัวขอที่กลุมสนใจ  โดย 
   2.7.1  นักศึกษาจะตองกําหนดวาหัวขอที่ตนเองตองการศึกษานั้น  ประกอบดวย
เน้ือหา  สาระที่สําคัญอะไรบาง   
   2.7.2  นักศึกษาจะตองกําหนดวาเนื้อหาสาระที่ตองการนั้น  อยูที่ใด 
   2.7.3  นักศึกษาจะตองกําหนดวาจะนําเนื้อหาสาระที่ตองการนั้นมาไดอยางไร 
  2.8  นักศึกษากําหนดแหลงการเรียนรู  เว็บไซดที่สามารถเขาไปสบืคนขอมูลไดหรือ
สอบถามผูรูผานทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส 
  2.9  นักศึกษาวางแผนการดําเนินงานและเขียนรายงานสรุป  ซ่ึงประกอบดวยประเด็น
ที่สําคัญดังตอไปน้ีคือ     
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   2.9.1  สมาชิกกลุมและทีป่รึกษากลุม 
   2.9.2  ความหมาย  ลักษณะและความสําคัญของสถาปตยกรรมขอมูลตอการ
พัฒนาการเรียนการสอน   
   2.9.3  หัวขอที่ตองการศึกษาคืออะไร  ประกอบดวยเนื้อหา  สาระที่สําคัญ
อะไรบาง 
   2.9.4  เน้ือหาสาระที่ตองการนั้น  อยูที่ใดบางใหบอกชือ่เว็บไซด  หนังสือ  หรือ
แหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ  
   2.9.5  เน้ือหาสาระที่ตองการจะถูกนํามาไดอยางไร  นักศึกษาจะมวีิธีในการเขาถึง
ขอมูลเหลานัน้ไดอยางไร 
  3.  ข้ันสรุป 
  3.1  นักศึกษาและอาจารยสรุปสาระสําคญัในหนวยที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 อยางสั้น ๆ ใน
เรื่องของความหมาย  ลักษณะและความสําคัญของสถาปตยกรรมขอมูลตอการพัฒนาการเรียนการ
สอน   การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล   และจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  ประโยชนและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
  3.2  มอบหมายงานในหนวยที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2  ใหนักศึกษาไปศึกษาเกี่ยวกับการ
สรางสถาปตยกรรมขอมูล 
  
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ 2.2  (3 ชั่วโมง) 
 1.  ข้ันนํา 
  1.1  ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่ 2  กิจกรรมที่ 2 ที่ตอง
ปฏิบัติรวมกันใหนักศึกษาไดรับทราบ     
  1.2  นักศึกษาและอาจารยรวมกันเสนอแนะแนวทางการออกแบบและการสราง
สถาปตยกรรมขอมูล 
    1.3  นักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 5 คน (กลุมเดิมในกิจกรรมที่ 1)  
 2.  ข้ันกิจกรรม 
  2.1  นักศึกษาศึกษาใบงานที่ 2 เรื่อง  การสรางสถาปตยกรรมขอมูล  
  2.2  นักศึกษานําสถาปตยกรรมขอมูลทีไ่ดออกแบบไวในกิจกรรมที ่1 มาปฏิบัติ  โดย
การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ  ดวยตนเอง  และสอบถามจากบุคคลอ่ืน ๆ  
  2.3  นักศึกษานําขอมูลที่สบืคนมาไดจากแหลงตาง ๆ มาเปรียบเทยีบ  สรุป  บูรณา
การและเชื่อมตอใหเปนผืนเดียวกัน   
  2.4  นักศึกษานําขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติในขอ 2.3  มาสรางเปนผลิตภัณฑความรู  
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  2.5  นักศึกษาสงผลิตภัณฑความรูที่สรางขึ้นใหกลุมอ่ืน ๆ โดยทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสและใหกลุมอ่ืน ๆ วิจารณและเสนอแนะผลงาน  พรอมทั้งสงขอมูลกลับ 
  2.6  นักศึกษาในแตละกลุมสรุปขอวิจารณและขอเสนอแนะที่ไดจากกลุมอ่ืน ๆ และ
ปรับปรุงผลงานของตนเอง 
   2.7  นักศึกษาในแตละกลุมจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะประกอบดวยหัวขอที่
สําคัญดังน้ี 
   2.7.1  ประเด็นหรือหัวขอที่ตองการศึกษา   
   2.7.2  สมาชิกในกลุมหรือทีม   
   2.7.3  แหลงการเรียนรูและเวบ็ไซดในการสืบคนขอมูล   
   2.7.4  ขั้นตอนหรือลําดับขัน้การสรางสถาปตยกรรมขอมูลและการแลกเปลีย่น
ความรูกับเพ่ือนหรือบุคคลอื่น   
   2.7.5  โครงสรางหรือองคประกอบของขอมูลที่แสดงถึงการเชื่อมตอใหเปนผืน
เดียวกันอยางเปนระบบ 
   2.7.6  สรุปขอวิจารณและขอเสนอแนะจากกลุมอ่ืน ๆ  
  2.8  นักศึกษาในแตละกลุมรวมกันนําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติ  ผลที่ได  ปญหาและ
อุปสรรคที่เกดิขึ้น  พรอมทั้งแนวทางการแกไขตอไป  
 3.  ข้ันสรุป 
  3.1  นักศึกษาและอาจารยสรุปสาระสําคญัในหนวยที ่ 2 กิจกรรมที่ 2.2  อยางสั้น ๆ 
ในเรื่องของการ การสรางสถาปตยกรรมขอมูล พรอมทั้งอธิบายถึงจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประโยชนและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT)  เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
  3.2  มอบหมายงานในหนวยที่ 3  ใหนักศึกษาไปศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ เทคโนโลยี
การสื่อสารจากเอกสารประกอบการเรียนและตําราเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารจากแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ  
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการเรยีนการสอนหนวยที่ 2 
 2.  สไลดอิเลก็ทรอนิกสพรอมโปรเจคเตอรและคอมพิวเตอร 
 3.  ตําราและเอกสารเกี่ยวกบัสถาปตยกรรมขอมูล  สถาปตยกรรมฐานขอมูล  
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การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวดัและประเมนิผล 
1. ประเมินการความรู
เกี่ยวกับสถาปตยกรรม
ขอมูล  

แบบประเมินการความรู
เกี่ยวกับสถาปตยกรรมขอมูล 
 

ผานเกณฑโดยไดคะแนนไมนอย
กวา 2 คะแนน 

2. ประเมินทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 

แบบประเมินทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

ผานเกณฑโดยไดคะแนนในแตละ
รายการประเมินไมนอยกวา 2 
คะแนน 

3.  สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 

ผานเกณฑโดยไดคะแนนในแตละ
รายการไมนอยกวา 1 คะแนน 
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เอกสารประกอบการสอนตามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยที่ 2  
สถาปตยกรรมขอมูล 
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โครงสรางสาระหนวยการเรียนรูที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาปตยกรรมขอมูล 

ความหมายและลักษณะ
ของสถาปตยกรรมขอมูล 

การออกแบบ
สถาปตยกรรมขอมูล 

บทบาทของสถาปตยกรรม
ขอมูลบนเวิลดไวดเวบ็ 

ความหมายของ
สถาปตยกรรมขอมูล 

ลักษณะของ
สถาปตยกรรมขอมูล 

การวางแผน 

การกําหนดขอบเขต
ของฐานขอมูล   

การรวบรวมและ
วิเคราะหความตองการ   

วิเคราะหงาน 

วิธีการสบืคน 

ระดับภายใน 

ระดับแนวคิด 

ระดับภายนอก การออกแบบฐานขอมูล   

พิจารณารายละเอียด 

เลือกระบบการจัดการ
ขอมูล  

กําหนดเนื้อหา 

แผนที่หรือแนวทาง
ในการเปลี่ยนแปลง 
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สถาปตยกรรมขอมูล 

 
 สถาปตยกรรมขอมูลเปนระบบโครงสรางของขอมูล  ซ่ึงมีแนวคิดมาจากระบบฐานขอมูลที่
ประกอบดวยโครงสรางของขอมูล  ซ่ึงผูใชขอมูลหลายกลุมสามารถเรียกใชขอมูลได  การแบงระดับ
ของขอมูลออกเปนระดับตาง ๆ กัน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการใชขอมูลของผูใชเปนไปอยาง
เหมาะสม  น่ันคือ  ถาเปนผูใชทัว่ไป  ผูใชอาจไมจําเปนตองทราบถึงรายละเอียดในการเก็บขอมูล
หรือขอมูลที่ไมตองการเรียกใช  จึงทําใหสถาปตยกรรมขอมูลเปนทั้งการบูรณาการและการเชื่อมโยง
ขอมูล ตลอดจนถึงกระบวนการในการวางแผนการดําเนินงาน  ดังน้ันสถาปตยกรรมระบบขอมูลจึง
เปนความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางฐานขอมูล โดยระบบสถาปตยกรรม
ขอมูลจะเปนเครื่องมือสําหรับการวางแผนเกี่ยวกับขอมูล  การแกปญหาเกี่ยวกับขอมูลดวยการ
เชื่อมโยงขอมูลดวยการออกแบบโครงสรางขอมูลอยางเปนระบบและมีแบบแผนเพือ่ประโยชนในการ
นํามาใช  
 
ความหมายของสถาปตยกรรมขอมูล 
 สถาปตยกรรมขอมูล  หมายถึง  การอธิบายถึงรูปแบบและโครงสรางของขอมูล  การ
จัดเก็บ  การเชื่อมโยงขอมูล ที่จะชวยใหบุคคลหรือผูใชขอมูลสามารถสืบคนและสามารถนําขอมูล
หรือสารสนเทศที่เกี่ยวของหรือเปนประโยชนกับงานของตนมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ในดานของ
การนําไปใช  สถาปตยกรรมขอมูลยังเปนแผนผังในการคนหา  เชือ่มโยงขอมูลที่จะนํามาใชในการ
สรางความรูหรือผลงานดวย 
 
ลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูล 
 ลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูลสามารถแบงออกเปน 3 ระดับดวยกัน  ไดแก  ระดับ
แนวคิด  ระดับภายนอกและระดับภายใน ในแตละระดบัจะมีลักษณะดังน้ีคือ  
 1. สถาปตยกรรมในระดับแนวคิด เปนระดับของสถาปตยกรรมขอมูลที่อธิบายถึงฐาน 
ขอมูล โครงสรางของขอมูล ความสัมพันธของขอมูล  กฎเกณฑและขอกําหนดตาง ๆ อยางไรบาง  
ซ่ึงเปนภาพของโครงสรางขอมูลที่ใชแทนโครงสรางทางกายภาพของขอมูลที่แทจริงที่เก็บอยูในฐาน 
ขอมูล  ซ่ึงขอมูลในระดบัน้ีเปนขอมูลที่ผานการวิเคราะหและออกแบบ  โดยนักวิเคราะหและ
ออกแบบ   เปนระดับของขอมูลที่ถูกออกแบบเพื่อใหผูใชขอมูลตาง ๆ ในระดับภายนอกสามารถ
เรียกใชขอมูลได  ซ่ึงผูใชทั่วไปในระดับภายนอกอาจจะตองการใชขอมูลที่แตกตางกัน 
 2.  สถาปตยกรรมในระดับภายนอก  เปนระดับของสถาปตยกรรมขอมูลที่กลาวถึงขอมูล
ในลักษณะภายนอก  ซ่ึงไมไดเปนรูปรางหรือโครงสรางของขอมูลที่แทจริง  เน่ืองจากโครงสรางของ
ขอมูลในระดบัน้ีจะแปรเปลีย่นไปตามมุมมองของผูใช  ที่นําเอาขอมูลน้ัน ๆ ไปใชงาน  เชน ผูบริหาร

33 



 
 
 

 

261 

สถานศึกษากบัครูผูสอน  ก็จะมีมุมมองตอโครงสรางของขอมูลที่แตกตางกันออกไป  ในขณะ 
เดียวกันผูเรียนก็จะมีมุมมองตอโครงสรางของขอมูลที่แตกตางกันออกไปดวย 
 3.  สถาปตยกรรมในระดับภายใน  เปนระดับของสถาปตยกรรมขอมูลที่กลาวถึงโครงสราง
ของขอมูลในระดับที่ต่ําสุด  เน่ืองจากเปนระดับที่กลาวถึงโครงสรางของขอมูลในระดับที่ใกลเคยีงกับ
โครงสรางของขอมูลจริงที่จัดเก็บอยูในหนวยความจําสํารองมากที่สุดแตอยางไรก็ตามสถาปตยกรรม
ในระดับน้ียังคงอยูเหนือกวาโครงสรางขอมูลในระดับกายภาพ  เน่ืองจากโครงสรางของขอมูลใน
ระดับกายภาพจะเปนการนําเสนอโครงสรางของขอมูลที่กลาวถึง  เน้ือที่ที่ใชในการจัดเก็บ  ลําดับที่  
ประเภทของขอมูลอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะเปนขอมูลที่นําไปใชกําหนดโครงสรางทางกายภาพเทานั้น 
 จากลักษณะของสถาปตยกรรมขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา  มุมมองของผูใชใน
ระดับภายนอกจะเกี่ยวของกับมุมมองของผูใชแตละคนที่มีตอขอมูล  เน่ืองจากผูใชขอมูลแตละคน  
โดยปกติจะตองการขอมูลเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง  ไมใชขอมูลทั้งหมดภายในฐานขอมูล  สงผลใหแต
ละสวนที่ผูใชแตละคนตองการอาจแตกตางกันได   สวนในระดับแนวคิด  จะเกี่ยวของกับมุมมองของ
ผูใชในลักษณะเปนกลุมผูใชที่มีตอขอมูลภายในฐานขอมูลมากกวาในระดับภายนอก  เน่ืองจากใน
ระดับแนวคิด  มุมมองที่มีตอขอมูลจะเปนการถายทอดโครงสรางทางกายภาพของขอมูล  ใหมาอยู
ในรูปโครงสรางในระดับความคิด  ดังน้ันมุมมองของผูใชขอมูลแตละคนในระดับภายนอก  ยอมตอง
ถายทอดจากมุมมองในระดับแนวคิด  สําหรับในระดับสุดทายซึ่งไดแก  ระดับภายใน  จะเปนมุมมอง
ที่มีตอขอมูลทัง้หมดในฐานขอมูล  เน่ืองจากมุมมองที่มีตอขอมูลในระดับน้ี  จะมองขอมูลในรูแบบ
ของโครงสรางทางกายภาพในการจัดเก็บ  ดังน้ันไมวาขอมูลน้ันจะมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปตาม
มุมมองของผูใชแตละคนอยางไร  โครงสรางทางกายภาพในการจัดเก็บของขอมูลน้ันก็จะยังคงมี
โครงสรางเปนเชนเดิม 
 
การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล 
 การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลจะมีผลตอประสทิธภิาพการทํางาน โดยการออกแบบ
สถาปตยกรรมขอมูลจะมีจุดมุงหมายเพ่ือ  การรวบรวมขอมูล  สารสนเทศ  และความรูใหเปนระบบ  
รวมถึงการสรางเครือขายเพื่อการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ดังน้ันการออกแบบสถาปตยกรรม
ขอมูลจึงตองเร่ิมจากการวางแผน  การกําหนดขอบเขต  การรวบรวมและการวิเคราะหความตองการ  
การออกแบบฐานขอมูล  การประยุกตใชงาน  การเลือกระบบการจดัการ  การทดสอบและนําไปใช
โดยในแตละขัน้ตอนจะมีรายละเอียดที่สําคัญดังตอไปน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน   การวางแผนการออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล  เปนกิจกรรม
ทางดานการจัดการที่จะชวยใหการพัฒนาระบบฐานขอมูลมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลมากทีสุ่ด  
โดยมีประเด็นที่จะตองคํานึงถึงคือ  ฐานขอมูลจะรองรับงานอะไร  ทรพัยากรที่จะชวยในการจัดการมี
อะไรบาง  และแหลงของทนุที่จะสนับสนนุ 
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 ขั้นตอนที่ 2  การกําหนดขอบเขตของฐานขอมูล  ขัน้ตอนนี้เปนการกําหนดขอบเขตของ
ขอมูลวาจะครอบคลุมถึงการใชงานของระบบงานไหนบางและกลุมผูใชประกอบดวยหนวยงานใดใน
องคกร  เม่ือพิจารณาถึงของเขตแลวจะตองพิจารณาตอไปดวยวา  ขอมูลจะมีความสัมพันธเชือ่มโยง
กันหรือไมอยางไร  นอกจากนี้การกําหนดขอบเขตของระบบอาจจะมีการกําหนดทั้งระบบ งานและ
ผูใชที่คาดวาจะมีการขยายเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอยางไร 
 ขั้นตอนที่ 3  การรวบรวมและวเิคราะหความตองการ  การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล  
จําเปนตองมีการรวบรวมขอมูลที่องคกรตองการ  การรวบรวมขอมูลอาจทําไดโดยวิธีการดังตอไปน้ี 
  1.  การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 
  2.  การสังเกตจากการปฏบิัต ิ
  3.  การตรวจทานจากเอกสาร 
  4.  การสรางแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใชที่เกีย่วของ 
  5.  วิเคราะหจากประสบการณของผูออกแบบระบบ 
 ขั้นตอนที่ 4  การออกแบบฐานขอมูล  วตัถุประสงคของการออกแบบฐานขอมูล  เพ่ือใหได
ขอมูลและความสัมพันธของขอมูลที่ตองการหรือตามที่ผูใชกลุมตาง ๆ ตองการ  โดยการออกแบบ
ขอมูลสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับคอื  
  1. การออกแบบขอมูลในระดับแนวคิด  เปนการออกแบบโดยไมตองคํานึงถึงปจจัย
ดานกายภาพและระบบจัดการฐานขอมูล  ขั้นตอนนี้เปนเพียงการออกแบบขอมูลที่ตองการและ
ความสัมพันธระหวางขอมูลในฐานขอมูลเทานั้น 
  2. การออกแบบในระดบัตรรกะ เปนการนําผลจากการอกแบบในระดับแนวคิดมา
วิเคราะหและออกแบบ โดยในขั้นน้ีเปนการแปลงผลจากการออกแบบในระดับแนวคดิใหอยูในรูป
ระบบการจัดการขอมูล 
  3.  การออกแบบขอมูลในระดับกายภาพ   ขั้นตอนนี้เปนการนําขอมูลที่ออกแบบใน
ระดับตรรกะ  มากําหนดโครงสรางขอมูล  รวมถงึการจัดการดานระบบความปลอดภัย  เพ่ือให
ฐานขอมูลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ขั้นตอนที่  5  การพิจารณารายละเอียดของการออกแบบระบบประยุกตใชงาน  ในทาง
ปฏิบัติ  สถาปตยกรรมขอมูลเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบงาน  ซ่ึงมีผลกระทบตอการออกแบบ
ฐานขอมูล   การออกแบบระบบการประยุกตใชงานจะประกอบดวย 2 สวนที่สําคญัคือ  การออกแบบ
รายการและการออกแบบสวนประสานกบัผูใช 
 การออกแบบรายการจะชวยใหทราบวาขอมูลใดถูกเรียกใชงานบอยและถูกเรยีกใชใน
ลักษณะใด  โดยในรายการหนึ่งอาจเปนลักษณะการเรียกดูขอมูล  การปรับปรุงขอมูล 
 การออกแบบการประสานกบัผูใช  เกี่ยวของกับการออกแบบหนาจอ  หรือฟอรมตาง ๆ 
รวมถึงรายงานที่เกี่ยวของ 
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 ขั้นตอนที่ 6  การเลือกระบบการจัดการขอมูล  การเลอืกระบบการจดัการขอมูลเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญ โดยจะตองมีการประเมินทั้งขอดีและขอดอยของระบบการจัดการขอมูลในประเด็น
ตอไปน้ี  
  1.  เงินลงทุนและคาใชจาย 
  2.  คุณสมบัติการทํางานของระบบการจัดการขอมูลและกลไกการทํางานตาง ๆ  
  3.  รูปแบบทีร่ะบบการจัดการขอมูลเลือกใช  เชน  แบบเชิงสัมพันธ  แบบเครือขาย 
  4. ความสามารถในการทํางานรวมกับระบบอ่ืน ๆ หรือสามารถทํางานรวมกับระบบ 
ปฏิบัติการไดหลายรูปแบบ 
  5.  คุณลักษณะของฮารดแวรที่ระบบการจัดการขอมูลน้ันตองการ 
  6.  การสนับสนุนจากทุกฝาย 
 ขั้นตอนที่ 7  การทดสอบและนําระบบไปใช  ขั้นตอนนีเ้กี่ยวของกับการทดสอบและการนํา
ระบบขอมูลทีอ่อกแบบไวไปทดลองใช  ซ่ึงมีไดหลายรูปแบบคือ  แบบคูขนาน  ระหวางระบบเกา
และใหม 
  
บทบาทของสถาปตยกรรมขอมูลบนเวลิดไวดเวบ็ 
 ในปจจุบันเวลิดไวดเวบ็ไดกลายเปนแหลงการเรียนรูที่สาํคญั  ที่ทําใหบคุคลที่อยูใน
สถานที่ตาง ๆ สามารถแสวงหาความรูและติดตอสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็วและมีประสทิธภิาพได  
โดยการติดตอสื่อสารผานเครือขายการสือ่สารที่เรียกวา เวิลดไวดเวบ็จะสามารถกระทําไดผาน
รูปแบบการสือ่สารที่เรียกวา เว็บไซด โดยมีสถาปตยกรรมขอมูลเขามีสวนในการสรางเว็บไซดและ
การแสวงหาความรูของบุคคล เน่ืองจากสถาปตยกรรมขอมูลเปนรปูแบบของโครงสรางขอมูลที่ทําให
ผูใชสามารถมองเห็นโครงรางของขอมูลไดอยางชัดเจน รวมทั้งเปนเสนทางหรือแผนที่ในการคนหา
ขอมูล  ความรูหรือสรางองคความรู   สถาปตยกรรมขอมูลจึงเปนโครงสรางของขอมูลที่สะทอนให
เห็นความชัดเจน  นาเชื่อถือ  ความเขาใจและธรรมชาติของขอมูลดวย 
 ในการออกแบบและการพฒันาเว็บไซต  ผูออกแบบจะตองอาศัยหลักการตาง ๆ ที่จําเปน
ตอการออกแบบเว็บไซตทัง้ในเรื่องการนําเสนอขอมูล รูปแบบกราฟฟคและมัลติมิเดีย ซ่ึงผูออกแบบ
สามารถใชสถาปตยกรรมขอมูลเปนแผนที่หรือเสนทางในการศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ ที่จําเปน ใน
การออกแบบเว็บไซดทีต่องอาศัยสถาปตยกรรมขอมูล  จึงมีสิ่งสําคัญหรืองานที่ควรกระทํา 4 งาน
ดวยกันคือ   
 1. วิเคราะหงานและเปาหมายของการออกแบบ  ความสมดุล โครงสรางและความตองการ
การสนับสนุน  รวมถึงกลุมเปาหมายหรือผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต 
 2.  กําหนดเนื้อหา  ขอมูล  รูปแบบและโครงสรางของเว็บไซต 
 3.  วิธีการสืบคนขอมูล  โดยการกําหนดโครงสราง  เสนทางการสืบคน   
 4.  แผนที่หรือแนวทางในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคต 
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 สถาปตยกรรมขอมูลจะเปนโครงของขอมูลที่เอ้ือประโยชนตอผูใช ที่จะสามารถมองเห็น
โครงสรางของขอมูลในฐานขอมูลที่มีอยูเดิมและสามารถเลือกใชขอมูลที่เปนประโยชนตองานของตน
และยังสามารถสรางสถาปตยกรรมขอมูลของตนเองขึ้นใหม  โดยการอาศัยขอมูลที่มีอยูในแหลงขอมูล
ตาง ๆ  มาเชื่อมโยงและประกอบเปนงานของตนเอง    ซ่ึงโครงสรางของขอมูลที่เกิดขึ้นมาใหมน้ันก็
จะเปนฐานขอมูลสําหรับผูใชขอมูลตอ ๆ ไป  โดยในการสรางสถาปตยกรรมขอมูลขึ้นมานั้นจะมี
คําถามที่ควรคํานึงถึงอยู 3 ประการดวยกันคือ  งานที่จะทําคืออะไรและจะตองอาศัยขอมูลอะไรบาง  
ขอมูลเหลานัน้อยูที่ไหน   และจะเอาขอมูลเหลานั้นมาไดอยางไร 
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ใบงานที่ 1 
การออกแบบสถาปตยกรรมขอมูล 

กิจกรรม 
 
1.  อาจารยใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 5 คนและใหนักศึกษาเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุม   
2.  ประธานกลุมใหสมาชิกในกลุม  อธิบายความหมาย  ลักษณะและความสําคัญของสถาปตยกรรม
ขอมูลตอการพัฒนาการเรียนการสอนและสรุปรวมเปนขอสรุปของกลุม 
3.  นักศึกษารวมกันระบุหัวขอทีต่องการศึกษา  เชน  การศึกษาเกีย่วกับพืช  สัตว  การศึกษา
เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย  การศึกษาเกี่ยวกับความบกพรองทางการเรียนรูของเด็ก
และอ่ืน ๆ  
4.  นักศึกษาในแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอเรื่องที่กลุมสนใจทีจ่ะศึกษา   
5.  นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในหัวขอที่เพ่ือนนําเสนอ 
6.  นักศึกษาในแตละกลุมกาํหนดที่ปรึกษาของกลุม 
7.  นักศึกษาในแตละกลุมออกแบบสถาปตยกรรมขอมูลตามหัวขอทีก่ลุมสนใจจะศกึษา โดย 
 7.1  นักศึกษาจะตองกําหนดวาหัวขอทีต่นเองตองการศึกษานั้น  ประกอบดวยเนือ้หา  สาระที่
สําคัญอะไรบาง   

7.2  นักศกึษาจะตองกําหนดวาเนื้อหาสาระที่ตองการนัน้  อยูที่ใด 
 7.3  นักศึกษาจะตองกําหนดวาจะนําเนื้อหาสาระที่ตองการนั้นมาไดอยางไร 
8.  นักศึกษากําหนดแหลงการเรียนรู  เว็บไซดที่สามารถเขาไปสบืคนขอมูลไดหรือสอบถามผูรูผาน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
9.  นักศึกษาวางแผนการดําเนินงานและเขียนรายงานสรุป  ซ่ึงประกอบดวยประเด็นที่สําคัญ
ดังตอไปน้ีคือ     
 9.1  สมาชิกกลุมและทีป่รึกษากลุม 
 9.2  ความหมาย  ลักษณะและความสําคญัของสถาปตยกรรมขอมูลตอการพฒันาการเรียน
การสอน   
 9.3  หัวขอที่ตองการศึกษาคืออะไร  ประกอบดวยเนือ้หา  สาระที่สําคัญอะไรบาง 
 9.4  เน้ือหาสาระที่ตองการนั้น  อยูที่ใดบางใหบอกชื่อเว็บไซด  หนังสือ  หรือแหลงการเรียนรู
อ่ืน ๆ  

9.5  เน้ือหาสาระที่ตองการจะถูกนํามาไดอยางไร  นักศกึษาจะมีวธิีในการเขาถึงขอมูล
เหลานั้นไดอยางไร 
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ใบงานที่ 2 
การสรางสถาปตยกรรมขอมูล 

กิจกรรม 
1.  อาจารยใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 5 คน (กลุมเดิมในกิจกรรมที่ 1) 
2.  นักศึกษานําสถาปตยกรรมขอมูลที่ไดออกแบบไวในกิจกรรมที่ 1 มาปฏิบัติ  โดยการสืบคนขอมูล
จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ  ดวยตนเองและสอบถามจากบุคคลอื่น ๆ  
3.  นักศึกษานําขอมูลที่สืบคนมาไดจากแหลงตาง ๆ มาเปรียบเทียบ  สรุป  บูรณาการและเชือ่มตอ
ใหเปนผืนเดียวกัน   
4.  นักศึกษานาํขอมูลที่ไดจากการปฏิบตัิในขอ  3  มาสรางเปนผลติภัณฑความรู   
5.  นักศึกษาสงผลิตภัณฑความรูขึ้นมาใหมที่สรางขึ้นใหกลุมอ่ืน ๆ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
และใหกลุมอ่ืน ๆ วิจารณและเสนอแนะผลงาน  พรอมทั้งสงขอมูลกลับ 
6.  นักศึกษาในแตละกลุมสรุปขอวิจารณและขอเสนอแนะที่ไดจากกลุมอ่ืน ๆ และปรับปรุงผลงาน
ของตนเอง 
7.  นักศึกษาในแตละกลุมจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะประกอบดวยหัวขอทีส่ําคัญดังน้ี 
 7.1  ประเด็นหรือหัวขอที่ตองการศึกษา   
 7.2  สมาชิกในกลุมหรือทีม   
 7.3  แหลงการเรียนรูและเวบ็ไซดในการสบืคนขอมูล   
 7.4  ขั้นตอนหรือลําดับขั้นการสรางสถาปตยกรรมขอมูลและการแลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือน
หรือบุคคลอื่น   
 7.5  โครงสรางหรือองคประกอบของขอมูลที่แสดงถึงการเชื่อมตอใหเปนผืนเดียวกนัอยางเปน
ระบบ 
 7.6  สรุปขอวิจารณและขอเสนอแนะจากกลุมอ่ืน ๆ  
8.  นักศึกษาในแตละกลุมรวมกันนําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติ  ผลที่ได  ปญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้น  
พรอมทั้งแนวทางการแกไขตอไป  
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แบบประเมนิการความรูเก่ียวกับสถาปตยกรรมขอมูล 
 
คําชี้แจง   
 1.  ผูประเมิน  ประเมินความสามารถที่ปรากฏใหเห็น  โดยทําเครื่องหมาย    ในชอง
คะแนนความสามารถที่ปรากฏใหเห็น   
 2.  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย    ในชองผลการประเมิน 
  

ความสามารถที่ปรากฏ 
ผลการ
ประเมิน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อกลุม 
สรุปไดถูกตอง 
และครบถวน 

 (3 = ดี) 

สรุปไดถูกตอง
แตยัง 

ไมครบถวน 
(2 = พอใช) 

สรุปยังไม
ถูกตอง แตมี
ความพยายาม 
(1 = ปรับปรุง) 

ผาน 
ไม
ผาน 

       

       

       

       

       

       
เกณฑการผาน  กลุมที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนความสามารถที่ปรากฏใหเห็นไมนอยกวา 
2 คะแนน 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/สรุปผลการประเมิน  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
  
     ลงชื่อ  .....................................ผูประเมิน 

       (.....................................)  
      ........... / .............. /  .............. 
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แบบประเมนิทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
 

คําชี้แจง   
 1.  ผูประเมิน  ประเมินทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยระบุ
คะแนนลงในชองตามเกณฑที่กําหนด   
 2.  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย    ในชองผลการประเมิน 
 

        
ลงชื่อ  ................................... ผูประเมิน 

           (.....................................) 
      ........... / .............. /  .............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมที ่ 
                          รายการประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 หมายเหตุ 

1. การแสวงหาความรู (3)          
2. การสรางผลิตภัณฑความรู (3)          
3. การจัดเก็บและการคนคนืความรู (3)          
4. การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอื่น (3)          
5. การบูรณาการความรู   (3)          
6. การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน   (3)          
           รวมคะแนน   ( 18 )          

ผาน          
ผลการประเมนิ 

ไมผาน          
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เกณฑการประเมิน 

เกณฑการผาน  นักศึกษากลุมที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนในแตละรายการประเมินไมนอย
กวา 2 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

รายการประเมิน 3 คะแนน 
2 

คะแนน 
1 

คะแนน 
0 

คะแนน 
1. การแสวงหา
ความรู  

1. สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
และสืบคนเชือ่มโยงกับฐานขอมูลอ่ืน 
2. สืบคนขอมูลที่ตองการไดครบถวน 
3. อธิบายหรือบอกแหลงขอมูลที่ตองการได 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

2.การสราง
ผลิตภัณฑความรู  

1. นําขอมูลที่ไดจากการสืบคนมาสรางเปน
ความรูใหมได 
2. ขอมูลที่นํามาใชมีความถูกตองครบถวน 
3. นําเสนอขอมูลไดนาสนใจและใชภาษา
ถูกตองเหมาะสม 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

3.การจัดเก็บและ
การคนคืนความรู  

1. การจัดเก็บขอมูลมีความปลอดภัยและงาย
ตอการคนคืน 
2. จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
3. การจัดเก็บขอมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

4. การแลกเปลี่ยน
ความรูและการ
ทํางานรวมกับผูอื่น 

1. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือสารสนเทศกับ
บุคคลอื่น 
2. แบงปนและใชฐานขอมูลรวมกัน 
3. ปรึกษาและแกปญหารวมกัน 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

5. การบูรณาการ
ความรู    

1. แปลงขอมูลเปนสารสนเทศและนํามา
บูรณาการไดอยางเหมาะสม 
2. เชื่อมโยงและผสมผสานขอมูลอยางเปนระบบ 
3. มีการสรุปและเปรียบเทยีบขอมูล 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

6. การสื่อสารกับ
บุคคลอื่น 

1. รับ-สงขอมูลสารสนเทศไดถูกตอง แมนยํา 
2. สนทนาซักถาม  สื่อสารกันภายในกลุม
และ/หรือระหวางกลุม 
3. รวมมือและชวยเหลือกันทั้งภายในกลุม
และ/หรือระหวางกลุม 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)   
 
คําชี้แจง  ครผููสอน/ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT)ของนักศึกษา  โดยการทําเครื่องหมาย      ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง 
 

สนใจ  ใฝรู
เกี่ยวกับไอซี

ที 

ฝกฝนและ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
การเรียน
สม่ําเสมอ 

สรางสรรค
ผลงานโดย
การใชไอซีที 

 

พยายาม
แกปญหาที่
เกิดขึ้น
ขณะใช
ไอซีที 

มีความ
มั่นใจใน
การใชไอซี

ที 

รวม
คะแนน 

พฤติกรรม 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 

1.                  
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
...............................                 
เกณฑการประเมิน   
 ใหคะแนน 2  มีการแสดงพฤติกรรมในระดับสูง 
 ใหคะแนน 1 มีการแสดงพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
 ใหคะแนน 0 มีการแสดงพฤติกรรมในระดับต่ํา 
          
      ลงชื่อ .................................ผูประเมิน 
             (................................)              
      วันที่.........เดือน................พ.ศ. ........... 
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หนวยที่ 3    
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

 
คําอธิบาย  หนวยการเรยีน (6 ชั่วโมง) 

ศึกษาประวตัิ  ความเปนมา  ความหมายของอินเทอรเน็ต  และการฝกปฏิบตัิการนํา
อินเทอรเน็ตไปใชเพ่ือการแสวงหาความรู   การสรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและการคน
คืนความรู   การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการบูรณาการความรู   และการฝกการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 

 
 ในหนวยที่ 3 จะแบงเปน 2 กิจกรรมยอย  ดังตอไปน้ี   
 กิจกรรมที่ 3.1  การเสริมสรางสมรรถภาพทางดานความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  ทักษะการแสวงหาความรู  การสรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและการคนคืน
ความรู  การบูรณาการความรู  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  และเจตคติทางบวกทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 กิจกรรมที่ 3.2  การเสริมสรางสมรรถภาพดานทักษะการแลกเปลี่ยนความรูและการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนและเจตคตทิางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) 
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หนวยที่ 3 
เทคโนโลยีการสื่อสาร  

 

คําอธิบาย  หนวยการเรยีน (6 ชั่วโมง) 
ศึกษาประวตัิ  ความเปนมา  ความหมายของอินเทอรเน็ต  จดหมายอิเล็กทรอนิกสและ

การฝกปฏิบตักิารนําอินเทอรเน็ตไปใชเพ่ือการแสวงหาความรู   การสรางผลิตภัณฑความรู   
การจัดเก็บและการคนคืนความรู   การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการบูรณาการความรู   และการ
ฝกการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 

โดยในหนวยการเรียนรูน้ีตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในดานความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยกีารสื่อสาร
และทักษะการแสวงหาความรู การสรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและการคนคืนความรู   
การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการบูรณาการความรู  รวมทั้งการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการ
แลกเปลีย่นความรู  การสื่อสารกับบุคคลอื่น  รวมทั้งเจตคตทิางบวกทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู   
 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายความหมายของอินเทอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกสได 
 2.  ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการแสวงหาความรู   การสรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและ
การคนคืนความรู   การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การบูรณาการความรู  การ
สื่อสารกับบุคคลอ่ืน   
 3.  ใชจดหมายอิเล็กทรอนกิสเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได 
 4.  เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ือ
การพัฒนาการเรียนการสอน  
 

โครงสรางเน้ือหา  
 1.  ความหมายของอินเทอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2.  การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการสืบคนขอมูล  การจัดเก็บขอมูลบนอินเทอรเน็ตและการนํา
ขอมูลบนอินเทอรเน็ตมาใชงาน   การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการบูรณาการความรู 
 3.  การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู  การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
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กิจกรรมการเรียนการสอนที่ 3.1 (3 ชั่วโมง) 
 1.  ข้ันนํา 
  1.1  ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่ 3  กิจกรรมที่ 1 ที่ตอง
ปฏิบัติรวมกันใหนักศึกษาไดรับทราบ    
  1.2  นักศึกษาและอาจารยสนทนา  ซักถามเกี่ยวกับความหมายของอินเทอรเน็ต  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส  การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการแสวงหาความรู   การจัดเก็บและการคนคนื
ความรู   การบูรณาการความรู   
    1.3  นักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 5 คนและใหนักศึกษาเลอืกประธานกลุมและเลขานกุาร
กลุม  พรอมทั้งตั้งชื่อกลุม  จากนั้นประธานกลุมใหสมาชิกในกลุมรวมกันสรุปความหมายของ
อินเทอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2.  ข้ันกิจกรรม 
  2.1  นักศึกษาศึกษาใบงานที่ 1 เรื่อง  การสืบคนเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและ
รวมกันระบุหัวขอทีต่องการศึกษา  หรือนําหัวขอเดิมจากหนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ืองสถาปตยกรรม
ขอมูลมาใชในการศึกษารวมกัน 
  2.2  นักศึกษาในแตละกลุมกําหนดที่ปรึกษาของกลุมและขอตกลงในการทํางาน
รวมกัน   
  2.3 นักศึกษารวมกันทบทวน  สืบคน  สรุป  วิเคราะห  เปรียบเทียบและสังเคราะห
ผลงานของตนเองจากกิจกรรมการสรางสถาปตยกรรมขอมูล  เพ่ือปรับเปลี่ยนขอมูลที่มีอยูเปน
สารสนเทศสําหรับการเผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ต  และสงสารสนเทศทีไ่ดใหเพ่ือน ๆ และ
อาจารย 
  2.4  นักศึกษาในแตละกลุมจัดทําสรุปผลการเรียนรู ซ่ึงจะประกอบดวยหัวขอที่สําคัญ
ดังน้ี 
   2.4.1  สมาชิกในกลุมหรือทีม   
   2.4.2  ความหมายของอินเทอรเน็ต   จดหมายอิเล็กทรอนิกส  การใชบริการบน
เครือขายอินเทอรเน็ต ความหมาย  ความแตกตางของขอมูลและสารสนเทศ 
   2.4.3  ขั้นตอนหรือลําดับขัน้การดําเนินงาน   
   2.4.4  แหลงการเรียนรูและเวบ็ไซดในการสืบคนขอมูลเพ่ิมเติม   
   2.4.5  ขั้นตอนหรือลําดับขัน้การสืบคนขอมูล   
   2.4.6  ผลของการสืบคนหรอืการเรียนรู   
  3.  ข้ันสรุป 
   3.1  นักศึกษาและอาจารยสรุปสาระสําคญัในหนวยที่ 3 กิจกรมที่ 3.1 อยางสั้น ๆ 
ในเรื่องของการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการแสวงหาความรู   การจัดเก็บและการคนคืนความรู การบูรณาการ
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ความรู  พรอมทั้งอธิบายถงึจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร  ประโยชนและความสําคญัของ
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ 3.2 (3 ชั่วโมง) 
 1.  ข้ันนํา 
  1.1  ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่ 3  กิจกรรมที่ 2 ที่ตอง
ปฏิบัติรวมกันใหนักศึกษาไดรับทราบ   
  1.2  นักศึกษาและอาจารยสนทนาซักถามและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ  การสรางผลิตภัณฑความรู    การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืนและ
การสื่อสารกับบุคคลอื่นบนเครือขายอินเทอรเน็ตและปญหาการใชอินเทอรเน็ตและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
    1.3  อาจารยใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 5 คน (กลุมเดิมในกิจกรรมที่ 1) และให
นักศึกษาเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุม  พรอมทั้งตั้งชื่อกลุม 
 2.  ข้ันกิจกรรม 

  2.1  นักศึกษาศึกษาใบงานที่ 2  เรื่อง  การเผยแพร  แลกเปลีย่นเรียนรูและสื่อสาร
กับบุคคลอ่ืน  และนักศึกษาในแตละกลุมกําหนดที่ปรึกษาของกลุมและขอตกลงในการทํางานรวมกัน 
จากนั้นจึงปรึกษาหารือเกี่ยวกับสารสนเทศของกลุม  วามีขอบกพรองอะไรบางที่ควรแกไขกอนนําไป
เผยแพร   
  2.2  นักศึกษานําสารสนเทศในกิจกรรมที่ 1  มาปรับปรุงแกไข (ตามผลการปรกึษาหารือ
รวมกันในขอ 2.1)  พรอมทัง้ตรวจสอบและจัดพิมพ  ในรูปแบบที่สวยงามและพรอมที่จะนําเสนอและ
เผยแพรตอไป 
  2.3  นักศึกษาวางแผนและปฏิบัติการนําผลิตภัณฑความรูของตนเองไปนําเสนอบน 
Homepage และเปดโอกาสใหบุคคลอ่ืนสามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูได 
  2.4  นักศึกษาจัดพิมพขอความเพื่อการประชาสัมพันธการเขาชม Homepage และจัดสง
ใหอาจารยและเพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสและเชญิชวนบคุคลอ่ืนบนกระดานขาวของ
คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม 
  2.5  นักศึกษาในแตละกลุมจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะประกอบดวยหัวขอที่
สําคัญดังน้ี 
   2.5.1  ประเด็นหรือหัวขอที่นําขึ้นเผยแพร   
   2.5.2  สมาชิกในกลุมหรือทีม  หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ที่ปรึกษากลุม(ถามี) 
   2.5.3  ขั้นตอนหรือลําดับขัน้การนําเสนอขอมูลบน Homepage และชื่อ 
Homepage   
   2.5.4  ผลของการเรียนรูและแนวทางในการนําไปประยกุตใช 
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  2.6 นักศึกษาในแตละกลุมรวมกันนําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติ  ผลที่ได  ปญหาและ
อุปสรรคที่เกดิขึ้น  พรอมทั้งแนวทางการแกไขตอไป  
 3.  ข้ันสรุป 
  3.1  นักศึกษาและอาจารยสรุปสาระสําคญัในหนวยที่ 2 กิจกรรมที่ 3.2  อยางสั้น ๆ 
ในเรื่องของการ การใชอินเทอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส   เพ่ือการสรางผลิตภัณฑความรู  
การทํางานรวมกับผูอ่ืนการแลกเปลีย่นความรูและสื่อสารกับบุคคลอ่ืน พรอมทั้งอธิบายถึงจริยธรรม
ในการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร  ประโยชนและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
  3.2  มอบหมายงานในหนวยที่ 4  ใหนักศึกษาไปศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบ
การเรียนการสอนบนเวบ็ จากเอกสารประกอบการเรียนและตําราเกีย่วกับการออกแบบการเรียนการ
สอนบนเวบ็และขอมูลจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ  
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการเรยีนการสอนหนวยที่ 3 
 2.  สไลดอิเลก็ทรอนิกสพรอมโปรเจคเตอรและคอมพิวเตอร 
 3.  ตําราและเอกสารเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการสื่อสารในเรื่องของอินเทอรเน็ตและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
 
การวัดและประเมินผล 

วธีิการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวดัและประเมนิผล 
1. ประเมินการความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
สื่อสาร  

แบบประเมินการความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 

ผานเกณฑโดยไดคะแนนไมนอย
กวา 2 คะแนน 

2. ประเมินทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 

แบบประเมินทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

ผานเกณฑโดยไดคะแนนในแตละ
รายการประเมินไมนอยกวา 2 
คะแนน 

3.  สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 

ผานเกณฑโดยไดคะแนนในแตละ
รายการไมนอยกวา 1 คะแนน 

 
 
 

48 



 
 
 

 

276 

เอกสารประกอบการสอนตามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยที่ 3  
เทคโนโลยีการสื่อสาร 
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โครงสรางสาระหนวยการเรียนรูที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีการสื่อสาร 

อินเทอรเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

ความเปนมาและความหมาย
ของอินเทอรเน็ต 

การบริการในเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

หลักการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส
กับการเรียนการสอน 

อินเทอรเน็ตเพ่ือการศึกษาใน
ประเทศไทย 

เครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือการ
เรียนการสอน 

ประโยชนของอินเทอรเน็ต 

ขอดีและขอจํากัดของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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เทคโนโลยีการสื่อสาร 
 

 เทคโนโลยีการสื่อสารเปนคําที่ใชเพ่ืออธิบายถึงอุปกรณและวิธีการในการสื่อสาร
โทรคมนาคมเพื่อการเขาถึง  คนหาและรับสงสารสนเทศดวยความเร็ว  เชน อุปกรณ
คอมพิวเตอร  การสงสัญญาณผานดาวเทียม   เครือขายอินเทอรเน็ต  การสื่อสารดวยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงในหนวยการเรียนรู น้ีจะกลาวถึงการใช อินเทอร เน็ตและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 

 
ความเปนมาและความหมายของอินเทอรเน็ต 
  อินเทอรเน็ต (Internet) เปนเครือขายคอมพิวเตอรซ่ึงเริ่มกอตั้งโดยกระทรวงกลาโหม
ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเทอรเน็ตในสมยัแรก ๆ (พ.ศ. 2512) เปนเพียงการนําคอมพิวเตอรไมกี่
เครื่องมาเชื่อมตอดวยกันโดยสายสงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง เครือ่งคอมพิวเตอรใชชื่อ
วา “อารปาเนต” (Advanced Research Projects Agency) (ARPANET) 
  หลักจากป พ.ศ. 2528 มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National 
Science Foundation TCP/IP) ไดสรางระบบเครอืขายใหมชื่อวา NSFNET ขึ้นมาซึ่งทางมูลนิธิ
เจาะจงใชมาตรฐาน TCP/IP ทําใหเครือขาย NSFNET สามารถเชือ่มตอกับเครอืขายอารปาเนตได 
เพราะใชมาตรฐานเดียวกัน 
  เน่ืองจากคอมพิวเตอรซ่ึงทําหนาที่เปนคอมพิวเตอรหลกัของเครือขาย NSFNET มี
ความสามารถสูงที่สุดเม่ือเทียบกับคอมพวิเตอรหลกัของเครือขายอ่ืน ทําใหเครือขาย NSFNET ถูก
กําหนดใหเปนเครือขายหลกั หรือที่เรียกวา แบ็คโบน (Backbone) แทนเครือขายอารปาเนต ซ่ึงถูก
ลดบทบาทลงเรื่อย ๆ จนถกูยกเลิกการใชงานไปในทีสุ่ด เราเรียกเครือขายขนาดใหญที่ยังคงใชงาน
อยูวาอินเทอรเน็ต 
  อินเทอรเน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2530 โดยการเชื่อมตอมินิคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชยี (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัย
เมลเบิรนของประเทศออสเตรเลีย แตในครั้งน้ันยังเปนการเชื่อมตอโดยผานสายโทรศัพท ซ่ึงสามารถ
สงขอมูลไดชาและไมเปนการถาวร 
  จนกระทั่งในป พ.ศ. 2535 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC : National Electronics and Computer Technology Center) ไดทําการเชือ่มตอ
คอมพิวเตอรของสถาบันและมหาวิทยาลัย 6 แหง อันไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร
แหงชาติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เขาดวยกนัเรียกเครือขายนี้วา 
“ไทยสาร” 
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   ตอมาในป พ.ศ. 2537 ความตองการในการใชบริการอินเทอรเน็ตจากภาค เอกชน
มีมากขึ้น การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) จึงไดรวมมือกับบริษัทเอกชน เปดบริการ
อินเทอรเน็ตใหแกบุคคลทั่วไปผูสนใจไดสมัครเปนสมาชิก โดยตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย นิยมเรียกยอ ๆ วา ISP (Internet Service Provider) 
  อินเทอรเน็ต  หมายถึง  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญทีเ่ชื่อมตอกันทัว่โลก  
โดยมีการรับสงขอมูลเปนมาตรฐานเดียวกนั  และสามารถทําใหคนจํานวนมากสื่อสารขอมูลทั้งในรูป
ของตัวอักษร  ขอความ  ภาพและเสียง  ไดอยางสะดวกและรวดเรว็ดวยคอมพิวเตอรตางระบบและ
ตางชนิดกันได   
 
การบริการในเครือขายอินเทอรเน็ต 
 อินเทอรเน็ตมีประโยชนมากมายหลายอยาง  และในอนาคตจะมีการประยกุตใชในงาน
หลาย ๆ ดานอยางกวางขวางและมากขึ้นเรื่อย ๆ การบริการในอินเทอรเน็ตจึงอยูดวยกันในหลาย ๆ 
รูปแบบดังน้ี 
 1.  เครือขายใยแมงมุมหรือที่เรียกวา เวิลดไวดเวบ็ (World wide Wed: WWW)  เปน
ระบบการสบืคนขอมูล  ขาวสารแบบใยแมงมุม  โดยการเชื่อมโยงและโอนยายขอมูลจากแหลงขอมูล
ที่เรียกวา  เวลิดไวดเว็บเซิฟเวอร  ซ่ึงเปนขอมูลทั้งแบบขอความ  รูปภาพและเสยีง 
  การใชบริการเวิลดไวดเวบ็ไดน้ัน  จําเปนตองมีสวนประกอบ 2 สวน  คือ  แหลงขอมูล
หรือเว็บไซตและโปรแกรมเว็บบราวเซอร 
  1.1 แหลงขอมูลหรือเว็บไซต   คือระบบคอมพิวเตอรที่เปนแหลงเก็บเวบ็เพจ  ที่
ผูใชบริการสามารถเรียกดูทีเ่ก็บอยูในเว็บไซตน้ันได 
  1.2  บราวเซอร  เปรียบไดกับประตูเขาสูโลก ปจจุบันมีบราวเซอรหลายรายที่สามารถ
ใชเพ่ือดูเวบ็เพจ โดยที่บราวเซอรแตละตวัถึงแมจะมีคณุสมบัติพ้ืนฐานคลายกันแตจะมีความแตกตาง
กันบางในรายละเอียด  
 2.  การคนหาขอมูล  วิธีการคนหาขอมูลที่ตองการดวยใชบริการจากเว็บไซตทีเ่ก็บขอมูล
เกี่ยวกับเวบ็ไซตตาง ๆทัว่โลก ซ่ึงจะทําหนาที่คนหาเวบ็ไซตที่มีขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราตองการทราบ  
เว็บไซตประเภทนี้เราเรียกวา Search engine และปจจุบันมีอยูหลายรายดวยกนั  โดยจะมีรูปแบบ
การใหบริการที่แตกตางกันออกไป 
 3.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  เปนบริการในระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตที่สําคัญ  ที่มีผูนิยม
ใชบริการกันมากที่สุด  สามารถสงตัวอักษร  ขอความ  ภาพ  เสียง  ไปยังผูรับ  ซ่ึงอาจเปนคนเดียว
หรือกลุมคน  โดยทั้งผูสงและผูรับเปนผูใชคอมพิวเตอรในระบบเครือขายคอมพิวเตอรเดียวกัน  ชวย
ใหสามารถติดตอสื่อสารระหวางกันไดทั่วโลก  ดวยความสะดวก  รวดเร็วและตลอดเวลา 
 4.  การถายโอนแฟมขอมูล  ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  การโอนถายขอมูลระหวาง
เครื่องคอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอรกระทําไดโดยงาย  ไมวาเครื่องคอมพิวเตอรทั้งสองนี้จะอยู
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หางกันเพียงใดก็ตาม  เพียงแตผูใชใชคําสั่งในการโอนถายขอมูลในเครือขาย  ก็สามารถคัดลอก
แฟมที่ตองการได  การโอนยายแฟมขอมูลที่มักจะพบบอย ๆ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ  การ
โอนยายจากเครือขายคอมพิวเตอรมายังคอมพิวเตอรสวนตวัและการโอนยายแฟมขอมูลจาก
คอมพิวเตอรของเราไปยังคอมพิวเตอรหลักในระบบเครือขายไดทัว่โลก 
 5.  การสนทนาผานเครือขาย  การประชุมหรือสนทนาผานเครือขายคอมพิวเตอร  เปน
การคยุกันเปนสวนตวัหรือเปนกลุมก็ได  โดยการใชการพิมพขอความโตตอบกันแบบทนัทีทันใด  
ขอความนั้นจะสงไปปรากฏบนหนาจอของเครื่องคอมพิวเตอรของผูที่ติดตอดวยในเวลาอันรวดเรว็  
เม่ือผูรับอานขอความนั้นแลว  ก็สามารถพิมพขอความตอบกลับไดในทันที  ซ่ึงในวงการศึกษา
สามารถนํามาใชเพ่ือการเรียนการสอนทางไกลได 
 6.  บอรดขาวสารบนอินเทอรเน็ต  เปนการบริการที่มีผูนิยมใชมากอีกบริการหนึ่ง  มี
ลักษณะคลายกับการใชจดหมายอิเล็กทรอนกิส  แทนที่จะสงจดหมายไปหาผูรับโดยตรงอยาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส  จะเปลี่ยนเปนการสงขาวไปยังศูนยที่เรียกวากลุมขาว  ซ่ึงอาจเปรียบกลุม
ขาวไดกับบอรดขาวสารทีใ่ชติดประกาศใหผูสนใจไดรับทราบ 
  การประยุกตอินเทอรเน็ตทางการศึกษาไดเปลี่ยนจากชวงของการพัฒนาและวิจัย
เครือขาย มาเปนชวงของความพยายามในการบูรณาการ เครือขายอินเทอรเน็ตกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเรียนการสอนในระดับตั้งแตอนุบาล ประถมศึกษา 
เรื่อยไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  สําหรับประเทศไทยไดพยายามในการนําเครือขายคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษาซึ่ง
สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพในการประยุกตไดอยางมาก  เชน 
  1. บริการการศึกษาวิถีไกล บริการการศึกษาวิถีไกลสามารถกระจายโอกาสในการ 
ศึกษาใหแกประชาชนในชนบท หรือผูดอยโอกาสทางสังคม เชน คนพิการซึ่งไมสามารถเดินทาง
ออกนอกบานได บริการการศึกษาวิถีไกลตางจากการศึกษาผานโทรทัศน และวทิยุที่มีอยูในปจจุบัน
ตรงที่ผูเรียนจะไมเปนผูรับฟงการสอนแตเพียงอยางเดียว แตจะสามารถอภิปรายหรือซักถามสิ่งที่ไม
เขาใจกับผูสอนไดดวย 
  2.  บริการโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน   ผานเครอืขายการศึกษาใน
รูปแบบใหมน้ีจะไมถูกจํากัดโดยเวลาและสถานที่ และสามารถปรบัใหเขากบัความสามารถในการ
เรียนรูของผูเรยีนแตละคนไดโดยไมตองฝนปรับความสามารถในการเรียนรูของตนเขากับผูเรยีนที่
เรียนไดเร็วหรอืชากวา 
  3.  บริการหองสมุดเสมือน   ซ่ึงจะชวยแกปญหาขาดแคลนหองสมุด หรือหนังสือได 
นอกจากนี้หองสมุดเสมือนซึ่งเก็บสื่อแบบมัลติมีเดียในรูปดิจิตอล ยังสามารถใหบริการจัดนิทรรศการ
ทางวิทยาศาสตร ทางศลิปะ หรือนิทรรศการอื่น ๆ ไดโดยงายอีกดวย 
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  4.  บริการที่ชวยในการเรียนรูเปนกลุม    ทักษะในการทํางานเปนกลุมจะเปนสิ่ง
สําคัญในการทํางานของคนทํางานใชความรูในอนาคต ทางดวนขอมูลสามารถชวยใหการเรยีนรูใน
การทํางานรวมกันเปนกลุมและทําให เครอืขายของการเรียนรูเกิดขึ้นไดงาย 
  5. บริการการเรียนในสิ่งแวดลอมจริง หรือสิ่งแวดลอมจําลองสภาพจริง ในอนาคต
เทคโนโลยีเสมือนจริง และเทคโนโลยีการจําลองสภาพความจริงจะมีประโยชนอยางมากในการสราง
สิ่งแวดลอมในการเรียนรูดวยการปฏิบตัิ  เชน ในการฝกหัดนกับิน (Flight Simulation)  

  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาเครือขายคอมพิวเตอรมีบทบาทดานการศึกษามาก มีผู
พยายามนําระบบเครือขายมาใชในการศกึษามากยิ่งขึน้ เชน การบรกิารการศึกษาทางไกล บริการ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน การสืบคนหองสมุดเสมือนจริง การเรียนรูเปนกลุม การ
เรียนรูในสิ่งแวดลอมจริง เปนตน 

 

อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาในประเทศไทย 
 การเรียนการสอนในปจจุบัน  จึงมีการนําอินเทอรเน็ตมาใชในรปูแบบที่แตกตางกัน  ทั้ง
การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการติดตอสื่อสารในดานตาง ๆ การใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลการ
เรียนรูดวยตนเอง  การประยุกตใชอินเทอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เชน  การศึกษา
ทางไกลผานอินเทอรเน็ต    การเรียนการสอนเกี่ยวกบัอินเทอรเน็ต  เว็บไซดทางการศึกษา  โดย
อินเทอรเน็ตไดถกูนํามาใชเพ่ือการศึกษาในประเทศไทยในหลาย ๆ รูปแบบ 
 1.  การคนควา  เน่ืองจากอินเทอรเน็ตเปนเครือขายของคอมพิวเตอร  ทําใหสามารถ
สืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดทั่วโลก  โดยใชโปรแกรมในการชวยคนหาหรือใชเพ่ือติดตอเขาสู
หองสมุดตาง ๆ  
 2.  การเรียนและการติดตอสื่อสาร  ผูสอนสามารถเสนอเนื้อหาบทเรียนโดยใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหผูเรียนเปดอานเรื่องราวและภาพประกอบที่เสนอในแตละบทเรยีนหรือการ
เสนอบทเรียนในลักษณะของการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนในเวิลดไวดเวบ็  เพ่ือใหผูเรียน
สามารถเชื่อมโยงในการเรียนรูแบบสื่อหลายมิติไดและเม่ือศึกษาบทเรียนแลวสามารถสงคําถาม
กลับไปยังผูสอนไดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  นอกจากนี้ยังสามารถติดตอสื่อสารกันเพ่ือทบทวน
หรืออภิปรายบทเร ียนโดยผานทางกลุมสนทนา  กลุมอภิปรายหรือติดตอกับผูเรยีนในสถาบันอ่ืน ๆ 
ทางกระดานขาวก็ได 
 3.  การศึกษาทางไกล  โดยการใชบทเรียนที่อยูในจดหมายอิเล็กทรอนิกสแทนหนังสือ
เรียน  ผูเรียนจะเปดอานเม่ือใดก็ไดตามสะดวก  สามารถเก็บไวทบทวน  ซ่ึงการศึกษาทางไกลผาน
อินเทอรเน็ตจะตองมีการนัดหมายเวลาเรียนลวงหนาและตองมีอุปกรณประกอบ เชน กลอง  วีดิทัศน  
ไมโครโฟน  ลําโพง 
 4.  การเรียนการสอนอินเทอรเน็ต เปนการฝกอบรมเพื่อใหผูใชสามารถใชโปรแกรมตาง ๆ 
เพ่ือทํางานในอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อใหเกิดความสามารถในการสืบคนขอมูล
และการติดตอสื่อสารกัน 
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 5.  การประยุกตใชอินเทอรเน็ต  ในกิจกรรมการเรียนระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมี
การนําอินเทอรเน็ตไปใช  เชน  การสรางเว็บไซตเพ่ือเสนอสารสนเทศแกผูสอนและผูเรียนในสถาบัน
น้ันและเชื่อมตอเขากับเครอืขายงานทั่วโลกดวย  “ โรงเรียนบนเว็บ” 
 
เครือขายอินเทอรเน็ตเพือ่การเรียนการสอน 

  สถาบันหลายแหงเริ่มนําเครือขายอินเทอรเน็ต มาใชในการเรียนการสอนมากขึ้น ไม
วาจะเปนการสงการบานและงานตาง ๆ การลงทะเบียนเรียน ดูผลสอบ ประชาสมัพันธกิจกรรม
ขาวสารตาง ๆ ของสถาบนั เปนตน  ในสถานศึกษาไดมีโครงการหรือกิจกรรมการเรียนการสอนผาน
อินเทอรเน็ตกนัอยางแพรหลายและตอเน่ือง  เชน การใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษดังน้ี 
   1.  ชวยใหผูเรียนสามารถติดตอกับเจาของภาษา และผูใชภาษาอังกฤษไดทัว่โลก 
   2.  ชวยใหผูเรียนสามารถปรับปรุง และพัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษา
ไดรวดเร็วขึ้น 
   3.  ชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษาไดใชภาษาที่เรียนอยางแทจริงไมใชใชภาษา
เฉพาะที่มีในบทเรียนเทานัน้ 

   4.  ชวยใหผูเรียนสามารถผลิตผลงานทีมี่คุณภาพดียิ่งขึ้น เชน อาจเขียนหรือพูด
ไดเน้ือหาสาระมากขึ้น  
   5.  เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเสนอผลงานของตน อาจเปนการเผยแพร   
ผลงานที่สมบรูณแลว หรือผลงานที่ตองการคําแนะนําเพื่อแกไขปรบัปรุง 
   6.  ชวยใหผูเรียนทํางานกลุมไดสะดวกยิ่งขึ้น เพราะสมาชิกของกลุมไมจําเปนตอง
มาประชุมพรอมกันทุกครั้ง สมาชกิของกลุมอาจทํางานตางเวลาหรือตางสถานที่กนัได 
   7.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลีย่นความรูและประสบการณกับผูเรียน    คน
อ่ืนและผูสอนจากสถานศึกษาตาง ๆ ทัว่โลก การติดตอในลักษณะนี ้อาจติดตอโดยใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
 เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต จะทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงในรปูแบบของการเรียนการ
สอน โดยรูปแบบของการเรียนการสอนจะเปลี่ยนจากการเรียนการสอนในหองเรียนตามปกต ิ เปน
การเรียนการสอนในลักษณะผานคอมพิวเตอร ในลักษณะของบทเรยีนออนไลน และ/หรือ อุปกรณ
โทรคมนาคมอันทันสมัย การสั่งงาน การบาน การถกเถียงอภิปรายจะทําไดโดยผานทางดวนขอมูล 
หรือเครือขายอินเทอรเน็ต  นอกจากนี้ผูเรียนจะมีโอกาสติดตอสื่อสารกับผูสอนไดสะดวกมากยิ่งขึ้น  
กลาวคือนอกจากเวลาในชัน้เรียนแลว ยังสามารถสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสติดตอสอบถามกับ
อาจารยไดอีกดวย 
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ประโยชนของอินเทอรเน็ต 
 ปจจุบันมีผูใชอินเทอรเน็ตจากทั่วโลกทุกวัยและทุกอาชีพสามารถ สื่อสารกันไดโดยไมมี
ขอจํากัดใด ๆ ทั้งศาสนา เชื้อชาติ ระบบการปกครอง หรือแมกระทั่งกฎหมายของแตละประเทศ 
อินเทอรเน็ตกลายเปนสังคมใหมขนาดใหญ ซ่ึงไมมีสถานที่จริง ๆ ในโลก สังคมในอินเทอรเน็ตจึง
ไดรับการขนานนามวา ไซเปอรสเปซ (Cyberspace) หรือพ้ืนที่ซ่ึงจําลองขึ้นมา จากการที่มีคน
รวมกันอยูเปนจํานวนมาก จึงเกิดความตองการบริการที่หลากหลาย    เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของแตละบุคคลที่แตกตางกัน  จึงไดมีการแบงบริการในอินเทอรเน็ตดังน้ี  
  1.  การบริการทางธุรกิจ  อินเทอรเน็ตเปนลูทางใหมทางการคา เพราะผูขายสามารถ
ประกอบธุรกจิทางการคาผานหนาจอคอมพิวเตอรที่เชือ่มตอกับอินเทอรเน็ต ลูกคาสามารถชมภาพ
และรายละเอียดของสินคาเพื่อใชในการตดัสินใจไดทันที  
   2.  ติดตามความเคลื่อนไหวตาง ๆ ทั่วโลกไดอยางรวดเร็วและสามารถคนควา
ขอมูลลักษณะตาง ๆ  เชน  งานวิจัย  บทความ   ตาง ๆ ไดจากแหลงขอมูลทั่วโลก เชน  
หองสมุด  สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย 
  3.  รับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว การสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสนอกจากจะสงขอความตวัอักษรแบบจดหมายธรรมดาแลว  ยังสามารถสงไฟลภาพนิ่ง  
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงพรอมกันไปไดดวย 
  4.  การบริการซอฟตแวรในอินเทอรเน็ตมีบริการซอฟตแวรที่ทันสมยัใหไดใช และ
สามารถโอนยายซอฟตแวรจากอินเทอรเน็ตมาใชในเครื่องคอมพิวเตอรไดอีกดวย 
  5.  ความบันเทิง  เน่ืองจากอินเทอรเน็ตสามารถใชสื่อตาง ๆ ไดมากมาย เชน ภาพนิ่ง  
ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพสามมิติ 
  6.  การศึกษา ในระบบการศกึษาไดนําอินเทอรเน็ตเขามาใชในการศกึษามากขึ้น ทัง้
ชวยในการสืบคนขอมูลและในการเรียนการสอนดวย   โดยอาจารยและนักศึกษาไมจําเปนตองอยูใน
ที่เดียวกัน เวลาเดียวกันก็สามารถเรียนรูไดโดยผานบทเรียนออนไลนและมีการทาํแบบฝกหัด 
อาจารยก็สามารถประเมินผลไดจากขอมูลการตอบผานบทเรียนออนไลนของนักศึกษา 
 

การติดตอสือ่สารดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ e-mail เปนจดหมายหรือขอความที่สงถึงกนัผาน
เครือขายคอมพิวเตอร การนําสงจดหมายอิเล็กทรอนกิสเปลี่ยนรูปแบบจากการใชบุรุษไปรษณีย
มาเปนโปรแกรมและเปลีย่นจากการใชเสนทางจราจรปกติมาเปนสายสื่อสารที่เชื่อมตอระหวาง
เครือขายแทน  ในปจจุบันเรามีเครือขายทั่วโลกที่เชื่อมตอเขาดวยกนั  ชวยใหเราสามารถติดตอ
กับผูใชทั่วทุกมุมโลกได 
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 จดหมายอิเล็กทรอนิกสตองมีการจาหนาถึงผูรับเชนเดียวกับจดหมายธรรมดาทั่วไป  แต
มีรูปแบบเปลีย่นไปตามขอกําหนด  การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกสจึงมีขั้นตอนที่งายและสะดวก 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)  หมายถึง  การบริการขาวสารทางอิเล็กทรอนิกสและ
ขอมูลสวนตัวในการสื่อสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  อาจเปนขอความสั้น ๆ ที่สงกันระหวาง
บุคคลหรืออาจเปนเอกสารสมบูรณ  ที่ประกอบดวยขอความ  ขอมูลรูปภาพและเรื่องราวตาง ๆ   
 ระบบการทํางานของจดหมายอิเล็กทรอนกิสบนเครือขายอินเตอรเน็ต  เปนระบบการ
ทํางานที่ไดรับการออกแบบใหมีการรับสงเมลกันอยางอัตโนมัติ  กลาวคือ  ในเครื่องหลักในการ
ทํางานจะมีโปรแกรมรับและสงเมล  เพ่ือทําหนาที่รับและสงเมล  เชน  โปรแกรม smail หรือ 
sendmail  ทําหนาที่คอยสงเมล  ถามีจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่จะสง  ก็จะติดตอกับปลายทาง  
แตถายังสงไมได  ก็จะเก็บจดหมายนั้นไวกอน   
 
หลักการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 หลักการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส  จะมีหลักการใชที่สําคัญดังน้ี 
  1. ในขณะที่เชื่อมตอเครือขายอยู  ผูสงเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกสและสงใหผูรับ  
โดยผานเครื่องใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
  2. เครื่องใหบริการจดหมาย  สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานอินเทอรเน็ตไปยังตู
ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกสของผูรับซ่ึงอยูในเครื่องบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสของทางฝายผูรับ 
  3.  จดหมายอิเล็กทรอนิกสถูกเก็บเปนไฟลเอาไวในตูไปรษณียของผูรับ  ซ่ึงปกติ
เปนโฟลเดอรหน่ึงในฮารดดิสกของเครื่องบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
  4.  ผูรับเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครอืขาย  เปดโปรแกรมจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสมาที่เครือ่งของตน 
 
ขอดีและขอจํากัดของการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 ขอดี 
  1.  รวดเรว็  โดยใชเวลาเพยีงไมกี่นาที  จดหมายฉบับน้ันก็จะถูกสงไปถึงตู
ไปรษณียของผูรับแลว 
  2.  ประหยัดคาใชจายในการติดตอกับผูทีอ่ยูไกล 
  3.  สามารถสงสําเนาใหคนอ่ืน ๆ ไดงาย  เม่ือตองการสงขอความเดยีวใหผูรับ
หลายคน  สามารถสงพรอมกันไดในคราวเดียวกัน 
 ขอจํากัด 
  1.  เปนชองทางใหผูที่รูที่อยูของคุณสงขอความอะไรมาก็ได 
  2.  ผูสงไมมีโอกาสรูเลยวาผูรับเปดอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสน้ันหรือยงั 
  3.  เปนชองทางแพรไวรัสคอมพิวเตอร   
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จดหมายอิเลก็ทรอนิกสกับเรียนการสอน 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส  สามารถนําไปใชเพ่ือการเรียนการสอนหลายประการ  เชน   
  1. ตอบ-ถามคําถามเกี่ยวกบัเนื้อหาวิชาของผูเรียน  
  2. ใหคําปรึกษาและแนะแนว  
  3. ชวยผูเรียนแกปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของวิชาทีเ่รียน  โดยการถามปญหา
จากผูรูหรือผูสอน   

   4. ใชเปนสื่อกลางสําหรับถายทอดการสงการบานและสงผลการสอบ   
   5. อภิปรายกับผูสอนเกี่ยวกับงานและโครงการ   

   6.  สนับสนุนการทํางานเปนทีมและชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน 
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ใบงานที่ 1 
การสืบคนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

กิจกรรม 
 
1.  นักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 5 คนและใหนักศึกษาเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุม   
2.  นักศึกษาในแตละกลุมกาํหนดที่ปรึกษาของกลุมและขอตกลงในการทํางานรวมกัน  
3.  นักศึกษาวางแผนการดําเนินงานและประธานกลุมใหสมาชิกในกลุมรวมกันสรปุความหมายของ
อินเทอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
4. นักศึกษารวมกันทบทวน  สืบคน  สรุป  วิเคราะห  เปรียบเทียบและสังเคราะหผลงานของตนเอง
จากกิจกรรมการสรางสถาปตยกรรมขอมูล  เพ่ือปรับเปลี่ยนขอมูลทีมี่อยูเปนสารสนเทศสําหรบัการ
เผยแพรบนเครือขายอินเทอรเน็ตและสงสารสนเทศที่ไดใหเพ่ือน ๆ และอาจารย 
5.  นักศึกษาในแตละกลุมจัดทําสรุปผลการเรียนรู ซ่ึงจะประกอบดวยหัวขอที่สําคญัดังน้ี 
 5.1  สมาชิกในกลุมหรือทีม   
 5.2  ความหมายของอินเทอรเน็ต   จดหมายอิเล็กทรอนกิส  การใชบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
ความหมาย  ความแตกตางของขอมูลและสารสนเทศ 
 5.3  ขั้นตอนหรือลําดับขั้นการดําเนินงาน   
 5.4  แหลงการเรียนรูและเวบ็ไซดในการสบืคนขอมูลเพ่ิมเติม   
 5.5  ขั้นตอนหรือลําดับขั้นการสืบคนขอมูล   
 5.6  ผลของการสืบคนหรือการเรียนรู   
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ใบงานที่ 2 
การเผยแพร  แลกเปลี่ยนเรียนรูและสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 

กิจกรรม 
1. นักศึกษาในแตละกลุมกาํหนดที่ปรึกษาของกลุมและขอตกลงในการทํางานรวมกัน  จากนั้นจึง
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับสารสนเทศของกลุม  วามีขอบกพรองอะไรบางที่ควรแกไขกอนนําไปเผยแพร   
2. นักศกึษานาํสารสนเทศในกิจกรรมที่ 1  มาปรบัปรงุแกไข (ตามผลการปรึกษาหารือรวมกันในขอ 1 )  
พรอมทั้งตรวจสอบและจัดพมิพ  ในรปูแบบทีส่วยงามและพรอมทีจ่ะนําเสนอและเผยแพรตอไป 
3. นักศึกษาวางแผนและปฏิบัติการนําผลิตภัณฑความรูของตนเองไปนําเสนอบน Homepage และ
เปดโอกาสใหบุคคลอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่นเรียนรูได 
4.  นักศึกษาจดัพิมพขอความเพื่อการประชาสัมพันธการเขาชม Homepage และจัดสงใหอาจารยและ
เพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส 
5. นักศึกษาในแตละกลุมจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะประกอบดวยหัวขอทีส่ําคัญดังน้ี 
 5.1  ประเด็นหรือหัวขอที่นําขึ้นเผยแพร   
 5.2  สมาชิกในกลุมหรือทีม   
 5.3  ขั้นตอนหรือลําดับขั้นการนําเสนอขอมูลบน Homepage และชื่อ Homepage   
 5.4  ผลของการเรียนรูและแนวทางในการนําไปประยุกตใชกบัการเรยีนการสอน 
6. นักศึกษาในแตละกลุมรวมกันนําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติ  ผลที่ได  ปญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้น  
พรอมทั้งแนวทางการแกไขตอไป หนาชั้นเรียน 
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แบบประเมนิความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 
คําชี้แจง   
 1.  ผูประเมิน  ประเมินความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสือ่สาร โดยทําเครื่องหมาย    ใน
ชองคะแนนความสามารถที่ปรากฏใหเห็น  
 2.  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย    ในชองผลการประเมิน 
  

ความสามารถที่ปรากฏ 
ผลการ
ประเมิน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อกลุม 
สรุปไดถูกตอง 
และครบถวน 

 (3 = ดี) 

สรุปไดถูกตอง
แตยัง 

ไมครบถวน 
(2 = พอใช) 

สรุปยังไม
ถูกตอง แตมี
ความพยายาม 
(1 = ปรับปรุง) 

ผาน 
ไม
ผาน 

       

       

       

       

       

       
เกณฑการผาน  กลุมที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนความสามารถที่ปรากฏใหเห็นไมนอยกวา 
2 คะแนน 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/สรุปผลการประเมิน  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
        
     ลงชื่อ  .....................................ผูประเมิน 
             (.....................................)  
          ........... / .............. /  .............. 
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แบบประเมนิทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
 

คําชี้แจง   
 1.  ผูประเมิน  ประเมินทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยระบุ
คะแนนลงในชองตามเกณฑที่กําหนด   
 2.  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย    ในชองผลการประเมิน 
 

        
ลงชื่อ  ................................... ผูประเมิน 

             (.....................................) 
           ........... / .............. /  .............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมที ่ 
                          รายการประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 หมายเหตุ 

1. การแสวงหาความรู (3)          
2. การสรางผลิตภัณฑความรู (3)          
3. การจัดเก็บและการคนคนืความรู (3)          
4. การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอื่น (3)          
5. การบูรณาการความรู   (3)          
6. การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน   (3)          
           รวมคะแนน   ( 18 )          

ผาน          
ผลการประเมนิ 

ไมผาน          
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เกณฑการประเมิน 

เกณฑการผาน  นักศึกษากลุมที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนในแตละรายการประเมินไมนอย
กวา 2 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

รายการประเมิน 3 คะแนน 
2 

คะแนน 
1 

คะแนน 
0 

คะแนน 
1. การแสวงหา
ความรู  

1. สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
และสืบคนเชือ่มโยงกับฐานขอมูลอ่ืน 
2. สืบคนขอมูลที่ตองการไดครบถวน 
3. อธิบายหรือบอกแหลงขอมูลที่ตองการได 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

2.การสราง
ผลิตภัณฑความรู  

1. นําขอมูลที่ไดจากการสืบคนมาสรางเปน
ความรูใหมได 
2. ขอมูลที่นํามาใชมีความถูกตองครบถวน 
3. นําเสนอขอมูลไดนาสนใจและใชภาษา
ถูกตองเหมาะสม 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

3.การจัดเก็บและ
การคนคืนความรู  

1. การจัดเก็บขอมูลมีความปลอดภัยและงาย
ตอการคนคืน 
2. จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
3. การจัดเก็บขอมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

4. การแลกเปลี่ยน
ความรูและการ
ทํางานรวมกับผูอื่น 

1. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือสารสนเทศกับ
บุคคลอื่น 
2. แบงปนและใชฐานขอมูลรวมกัน 
3. ปรึกษาและแกปญหารวมกัน 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

5. การบูรณาการ
ความรู    

1. แปลงขอมูลเปนสารสนเทศและนํามา
บูรณาการไดอยางเหมาะสม 
2. เชื่อมโยงและผสมผสานขอมูลอยางเปนระบบ 
3. มีการสรุปและเปรียบเทยีบขอมูล 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

6. การสื่อสารกับ
บุคคลอื่น 

1. รับ-สงขอมูลสารสนเทศไดถูกตอง แมนยํา 
2. สนทนาซักถาม  สื่อสารกันภายในกลุม
และ/หรือระหวางกลุม 
3. รวมมือและชวยเหลือกันทั้งภายในกลุม
และ/หรือระหวางกลุม 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)   
 
คําชี้แจง  ครผููสอน/ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ของนักศึกษา  โดยการทําเครื่องหมาย      ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง 
 

สนใจ  ใฝรู
เกี่ยวกับไอซี
ที 

ฝกฝนและ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
การเรียน
สม่ําเสมอ 

สรางสรรค
ผลงานโดย
การใชไอซีที 
 

พยายาม
แกปญหาที่
เกิดขึ้น
ขณะใช
ไอซีที 

มีความ
มั่นใจใน
การใชไอซี
ที 

รวม
คะแนน 

พฤติกรรม 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 

1.                  
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
...............................                 
เกณฑการประเมิน   
 ใหคะแนน 2  มีการแสดงพฤติกรรมในระดับสูง 
 ใหคะแนน 1 มีการแสดงพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
 ใหคะแนน 0 มีการแสดงพฤติกรรมในระดับต่ํา 
          
      ลงชื่อ .................................ผูประเมิน 
             (................................)      
      วันที่.........เดือน................พ.ศ. ........... 
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การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 
 
คําอธิบาย  หนวยการเรยีน (12 ชั่วโมง) 

การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ลักษณะสําคัญ  ขอดี-ขอจํากัด  รูปแบบและ
หลักการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บและการประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบน
เว็บ  ฝกปฏิบัติการแสวงหาความรู   การสรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและการคนคืน
ความรู   การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การบูรณาการความรูและการ
สื่อสารกับบุคคลอื่นเพ่ือการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ 
 
 ในหนวยที่ 4 จะแบงเปน 3 กิจกรรมยอย    ดังตอไปน้ี   
 กิจกรรมที่ 4.1  บทนําเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  โดยจะเปน
การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ลักษณะสาํคัญ  ขอดี-ขอจํากัดรูปแบบของการออกแบบการเรียน
การสอนบนเวบ็ 
 กิจกรรมที่ 4.2  หลักการออกแบบระบบการเรียนการสอนบนเวบ็   
 กิจกรรมที่ 4.3  การประเมินการออกแบบการเรียนการสอบบนเว็บ 
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หนวยที่ 4 
การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 

 
คําอธิบาย  หนวยการเรยีน (12 ชั่วโมง) 
 ศึกษาเกีย่วกบัความหมาย  ลักษณะสําคัญ  ขอดี-ขอจํากัดรูปแบบของการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเวบ็  การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็และการประเมินการออกแบบการเรียน
การสอนบนเวบ็   ฝกปฏิบตัิการแสวงหาความรู   การสรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและการ
คนคืนความรู   การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การบูรณาการความรูและการ
สื่อสารกับบุคคลอ่ืนเพ่ือการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 

โดยในหนวยการเรียนรูนี้ตองการเสริมสรางสมรรถภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในดานความรูเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ  ทักษะ
การแสวงหาความรูเพ่ือการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ การสรางผลิตภัณฑความรู การจัดเก็บและการ
คนคืนความรู  การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การ บูรณาการความรูและการสื่อสารกับ
บุคคลอื่น  รวมท้ังเจตคติทางบวกทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู   
 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายความหมาย  ลักษณะสําคัญ  ขอดี-ขอจํากัด  รูปแบบของการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเวบ็ได 
 2.  ปฏิบัติการแสวงหาความรู   การสรางผลิตภัณฑความรู   การจัดเก็บและการคนคืน
ความรู   การแลกเปลีย่นความรูและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การบูรณาการความรูและการสื่อสารกับ
บุคคลอื่นเพ่ือการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ได 
 3.  ออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ได 
 4.  ประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บได   
 5.  เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ือ
การพัฒนาการเรียนการสอน  
 
โครงสรางเน้ือหา  
 1.  ความหมาย  ลักษณะสําคัญ  ขอดี-ขอจํากัด  รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
บนเวบ็ 
 2.  การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 
 3.  ประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ   
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กิจกรรมการเรียนการสอนที่ 4.1 (3 ชั่วโมง) 
 1.  ข้ันนํา 
  1.1  ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่ 4  กิจกรรมที่ 1ที่ตอง
ปฏิบัติรวมกันใหนักศึกษาไดรับทราบ   
  1.2  นักศึกษาและอาจารยแลกเปลีย่นเรียนรูเกี่ยวกบัการออกแบบการเรียนการสอน
บนเวบ็  ในเรือ่งความหมาย  ลักษณะสําคัญ ขอดี-ขอจํากัดของการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนบนเวบ็ 
    1.3  นักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 5 คนและใหนักศึกษาเลอืกประธานกลุมและเลขานกุาร
กลุม   
 2.  ข้ันกิจกรรม 
  2.1  นักศึกษาศึกษาใบงานที่ 1  เรื่อง  เรื่องนารูของการออกแบบการเรียนการสอน
บนเวบ็ 
  2.2  นักศึกษากําหนดที่ปรึกษาของกลุม 
  2.3  นักศึกษาในแตละกลุมรวมกันศึกษาความหมาย  ลักษณะสําคญั  ขอดี-ขอจํากัด
รูปแบบการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บ  จากอินเทอรเน็ตหรอืผูเชี่ยวชาญ 
  2.4  นักศึกษาในแตละกลุมรวมกันสรุป ความหมาย  ลักษณะสําคัญ  ขอดี-ขอจํากัด
รูปแบบของการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ   
  2.5  นักศึกษาในแตละกลุมนําขอสรุปที่ได  รวบรวมและจัดเก็บไวอยางเปนระบบทั้ง
ในเครื่องคอมพิวเตอร  USB Drive และบนเครือขายอินเทอรเน็ต    
  2.6  นักศึกษาในแตละกลุมจัดทําสรุปผลการสืบคนขอมูล  ซ่ึงจะประกอบดวยหัวขอที่
สําคัญดังน้ี 
   2.6.1  สมาชิกในกลุมหรือทีม   
   2.6.2  ประเด็นหรือหัวขอที่ศึกษา 
   2.6.3  แหลงการเรียนรูและเวบ็ไซดในการสืบคนขอมูลหรือที่ปรึกษากลุม   
   2.6.4  ขั้นตอนหรือลําดับขัน้การสืบคนขอมูล   
   2.6.5  ผลของการสืบคนหรอืการเรียนรู   
  2.7  นักศึกษาจัดสงผลการเรียนรูใหอาจารยผูสอนทางอินเทอรเน็ตโดยการใช
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
  3.  ข้ันสรุป 
   3.1  นักศึกษาและอาจารยสรุปสาระสําคญัในหนวยที่ 4 กิจกรมที่ 4.1 อยางสั้น ๆ 
ในเรื่องของความหมาย  ลักษณะสําคัญ  ขอดี-ขอจํากัดรูปแบบของการออกแบบการเรียนการสอน
บนเวบ็ พรอมทั้งอธิบายถึงจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร  ประโยชนและความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
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  3.2  มอบหมายงานในหนวยที่ 4 กิจกรรมที่ 4.2  ใหนักศึกษาไปศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บและการเขียนเว็บเพจ 
  
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ 4.2 (6 ชั่วโมง) 
 1.  ข้ันนํา 
  1.1  ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่ 4  กิจกรรมที่ 2 ที่ตอง
ปฏิบัติรวมกันใหนักศึกษาไดรับทราบ     
  1.2  นักศึกษากําหนดกลุมหรือทีม  โดยแบงกลุม ๆ ละ 5 คน  
  1.3  นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณการเขียนเว็บเพจและการออกแบบระบบการ
เรียนการสอนบนเวบ็กับเพ่ือน ๆ   
   2.  ข้ันกิจกรรม 
  กิจกรรมที่  4.2.1 (3 ชั่วโมง) 
  2.1  นักศึกษาศึกษาใบงานที่ 2  เรื่อง  การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ 
  2.2  นักศึกษารวมกันกําหนดหัวขอหรือประเด็นที่จะนาํมาออกแบบการเรียนการสอน
บนเวบ็ 
  2.3  นักศึกษากําหนดที่ปรึกษากลุม 
  2.4  นักศึกษารวมกันวางแผนการทํางาน  เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลเพ่ือออกแบบการ
เรียนการสอน  โดยเริ่มจาก   
   2.4.1  กําหนดหัวขอที่ตองการศึกษา  โดยพิจารณาเปาหมายของการออกแบบ
การเรียนการสอนหรือพฤตกิรรมที่ตองการใหผูเรียนบรรล ุ
   2.4.2  สรางสถาปตยกรรมขอมูล  คือ  ใหนักศึกษาตั้งคําถามวา  ขอมูลที่ตองการ
น้ันคืออะไร  ขอมูลน้ันอยูที่ใด  และนักศกึษาจะนําขอมูลน้ันมาไดอยางไร   
   2.4.3  เขียนโครงสรางของขอมูลในการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บและ
ขั้นตอนของการไดมาซึ่งขอมูลน้ัน 
  2.5  นักศึกษาดําเนินการสืบคนขอมูลหรอืแสวงหาความรู  ตามโครงสรางของ
สถาปตยกรรมขอมูลที่นักศกึษาไดออกแบบไว   ทั้งโดยการสืบคนดวยตนเอง  สอบถามจาก
ผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือน ๆ โดยการใชเทคนิควธิีที่หลากหลาย  เชน  การสื่อสารดวยคําพูด  ดวย
อินเทอรเน็ตหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส                                                                                              
  2.6  นักศึกษานําขอมูลที่ไดจากการสืบคนหรือการแสวงหาความรู  มาบูรณาการและ
สรางเปนผลิตภัณฑความรูที่มีความสมบรูณ   
  2.7  นักศึกษาจัดเก็บขอมูลที่ไดอยางเปนระบบ  ที่งายตอการคนคนื   
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  กิจกรรมที่  4.2.2 (3  ชั่วโมง) 
  2.1  นักศึกษารวมกันคนคืนและนําผลติภัณฑความรูที่ไดจากการสืบคน  สรุป  วิเคราะห  
สังเคราะหและบูรณาการจนเปนสารสนเทศ  มารวมกันพิจารณาภายในกลุมอีกครั้งหนึ่ง    
  2.2  นักศึกษาสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานการปฏิบัตขิองกลุมในชั้นเรียน  โดยประเด็น
ที่นําเสนอจะประกอบดวย   
   2.2.1  ประเด็นหรือหัวขอที่ตองการศึกษาหรือตองการออกแบบการเรียนการสอน
บนเวบ็   
    2.2.2 โครงสรางหรือสถาปตยกรรมขอมูลในการออกแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็  
   2.3  เพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ  รวมกันแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ  
  2.4  นักศึกษานําผลติภัณฑความรูทีศ่ึกษามาไดแสดงบนเว็บดวยโปรแกรมการเขียน
เว็บเพจที่นักศึกษาสามารถทําไดตามความพอใจ   
  2.5  นักศึกษาสงผลงานการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ตออาจารยทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 3.  ข้ันสรุป 
  3.1  นักศึกษาและอาจารยสรุปสาระสําคญัในหนวยที ่ 4 กิจกรรมที่ 4.2  อยางสั้น ๆ 
ในเรื่องของการ ออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  โดยอาศัยทักษะการแสวงหาความรู  การสราง
ผลิตภัณฑความรู   การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการแลกเปลีย่นความรู  สื่อสารกับบุคคลอื่นและ
การบูรณาการความรู พรอมทั้งอธิบายถึงจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร  ประโยชนและ
ความสําคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
  3.2  มอบหมายงานในหนวยที่ 4 กิจกรรมที่ 4.3   ใหนักศึกษาไปศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับการประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ จากเอกสารประกอบการเรียนและตํารา
เกี่ยวกับการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บ  
 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ 4.3 (3 ชั่วโมง) 
 1.  ข้ันนํา 
  1.1  ชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่ 4  กิจกรรมที่ 4.3 ที่ตอง
ปฏิบัติรวมกันใหนักศึกษาไดรับทราบ     
  1.2  อาจารยและนักศึกษาสนทนาซักถามเกี่ยวกับการประเมินการออกแบบการเรยีน
การสอนบนเวบ็ 
  1.3  นักศึกษากําหนดกลุมหรือทีม  โดยแบงกลุม ๆ ละ 5 คน (กลุมเดิมในกิจกรรมที่ 
4.2) 
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   2.  ข้ันกิจกรรม 
  2.1  นักศึกษาศึกษาใบงานที่ 3  การประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 
  2.2  ประธานกลุมใหนักศึกษาเลือกการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บจาก
อินเทอรเน็ตหรืองานของเพื่อนกลุมอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนทีไ่ดนําเสนอไปแลวในกิจกรรมที่ 4.2 
  2.3  นักศึกษารวมกันวางแผนการทํางาน  กําหนดที่ปรึกษากลุมและแหลงการเรียนรู 
  2.4  นักศึกษาในแตละกลุมรวมกันประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ใน
ประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
   2.4.1  ดานการออกแบบการเรียนการสอน 
   2.4.2  ดานเนื้อหาบทเรียน 
   2.4.3  ดานการออกแบบเวบ็การศึกษา 
   2.4.4  ดานเทคโนโลยีที่ใชในการออกแบบการเรียนการสอน 
  2.5  นักศึกษานําเสนอการประเมินการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บในชั้นเรยีน
และจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินการออกแบบการเรียนการสอนและนําเสนอผลการเรียนรู  สิ่ง
ไดรับจากการประเมินการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บ   
  2.6  นักศึกษาสงสรุปผลการประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ตออาจารย
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสและแบบบันทึกใบงาน  โดยสิ่งที่จะตองสงจะประกอบดวย 
   2.6.1  สมาชิกในกลุมหรือทีม   
   2.6.2  ชื่อเว็บหรือชื่อเรื่องการออกการเรียนการสอนบนเว็บที่กลุมประเมิน   
   2.6.3  ขั้นตอนหรือลําดบัขัน้การปฏิบัติงาน 
   2.6.4  ผลของการประเมินหรือการเรียนรู   
   2.6.5  สรุปขอวิจารณและขอเสนอแนะจากกลุมอ่ืน ๆ  
 3.  ข้ันสรุป 
  3.1  อาจารยสรุปสาระสําคญัในหนวยที่ 4 กิจกรรมที่ 4.3  อยางสั้น ๆ ในเรื่องของการ 
ประเมินการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บ  พรอมทั้งอธิบายถึงจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ประโยชนและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
  
สื่อการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการเรยีนการสอนหนวยที่ 4 
 2.  สไลดอิเลก็ทรอนิกสพรอมโปรเจคเตอรและคอมพิวเตอร 
 3.  ตําราและเอกสารเกี่ยวกบัการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  
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การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการวดัและประเมนิผล 
1. ประเมินการความรู
เกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเวบ็ 

แบบประเมินการความรู
เกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเวบ็ 
 

ผานเกณฑโดยไดคะแนนไมนอย
กวา 2 คะแนน 

2. ประเมินทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 

แบบประเมินทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

ผานเกณฑโดยไดคะแนนในแตละ
รายการประเมินไมนอยกวา 2 
คะแนน 

3.  สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 

ผานเกณฑโดยไดคะแนนในแตละ
รายการไมนอยกวา 1 คะแนน 
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เอกสารประกอบการสอนตามหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยที่ 4 
การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ 
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โครงสรางสาระหนวยการเรียนรูที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบการเรียน
การสอนบนเว็บ 

หลักการ  
ความหมาย
และลักษณะ
เรียนการ
สอนบนเวบ็ 

หลักการ
ออกแบบ
เรียนการ
สอนบนเวบ็ 

รูปแบบการ
ออกแบบการ
เรียนการสอน
บนเวบ็ 

การนําเสนอ
ขอมูล 

การประเมิน
การออกแบบ
การเรียนการ
สอนบนเวบ็ 

การนําเสนอ
บทเรียน 

การสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ 

การรวบรวม
ขอมูลและการ
จัดโครงสราง 

กิจกรรมที่ใช
ในการเรียน
การสอนบน
เว็บ 

วิเคราะหความ
จําเปน 

ออกแบบการ
เรียนการสอน 

การพัฒนา
บทเรียน 

การประเมินผล 

แจงลวงหนา 

การนําเสนอ 

อภิปราย 

ใชคําถาม 

ระดมสมอง 

กําหนดงาน 

แบบฝกหัด 

กิจกรรมกลุม 

ดานการ
ออกแบบ 

ดานเนื้อหา 

ดาน

การศึกษา 

ดาน
เทคโนโลย ี
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การเรียนการสอนบนเวบ็ 
Web Based Instruction (WBI) 

 
 ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology : ICT) โดยเฉพาะเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรที่เชือ่มโยงเครือขายกันทั่วโลก น่ันคือ
ระบบอินเทอรเน็ตเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จนกลายจะเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับครู
ในการเขาสูเวลิดไวดเว็บ (World Wild Web : WWW) และในอนาคตจะมีการเรียนการสอนบนเวบ็ 
(Web-Based Instruction) เกิดขึ้นอยางมากมายแตนักการศึกษา ครูและนักออกแบบระบบการสอน
ทั้งหลาย ยังขาดวิธีการใชเครื่องมือน้ีในการเรียนการสอน เพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนกับรปูแบบการเรียนการสอนบนเวบ็อันจะนําไปสูการเรียนอยางมีความหมาย  คิดเปน  ทํา
เปน  แกปญหาได และถายโยงการเรียนรูไปสูชีวติประจําวันไดในที่สุด 
 
หลักการเรียนการสอนบนเว็บ              
 กระบวนการเรียนรูของผูเรียนจะมีความแตกตางกันไปในแตละบคุคล ความแตกตาง
ระหวางบุคคลสงผลใหผูเรียนมีวิธีการของตนเอง อันเกิดจากสภาวะแวดลอม บคุลิกภาพ อารมณ
และสังคมของแตละบุคคล สิ่งที่ผูเรียนไดรับการถายทอดอยางเปนระบบ เปนขั้นตอนอยางตอเน่ือง
ทั้งในหองเรียนและในชวีติประจําวัน ทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการในการเรียนรูของตนเอง การเรียน
การสอนบนเวบ็ (Web-Based Instruction) เปนการนําเสนอโปรแกรมบทเรียนบนเว็บเพจ  โดยการ
นําเสนอผานบริการเวลิดไวดเวบ็และมีการนําประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ต 
มาสรางใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย นํามาใชประโยชนในการเรียนการสอนใหมากที่สุด โดย
สงเสริมและสนับสนุนการเรยีนรูในทุกทาง  เชน  การใชบริการสนทนาเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกบับทเรยีน  ครูผูสอนหรือแมแตผูเรียนอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวางกัน 
ซ่ึงอาจทําทันทีทันใดขณะทีแ่ตละฝายใชงานพรอม ๆ กันทั้งน้ีทําใหกระบวนการเรียนการสอนมี
ความหมายมากขึ้น การเรยีนการสอนโดยการใชการเรยีนการสอนบนเว็บหรือผานระบบอินเทอรเน็ต
จัดเปนการศึกษาทางไกล (Distance Education) ประเภทหนึ่ง เพราะระบบเครือขายที่เชื่อมโยงตอ
ถึงกัน โดยผูเรียนอยูตางสถานที่และหางไกลกนั แตการเรียนรูในแบบเครือขายลักษณะนีท้ี่มีทั้งภาพ 
เสียงและขอมูลใหกับผูเรยีน 
  
ความหมายและลักษณะการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  
 การเรียนการสอนบนเวบ็หรือเว็บชวยสอน  มาจากคําภาษาอังกฤษที่วา Web Based 
Instruction  แปลไดโดยตรงวา  “ การสอนโดยใชเว็บเปนฐาน ” หรือ “ การสอนบนเวบ็ ”  หรือ
อาจจะมีชื่ออ่ืน ๆ อีกก็ได  แตก็มีความหมายเดียวกัน  คือการสอนโดยใชเวบ็เปนสื่อกลางในการ
นําเสนอความรูไปสูผูเรียน  โดยอาจใชเวบ็ชวยสอนเต็มรูปแบบ  กลาวคือ  การนําเนื้อหาวิชา
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ทั้งหมดลงบนเว็บหรือเปนวชิาที่ใชเวบ็เปนการสอนเสริม  หรือการใชทรัพยากรบนเว็บเพ่ือประกอบ
ในการเรียนรู     
 การเรียนการสอนบนเวบ็ หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่ดําเนินกิจกรรมผานระบบ
อินเตอรเน็ตและใชเครื่องมือและบริการของ World Wide Web ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังน้ัน การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บจึงรองรับการจัดการเรียนการสอนไดทุกรูปแบบ  ไมวา
จะเปนพรอมกันในเวลาเดยีวกัน  คนละเวลา  คนละสถานที่และขนาดของกลุมจะใหญหรือเล็กหรือ
เปนรายบุคคลก็ตาม โดยการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ไดใชประโยชนจากคุณลักษณะตาง ๆ 
ของการสื่อสารที่มีอยูในอินเตอรเน็ตมาประกอบดวย  เชน  การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส     
 
 ลักษณะสําคญัของการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ 
 ดวยเครื่องมือ เทคโนโลยีของ World Wide Web และระบบเครือขายอินเตอรเน็ตซ่ึงเปน
การเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรเขาถงึกันทั่วโลกภายติมาตรฐานทีซีพี/ไอพี(TCP/IP) อันเดียวกัน  
เพ่ือและเปลี่ยนขาวสาขอมูลซ่ึงกันและกนั  จากคุณสมบัติดังกลาวของอินเตอรเน็ตจึงทําใหการ
ออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็เปนสภาพการเรียนการสอนที่มีลักษณะที่สําคญัดังตอไปน้ีคอื 
  1. ผูเรียนจะสามารถปฏิสัมพันธกับผูสอน ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนและเพื่อน
ผานการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ไดหลายรูปแบบ 
 2.  รองรับสื่อในรูปแบบสื่อประสมในการนําเสนอเนื้อหา ทั้งตัวอักษรภาพ  
ภาพเคลื่อนไหว  เสียงและวีดีทัศน 
 3. เปนระบบเปด ผูเรียนสามารถออกแบบบรบิทของการเรียนการสอนหรือบทเรียน
เพ่ือไปดูเว็บไซดอ่ืน ๆ ที่สนใจทั้งที่เกี่ยวของกับเนื้อหาการเรยีนและไมเกี่ยวของกับเนื้อหาการเรียน  
 4. เปนระบบที่เอ้ือตอการสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนหรือระหวางผูเรียนดวย
กันเอง  ทั้งแบบที่ผูที่จะสื่อสารกันตองอยูในระบบเครอืขายอินเตอรเน็ตในชวงเวลาเดียวกันหรอืการ
สื่อสารที่ผูสื่อสารไมจําเปนตองอยูในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในชวงเวลาเดียวกัน 
 5. รองรับการออกแบบการเรียนการสอนทั้งที่เปนแบบผูสอนหรือผูเรียนดวยกนัเอง
เปนผูใหความรูหรือสนับสนุนในการเรียนรูและการเรียนกับเอกสารในเว็บ ทํากิจกรรมและมี
ปฏิสัมพันธกบับทเรยีนตามที่กําหนด 
 6. ผูเรียนสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไปจากทีใ่ดๆ ที่สามารถเชื่อมโยงเครือขาย
อินเตอรเน็ต  เพ่ือเขาสูบทเรียนหรือกิจกรรมการเรียนในเวลาที่สะดวกได 
 การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ เปนการทํางานบนเครือขายอินเตอรเน็ต  ผูเรียน
และผูสอนสามารถติดตอสือ่สารถึงกันไดและผูสอนสามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน  ตลอดจนผล
การเรียนของผูเรียนไดดังแบบจําลองตอไปน้ี   
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รูปแบบของการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ (WBI)  
 ไดมีการจัดแบงรูปแบบของการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ออกเปน 4 รูปแบบ  
ตามมิติการใชประโยชน ในการเรียนการสอนไดดังน้ี คือ 
 1.  Information Access  เปนโมเดลการใชการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บเพ่ือ
ประโยชนในการนําเสนอขอมูล  ขาวสารในการเรียนการสอน  เชน  ประมวลรายวิชา  กําหนดการ
เรียนการสอน  เน้ือหา  เอกสารประกอบการสอน  การบาน  เปนตน 
 2.  Interactive Learning    เปนโมเดลการใชการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บเพ่ือ
นําเสนอบทเรยีน  ออกแบบใหบทเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน  มีการใหแรงจูงใจ  มีการใหขอมูล
ปอนกลับในขัน้ตอนตาง ๆ ที่ผูใชบทเรยีน  ดําเนินกิจกรรมตามบทเรียนตอไป  ซ่ึงเปนลกัษณะ
เดียวกับบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนเพียงแตนําเสนอในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเทานั้น 
 3.  Networked Learning  เปนโมเดลการใชการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ในการ
เรียนการสอนโดยเพิ่มมิติของการสื่อสาร  ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  เชน  ระหวางผูเรียนและผูสอน  
ระหวางผูเรียนดวยกันเอง  ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.  Material Development  เปนโมเดลการใชการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บใน
การเรียนการสอนที่ใหผูเรียนใชเว็บเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล จัดโครงสราง และเปนสื่อใน
การนําเสนอความรูที่ไดจากการเรียน 
 จากรูปแบบตาง ๆ ของการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บและมิติในการจัดการเรียน
การสอนของการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  อาจพอสรุปไดวาการออกแบบการเรียนการ
สอนบนเวบ็รองรับการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นอยูกับการออกแบบและการ
นํามาใชงาน 
 
หลักการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บ 
 เทคโนโลยี  และลักษณะสําคัญของ World Wide Web ทําใหเวบ็เปนสื่อที่สามารถ
นํามาใชเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนไดหลายลักษณะ  ซ่ึงพอจะแบงออกเปนกลุม
ใหญๆ ได 3 กลุม  ดังน้ีคือ  
 1.  ใชสําหรับเสริมการเรยีนการสอน คือ  การใชการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ 
เพ่ือเปนสื่อเสริม  เชน  ใชเปนบทเรียนทบทวน  เปนสื่อในการแสดงขอมูลรายวิชา  แผนการสอน
และเอกสารประกอบการสอน  ซ่ึงสามารถแบงเปนลักษณะที่แตกตางกันได 3 ลักษณะ  คือ 
 1.1  ใชเพ่ือเปนเครื่องมือในการใหขอมูลขาวสาร คอืการใชการออกแบบการเรียนการ
สอนบนเวบ็เปนสื่อในการใหขอมูล  ขาวสาร  กําหนดการตาง ๆ เกี่ยวกบัรายวิชา  เชน สังเขป
รายวิชา, เอกสารประกอบการสอน, สไลดการสอน, แหลงเอกสารอางอิง, ประกาศคะแนนการ
ทดสอบ   
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 1.2  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร คือ การใชการออกแบบการเรียนการสอนบน
เว็บเปนสื่อในการสื่อสารระหวางอาจารย กับ นิสิตหรือ ระหวางนิสิต  ซ่ึงรองรับทั้งการสื่อสารในเวลา
เดียวกัน เชน  หองสนทนาและการสื่อสารตางเวลากัน กระดานคําตอบ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส ทั้ง
รูปแบบการสือ่สารระหวางบุคคลตอบุคคล บุคคลตอกลุมและระหวางกลุม 
 1.3 ใชเพ่ือเปนสื่อในการทบทวนบทเรยีนความรูบทเรยีน คือ การพัฒนาการออกแบบ
การเรียนการสอนบนเว็บใหมีลักษณะเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบทบทวนความรูหรือแบบ
ฝกปฏิบตั ิ
 2.  ใชเปนสวนประกอบของการเรียนการสอน  คือ  การออกแบบและใชการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเวบ็เปนกจิกรรมหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนปกติ  เพ่ือลดจุดออนของการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน  ๆ เชน การใชกระดานสนทนา  รวมกับเครื่องมือในการคนหาเว็บ
และแหลงขอมูลในอินเตอรเน็ตเพ่ือเปนกจิกรรมในการฝกฝนการคนควาขอมูลของผูเรียนหรือการใช
กระดานสนทนาเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารถามตอบของผูเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI)  
 3.  ใชเปนระบบการเรียนการสอนทั้งระบบ  คือ  การใชการออกแบบการเรียนการสอนบน
เว็บเปนทั้งระบบการเรียนการสอนหลัก  ใหอาจารยและนิสิต  ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  
เชน  การจัดการเรียนการสอนทางไกลบนเว็บ   
 การจัดการเรียนการสอนบนเว็บในปจจุบัน จะเปนรูปแบบการผสมผสานระหวางรูปแบบ
การเรียนการสอนหลาย ๆ รูปแบบ โดยนําจุดเดนของรูปแบบการเรยีนการสอนรูปแบบหนึ่งมาเสริม
เพ่ือลดจุดออนของรูปแบบการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือสัมฤทธผิลในการเรียนการสอน  
 การออกแบบการเรียนการสอน  จะมุงเนนในบริบทของผูเรียน  คือ  ใหความสําคัญตอ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและเปาหมายในการทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามวตัถุประสงคที่กาํหนด
ไวมากกวา  โครงสรางความสมบูรณของเนื้อหาหรือความตองการสอนในมุมมองของผูสอน  ดังน้ัน
การออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็จึงใหความสําคญักับประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี  คือ 
 1.  การเรียนการสอนนี้จัดสําหรับผูใด (ผูเรียนมีลักษณะอยางไร) 
 2.  การเรียนการสอนนี้จะทําใหผูเรียนเรียนรูหรือสามารถจะทําไดอยางไร (วัตถปุระสงค
ในการเรียนการสอน) 
 3. มีวิธีการอยางไรที่จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหา  และเกิดความสามารถในทักษะ
ตามที่ตองการไดอยาดี (ยุทธวธิีในการสอน) 
 4.  จะทราบไดอยางไรวาการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์หรือไม (การประเมิน) 
 การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อใหไดคําตอบใน 4 ดานนี้  จะตองมีการทําอยางเปน
ระบบ  อยางเปนขั้นตอน  โดยใชทฤษฎีการจัดการเชิงระบบ  ใชทฤษฎีการเรยีนรู  ทฤษฎใีนการ
สอน  ทฤษฎใีนการสื่อสาร  และทฤษฎีในการวัดและประเมินผล  จะทําใหระบบการเรียนการสอนมี
คุณภาพได  ดังน้ันจึงมีนักการศึกษาจํานวนมากไดพัฒนาแบบจําลองในการออกแบบระบบการเรียน
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การสอน ขึ้นมาสําหรับเปนแนวทางในการออกแบบระบบการเรยีนการสอน  ซ่ึงประกอบดวย
ขั้นตอนตาง ๆ ที่หลากหลายที่ประกอบดวยขั้นตอนหลัก ๆ คือ 
 1.  ขั้นการวิเคราะหความจาํเปนในการเรยีน (Analyze-Determine the learning need)  
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนของการวิเคราะหถงึเปาหมายความรู  พฤติกรรมที่ตองการใหผูเรียนบรรลุ  
ขณะเดียวกันก็จะวิเคราะหพ้ืนฐานความรูของผูเรียน  เพ่ือวิเคราะหความแตกตางของระดับความรูที่
ผูเรียนมีอยูในปจจุบันกับระดับความรูเปาหมายที่ตองการจะใหผูเรยีนมีความรูเพ่ือกําหนดเปน
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่ชัดเจน  วิเคราะหสภาพแวดลอมของการเรียนการสอน
เทคโนโลยีที่มีอยู  ในขั้นน้ีจะไดวัตถุประสงคการเรียนการสอน  เน้ือหาการสอนและแผนการสอน 
 2.  ขั้นการออกแบบการเรยีนการสอน (Design – Deciding how to meet your goals) 
เปนขั้นตอนในการนําวัตถปุระสงคการเรียนมาทําการวิเคราะหวัตถปุระสงคยอย วัตถุประสงคในการ
เรียนการสอน  ตามกรอบความรู (Knowledge Domain) เปนความรูดานความรู  ความเขาใจ  
ความรูดานทกัษะ  การเปลี่ยนแปลงความคิด (เจตคติ) กําหนดหัวขอของเน้ือหา การวิเคราะห
เน้ือหา  กําหนดความสัมพันธของเนื้อหา  การกําหนดลําดับในการนําเสนอเนื้อหา  กําหนดวิธีใน
การนําเสนอเนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือใหผูเรียนสามารถบรรลุผลสัมฤทธิต์าม
วัตถุประสงคการเรียนที่วางแผนไว 
 3.  ขั้นการพฒันาบทเรียน  (Build – Creating Learning Experiences) เปนขั้นตอนการ
นําสิ่งที่ออกแบบไวไปพัฒนาเปนระบบการเรียนการสอน  การพัฒนาในขั้นนี้ขึ้น  อยูกับวา  ขั้นตอน
การออกแบบการเรียนการสอนไดกําหนดใหการเรียนการสอนทําในรูปแบบใด  เชน พัฒนาเปน
รูปแบบการเรยีนการสอน การจะนําเนื้อหาที่ไดออกแบบไวไปสรางเปนเว็บไซด  สรางเครื่องมือ
สําหรับการใชในกิจกรรมการเรียนการสอนที่วางไว  เชน สรางกระดานสนทนา (web board) เพ่ือใช
ในกิจกรรมการแลกเปลีย่นความคิดเห็นกลุมยอย 
 4.  ขั้นการประเมินผล (Evaluate – Measuring Effectiveness) เปนขั้นตอนการนําระบบ
การเรียนการสอนที่ไดออกแบบไวไปใชในการเรียนการสอน แลวพิจารณาวาสัมฤทธิ์ผลตามที่
ออกแบบไวหรือไม  มีขั้นตอนใดที่ไมสมัฤทธิ์ผลหรือมีขั้นตอนใดทีเ่ปนปญหา  รวบรวมขอมูลนํามา
วิเคราะหสาเหตุและนําไปสูการแกไขที่เหมาะสมได 
 
วิธีการหรือกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอนบนเวบ็  
 1. การแจงลวงหนา (Notices) เปนการใชเวบ็โดยกําหนดพื้นที่เฉพาะ ที่เปนบอรดในเว็บ
สําหรับอาจารย กําหนด นัดหมายหรือสั่งงาน ซ่ึงผูเรียนอาจจะไดรับการแจงลวงหนาผานอีเมลและ
สามารถสอบถามไดโดยอีเมลเชนกัน 
 2. การนําเสนอ (Presentations) เปนการนําเสนอดวยเวบ็ที่ทําขึ้นทั้งผูสอนและผูเรียน 
โดยนําเสนองานที่ได รับมอบหมาย จัดทําแบบสัมมนาหรือประชุม นําเสนอบนเว็บไซต หรือโดย
อีเมลหรือการเผยแพรในกลุม เปน กิจกรรมสื่อสารกันระหวางผูสอนและผูเรียน 
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 3. การอภิปรายปกติ (Formal Discussions) เปนการอภิปรายกันบนเว็บโดยการใชอีเมล 
และการประชมุสนทนา แบบกลุม ซ่ึงเปนเครื่องมือบนเวบ็ที่จัดเหมือนประชุมสัมมนา ซ่ึงเปนกลุม
สนทนาที่แสดงเปนรูปภาพแทนผูใช หรือแทนชื่อของผูใชก็ได 
 4. การใชคําถามโดยรอคําตอบ (Questioning) เปนการกําหนดคําถามขึ้นโดยผูสอนใช
คําถามนําและ ใหผูเรียน หาคําตอบ โดยคําตอบทีต่อบมาถาตรงกับคําถามที่กาํหนด ก็จะเปนการ
ปอนกลับ ไปยังผูเรียนเพ่ือการตอบสนอง และประเมินผล 
 5. การระดมสมอง (Brainstorms) เปนการออกแบบเพื่อใหเกิดการตอบสนองตอคําถาม 
โดยผูเรียนตองรวมหาคําตอบ กระตุนใหเกิดการอภิปรายภายในเวบ็จากคําถามที่กําหนดในกิจกรรม
เดียวกัน 
 6. การกําหนดสภาพงาน (Task Setting) เปนการกาํหนดกระบวนการในการทาํงานสง
ตามกิจกรรม ซ่ึงอาจจะ เปนรายงานหรือกลุมยอย ซ่ึงอยูในรูปของเว็บไซตหรืออีเมล 
 7. แบบฝกหัด (Class Quizzes) เปนการทดสอบผลทั้งชั้นเรียน หรือถามเพ่ือประเมินผล
ของการเรียน ซ่ึงสามารถ ทําไดหลายวิธี เชน เปนแบบตวัเลือก หรือคําถามสั้นๆ ที่จะมีการ
ปอนกลับตลอดเวลา และประเมินผลตาม วัตถุประสงค 
 8. การอภิปรายรายคูนอกระบบหรือการศึกษาเปนกลุม แบบการออกแบบพื้นทีข่องเว็บ
ชวยสอน ใหมีพ้ืนที่เฉพาะ สําหรับการพบปะสนทนาอยางไมเปนทางการ รายคูหรือกลุมนอก เหนือ
จากขั้นตอนปกติในการสอน ซ่ึงสามารถ ทําเปนสภากาแฟ หองสัมมนา หองพักผอน หองสมุด
 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนบนเวบ็ประสบความสาํเร็จ  ผูที่มีบทบาทสําคญัที่สุด คือ 
ครูผูสอน  โดยครูผูสอนจะตองทําใหรูปแบบการสอนนัน้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สงเสริมใหผูเรยีนมี
สวนรวมในการอภิปรายปญหา การแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูเรียนดวยกันเองและระหวางผูเรียน
กับผูสอนและเพื่อใหการเรียนการสอนบนเว็บประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งได  ครูจึงควร
มีบทบาทที่สําคัญดังน้ี  คือ 
 1. ความเปนครู (pedagogical) ผูสอนตองใหความสนใจตอการเรยีนของผูเรยีนซึ่งทํา
หนาที่ในฐานะที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการสอน(Facilitator)ผูสอนใชคําถามและทําการตรวจ
สนองของผูเรียนนํารูปแบบการสอนมโนทัศน (Concept) หลักการสอน (Principle) และทักษะใหกับ
ผูเรียน (Skill)   
 2. องคประกอบทางดานสังคม (Social) สรางความเปนกันเองกับผูเรียน สรางมนุษย
สัมพันธกัลปกบัผูเรียน ซ่ึงเปนการสรางความสัมพันธในกลุม การจัดกลุมอภิปราย  เสริมสรางความ
เปนนําหนึ่งใจเดียวในการทาํงานรวมกัน 
 3. องคประกอบทางดานการจัดการ (Managerial) เปนการบริหารจัดการเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานการเรียนการสอนออนไลนประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไวประกอบไป
ดวยการจัดการประชุม การอภิปรายผลการดําเนินงาน  ขั้นตอนการทํางาน  การตัดสินใจ การสราง
ปฏิสัมพันธ 
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 4. องคประกอบทางดานเทคนิคการดําเนินงาน (Technical) ผูสอนจะตองทําใหผูเรียน
รูสึกสะดวกสบายดวยระบบและซอฟตแวรที่หาและใชไดงาย การจัดการดานเทคนิคทีเ่หมาะสม
สําหรับครูผูสอน คือ การทําใหเทคโนโลยีใชไดงายและมีความสะดวกสบายแกผูเรียน  อันจะสงผล
ใหผูเรียนมีความสนใจใบบทเรียนมากขึน้  
 ในการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ  ครูผูสอนควรมีการเตรียมการสอนตามคําแนะนํา
ในการเตรียมการเรียนการสอนบนเวบ็ดังตอไปน้ี 
 1. มีจุดประสงคที่ชัดเจน  เพ่ือทําใหผูเรยีนมีความเชือ่ม่ันวาการเรียนออนไลนไมไดทําให
เสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน 
 2. ทําใหเกิดความยืดหยุนในการเรียนการสอนใหมากเทาที่จะทําได  เน่ืองจากผูเรียนแต
ละคนตางก็มีเหตุผลสวนตวัในการเขาเรียนไมเหมือนกัน  และผูสอนควรใหการสนับสนุนในเรื่องนี้
ดวย 
 3. กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวม  การใชรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายสามารถกระตุน
ผูเรียนใหมีสวนรวม  และมีการปฏิสัมพันธตอการอภิปรายกลุมเด็ก  การถกปญหา การโหวดเสียง  
การแลกเปลีย่นขาวสารขอมูลซ่ึงกันและกัน  
 4.  ไมควรใหงานมอบหมายที่มากเกินไป  การใหงานเปนกลุมจะเหมาะสมกวา   
 5. ทําใหสื่อการเรียนมีความสัมพันธกัน สรางคําถาม และกิจกรรมสาํหรับผูเรียนซึ่งตองให
มีความ   สัมพันธกับประสบการณของผูเรียน 
 6. การจัดเตรียมเวลาเรยีนสําหรับผูเรียนใหเหมาะสม 
 7. ควรใชครทูี่มีประสบการณในการสอน  ซ่ึงจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 8. ใหคําแนะนําในการปรับปรุงผลการเรยีนของผูเรียน 
 9. แนะนําบทเรียน  ควรประกอบดวยตารางเรียน สารบัญเน้ือหาการเรียนตารางกิจกรรม
ตางๆ  วัสดุสือ่การสอน  ขาวสารขอมูล รวมทั้งกระบวนการเรียนตางๆ ในวิชา 
 10. ใหเวลาผูเรียนอยางเพียงพอ ควรใหโอกาสกับผูเรียนในการศึกษาคุณลักษณะของ
ซอฟตแวรและใหเวลาที่เพียงพอสําหรับผูเริ่มตนการใชงามคอมพิวเตอรหรือ อินเตอรเน็ตกอนที่
ผูเรียนจะเริ่มตนการเรียนในบทเรียน 
 11.  ตรวจสอบการเรียนรูของผูเรียนโดยการใหงานมอบหมายหรือการบานผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
 12.  สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมเพ่ือนของผูเรียนโดยการกระตุนใหผูเรียนใช
อีเมลติดตอระหวางเพื่อนในการทํางานรวมกัน 
 13. ควรหลกีเลี่ยงการจดบันทึก  ในการนําความรูไปสูผูเรียนไมควรใหเน้ือหาที่มาก
เกินไป  ทําใหยากตอการอานและทําความเขาใจ  การหลีกเลีย่งการจดบันทึกทําไดโดยการสง
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เอกสารไปใหผูเรียนอานโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยการดาวนโหลดหรือการสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
การประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 
 กรอบการประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็จะเปนเครื่องมือที่ดี  ที่จะชวยให
ผูสอน  ผูออกแบบทราบวาการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ที่สรางควรจะเปนอยางไร  ขณะ
เด่ียวกันจะชวยใหสามารถพัฒนา ปรับปรุงการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บที่สรางใหมีระบบ
การเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลตอไป   
 ประเด็นดานการออกแบบการเรียนการสอน 
 1.  วัตถุประสงคของบทเรียนมีความชัดเจนและสามารถบรรลุไดหรือไม 
 2.  เน้ือหาบทเรียน  วัตถปุระสงคการเรียน  มีความเหมาะสมสําหรับการใชการออกแบบ
การเรียนการสอนบนเวบ็ในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  ปฏิสัมพันธในการเรียนการสอน 
  3.1  มีกิจกรรมที่กําหนดใหผูเรียนตองมีสวนรวม  มากกกวากิจกรรมเสริมที่ใหผูเรยีน
เลือกที่จะเขารวมหรือไมก็ได    
 3.2  ใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนในการตอบคําถามเสมอหรือไม 
 3.3 เปดชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูเรียนดวย
กันเองหลาย ๆ ชองทาง  ทั้งแบบสื่อสารพรอมกันในเวลาเดียวกันหรือแบบสื่อสารคนละชวงเวลา
หรือไม  
 4. บทเรียนมีการประยุกตความรู  และมีการใหแบบฝกหัดเพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนความคิด  
หรือทักษะ 
 5. ระบบสามารถบันทึกและติดตามการใชงานของผูเรียน  เพ่ือใชเปนขอมูลรวมในการ
ประเมินผลการเรียน 
 6.  มีการใชภาพ  ใชเกม  ใชคําถามเพื่อดึงความสนใจของผูเรียนหรือไม 
 7. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  สนับสนุนใหเกดิการแลกเปลีย่นความคดิเห็นในชั้น
เรียนเพียงพอหรือไม 
 8.  ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนในระดับที่เหมาะสม (Level of participation) 
 9.  กิจกรรมการเรียนการสอน  มีขอกําหนดเรื่องเวลาชัดเจนหรือไม ขอกําหนดนั้น
เหมาะสมกับผูเรียนและวิธกีารเรียนหรือไม 
 10.  มีการออกแบบและมีเครื่องมือรองรับการนําเสนอขอมูลและรายงานของผูเรียน
หรือไม (เชน หนาจอปอนรายงานความกาวหนา  หนาจอปอน Learning contracts) 
 11.  มีการออกแบบโดยคํานึงถึงความแตกตางของแบบการเรียนของผูเรียน (Learning 
styles) หรือไม 
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 12.  มีการออกแบบใหผูเรยีนใหผูเรียนสามารถจะเรียนตามความสามารถของแตละคน
หรือไม 
 13.  มีการออกแบบบทเรียนเพ่ือสนับสนนุผูสอนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
และใหขอมูลสถิติสําหรับเปนขอมูลในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม 
 14.  มีเอกสารประกอบการเรียนและสื่อตาง ๆ อยูในรูปแบบทีเ่หมาะสมที่ผูเรียนสามารถ
เรียกไปดูหรือเรียกไปใชงานไดตามความพรอมของเทคโนโลย ี
 
 ประเด็นดานเน้ือหาบนเวบ็ 
 15.  คุณภาพของเนื้อหาบทเรียน (มีความถูกตองหรือไม มีความนาสนใจหรือไม  
สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม  เหมาะสมกับวธิีการในการสงผานเนื้อหาหรือไม) 
 16.  เน้ือหาใชภาษาที่เขาใจไดงายและสื่อความหมายไดดี 
 
 ประเด็นดานการออกแบบเวบ็การศึกษา 
 17.  มีการออกแบบระบบนาํทาง  อยางดีหรือไม 
 18.  มีโครงสรางในการนําเสนอเนื้อหาที่คลายหรือใกลเคียงกับสื่อสิ่งพิมพหรือไม 
 19.  มีโครงสรางเว็บในการแสดงเนื้อหา  ไดเหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม 
 20.  โครงสรางของเว็บไซดไดรับการออกแบบอยางดีและสนับสนุนการเขาถึงเนื้อหาของ
ผูเรียนหรือไม 
 21.  สัญลักษณที่ใชในการแสดงกลุมเว็บหรือเครื่องมือตาง ๆ เขาใจไดงายและใช
เหมือนกันทุกตําแหนงหรือไม 
 22.  มีการเปดชองทางใหผูเรียนสามารถใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) หรือประเมินการ
เรียนการสอน (Evaluation)  เพ่ือเปนประโยชนในการพฒันาบทเรียนของผูสอนหรือไม 
 23.  มีการออกแบบจอภาพและวธิีการใชงานที่เขาใจไดงาย  ดูไดงายและสังเกตการ
เชื่อมโยงของเน้ือหาไดอยางชัดเจน 
 24.  ใชการเชือ่มโยงเพื่อสื่อความหมายเกีย่วกับความสมัพันธของเนื้อหาไดอยางชัดเจน
และเปนประโยชนตอความทําความเขาใจของบทเรียน 
 
 ประเด็นในดานเทคโนโลยีที่ใชการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บ 
 25.  ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายที่รองรับการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็มี
ความมั่นคง  และสามารถทาํงานตอเน่ืองไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไมหยุดชะงัก 
 26.  พัฒนาเว็บขึ้นดวยภาษาในการสรางเว็บที่ดีและเปนมาตรฐานใชไดกับโปรแกรม
แสดงเว็บ(Web browser) ที่เปนที่นิยมไดอยางไมมีปญหาและไมมีขอผิดพลาดในระหวางการทาํงาน 
(Coding error) 
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 27.  มีการใหความสนับสนนุในการใชงานทั้งฮารดแวรและซอฟทแวร  ตลอดการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน  
 28.  ผูเรียนและผูสอนมีเครือ่งคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่เหมาะสม  รวมทั้งมีการ
เชื่อมตอกับเครื่องแมขายบทเรียน (Web Server)  และระบบเครือขายอินเตอรเน็ตดวยความเรว็ที่
เหมาะสม 
 29.  มีระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัย  สามารถจําแนกผูสอนและผูเรียนแตละ
บุคคล  รวมทัง้ไมอนุญาตใหผูไมมีสิทธิเขารวมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะสงผลตอคุณภาพ
การเรียนการสอนได 
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ใบงานที่ 1 
เร่ืองนารูของการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 

กิจกรรม 
 
1.  นักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 5 คนและใหนักศึกษาเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุม   
2.   นักศึกษากําหนดที่ปรึกษาของกลุม 
3.  นักศึกษาในแตละกลุมรวมกันศึกษาความหมาย  ลักษณะสําคัญ  ขอดี-ขอจํากัดรูปแบบการ
ออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  จากอินเทอรเน็ตหรือผูเชี่ยวชาญ 
4.  นักศึกษาในแตละกลุมรวมกันสรุป ความหมาย  ลักษณะสําคัญ  ขอดี-ขอจํากัดรูปแบบของการ
ออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็   
5.  นักศึกษาในแตละกลุมนําขอสรุปที่ได  รวบรวมและจัดเก็บไวอยางเปนระบบทั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอร  USB Drive และบนเครือขายอินเทอรเน็ต    
6.  นักศึกษาในแตละกลุมจัดทําสรุปผลการสืบคนขอมูล  ซ่ึงจะประกอบดวยหัวขอที่สําคัญดังน้ี 
 6.1  สมาชิกในกลุมหรือทีม   
 6.2  ประเด็นหรือหัวขอที่ศกึษา 
 6.3  แหลงการเรียนรูและเวบ็ไซดในการสบืคนขอมูลหรอืที่ปรึกษากลุม   
 6.4  ขั้นตอนหรือลําดบัขั้นการสืบคนขอมูล   
 6.5  ผลของการสืบคนหรือการเรียนรู   
 6.6  นักศึกษาจัดสงผลการเรียนรูใหอาจารยผูสอนทางอินเทอรเน็ตโดยการใชจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
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ใบงานที่  2 
การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ 

กิจกรรมที่  1 
 

1.  นักศึกษากําหนดกลุมหรือทีม  โดยแบงกลุม ๆ ละ 5 คน 
2.  อาจารยแนะนําการทําใบงานที่ 2 ใหนักศึกษาไดทราบและมอบหมายใหนักศกึษาทําใบงานที่ 2  
3.  นักศึกษารวมกันกําหนดหัวขอหรือประเด็นที่จะนํามาออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ 
4.  นักศึกษากําหนดที่ปรึกษากลุม 
5.  นักศึกษารวมกันวางแผนการทํางาน  เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลเพ่ือออกแบบการเรียนการสอน  โดย
เริ่มจาก   
 5.1  กําหนดหัวขอที่ตองการศึกษา  โดยพิจารณาเปาหมายของการออกแบบการเรียนการ
สอนหรือพฤตกิรรมที่ตองการใหผูเรียนบรรล ุ
 5.2  สรางสถาปตยกรรมขอมูล  คือ  ใหนักศึกษาตั้งคาํถามวา  ขอมูลที่ตองการนั้นคือ
อะไร  ขอมูลน้ันอยูที่ใด  และนักศึกษาจะนําขอมูลน้ันมาไดอยางไร   
 5.3  เขียนโครงสรางของขอมูลอยางเปนระบบและขั้นตอนของการไดมาซึ่งขอมูลน้ัน 
6.  นักศึกษาดําเนินการสืบคนขอมูลหรือแสวงหาความรู  ตามโครงสรางของสถาปตยกรรมขอมูลที่
นักศึกษาไดออกแบบไว   ทั้งโดยการสืบคนดวยตนเอง  สอบถามจากผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือน ๆ โดยการ
ใชเทคนิควธิทีี่หลากหลาย  เชน  การสื่อสารดวยคําพูด  ดวยอินเทอรเน็ตหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส                                                                                                          
7.  นักศึกษานําขอมูลที่ไดจากการสืบคนหรือการแสวงหาความรู  มาบูรณาการและสรางเปน
ผลิตภัณฑความรูที่มีความสมบูรณ   
8.  นักศึกษาจัดเก็บขอมูลที่ไดอยางเปนระบบ  ที่งายตอการคนคืน   
  

กิจกรรมที่  2 
1.  นักศึกษารวมกันคนคืนและนําผลติภัณฑความรูที่ไดจากการสืบคน  สรุป  วิเคราะห  สังเคราะห
และบูรณาการจนเปนสารสนเทศ  มารวมกันพิจารณาภายในกลุมอีกครั้งหน่ึง     
2.  นักศึกษาสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานการปฏิบัตขิองกลุมในชัน้เรียน  โดยประเด็นที่นําเสนอจะ
ประกอบดวย  
       2.1  ประเด็นหรือหัวขอที่ตองการศกึษาหรือตองการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็   
 2.2  โครงสรางหรือสถาปตยกรรมขอมูลในการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็  
 2.3  เพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ  รวมกันแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ  
3.  นักศึกษานําผลิตภัณฑความรูทีศ่ึกษามาไดแสดงบนเว็บดวยโปรแกรมการเขียนเว็บเพจที่
นักศึกษาสามารถทําไดตามความพอใจ   
4.  นักศึกษาสงผลงานการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ตออาจารยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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ใบงานที่ 3 
การประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 

กิจกรรม 
 
1.  นักศึกษากําหนดกลุมหรือทีม  โดยแบงกลุม ๆ ละ 5 คน (กลุมเดิมใบงานที่ 2) 
2.  ประธานกลุมใหนักศึกษาเลือกการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บจากอินเทอรเน็ตหรืองาน
ของเพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนที่ไดนําเสนอไปแลวในใบงานที่ 2 กิจกรรมที่ 2 
3.  นักศึกษารวมกันวางแผนการทํางาน  กําหนดที่ปรึกษากลุมและแหลงการเรียนรู 
4.  นักศึกษาในแตละกลุมรวมกันประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ในประเด็นตาง ๆ 
ดังน้ี 
 4.1  ดานการออกแบบการเรียนการสอน 
 4.2  ดานเนื้อหาบทเรียน 
 4.3  ดานการออกแบบเว็บการศึกษา 
 4.4  ดานเทคโนโลยีที่ใชในการออกแบบการเรียนการสอน 
 4.5  นักศึกษานําเสนอการประเมินการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บในชั้นเรยีนและ
จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินการออกแบบการเรียนการสอนและนําเสนอผลการเรียนรู  สิ่งไดรับ
จากการประเมินการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ 
5.  นักศึกษาสงสรุปผลการประเมินการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บตออาจารยทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสและแบบบันทึกใบงาน  โดยสิ่งที่จะตองสงจะประกอบดวย 
 5.1  สมาชิกในกลุมหรือทีม   
 5.2  ชื่อเว็บหรือชื่อเรื่องการออกการเรียนการสอนบนเว็บที่กลุมประเมิน   
  5.3  ขั้นตอนหรอืลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 
      5.4  ผลของการประเมินหรือการเรียนรู   
  5.5  สรุปขอวิจารณและขอเสนอแนะจากกลุมอ่ืน ๆ  
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แบบประเมนิความรูเก่ียวกับการออกแบบการเรยีนการสอนบนเว็บ 
 
คําชี้แจง   
 1.  ผูประเมิน  ประเมินความรูเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนบนเวบ็ โดยทํา
เครื่องหมาย    ในชองคะแนนความสามารถที่ปรากฏใหเห็น   
 2.  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย    ในชองผลการประเมิน 
  

ความสามารถที่ปรากฏ 
ผลการ
ประเมิน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อกลุม 
สรุปไดถูกตอง 
และครบถวน 

 (3 = ดี) 

สรุปไดถูกตอง
แตยัง 

ไมครบถวน 
(2 = พอใช) 

สรุปยังไม
ถูกตอง แตมี
ความพยายาม 
(1 = ปรับปรุง) 

ผาน 
ไม
ผาน 

       

       

       

       

       

       
เกณฑการผาน  กลุมที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนความสามารถที่ปรากฏใหเห็นไมนอยกวา 
2 คะแนน 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม/สรุปผลการประเมิน  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
        
     ลงชื่อ  .....................................ผูประเมิน 
            (.....................................)  
          ........... / .............. /  .............. 
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แบบประเมนิทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
 

คําชี้แจง   
 1.  ผูประเมิน  ประเมินทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยระบุ
คะแนนลงในชองตามเกณฑที่กําหนด   
 2.  สรุปผลการประเมินโดยทําเครื่องหมาย    ในชองผลการประเมิน 
 

        
ลงชื่อ  ................................... ผูประเมิน 

          (.....................................)  
        ........... / .............. /  .............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมที ่ 
                          รายการประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 หมายเหตุ 

1. การแสวงหาความรู (3)          
2. การสรางผลิตภัณฑความรู (3)          
3. การจัดเก็บและการคนคนืความรู (3)          
4. การแลกเปลี่ยนความรูและการทํางานรวมกับผูอื่น (3)          
5. การบูรณาการความรู   (3)          
6. การสื่อสารกับบุคคลอ่ืน   (3)          
           รวมคะแนน   ( 18 )          

ผาน          
ผลการประเมนิ 

ไมผาน          
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เกณฑการประเมิน 

เกณฑการผาน  นักศึกษากลุมที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนในแตละรายการประเมินไมนอย
กวา 2 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
 

รายการประเมิน 3 คะแนน 
2 

คะแนน 
1 

คะแนน 
0 

คะแนน 
1. การแสวงหา
ความรู  

1. สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
และสืบคนเชือ่มโยงกับฐานขอมูลอ่ืน 
2. สืบคนขอมูลที่ตองการไดครบถวน 
3. อธิบายหรือบอกแหลงขอมูลที่ตองการได 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

2.การสราง
ผลิตภัณฑความรู  

1. นําขอมูลที่ไดจากการสืบคนมาสรางเปน
ความรูใหมได 
2. ขอมูลที่นํามาใชมีความถูกตองครบถวน 
3. นําเสนอขอมูลไดนาสนใจและใชภาษา
ถูกตองเหมาะสม 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

3.การจัดเก็บและ
การคนคืนความรู  

1. การจัดเก็บขอมูลมีความปลอดภัยและงาย
ตอการคนคืน 
2. จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
3. การจัดเก็บขอมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

4. การแลกเปลี่ยน
ความรูและการ
ทํางานรวมกับผูอื่น 

1. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือสารสนเทศกับ
บุคคลอื่น 
2. แบงปนและใชฐานขอมูลรวมกัน 
3. ปรึกษาและแกปญหารวมกัน 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

5. การบูรณาการ
ความรู    

1. แปลงขอมูลเปนสารสนเทศและนํามา
บูรณาการไดอยางเหมาะสม 
2. เชื่อมโยงและผสมผสานขอมูลอยางเปนระบบ 
3. มีการสรุปและเปรียบเทยีบขอมูล 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 

6. การสื่อสารกับ
บุคคลอื่น 

1. รับ-สงขอมูลสารสนเทศไดถูกตอง แมนยํา 
2. สนทนาซักถาม  สื่อสารกันภายในกลุม
และ/หรือระหวางกลุม 
3. รวมมือและชวยเหลือกันทั้งภายในกลุม
และ/หรือระหวางกลุม 

ขาด 
ขอ 3 

ขาด 
ขอ 2 
และ 3  

ขาด 
3 ขอ 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)   
 
คําชี้แจง  ครผููสอน/ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ของนักศึกษา  โดยการทําเครื่องหมาย      ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง 
 

สนใจ  ใฝรู
เกี่ยวกับไอซี
ที 

ฝกฝนและ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
การเรียน
สม่ําเสมอ 

สรางสรรค
ผลงานโดย
การใชไอซีที 
 

พยายาม
แกปญหาที่
เกิดขึ้น
ขณะใช
ไอซีที 

มีความ
มั่นใจใน
การใชไอซี
ที 

รวม
คะแนน 

พฤติกรรม 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 

1.                  
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
...............................                 
เกณฑการประเมิน   
 ใหคะแนน 2  มีการแสดงพฤติกรรมในระดับสูง 
 ใหคะแนน 1 มีการแสดงพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
 ใหคะแนน 0 มีการแสดงพฤติกรรมในระดับต่ํา 
          
      ลงชื่อ .................................ผูประเมิน 
             (................................)            
      วันที่.........เดือน................พ.ศ. ........... 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ - ชื่อสกุล   จันทิมา   แสงเลิศอุทัย 
วันเดือนปเกิด   1  กรกฎาคม  2512 
สถานที่เกิด   ตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน   444/11  ซ.ริมคลองชักพระ (วัดชางเหล็ก) แขวงคลองชักพระ   
    เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170    
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน นักวิชาการสถิติ   
สถานที่ทํางานปจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม   
 
ประวตัิการศึกษา 
      พ.ศ. 2522   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   
    จากโรงเรียนปยะวทิยาตลิง่ชัน  กรุงเทพมหานคร 
      พ.ศ. 2524   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
    จากโรงเรียนรังษีวิทยา  จังหวัดเชียงใหม 
      พ.ศ. 2527   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3     
    จากโรงเรียนพระหฤทัย  จังหวัดเชียงใหม 
      พ.ศ. 2530   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6     
    จากโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม 
       พ.ศ. 2537   วท.บ. (สถิตศิาสตร)   
    จากมหาวทิยาลัยรามคําแหง  กรุงเทพมหานคร 
       พ.ศ. 2545   ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)   
    จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพมหานคร 
       พ.ศ. 2550   กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร)   
    จากมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
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