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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครู ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒) เพือ่ เสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีด�ำเนินการวิจัยมี ๒ ขั้น
คือ (๑) ศึกษาระดับสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จ�ำนวน
๑๙๖ คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ (๒) น�ำเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครู ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหาร จ�ำนวน ๒๔ คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า ๕ ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค�ำนวณหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการ
วิจยั พบว่า (๑) สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (๒) แนวทางการ
* นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ Mr.Ariyawat Chalermkit
** ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน Asst.Prof.Dr.Pornthep Rupan ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Advisor
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พัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ สูงกว่าเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนด ๔ สมรรถนะหลัก คือ (๑) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการปฏิบตั งิ านโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน จ�ำนวน ๑๒ รายการ (๒)แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณและความปลอดภัย (๓)แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะหลักด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน จ�ำนวน ๑๖ รายการ (๔) แนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จ�ำนวน ๑๒ รายการ
ซึ่งวิธีการทั้ง ๕๒ รายการ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้

ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาสมรรถนะ; เทคโนโลยีสารสนเทศ; สมรรถนะครู
Abstract

This research aimed to study the level of competence development for using
information technology of teachers in educational institutions under the Office of
the Vocational Education Commission of Ayutthaya Vocational College. Next, to offer
solutions for developing information technology using of teacher’s competencies in
educational institutions under the Office of the Vocational Education Commission of
Ayutthaya Vocational College. Research methods included: (1) Conducted the level of
competency of teacher’s information technology using. Research population were
teachers in educational institutions under the Office of the Vocational Education
Commission of Ayutthaya Vocational College, 196 people. Research instrument was
5 level estimation scale questionnaires. Data were analyzed using mean and standard
deviation. (2) to exhibit solutions for develop information technology using of
teachers’ competencies in educational institutions under Office of the Vocational
Education Commission of Ayutthaya Vocational College. Research population were
vocational certificate administrators of Ayutthaya Vocational College a total of 24
people. Research instrument was 5 level estimation scale questionnaires. Data were
analyzed using median and range between quartiles. The result found as follows:
(1) The teacher’s information technology competency in educational institutions
under the Office of the Vocational Education Commission of Ayutthaya Vocational
College overall was at a high level. (2) Guidelines for the development of using
appropriate and feasible in practice information technology competency of teachers.
There are 4 main competencies that higher than the specified threshold: Guidelines
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for the development of using basic information technology competency of teachers in
operations 12 items, for example, administrators arrange to have a person responsible
for creating a project to develop teachers and continuous improvement evaluation.
Guidelines for the development of using legally, ethics, ethics, and safety information
technology competency of teachers a total 12 items such as educational institutions
organize training program and preparing a manual for knowledge on using information
technology legally. Guidelines for the development of using information technology
in teaching and learning competency of teachers a total 16 items, for example,
educational institutions provide training, study tours and manual preparation. Guidelines
for the development of using information technology competency for personal and
professional development of teachers, 12 items, such as educational institutions
held a seminar, Establish a lead teachers team to share knowledge, therefore, 52 items
are suitable and feasible.

Keywords: Competency Development; Information Technology;
Teacher Competency
บทน�ำ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี
ขั้นพื้นฐานที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินชีวิต คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ซึ่งก�ำลังมีบทบาท
อย่างกว้างขวางในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการ สังคม สิ่งแวดล้อม
ไปจนถึงด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นหนึง่ ในเทคโนโลยีทนี่ ำ� สมัยมีผลต่อการด�ำรงชีวติ ของ
ประชาชนเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กุญแจส�ำคัญที่น�ำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการของประเทศ และเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศน�ำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต
การท�ำงาน และการเรียน จึงถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อ คุณสมบัติในการเป็น
เทคโนโลยีที่สามารถสอดแทรก และเสริมสร้างสมรรถนะในกิจกรรมและการด�ำเนินการต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้
สังคมไทยในปัจจุบันจึงกลายเป็นสังคม สารสนเทศ ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในอาชีพใด วัยใดก็ตาม จ�ำเป็นต้อง
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพรวมทั้งพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ โดยเฉพาะในด้านของการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 1
1

กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔), (กรุงเทพมหานคร:
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๙), หน้า ๕๕.
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(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งแก่เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาเพือ่ เพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนทีส่ งู ขึน้ รวมทัง้ มีศนู ย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสือ่ การเรียนการสอนแบบดิจทิ ลั ทีท่ นั สมัย และระบบ
ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
สมรรถนะในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ครูผู้สอนต้องมีสมรรถนะความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาผลงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น�ำมาใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงพัฒนาผู้เรียน จะเห็นได้จากทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะหนึ่งที่มีความส�ำคัญที่ผู้เรียนควรมี คือ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านสารสนเทศ
เน้นทักษะการเข้าถึงและรู้แหล่งสารสนเทศ ประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ และสามารถ
น�ำสารสนเทศไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (๒) ด้านสื่อ เน้นทักษะการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสื่อ
ในรูปแบบต่าง ๆ (๓) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสอื่ สาร และเทคโนโลยีเครือข่ายในการจัดการข้อมูล2 และ คุรสุ ภายังก�ำหนด สาระและสมรรถนะ
ส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ดังปรากฏในมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ มีสาระที่เกี่ยวข้องกับสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานความรู้ภาษาและเทคโนโลยีส�ำหรับครู ซึ่งจะต้องประกอบด้วยสาระความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับครู โดยมีสมรรถนะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 3 นอกจากนี้
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพือ่ การรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของสถานศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้พบว่าในกลุ่มตัวบ่งชี้
พืน้ ฐาน เรือ่ งผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาทักษะของผูเ้ รียน มีผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ ๖๐.๖๑ ค่าคะแนน ๓.๐๓ ระดับคุณภาพ อยูใ่ นเกณฑ์ พอใช้ ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าจากผลการประเมิน
ดังกล่าวอาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่ทันสมัย จึงท�ำให้การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์การประเมินที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ด้วยเหตุนี้จึงจ�ำเป็นที่
2

รสสุคนธ์ มกรมณี, “เรื่องน่าวิจัย : การออกแบบการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ ๒๑”, เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�ำปี ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, ๒๕๕๗), หน้า ๑๐-๑๘.
3
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, รวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ส�ำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา, ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ยงพลเทรดดิ้ง, ๒๕๕๓).
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สถานศึกษาควรให้ความส�ำคัญในการพัฒนาครูผู้สอนในด้านสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครู เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้การให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาทักษะของผูเ้ รียน มีผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์การประเมินทีส่ งู ขึน้ และประกอบ
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ก็ยังไม่มีแนวทางหรือระบบในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ดังค�ำกล่าวที่ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอน เป็นเรื่องของครูทุกคน ไม่ใช่เรื่องของครูสอนคอมพิวเตอร์” ครูจึงต้องมี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการท�ำงาน การพัฒนาตนเอง และวางแผน
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอน มาเป็น
ผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษากับผู้เรียนในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต4
จากสภาวการณ์ทปี่ รากฏอาจแสดงให้เห็นว่า ครูผสู้ อนอาจจะยังขาดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนัน้ จึงส่งผลต่อตัวบ่งชีพ้ นื้ ฐาน เรือ่ งผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีส่ ง่ เสริมการพัฒนา
ทักษะของผู้เรียน ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในสถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของครู และจัดท�ำแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. เพือ่ เสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีด�ำเนินการวิจัย
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยซึ่งแบ่งออก
เป็น ๒ ขั้นตอน ได้แก่
4

รสสุคนธ์ มกรมณี, “ครูไทยกับ ICT”, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�ำปี ๒๕๕๖
เรื่อง การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา,
๒๕๕๖).
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ขัน้ ตอนที่ ๑ ศึกษาระดับสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑) ศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทฤษฏี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ (๒) ตรวจสอบความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
๕ ระดับ สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน ๑๙๖ คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
ขัน้ ตอนที่ ๒ เสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑) น�ำผลที่ได้จาก
การศึกษาในขั้นตอนที่ ๑ โดยเฉพาะข้อที่มีระดับสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูอยู่ในระดับ
น้อยที่สุดมาจัดท�ำแบบสอบถามเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครู (๒) ตรวจสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ
สอบถามประชากรทั้งหมด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน ๒๔ คน

สรุปผลการวิจัย

จากการได้ด�ำเนินการวิจัยตามกระบวนการครบ ๒ ขั้นตอนแล้ว จึงได้สรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
๑. การศึกษาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายสมรรถนะหลักพบว่าทุกสมรรถนะอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�ำดับสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ย
สูงไปหาต�่ำ ได้แก่ สมรรถนะหลักด้านการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน สมรรถนะหลัก
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณและปลอดภัย สมรรถนะ
หลักด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และสมรรถนะหลักด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการเรียนการสอน
๒. การเสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถเสนอเป็น
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
		 ๒.๑ สมรรถนะหลักด้านการปฏิบตั งิ านโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มีความเห็นด้วยว่า การพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการปฏิบตั งิ านโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐานทัง้ ๑๒
รายการ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ เช่น (๑) สถานศึกษาก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการอบรม
เชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อการบ�ำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของ
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

เครื่องคอมพิวเตอร์ (๒) สถานศึกษาประเมินความต้องการในการพัฒนาครูด้านการใช้โปรแกรมสร้างเว็บ
ส�ำเร็จรูปสร้างเว็บเพจ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ (๓) สถานศึกษาก�ำหนดผู้รับผิดชอบ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเกี่ยวกับใช้อินเทอร์เน็ต เครือข่ายและทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
		 ๒.๒ สมรรถนะหลักด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ
และปลอดภัย ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นด้วยว่า สมรรถนะหลักด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณและปลอดภัย ทั้ง ๑๒ รายการ มีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้ เช่น (๑) สถานศึกษาจัดท�ำคูม่ อื ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามกฎหมาย
รวมไปถึงการใช้โปรแกรมทีม่ ใี บอนุญาตซอฟต์แวร์ถกู ต้อง (๒) สถานศึกษาประเมินผลการใช้คมู่ อื พัฒนาครู
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณการใช้ข้อมูลสารสนเทศ (๓) สถานศึกษาจัดท�ำคู่มือให้
ความรู้ครูเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในหลักการวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย
		 ๒.๓ สมรรถนะหลักด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มีความเห็นด้วยว่า สมรรถนะหลักด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน ทั้ง ๑๖ รายการ
มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ เช่น (๑) สถานศึกษาส่งครูไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ประสบ
ความส�ำเร็จทั้งภาครัฐและเอกชน (๒) สถานศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกับ
ผูเ้ รียนโดยการใช้โปรแกรมสนทนาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกับผูเ้ รียน (๓) สถานศึกษาจัดท�ำ
คู่มือให้ความรู้กับครูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (๔) สถานศึกษาก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำโครงการพัฒนาครูเกี่ยวกับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดท�ำแบบทดสอบความรู้
ตามเนื้อหาวิชา
		 ๒.๔ สมรรถนะหลักด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความเห็นด้วยว่า สมรรถนะหลักด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ทั้ง ๑๒ รายการ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ เช่น (๑) สถานศึกษาจัดท�ำคู่มือเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง (๒) สถานศึกษาส่งครูเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานราชการและเอกชน เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (๓)สถานศึกษาวางแผนการพัฒนาครูโดยจัดตั้งทีมงานครู
แกนน�ำที่มีความรู้ความสามารถในการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
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อภิปรายผลการวิจัย

๑. ผลการวิจัยสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ครูในสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากนั้นอาจเนื่องมาจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มี
การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ
ทดสอบ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ จึงส่งผลให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซาลา เพรสทริดก์5 ได้ศึกษาวิจัยความเชื่อที่อยู่
เบื้องหลังที่มีอิทธิพลการปฏิบัติงานด้านไอซีที (The beliefs behind the teacher that influences
their ICT pratices) กล่าวว่า ครูผู้สอนมีความเชื่อ ความต้องการและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เนื่องจากสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษามีความส�ำคัญและมีความจ�ำเป็นในการจัดการศึกษาทั้งยังมีความสัมพันธ์กับความเชื่อ
และการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ ชวลิต
เกิดทิพย์6 สรุปว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัด
การศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ เนือ่ งจากเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญด้วยการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนท�ำให้ครูผู้สอน มีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา
๒. ผลวิจยั แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถอภิปรายผล
การวิจัย ได้ดังนี้
		 ๒.๑ ผลการวิจยั แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมรรถนะหลักด้าน
การปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานที่พบว่า มีแนวทางเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด
จ�ำนวน ๓ รายการ คือ (๑) สถานศึกษามอบหมาย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำโครงการหรือกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม
อรรถประโยชน์เพื่อการบ�ำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (๒) สถาน
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

ศึกษามอบหมาย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดท�ำโครงการหรือกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ด้านการใช้โปรแกรมสร้างเว็บส�ำเร็จรูปสร้าง
เว็บเพจ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ (๓) สถานศึกษามอบหมายงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำโครงการ/กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเกี่ยวกับใช้อินเทอร์เน็ต
(Internet) เครือข่ายและทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนัน้ อาจเนือ่ งมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานที่ครูผู้สอน
ควรน�ำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการที่จะพัฒนาสมรรถนะครู
ผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาควรก�ำหนดกระบวนการในการพัฒนา วิธีการในการพัฒนา และมีการติดตาม
ผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชระ พลอยทับทิม7 ได้ศึกษาสมรรถนะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าสู่ AEC ของผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่จังหวัด
เพชรบุรีกล่าวว่า สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานที่บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายบริหารครูผสู้ อนหรือเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารควรจะมีความรูค้ วามสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
พื้นฐานได้ทุกคน
		 ๒.๒ ผลการวิจยั แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมรรถนะหลักด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณและปลอดภัยทีพ่ บว่า มีแนวทาง
เหมาะสมและเป็นไปได้มากทีส่ ดุ จ�ำนวน ๓ รายการ คือ (๑) สถานศึกษามอบหมาย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท�ำคูม่ อื ให้ความรูค้ รู เกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้อง
ตามกฎหมายรวมไปถึงการใช้โปรแกรมที่มีใบอนุญาตซอฟต์แวร์ถูกต้อง (๒) สถานศึกษามอบหมายงาน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือให้ความรู้ครูเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ และลิขสิทธิ์ (๓) สถานศึกษามอบหมายงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือให้
ความรู้ครูเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในหลักการวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัยนัน้ อาจเนือ่ งมาจาก ครูควรทีจ่ ะมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ถกู ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณและเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน ควรศึกษาถึงข้อดี
ข้อเสีย และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ ในเรือ่ งของการใช้โปรแกรมทีม่ ใี บอนุญาต
ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง รวมไปถึงศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งแสดงออกในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
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และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทางการพัฒนาครูให้มีความรู้
ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีแพร อั๊งเจริญ8 ได้ศึกษาเรื่องสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนของครูสงั กัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรกี ล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูบ้ ริหารภายใต้กรอบของกฎหมาย พบว่าผูบ้ ริหารมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลทีน่ ำ� ไปใช้รวมถึงไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ และมีความตระหนักในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในทิศทางที่ถูกต้อง
ไม่ขัดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
		 ๒.๓ ผลการวิจยั แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมรรถนะหลักด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน พบว่ามีแนวทางเหมาะสมและเป็นไปได้ ๔ รายการ คือ
(๑) สถานศึกษามอบหมายงานวางแผนและงบประมาณ และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบในการส่งครูไปศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการใช้โปรแกรมสร้างผังมโนทัศน์
เพื่อรวบยอดความคิดของผู้เรียน จากโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จทั้งภาครัฐและเอกชน (๒) สถานศึกษา
มอบหมายสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำ
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกับ
ผู้เรียนโดยการใช้โปรแกรมสนทนาในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกับผู้เรียน (๓) สถานศึกษา
มอบหมายงานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำคูม่ อื ให้ความรูก้ บั ครูเกีย่ วกับการจัดการ
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามบริบทของกิจกรรมการเรียนรู้ (๔) สถานศึกษามอบหมายงาน
วัดผลและประเมินผล เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูเกี่ยวกับใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจัดท�ำแบบทดสอบความรู้ตามเนื้อหาวิชา นั้นอาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยค�ำนึงถึงผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนเป็นสิง่ ส�ำคัญ ครูจงึ ควรได้รบั
การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเอง เพื่อที่จะได้น�ำความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารมาใช้ในการสร้างปฏิสมั พันธ์และการสือ่ สารกับผูเ้ รียน ซึง่ การทีจ่ ะให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์นั้น ควรได้รับความร่วมมือกันภายในสถานศึกษาและการสนับสนุนจากผู้บริหาร
สถานศึกษา เช่น การสนับสนุนทางด้านเทคนิควิธีการต่างๆ การก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการวางแผนการ
ฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาดังนั้นสถานศึกษาจึงควรก�ำหนดวิธีการในการ
พัฒนาให้เหมาะสมและมีการประเมินผลเพื่อก�ำกับติดตามผลการพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8

ศรีแพร อั๊งเจริญ. “สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี”.
วารสาร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (ตุลาคม-ธันวาคม : ๒๕๕๘) : ๖๗๐-๖๗๖.
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ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปราณี สวัสดิ์พาณิชย์9 ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๗ กล่าวว่าครูมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกสรรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัด
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเนื่องจากการเลือกสรรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนท�ำให้ประสิทธิภาพของการสอนสูงขึ้นผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายมีเวลามากขึ้น
จึงใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมการสอนได้เต็มที่มีกระบวนการสอนง่ายขึ้นลดเวลาในการสอนน้อยลง
หรือสามารถเพิ่มเนื้อหาและจุดมุ่งหมายในการสอนมากขึ้นง่ายต่อการประเมินเพราะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมุ่งให้ผู้เรียนประเมินตนเองด้วย
		 ๒.๔ ผลการวิจยั แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมรรถนะหลักด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาตนเองและวิชาชีพ พบว่ามีแนวทางเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด
จ�ำนวน ๓ คือ (๑) สถานศึกษามอบหมายงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานวัดผลและประเมินผล เป็นผู้
รับผิดชอบในการจัดท�ำคูม่ อื เกีย่ วกับวิธกี ารประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประเมินการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ ง (๒) สถานศึกษามอบหมายงานวางแผนและงบประมาณ
และงานบุคลากรวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณส�ำหรับการส่งครูเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานราชการ
และเอกชน เกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาวิชาชีพ (๓) สถานศึกษาวางแผนการพัฒนา
ครูโดยจัดตั้งทีมงานครูแกนน�ำที่มีความรู้ความสามารถในการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ นั้นอาจเนื่องมาจาก เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
มีบทบาทส�ำคัญในการจัดการศึกษา ครูผู้สอนจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเผยแพร่ผลงานวิจยั การแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ความรู้ การค้นคว้าหาข้อมูลด้านวิชาการและวิชาชีพจากเครือข่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์
สถานศึกษาจึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูที่มีความรู้และประสบการณ์มาช่วยแนะน�ำแบ่งปันความรู้
ความเชีย่ วชาญให้แก่เพือ่ นครู อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ใี ห้เกิดขึน้ ในสถานศึกษา ซึง่ สอดคล้อง
กับ รสสุคนธ์ มกรมณี10 ที่ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนการท�ำวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนของตนและพัฒนาตนเองกล่าวว่า
9

ปราณี สวัสดิพ์ าณิชย์, สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของครูวทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗ (Unpublished Independent Study), (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, นนทบุรี, ๒๕๕๗), บทคัดย่อ.
10
รสสุคนธ์ มกรมณี, “เรื่องน่าวิจัย : การออกแบบการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ ๒๑”, เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�ำปี ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, ๒๕๕๗), หน้า ๑๐-๑๘.
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ทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งทศวรรษที่ ๒๑ ครูทุกคนต้องมีสมรรถนะด้าน ICT เพื่อการ
เรียนการสอนท�ำให้โอกาสในการท�ำวิจยั เพือ่ การพัฒนาการเรียนรูต้ ามหน้าทีข่ องครูเพิม่ ขึน้ อย่างมากเพราะ
ICT มีสื่อที่หลากหลายและเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นตลอดเวลา

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
๑.๑ ผู้บริหารควรน�ำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในสถาน
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปใช้ในการ
พัฒนาครูในสถานศึกษาของตน เนือ่ งจากเป็นแนวทางทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญและผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้ความเห็น
ว่าเป็นแนวทางทีม่ คี วามเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้พฒ
ั นาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครู
		 ๑.๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรน�ำไปจัดท�ำเป็นคู่มือการพัฒนาสมรรถนะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
จัดท�ำเป็นเอกสารต่าง ๆ ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
๒. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
๒.๑ ควรมีการวิจยั เชิงลึกเกีย่ วกับการแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครู ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
		 ๒.๒ ควรท�ำวิจัยเพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอื่น ๆ ของครูผู้สอน
ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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