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บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
ปริยัติธรรม จังหวัดลาปาง มีวัตถุ ประสงค์ 1. เพื่อศึกษาบริบทการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูโรงเรียนปริยัติธรรม จังหวัดลาปาง 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของครูโรงเรียนปริยั ติธรรม จังหวัดลาปาง 3. เพื่ อศึกษาผลการใช้ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ ายเพื่อส่งเสริมการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนปริยัติธรรม จังหวัดลาปาง กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ ในงานวิจัย ได้ แก่ ครูผ้ สู อนโรงเรียนปริยัติธรรม
จังหวัดลาปาง จานวน 8 โรงเรียน ที่มีความสนใจเข้ าร่วมโครงการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ 1) แบบสอบถามข้ อมูล
พื้นฐาน 2) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนปริยัติธรรม จังหวัด
ลาปาง และ 3) แบบประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)
ผลการวิจัย พบว่า
1. บริบทของการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมมี การปฏิบัติ หรือความเหมาะสมอยู่ ในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า การรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้ านบริบททั่วไป มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2. หลักสูตร มีองค์ประกอบ ดังนี้ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้ าง เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ ระยะเวลา สื่อและแหล่งเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล เอกสารประกอบหลักสูตร และการประเมินหลักสูตร โดยได้ พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 4 แผนกิจกรรม
ดังนี้ 1. ระบบการจัดการเรียนรู้ในห้ องเรียนบนเครือข่ าย 2. สื่อการสอนและเทคนิควิธีสอนบนเครือข่ าย 3. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และ 4. การทดลองการปฏิบัติการสอนนาเสนอผ่าน VDO ออนไลน์บนเครือข่าย ซึ่งนาหลักสูตรไปให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม
พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมสามารถนาไปใช้ ได้
3. ผลการนาหลักสูตรไปใช้ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ผู้เข้ าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการฯ สามารถพัฒนาการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ คิดเป็ นร้ อยละ 83.54 แสดงว่า ผู้เข้ าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ความเข้ าใจในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บน
เครือข่าย และสามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนได้ และผู้เข้ าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการฯ มีการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT Literacy) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23
คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Abstract
The purpose of this research were to study context of learning management based on the eDLTV network to enhance ICT Literacy
and communication, to develop training curriculum and to study the effects of using training curriculum in learning management based
on the eDLTV network. The sampling groups were teachers in 8 Prariyuttithum Schools, Lampang Province. The questionnaires, the
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training curriculum focusing on learning management based on the eDLTV network of teachers at Pariyattithum school in Lampang
province, and the ICT literacy assessment were used for the data collecting. The results of this research revealed that:
1) The overall context of learning management was at high level; the highest average scores was the learners’ knowledge in
technology information and communication while the lowest average scores was the learners’ general context.
2) The elements of training curriculum were principles, objectives, structure, contents, activities, time duration, materials and
learning sources and assessment and evaluation. The lesson plan conducted in 4 parts: 1) Learning management system on network, 2)
Instructional material and instructional method on network, 3) Writing lesson plan and 4) Implementing lesson plan through VDO
online. The curriculum validity was approved before the implementation.
3) The curriculum implementation through the training program indicated that the teachers’ ability in their lesson plan
development was at the percentage of 83.54. This indicated that the teachers gained more knowledge in their learning management
based on the eDLTV network and the teacher’ knowledge in technology information and communication was at high level (4.23).
Keywords: Curriculum Development, Learning Management on Network, ICT Literacy and Communication

บทนา
ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้พยายาม
เปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็ นให้ คณะครูร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy)
ให้ นักเรียนใช้ เป็ นเครื่องมือไป เรียนรู้สร้ างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ครูเป็ นผู้อานวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือ
การเข้ าถึ งองค์ ความรู้ผ่ านวิ ธีการต่ างๆ โดยเฉพาะผ่ า น
Technology ให้ เข้ าถึงความรู้ได้ อย่างรวดเร็วและกว้ างขวาง
น าความรู้ท่ีได้ มาแลกเปลี่ ยนกับเพื่ อนในห้ องเรียน เรี ยก
กระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียน
เป็ นศู นย์ กลาง (Student-Centered) (ส านั กบริ หารงานการ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ส านั ก งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้ นฐาน, ม.ป.ป.) องค์การยูเนสโก้ (UNESCO,
2008) ได้ กาหนดสมรรถภาพครู ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไว้ หลายประการ คือ 1) ต้ องเข้ าใจในนโยบาย
การศึกษา 2) มีความรู้ด้านหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล
มีกระบวนการสอนที่หลากหลาย 3) มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 4) มีความสามารถในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน และ 5) มีการพั ฒนาตนเองให้ เกิดความ
ก้ าวหน้ าในวิชาชีพอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้ องกับสานักงานพัฒนา
ครูและบุ คลากรทางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน (2553) ที่ได้
กาหนดสมรรถภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของสมรรถภาพครูระดับประเทศ
โดยตั วบ่ งชี้ สมรรถภาพ ได้ แก่ 1) การสร้ างและพั ฒ นา
หลักสูตร 2) มีความรู้และความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ 3) การจัดการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ 4) การ

ใช้ และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
และ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะสังเกตได้ ว่า
สมรรถภาพที่สาคัญนอกเหนือจากสมรรถภาพพื้นฐานของ
ครูน้ัน คือ สมรรถภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะ
เป็ นการเลื อกใช้ ส่ ือการเรี ย นรู้ การผลิ ต และสร้ างสรรค์
นวัตกรรมที่ส่ งเสริมการเรียนรู้ จาเป็ นต้ องเน้ นให้ มีและ
ให้ เป็ นมากกว่ าในอดี ต ซึ่ งสมรรถภาพด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารนั้น ประกอบด้ วย ความรู้ ทักษะ
และเจตคติ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่ ง สอดคล้ องกับ ผลการวิ จั ย ของ Kabilan (2004) ที่ ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการพั ฒนาครูเพื่ อไปสู่การเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านระบบเครือข่ ายคอมพิ วเตอร์ พบว่ า การที่ครูจะก้ าว
ไปสู่การเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์
นั้น ครูจะต้ องมีด้วยสมรรถภาพที่สาคัญ 5 ประการ คือ 1)
แรงจู งใจหรือเจตคติในการปฏิบั ติงาน 2) ความรู้ความ
เข้ าใจและทักษะด้ านเทคโนโลยี 3) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
4) การปฏิ สั มพั นธ์ กั บบุ คคลอื่ น และ 5) การตระหนั กถึ ง
ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก
ผลการวิ จั ย ดั งกล่ าวนั้ น สะท้ อนให้ เห็น ความส าคั ญ ของ
สมรรถภาพและการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผ้ ูสอน
ที่เป็ นแกนหลักสาคัญในการถ่ายทอดและบ่มเพาะความรู้
ให้ กับนักเรียน ปิ ยธันว์ เบญจเทพรัศมี (2555) กล่ าวว่ า
การจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนจาเป็ นต้ องครอบคลุมทั้ง
ด้ านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ครูผ้ สู อนจะต้ องมีสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรู้ท่เี หมาะสม มีความสามารถในการเลือก
และประยุกต์ใช้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ได้ เป็ นอย่ างดี
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ดังนั้น ครูจึงจาเป็ นที่จะต้ องมีสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information
Community Technology หรือ ICT) เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับ
ได้ เจริญก้ าวหน้ าไปอย่ างรวดเร็ว และมีบทบาทสาคัญใน
ด้ านต่างๆ อย่างกว้ างขวาง ทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
การบริการสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้ อม รวมทั้งด้ านการ
ศึกษา ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ระบุในหมวด 9 เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา มาตรา 64 รัฐต้ องส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตารา หนังสือทางวิชาการ
สื่อสิ่งพิ มพ์ อ่ ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษา
อื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้ มี
เงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้ แรงจูงใจแก่ผ้ ูผลิต และ
พั ฒนาเทคโนโลยีเพื่ อการศึกษาซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้ านการศึกษา เช่ น การจัดเก็บข้ อมูล และ
ประมวลผลฐานข้ อมูล โดยเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็ นที่
นิยมประยุกต์ใช้ ในปั จจุ บัน อาทิ ระบบสารสนเทศช่ วยใน
การเรียนการสอน การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การประชุม
ทางไกลระบบจอภาพ ระบบฐานข้ อมูลการศึกษา ทั้งนี้ การ
เรียนการสอนผ่านระบบ e-learning หรือที่เรียกว่ า eDLTV
กาลังได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเนื้อหาที่ใช้
ในการเรี ย นการสอน ตอบสนองต่ อความต้ องการของ
โรงเรียนที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่ างไกล ขาดแคลนครู โดย
ครูได้ ใช้ ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้ นักเรียนได้
ใช้ ทบทวนบทเรี ยนภายในโรงเรี ย นแบบ Off-line และ
เผยแพร่ แ บบ On-line ผ่ านทางอิน เทอร์ เน็ต ให้ แก่ ค รู
นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ ใช้ ประโยชน์ในการเรียนการ
สอน ซึ่ ง eDLTV เป็ นโครงการในพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในการน า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อการพั ฒ นา
ผู้ด้อยโอกาส โดยได้ รับความร่ วมมืออย่ างดีย่ิงจากมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม ซึ่ งเป็ นองค์กรนาในการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ ส่ อื อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ดาวเที ย มและเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต โดยการรวบรวม
เนื้อหาการสอนที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ และโทรทัศน์

การศึกษาทาง ไกลผ่ านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล
จังหวั ดประจวบคี รีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning (มู ลนิ ธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, 2558) เพื่ อตอบสนอง
ตรงต่อความต้ องการของโรงเรียนและครูผ้ สู อน
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ ตระหนักว่ า เนื้อหาแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ลงสู่การปฏิบัติจริงนอกจาก
ครูผ้ ู ส อนจะสามารถใช้ ระบบ e-learning ของการศึ กษา
ทางไกลผ่ านดาวเทียม หรือ eDLTV ได้ เลยทันทีท้ังแบบ
Off-line และแบบ On-line และครู ค วรจะน าเครื อ ข่ า ย
eDLTV มาจัดการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนการสอน สร้ าง
สื่อการเรียนการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ถือได้
ว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อกระบวนการเรียนการสอน
ในแง่ของการนาเทคโนโลยีมาใช้ กับการศึกษา โดยสื่อการ
เรียนการสอน ถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญต่อการสร้ างประสบการณ์
ให้ แก่ผ้ ูเรียน สื่อจะเป็ นตัวกลางหรือพาหะที่จะนาสารจาก
ผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ดังนั้น สื่อการเรียนการสอนจึงเป็ น
สิ่งจาเป็ นและเป็ นตัวกลางสาหรับกระบวนการเรียนการ
สอน ในอันที่จะทาให้ กระบวนการเรียนการสอนดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการเรียนการสอนให้ เข้ าสู่
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การพัฒนาครูเพื่อวางแผน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูสามารถเรียนรู้
วิธกี ารสร้ างสื่อการเรียนได้ อย่างหลากหลาย และเลือกใช้ ให้
เหมาะสมกับรายวิชาและผู้เรียน ซึ่งการฝึ กอบรมยังคงเป็ น
แนวทางหนึ่งเพื่อการพัฒนาคุณภาพครู แต่ปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง
ต้ องมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา ไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบการ
ฝึ กอบรมที่ต้องสนองความต้ องการ กล่าวได้ ว่าการฝึ กอบรม
ครู จัดเป็ นวิธีการที่ช่วยพั ฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ด้ าน
การจัดการเรียนการสอนของครูได้
จากการศึกษาข้ างต้ น พบว่า ในยุคสังคมแห่งความรู้น้ัน
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นทักษะที่มี
ความจาเป็ นต่อการดาเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็ นสาขาอาชีพใดๆ
ก็ควรมีความรู้ และความสามารถในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทั้งสิ้น กิดานั น ท์ มลิ ทอง (2548) การรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้ น จะต้ องมีความ
สามารถในการใช้ เทคโนโลยี ดิจิทัล เครื่องมือสื่อสาร และ
/หรื อ เครื อ ข่ ายคอมพิ วเตอร์ ในการเข้ าถึ งข้ อมู ล และ
สารสนเทศ (Access) การจัดการข้ อมูลและสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Manage) การประเมินเพื่อนาข้ อมูล
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สารสนเทศไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ (Evaluate) การพั ฒนา
หรือสร้ างสรรค์ความรู้ใหม่ (Developing New Understanding)
การติดต่อสื่อสารกับผู้อ่นื โดยใช้ เทคโนโลยี (Communicating
with Others) และการใช้ ไอซีทอี ย่างเหมาะสม (Using ICT
Appropriately) ซึ่งสอดคล้ องกับ Digital Transformation
(2007, p. 2) กล่ าวว่ า การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร คือ การใช้ ดจิ ิทลั เทคโนโลยี การใช้ เครื่องมือในการ
ติดต่ อสื่อสาร และ/หรือ การเชื่อมโยงเครื อข่ ายเพื่ อที่จะ
เข้ าถึงข้ อมูล จัดการข้ อมูล บูรณาการความรู้ ประเมินค่าสิ่ง
ที่ได้ รับ และการสร้ างสรรค์สารสนเทศ ในสังคมฐานความรู้
และการที่จะสอนให้ ผ้ ูเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่ างครอบคลุมนั้ น ครูผ้ ูสอนเป็ นส่วนสาคัญที่จะ
เป็ นแรงผลักดันในการพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดทักษะที่จาเป็ น
ดั งกล่ าว โดยครู ผ้ ู ส อนนั้ น จะต้ อ งมี ส มรรถภาพในการ
จัดการเรียนรู้ อัน ได้ แก่ การออกแบบการจั ดการเรียนรู้
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
บนเครือข่าย eDLTV สาหรับครูผ้ ูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม
จั ง หวั ด ล าปาง โดยคณะผู้ วิ จั ย เป็ นผู้ ให้ การอบรมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดกลุ่มฝึ กอบรม ตามหลักการ
ฝึ กอบรม และฝึ กอบรมตามสภาพความต้ องการของครู
และสถานศึ กษา เรียนรู้ด้ วยการปฏิบัติ จริ ง แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้ ารับการอบรม เรียนรู้ร่วมให้ เกิดมี
การนิเทศติดตามผลอย่ างต่อเนื่อง ปรึกษาหารือสะท้ อนผล
การปฏิบัติงานในลักษณะกัลยาณมิตร เพื่อให้ เกิดประโยชน์
โดยตรงต่ อครูผ้ ู สอนต่ อสถานศึ กษา และส่ งผลไปยั งการ
จัดการเรียนการสอนให้ เกิดประสิทธิภาพต่อไป
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3. เพื่อศึกษาผลการใช้ หลักสูตรการจัดการเรี ยนรู้บน
เครือข่ายเพื่ อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูโรงเรียนปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง
วิธีดาเนินการวิจยั

ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
บนเครื อ ข่ า ย เพื่ อส่ ง เสริ ม การรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารของครูโรงเรียนปริ ยัติธรรม จังหวัดลาปาง
ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิจัยตามรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ ในงานวิจัย คือ ครูผ้ ูสอนโรงเรียน
ปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง จานวน 8 โรงเรียน ประกอบด้ วย
โรงเรียนปริยัติวัดม่ อนจาศี ล อาเภอเมือง, โรงเรียนวิทิต
ธรรมคุณอุปถัมภ์ อาเภองาว, โรงเรียนแม่สกุ ศึกษา อาเภอ
แจ้ ห่ม, โรงเรียนแม่ทะปริยัตศิ ึกษา อาเภอแม่ทะ, โรงเรียน
บ้ านหม้ อศึกษา อาเภอห้ างฉัตร, โรงเรียนวัดพระแก้ วดอน
เต้ า อาเภอเมือง, โรงเรียนบ้ านใหม่วิทยา อาเภอวังเหนือ
และโรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุ สรณ์ อาเภอแม่ทะ จังหวัด
ลาปาง ที่สนใจเข้ าร่วมโครงการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1. แบบสอบถามข้ อมูลพื้นฐานตามโครงการการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ ายเพื่ อส่ งเสริมการ
รู้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารของครูโรงเรีย น
ปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง
2. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
ปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง
3. แบบประเมินผลการใช้ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
บนเครือข่ายเพื่ อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครูโรงเรียนปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทการจัดการเรียนรูบ้ นเครือข่าย
1. เพื่อศึกษาบริบทการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อ เพื่อส่งเสริมการรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ของครูโรงเรียนปริยตั ิธรรม จังหวัดลาปาง
โรงเรียนปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง
1. แบบสอบถามข้ อมูลพื้นฐานตามโครงการการพัฒนา
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ ายเพื่ อส่ งเสริมการ
เพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ รู้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารของครูโรงเรีย น
ครูโรงเรียนปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง
ปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง
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1.1 คณะผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ าย ส่งเสริมการรู้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ อน าไปจั ด การ
เรียนรู้บนเครือข่าย รวมถึงหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
การสร้ างแบบสอบถาม
1.2 คณะผู้วิจัยดาเนินการสร้ างแบบสอบถามข้ อมูล
พื้นฐานฯ เพื่อศึกษาบริบทในการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
ของครูโรงเรียนปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง เพื่อให้ ได้ ข้อมูล
พื้นฐานและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการออกแบบและสร้ าง
หลักสูตรฯ โดยสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไป สภาพการ
จัดการเรียนการสอน การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) และการนาการจัดการเรียนการสอนและการ
รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปจัดการเรียนรู้บน
เครือข่าย รวมถึงแนวทางในการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
ของครูโรงเรียนปริยัตธิ รรม
1.3 น าแบบสอบถามที่ จั ด ท าเสร็จ แล้ ว ไปให้
ผู้ เชี่ ยวชาญ จ านวน 5 ท่ าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้ เกณฑ์พิ จารณาจากค่ า
ดัชนี ความสอดคล้ อง (Index of Congruency: IOC) ซึ่ งพบว่ า
แบบประเมินทุกข้ อมีค่าดัชนีความสอดคล้ อง ตั้งแต่ 0.67
ขึ้นไป
1.4 น าแบบสอบถามที่ ผ่ านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ ว มาปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ เพื่ อนาไป
เก็บข้ อมูลกับกลุ่มเป้ าหมายต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 พัฒ นาหลัก สู ต รการจัด การเรี ยนรู บ้ น
เครื อข่ ายเพื่อส่ งเสริมการรู เ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครูโรงเรียนปริยตั ิธรรม จังหวัดลาปาง
2. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
ปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง
2.1 คณะผู้วิจัยนาข้ อมูลที่ศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มา
ศึ กษาบริ บ ทพื้ นฐานของโรงเรี ย นและความพร้ อ มของ
กลุ่มเป้ าหมายในการเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้และการรู้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อน ามาพั ฒ นา
หลักสูตรให้ สอดคล้ องกับบริบทและทรัพยากรของโรงเรียน
ที่มอี ยู่
2.2 คณะผู้วิจัยศึกษาข้ อมูลพื้ นฐาน เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพั ฒนาหลักสูตร รวมถึงบริบท

แนวทางและความต้ องการในการจั ด การเรี ย นรู้ ของครู
โรงเรียนปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง
2.3 คณะผู้วิจัยได้ ทาการสังเคราะห์ องค์ประกอบ
หลั ก สู ต รของนั ก การศึ ก ษา เพื่ อน ามาจั ด ท าโครงร่ า ง
หลักสูตร พร้ อมศึกษาเอกสาร หนังสือ ตารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ อง พิจารณาร่วมกับบริบทของการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนปริยัติธรรม จังหวัดลาปาง โดยกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้บนเครือข่าย eDLTV คือ การฝึ กอบรมตาม
สภาพความต้ องการของครูและสถานศึกษา เรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ างผู้เข้ ารับการ
อบรม เรี ย นรู้ ร่ ว มให้ เกิ ด มี ก ารนิ เทศติ ด ตามผลอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.4 กาหนดเอกสารประกอบหลักสูตร ประกอบด้ วย
2.4.1 คู่มอื การใช้ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
บนเครือข่ายเพื่ อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครูโรงเรียนปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง
2.4.2 แผนการจัดกิจกรรมการอบรม
2.5 น าหลั ก สู ต รและคู่ มื อ การใช้ หลั ก สู ต รมา
ตรวจสอบความสอดคล้ องของหลั กสูต รโดยผู้ เชี่ ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน โดยเป็ นผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.
ด้ านหลักสูตร จานวน 1 ท่าน 2. ด้ านการวัดและประเมินผล
จ านวน 1 ท่ า น 3. ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษา จานวน 1 ท่าน
2.6 ปรับปรุงหลั กสูตรตามข้ อเสนอแนะที่ได้ รับ
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
2.7 นาหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ วนาไปใช้ โดยการ
จัดการเรียนรู้ให้ กบั ครูผ้ สู อนโรงเรียนปริยัตธิ รรมในจังหวัด
ลาปาง
ขั้นตอนที่ 3 ศึ ก ษาผลการใช้ห ลัก สู ต รการจั ด การ
เรียนรูบ้ นเครือข่ายเพือ่ ส่งเสริมการรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของครูโรงเรียนปริยตั ิธรรม จังหวัดลาปาง
3. แบบประเมินผลการใช้ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
บนเครือข่ายเพื่ อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครูโรงเรียนปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง
คณะผู้วิจัยได้ ดาเนินการสร้ างแบบประเมินผลการ
ใช้ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการ
รู้เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารของครู โรงเรี ย น
ปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง ตามขั้นตอน ดังนี้
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3.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับการสร้ างแบบประเมินผลการใช้ หลักสูตรฯ
3.2 สร้ างแบบประเมินผลการใช้ หลักสูตรฯ โดย
ประเมินเกี่ยวกับผลจากการใช้ หลักสูตรฯ ครูผ้ สู อนสามารถ
จั ด การเรี ยนรู้บนเครื อข่ ายฯ โดยประเมิ น จากการเขีย น
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนา eDLTV มาบูรณาการ
การเรียนการสอนในห้ องเรียนได้ และสามารถนาไปใช้ ใน
การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารของครู ผ้ ู สอนอี ก ด้ วย โดยประเมิ น ให้
ครอบคลุม 5 ทักษะ ประกอบด้ วย ประกอบด้ วย 1. การ
เข้ าถึงข้ อมูล (Access) 2. การจัดเก็บข้ อมูล (Manage) 3.
การบูรณาการ (Integrate) 4. การประเมิน (Evaluate) 5.
การสร้ างสรรค์ (Create)
3.3 น าแบบประเมิ น ที่ จั ด ท าเสร็ จ แล้ ว ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้ เกณฑ์พิ จารณาจากค่ า
ดั ช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of Congruency: IOC) ซึ่ ง
พบว่า แบบประเมินทุกข้ อมีค่าดัชนีความสอดคล้ อง ตั้งแต่
0.67 ขึ้นไป
3.4 น าแบบประเมิ น ที่ ผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผู้ เชี่ ยวชาญ แล้ ว มาปรั บ ปรุ ง ตามข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ และนาไปประเมินผลการใช้ หลักสูตรฯ
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อ
ส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู
โรงเรียนปริยัติธรรม จังหวัดลาปาง มีขอบเขตด้ านเนื้อหา
ดังนี้
1. ข้ อมูลพื้นฐานบริบทการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
เพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ครูโรงเรียนปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง
2. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
ปริ ยั ติ ธรรม จั งหวั ดล าปาง ของครูโรงเรียนปริ ยั ติ ธรรม
จังหวัดลาปาง ประกอบด้ วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาข้ อมูล
พื้นฐาน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบการพัฒนา
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หลักสูตร 2) กาหนดหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้ าง เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนรู้ ระยะเวลาในการใช้ หลักสูตร สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 3) การนาหลักสูตร
ไปใช้ และ 4) กาหนดการวัดผลและประเมินผล โดยประเด็น
ดั งกล่ าวได้ มากจากการสังเคราะห์ เอกสารและงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหลักสูตร
3. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายและ
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารของครูผ้ ู สอน
อีกด้ วย โดยประเมินให้ ครอบคลุม 5 ทักษะ ประกอบด้ วย
ทักษะด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล ทักษะด้ านการจัดการกับข้ อมูล
ทัก ษะด้ านการบู ร ณาการ ทั กษะด้ านการประเมิ น และ
ทักษะด้ านการสร้ างสรรค์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน
การวิจัย ดังนี้
1. ศึ กษาข้อมู ลพื้ นฐาน สภาพปั จจุ บ ัน และความ
ต้องการของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูบ้ นเครือข่าย
1.1 คณะผู้วิจัยจัดประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการ
เพื่อวางแผนร่วมกันระหว่างครูผ้ ูสอนและผู้บริหาร โรงเรียน
ปริยัตธิ รรม
1.2 คณะผู้วิจัยรวบรวมข้ อมูลสภาพปั จจุบัน และ
ความต้ องการของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
และความต้ องการของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
ครูเพื่ อสร้ างสื่ออิเล็กทรอนิ กส์บนเครือข่ าย โดยใช้ แบบ
สอบถามฯ ผู้ท่ีเกี่ยวข้ องเพื่ อออกแบบและสร้ างหลักสูตร
ฝึ กอบรมครูผ้ สู อนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
1.3 คณะผู้วิจัยรวบรวมข้ อมูลจากการศึกษาข้ อมูล
พื้ นฐานเกี่ยวกับการสร้ างและพั ฒ นาหลั กสูตรฝึ กอบรม
การจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย และทักษะการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2. พัฒนาหลักสู ตรการจัดการเรี ยนรู บ้ นเครื อข่ าย
เพือ่ ส่งเสริมการรู เ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ของครูโรงเรียนปริยตั ิธรรม จังหวัดลาปาง
2.1 จัดประชุมระหว่างคณะผู้วิจัยเพื่อนาผลข้ อมูล
พื้นฐาน สภาพปั จจุ บันและความต้ องการ แนวทางในการ
จั ด การเรี ย นรู้ บนเครื อ ข่ า ยของครู ผ้ ู สอน มาวิ เคราะห์
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องค์ ป ระกอบเพื่ อพั ฒ นาหลั กสูต รการจั ด การเรี ย นรู้บน
เครือข่ายฯ
2.2 คณะผู้วิจัยพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
บนเครือข่ายเพื่ อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารของครู โรงเรี ย นปริ ยั ติ ธ รรม จั ง หวั ด ล าปาง
พร้ อมทั้งจัดทาคู่มอื ประกอบ
2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บน
เครือข่ายให้ กบั ครูผ้ ูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม จังหวัดลาปาง
ตามวันและเวลาที่กาหนดร่วมกัน
2.4 สอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ ารับการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารต่อหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ
3. ติ ดตามผลการใช้หลักสู ตรการจัดการเรียนรูบ้ น
เครือข่ ายเพื่อส่งเสริมการรู เ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารของครูโรงเรียนปริยตั ิธรรม จังหวัดลาปาง
3.1 คณะผู้ วิจั ยติด ตามผลการจัด การเรียนรู้บน
เครือข่ายเพื่ อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูโรงเรียนปริยัติธรรม จังหวัดลาปาง ของครู
แต่ละโรงเรียน โดยการติดตามการจัดการเรียนการสอนที่
โรงเรียน พร้ อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ ข้อเสนอแนะ
ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้ กระบวนการจัดการความรู้
3.2 ประเมินผลการนาหลักสูตรไปใช้ กบั ครูผ้ ูสอน
โดยใช้ แบบประเมินการใช้ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บน
เครือข่ายเพื่ อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูโรงเรี ย นปริ ยั ติ ธรรม จั งหวั ด ล าปาง เพื่ อ
ประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ทักษะ
ประกอบด้ วย ทักษะด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล ทักษะด้ านการ
จัดการกับข้ อมูล ทักษะด้ านการ บูรณาการ ทักษะด้ านการ
ประเมิน และทักษะด้ านการสร้ างสรรค์
4. ประเมินผลความสาเร็จของโครงการวิจัย สรุปผล
การดาเนินงาน และสรุปบทเรียนร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัย
และครูผ้ สู อน

สรุปผลการศึกษา
ผู้ วิ จั ยได้ ศึ ก ษาบริ บ ทพื้ นฐานของครูผ้ ู สอนเกี่ยวกั บ
สภาพการจั ด การเรี ย นรู้ จากการตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา
1. บริ บ ทการจั ด การเรี ย นรู ้บ นเครื อ ข่ า ยของครู
โรงเรียนปริยตั ิธรรม จังหวัดลาปาง แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
เกี่ยวกับการการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายของครูโรงเรียน
ปริ ยั ติ ธรรม และตอนที่ 3 แนวการจั ด การเรี ย นรู้โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ผลข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็ น
เพศชาย จานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.00 และเป็ น
เพศหญิ ง จานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ด้ านอายุ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 30-39 ปี จานวน 10
คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.66 ด้ านประสบการณ์การสอนต่ากว่า
5 ปี จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.66 ด้ านระดับที่สอน
สอนในระดั บมั ธยมศึ กษา จ านวน 16 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
66.66 ด้ านกลุ่มสาระที่ปฏิบตั ิการสอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.83 ด้ านสังกัดโรงเรียน
บ้ านใหม่ วิ ทยาและแม่ ทะปริ ยั ติ ศึ กษาโรงเรี ย น จ านวน
โรงเรียนละ 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.66
2. บริบทเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูบ้ นเครือข่ายของ
ครู โรงเรี ย นปริ ย ัติ ธ รรม แสดงผลการสอบถามข้ อมู ล
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
เพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ครูโรงเรียนปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 บริบทเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายของครูโรงเรียนปริยัติธรรม
ที่

1
2

รายการ
ด้านบริบททัว่ ไป
โรงเรียนมีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ งานได้ เพียงพอต่อสัดส่วน
ของนักเรียนในโรงเรียน
โรงเรียนมีโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ ในการเรียนการสอนในเครื่องคอมพิวเตอร์

(n = 24)
3.04

S.D
(n = 24)
0.85

2.78

0.88

ปานกลาง

3.09

0.74

ปานกลาง

X

ระดับการปฏิบตั ิ
ปานกลาง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ที่
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22

รายการ
ด้านบริบททัว่ ไป
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนครอบคลุม รวดเร็วในการเข้ าถึงข้ อมูล
ความสะดวกในการใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้ นข้ อมูลต่างๆ
การมอบหมายงานให้ นักเรียนใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียน
ด้านการจัดการเรียนรู ้
ท่านได้ ศกึ ษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายวิชาที่สอน
ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่านวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบและตามลาดับขั้นอย่างชัดเจน
ท่านเลือกใช้ วิธกี ารจัดการเรียนรู้ท่แี ปลกใหม่และเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ท่านใช้ หลักจิตวิทยาแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน
ท่านมักสร้ างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ เอื้อต่อการเรียนรู้และสนุกสนาน
ท่านทาการประเมินการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
ด้านการรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ท่านมีความรู้ความเข้ าใจในวิธกี ารและมีความสามารถเข้ าถึงข้ อมูล
และค้ นคืนข้ อมูลสารสนเทศได้
ท่านมีความสามารถประยุกต์จัดหมวดหมู่ข้อมูล หรือจัดกระทากับข้ อมูล
อย่างเป็ นระบบ
ท่านมีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับสารสนเทศ สรุป เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของข้ อมูลที่มีความซับซ้ อนได้
ท่านสามารถตัดสินใจและเลือกข้ อมูลสารสนเทศไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่านมีความสามารถในการสร้ างสารสนเทศ โดยการประยุกต์ ออกแบบ
สร้ างสรรค์ หรือเขียนสารสนเทศขึ้นมาใหม่
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เพือ่ การเรียนการสอนในโรงเรียน
ท่านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ เว็บการสอน WBI
(Web-based Instruction) ในชั้นเรียน
ท่านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ การเรียนอิเล็กทรอนิกส์
หรือ e-Learning ในชั้นเรียน
ท่านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม
eDLTV ในชั้นเรียน
ท่านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ โทรทัศน์ครูในชั้นเรียน
ท่านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
ในรูปแบบอื่นๆ ดังนี้ SAS, Software ประยุกต์ เป็ นต้ น
การจัดการเรียนรูบ้ นเครือข่าย
ท่านได้ รับการอบรมการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ
เช่น เว็บการสอน (WBI) การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) eDLTV
โทรทัศน์ครู เป็ นต้ น

(n = 24)
3.04
2.95
3.26
3.14
4.13

S.D
(n = 24)
0.85
0.76
0.92
0.96
0.78

4.08

0.84

มาก

4.44
4.21

0.65
0.71

มาก
มาก

4.02

0.83

มาก

3.97
4.08
4.15

0.96
0.70
0.78

มาก
มาก
มาก

4.51

0.79

มากที่สดุ

4.11

0.86

มาก

4.32

0.67

มาก

3.98

0.76

มาก

3.84

0.82

มาก

3.17

0.89

ปานกลาง

2.84

0.98

น้ อย

3.87

0.92

มาก

3.43

0.86

ปานกลาง

3.65

0.86

มาก

2.04

0.81

น้ อยที่สดุ

3.61

0.88

มาก

3.67

0.82

มาก

X

ระดับการปฏิบตั ิ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ที่
23
24
25
26
27

ท่านนาความรู้ท่ไี ด้ จากการอบรมมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
ท่านใช้ วิธสี อนใหม่ๆ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญร่วมกับการจัดการเรียนรู้
บนเครือข่าย
ท่านมักมีแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บนเครือข่าย
ท่านจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้ เอื้อต่อการเรียนรู้
เพื่อให้ ผ้ เู รียนเกิดความสนุกสนานเมื่อเรียนรู้บนเครือข่าย
ท่านทาการประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนเมื่อเรียนผ่าน
การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ท่านใช้ ในกิจกรรมการเรียนรู้
เฉลีย่ รวมทั้งสิ้ น

จากตารางที่ 1 พบว่ า บริ บ ทเกี่ ยวกั บการจั ดการ
เรี ยนรู้บนเครื อข่ ายของครูโรงเรี ยนปริ ยั ติ ธรรม จั งหวั ด
ลาปาง พบว่ า ภาพรวม 5 ด้ าน อยู่ ในระดับมาก ค่ าเฉลี่ย
3.62 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ านบริ บททั่วไป
ภาพรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง ค่ าเฉลี่ ย 3.04 ด้ านการ
จัดการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ค่ าเฉลี่ย 4.13 ด้ าน
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ภาพรวม
อยู่ ในระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย 4.15 ด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.17 และ
ด้ านการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.61
3. ผลการพัฒ นาหลัก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู ้บ น
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมการรู เ้ ทคโนโลยี คณะผู้วิจัยศึกษา
ข้ อมูลพื้นฐาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
หลักสูตรโดยพัฒนาบนกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
ของไทเลอร์ ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้ วย 1.
ความเป็ นมาและความสาคัญของหลักสูตร 2. เป้ าหมายของ

(n = 24)

S.D
(n = 24)

ระดับการปฏิบตั ิ

4.35

0.86

มาก

3.71

0.79

มาก

3.73

0.96

มาก

3.39

0.94

ปานกลาง

3.17

0.83

ปานกลาง

3.62

0.84

มาก

X

รายการ

หลั กสูต ร 3. หลั กการของหลั กสูตร 4. จุ ด มุ่ งหมายของ
หลักสูตร 5. โครงสร้ างเนื้อหาหลักสูตร/จานวนชั่ วโมง 6.
สื่อ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนและแหล่ งเรียนรู้ 7. การ
วัดและประเมินผลการด าเนิ นงานตามหลักสูตร และ 8.
เกณฑ์การผ่านหลักสูตร นอกจากนี้ผ้ ูวิจัยได้ พัฒนาเอกสาร
ประกอบหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ประกอบด้ วย คู่ มื อ อาจารย์ มี
องค์ประกอบ ดังนี้ คาชี้แจงสาหรับอาจารย์ จุดมุ่งหมายของ
หลั กสูต ร และผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาแผนการจั ด กิจกรรมการ
เรียนรู้ จานวน 4 แผนกิจกรรม ดังนี้ 1. ระบบการจัดการ
เรียนรู้ในห้ องเรียนบนเครือข่ าย 3 ชั่วโมง 2. สื่อการสอน
และเทคนิ ควิ ธีสอนบนเครื อข่ าย 3 ชั่ วโมง 3. การเขีย น
แผนการจัดการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง และ 4. การทดลองการ
ปฏิบั ติการสอนน าเสนอผ่ าน VDO ออนไลน์ บนเครือข่ าย
จานวน 3 ชั่วโมง เมื่อพัฒนาหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตรเรียบร้ อยแล้ วก็นาส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
เพื่ อประเมิ น หาความเหมาะสมสอดคล้ องของหลั กสูต ร
และเอกสารประกอบหลักสูตร พร้ อมทาการปรับแก้ ตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยี
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4. ผลการศึกษาผลการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู ้ เรียนการสอนในโรงเรียนปริยัติธรรม จังหวัดลาปาง โดยมี
บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการรู ้ คณะผู้วิจัยได้ ประเมินผล ผู้เข้ าร่วมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 13 คน โดย
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมนาไปใช้ จัดการ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ จากการเข้ าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
สาหรับครูผ้ สู อนโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดลาปาง
ลาดับ
คะแนน (50)
ร้อยละ
1
40
80.00
2
43
86.00
3
38
76.00
4
39
78.00
5
45
90.00
6
44
88.00
7
41
82.00
8
40
80.00
9
45
90.00
10
42
84.00
11
46
92.00
12
38
76.00
13
42
84.00
เฉลีย่
41.77
83.54

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผู้ เข้ ารั บ การอบรมเชิ ง กาหนดไว้ คิดเป็ นร้ อยละ 83.54 ซึ่งเกินเกณฑ์ท่กี าหนดไว้
ปฏิ บั ติ ก ารฯ สามารถพั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี ร้ อยละ 75 แสดงว่ า ผู้เข้ ารับการอบรมมีความเข้ าใจและ
ค่าเฉลี่ย 41.77 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนนตามเกณฑ์ท่ี สามารถนาแผนไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้ ต่อไป
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
การเข้าถึงข้อมู ล (Access)
ท่านมีความเข้ าใจวิธกี ารออกแบบการจัดการเรียนรู้
ท่านสามารถสืบค้ นข้ อมูลตามคา หรือข้ อความ เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้จาก
แหล่งข้ อมูลต่างๆ ได้
ท่านสามารถถ่ายโอนหรือคัดลอกข้ อมูลมาใช้ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
การจัดการกับข้อมูล (Manage)
ท่านสามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อใช้ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ อย่างเป็ น
ระบบ
ท่านสามารถประยุกต์และจัดกระทากับข้ อมูลสาหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ได้ อย่างเหมาะสม
การบูรณาการ (Integrate)
ท่านสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีสอนที่นามาใช้ ประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้
ท่านสามารถสรุปข้ อมูลสารสนเทศเพื่อนามาประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้

(n = 12)
4.25
4.08

S.D
(n = 12)
0.77
0.79

4.33

0.78

มาก

4.33
4.13

0.78
0.68

มาก
มาก

4.08

0.67

มาก

4.17

0.72

มาก

4.08
4.17
4.17

0.65
0.72
0.72

มาก
มาก
มาก

X

ความหมาย
มาก
มาก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ที่
8

9
10
11
12
13
14
15
16

ท่านสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้ อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ ในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนได้
การประเมิน (Evaluate)
ท่านสามารถเลือกสารสนเทศ (เนื้อหา ภาพ เสียง วิดีโอ) เพื่อนามาใช้ ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้
ท่านสามารถตัดสินใจเลือกวิธสี อนที่หลากหลายเพื่อนามาใช้ ในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ได้
ท่านสามารถนาข้ อมูลสารสนเทศไปใช้ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ อย่าง
เหมาะสม
ข้ อมูลสารสนเทศที่นามาใช้ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็ นสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
การสร้างสรรค์ (Create)
ท่านสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้
ท่านสามารถนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
ท่านสามารถสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการร่วมกันกับรายวิชาที่สอน
ท่านสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ไี ด้ รับให้ แก่เพื่อนร่วมงานได้
รวม

จากตารางที่ 3 พบว่ า ผู้ เข้ าร่ วมการอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการฯ มีการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Literacy) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23
อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บน
เครื อ ข่ า ยเพื่ อส่ ง เสริ ม การรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อสารของครู โรงเรี ย นปริ ยั ติ ธ รรม จั ง หวั ด ล าปาง
คณะผู้วิจัยได้ อภิปรายผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การบริบทการจัดการเรียนรู บ้ นเครือข่ าย
เพือ่ ส่งเสริมการรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ของครูโรงเรียนปริยตั ิธรรม จังหวัดลาปาง
จากการศึกษาบริบทการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อ
สอบถามข้ อมูลพื้นฐานของโรงเรียนปริยัติธรรม สรุปได้ ว่า
ในภาพรวมบริบทของการจัดการเรียนรู้ มีการปฏิบัติหรือ
ความเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มากมี ค่ า เฉลี่ ย 3.62 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีการปฏิบัติหรือความ
เหมาะสมที่มี ค่ าเฉลี่ ย สูงที่สุด คือ ด้ านการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) มี ค่ าเฉลี่ ย 4.15 ซึ่ ง

(n = 12)

S.D
(n = 12)

ความหมาย

3.92

0.51

มาก

4.31

0.61

มาก

4.25

0.62

มาก

4.50

0.67

มาก

4.17

0.58

มาก

4.17

0.58

มาก

4.33
4.33
4.33
4.25
4.42
4.23

0.63
0.65
0.65
0.62
0.67
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

X

รายการ

แสดงให้ เห็ น ว่ า การที่ ค รูผ้ ู สอนในโรงเรี ย นปริ ยั ติ ธรรม
มี การปฏิบั ติ ห รื อความเหมาะสมในด้ านการู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร อาจเป็ นเพราะในปั จ จุ บั น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ เข้ ามามี บทบาทในการจั ด การ
เรียนรู้มากยิ่ งขึ้น การเข้ าถึงหรือค้ นหาข้ อมู ลสารสนเทศ
เป็ นไปได้ ง่ ายโดยมี อิน เทอร์ เน็ต และเทคโนโลยี ท่ ีใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน นามาปรับใช้ ในการจัดการเรียนรู้
นอกจากนั้ น ครู ผ้ ู ส อนโรงเรี ย นปริ ยั ติ ธรรม จั งหวั ด
ลาปาง ยังมีความเห็นว่ า แนวทางในการจัดการเรียนรู้บน
เครือข่ายจะช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ควร
ใช้ เทคนิ ค การสอนที่ ห ลากหลาย ใช้ การเรี ยนรู้ท างไกล
eDLTV และสื่อการเรียนการสอนจากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้
ผู้เรียนได้ เห็นรูปแบบเสมือนจริง และกระตุ้นให้ เกิดความ
สนใจและพัฒนาให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรียนรู้
ตอนที่ 2 พัฒ นาหลัก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู ้บ น
เครื อข่ ายเพื่อส่ งเสริมการรู เ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครูโรงเรียนปริยตั ิธรรม จังหวัดลาปาง
จากการศึกษาบริบทการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ จึง
ได้ นาข้ อมูลพื้ นฐาน ประกอบด้ วย ข้ อมูลด้ านบริบททั่วไป
ข้ อมู ลด้ านการจัดการเรียนรู้ ข้ อมู ลด้ านการรู้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ข้ อมูลด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนการสอนใน
โรงเรียน และข้ อมูลด้ านการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายรวมถึง
การศึกษาเอกสาร หนังสือ ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แล้ วน ามาวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สามารถสรุปผลโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. ความเป็ นมา
และความสาคัญของหลักสูตร 2. เป้ าหมายของหลักสูตร
3. หลักการของหลักสูตร 4. จุ ดมุ่งหมายของหลักสูตร 5.
โครงสร้ างเนื้อหาหลักสูตร/จานวนชั่วโมง 6. สื่อ อุปกรณ์
ในการเรี ย นการสอนและแหล่ ง เรี ย นรู้ 7. การวั ด และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามหลักสูตร และ 8. เกณฑ์การ
ผ่ านหลั กสูต ร และน าหลั กสูต ร พร้ อมเอกสารประกอบ
หลักสูตร ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม พบว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ ได้
ซึ่งในการพั ฒ นาหลักสูตรนั้ น ผู้พั ฒ นาหลั กสูตรต้ อง
ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทั้งวิเคราะห์
องค์ประกอบจากข้ อมูลพื้นฐานหรือบริบทของแหล่งที่จะนา
หลักสูตรไปใช้ ให้ ตรงกับกลุ่ มเป้ าหมายและเกิดประโยชน์
สูงสุด ดังที่ ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ (2545) กล่าวว่า การพัฒนา
หลักสูตรว่ า คือ กระบวนการการวางแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกประเภท เพื่ อให้ นั กเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามจุ ดประสงค์ท่ีกาหนด โดยมีการวางแผนประเมินผล
เพื่อให้ ทราบแน่ ชัดว่ า การเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนนั้น
บรรลุจุดประสงค์จริงหรือไม่ ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตร
ต้ องครอบคลุมหรือมีความเกี่ยวข้ องและสัมพันธ์กันอย่ าง
เป็ นระบบ มี ค วามสอดคล้ องกัน อย่ างเหมาะสม จึ งจะ
สามารถท าให้ การน าหลั ก สู ต รไปใช้ บรรลุ ผ ลตรงตาม
วัตถุประสงค์
ตอนที่ 3 ผลการใช้ห ลักสู ตรการจัด การเรี ยนรู บ้ น
เครื อข่ ายเพื่อส่ งเสริมการรู เ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครูโรงเรียนปริยตั ิธรรม จังหวัดลาปาง
ผลการนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ ไป
ใช้ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
บนเครือข่ายเพื่ อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครูโรงเรียนปริยัตธิ รรม จังหวัดลาปาง พบว่า
หลั งจากอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การฯ ครูผ้ ู สอนสามารถพั ฒ นา
แผนการจัดการเรียนรู้ได้ สอดคล้ องกับมาตรฐานตัวชี้วัด
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ของหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 สอดคล้ องกับ
ระดับชั้นและรายวิชา ในการจัดการเรียนรู้ เห็นได้ จากการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย พบว่า ผู้เข้ าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ ากับ 41.77 จากคะแนนเต็ม
50 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 83.54 ซึ่งเกินเกณฑ์ท่กี าหนด
ไว้ ร้อยละ 75 แสดงว่ า ผู้ เข้ ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้ าใจในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย และ
จะนาไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนต่ อไป ดังที่
อาภาพร สิงหราช (2556) ได้ ศึ กษางานวิจั ย เรื่ อง การ
พั ฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม “การส่งเสริมความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ของ
ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” และจากการนาหลักสูตร
ไปใช้ พบว่ า ครูมี คะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์มีคะแนน
เฉลี่ย 51.02 (คะแนนเต็ม 60) คิดเป็ นร้ อยละ 85.03 สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีกาหนด (ร้ อยละ 75) อย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ .05
นอกจากนี้ คณะผู้ วิ จั ย ยั ง ได้ วั ด และประเมิ น การรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) โดย
ใช้ แบบวัดฯ พบว่ า การรู้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่ อ สาร (ICT Literacy) ของครู ผ้ ู สอนอยู่ ใ นระดั บ มาก
ค่ าเฉลี่ ย 4.23 หากพิ จารณาเป็ นรายได้ พบว่ า ด้ านการ
สร้ างสรรค์ (Create) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.33 ในประเด็นการ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ไี ด้ รับให้ แก่เพื่อนร่วมงาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเนื่องมาจากวิทยากรมีความเป็ นกันเอง
และให้ ความสาคัญต่ อการถ่ ายทอดความรู้ให้ แก่ผ้ ูเข้ ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รองลงมา คือ ด้ านการประเมิน
(Evaluate) มีค่าเฉลี่ย 4.31 ในประเด็นสามารถตัดสินใจ
เลือกวิธสี อนที่หลากหลายเพื่อนามาใช้ ในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ได้ และสามารถนาข้ อมูลสารสนเทศไปใช้ ใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งเห็นได้
จากการที่ครูผ้ เู ข้ ารับการอบรมเลือกเทคนิควิธกี ารสอนหรือ
สื่อ อิเล็กทรอนิ กส์รวมถึงการน าข้ อมู ลสารสนเทศน ามา
ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ และด้ านการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
(Access) มีค่าเฉลี่ย 4.25 ในประเด็นสามารถสืบค้ นข้ อมูล
ตามคาหรือข้ อความ เพื่ อออกแบบการจั ดการเรียนรู้จาก
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แหล่ งข้ อมู ลต่ างๆ ได้ และสามารถถ่ ายโอนหรือคัดลอก
ข้ อมูลมาใช้ ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ตามล าดับ สอดคล้ องกับการศึ กษาของ Katz and
Macklin (2007) ซึ่งได้ ศึกษาเรื่อง การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การบูรณาการและการประเมินผลในระดับ
อุดมศึกษา ซึ่งได้ ประเมิน 7 องค์ประกอบหลั กที่มีความ
สัมพั นธ์กัน ประกอบด้ วย 1) การกาหนดคานิยาม 2) การ
เข้ าถึง 3) การจัดการ 4) การบูรณาการ 5) การตัดสินใจ 6)
การสร้ างสรรค์ และ 7) การสื่อสาร และประเด็นที่สอดคล้ อง
คือ 1) การสร้ างสรรค์ การปรับประยุกต์ใช้ ในการออกแบบ
หรือการสร้ างข้ อมูลในสภาพแวดล้ อมแบบดิจิตอล 2) การ
ตัดสินใจการตัดสินระดับการตอบสนองความต้ องการโดย
เครื่องมือดิจิตอล และ 3) การเข้ าถึงเป็ นการเก็บรวบรวม
และ/ หรือการดึงข้ อมูลในสภาพแวดล้ อมแบบดิจิตอล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ควรจัดบรรยากาศการอบรมให้ เอื้อต่ อการเรียนรู้
บนเครื อข่ าย โดยจั ด สิ่ งสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู้บ น
เครือข่ าย เช่ น อุปการณ์ คอมพิ วเตอร์ท่ีมีคุ ณภาพ ระบบ
อิน เทอร์ เน็ต ที่รวดเร็ว และการจั ด การเรี ยนรู้ให้ ผู้ เรี ย น
ลงมือปฏิบตั แิ ลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วและเข้ าถึงง่าย
2. ผู้บริหารของโรงเรียนควรมีการติดตามผลการน า
ความรู้ และทั ก ษะที่ ไ ด้ รั บ หลั ง จากผ่ า นการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั กิ ารมาพัฒนาการเรียนการสอน
3. ควรจั ด สรรงบประมาณในการจั ด หาอุ ป กรณ์
เทคโนโลยี ค อมพิ วเตอร์ ให้ เพี ยงพอต่ อปริ ม าณส าหรั บ
ผู้สอนและผู้เรียน
4. จัดระบบการเมินการเรียนรู้บนเครือข่ายที่เอื้อต่ อ
ผู้ประเมิน
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