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แบบบูรณาการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู
ในภูมิภาคตะวันตก1
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บทคัดย่อ
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรม และปจจั
ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของครูในภูมภิ าคตะวันตก ซึ่งมีวธิ กี ารด�ำเนินวิจยั โดยการเก็บข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ทีม่ ปี ระชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ครูผสู้ อน ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และศึกษานิเทศก์ ในสถานศึกษาสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ รวมทัง้ โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ในภูมภิ าคตะวันตก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุร ี สุพรรณบุร ี
นครปฐม ราชบุร ี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุร ี และประจวบคีรขี นั ธ์ ผลการวิจยั พบว่า
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ั ยส�ำคัญ
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง และทัศนคติเกีย่ วกับการยอมรับ ICT เป็นปจจั
ทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : 1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
    การสือ่ สาร และครูในภูมภิ าคตะวันตก.
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Behavior and Factors Affecting the Success of Teaching and Learning,
Integrated with Information Communication and Technology of Teachers
in The Western Region
Siwanit Autthawuttikul5, Prakob Koraneekid6
and Sayamon Insa-ard7
Abstract
The purposes of this research were to study the behavior and the factors
affecting the success of teaching and learning, integrated with information
communication and technology of teachers in the Western Region. The research
methodology comprised quantitative and qualitative data collection. Population
and samples consisted of teachers, school administrators and supervisors in
schools under the Education Area of the Basic Education Commission, Ministry
of Education both schools under the Office of Primary Education and those under
the Office of Secondary Education in Eight Western Region provinces of
Kanchanaburi, Nakhon Pathom, Ratchaburi, Samut Songkhram, Phetchaburi and
Prachuap Khiri Khan. Findings: (1) The results showed that in general the ICT
integrated teaching behaviors were at the moderate levels. (2) The attitudes on
accepting ICT as an important factor affecting the success of teaching integrated
with ICT were at the high levels.  
Keywords: 1. Integrated curriculum. 2. Information and communications technology
    and teachers in the western region.
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บทน�ำ

ยุคของสังคมสารสนเทศแห่งภูมปิ ญั ญา และการเรียนรู้ (knowledge-based
society) ซึง่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication
Technology: ICT) เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการเข้าถึง และช่วยให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
ได้เป็นอย่างดี ท�ำให้เกิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูใ้ นวงการวิชาชีพต่างๆ  และช่วยยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษาได้อย่างยังยื
่ น การน� ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะส�ำคัญ และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ซึง่ เน้นส่วนส�ำคัญต่างๆ ไว้ดงั นี้
ส่วนที่ 1 ด้านผลลัพธ์ทเ่ี กิดกับผูเ้ รียน (student outcomes) กล่าวถึง (1) วิชาแกนหลัก
และแนวคิดส�ำคัญของการเรียนรู้ (2) ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (learning and
innovation skills) (3) ทักษะด้านสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี (information, media
and technology skills) และ (4) ทักษะชีวติ และงานอาชีพ (life and career skills)
ส่วนที่ 2 ด้านระบบสนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย (1) การประเมินทักษะ (2) หลักสูตร
และการสอน (3) การพัฒนาวิชาชีพ และ (4) สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ (Pahey, 2556;
Sungrugsa, 2556) ซึง่ ทักษะด้านสารสนเทศสือ่ และเทคโนโลยีเป็ นทักษะทีต่ อ้ งจัดให้ม ี
การบูรณาการภายในรายวิชาต่างๆ ทีผ่ เู้ รียนต้องเรียนรู้ ครูผสู้ อนทุกคนจึงจ�ำเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถในทักษะด้านนี้เป็นอย่างดี เพือ่ ใช้ในการออกแบบ และจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาได้อย่างกลมกลืน
ครูผู้ส อนเป็ น บุ ค คลที่ม ีค วามส�ำ คัญ ในการส่ง เสริม การเรีย นรู้ข องผู้เ รีย น
ให้ไปถึงเป้าหมายของการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ประเทศทีม่ คี รูผสู้ อนทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ
ย่อมแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการมีทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพไปด้วย “ครูมอื อาชีพ”
จะต้องพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาความสามารถด้านการสอน
โดยการจัดการองค์ความรูท้ จ่ี ะสอนอย่างมีคุณภาพทัง้ ในแง่ของการพัฒนาความรอบรู้
ในเนือ้ หาสาระของรายวิชาทีจ่ ะสอนอย่างลึกซึง้ มีความสามารถในการใช้ ICT มีทกั ษะการด�ำรงชีวติ
ได้อย่างทีค่ วรจะเป็ น อีกทัง้ ครูผสู้ อนควรเป็ นผูท้ ช่ี ว่ ยขจัดความเหลื่อมล�้ำในด้านต่างๆ
ให้แก่ผเู้ รียน (Yuen, 2008) ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ั บนั เปลีย่ นแปลงไป สถานศึกษา
ตลอดจนเทคโนโลยีอน่ื ๆ ท�ำให้การจัดการศึกษาในยุคปจจุ
จึงไม่สามารถหลีกเลีย่ ง การน�ำ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ (Sinlarat et al., 2008)
ั
เพราะ ICT สามารถช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเสาะแสวงหาความรู้ แลกเปลีย่ น แบ่งปนความรู
้
และสามารถน� ำความรูม้ าเผยแพร่ ต่อยอดได้อย่างลึกซึง้ รอบด้าน ด้วยการมีสว่ นร่วม
และการมีปฏิสมั พันธ์กบั ข้อมูลผ่านนวัตกรรมในโลกแห่ง ICT รวมทัง้ เป็ นการสนับสนุน
การใช้แหล่งทรัพยากรรอบตัว และแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
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ทีจ่ ะเกิดขึน้ และส่งเสริมการพัฒนาเครือ่ งมือสนับสนุนการท�ำงานของครูในการออกแบบ
แผนการเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างทักษะการเรียนรูแ้ ห่งศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพของประชาคมอาเซียน ซึง่ สอดคล้องกับบริบท และหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ให้ผเู้ รียนก้าวทันต่อการเปลีย่ นแปลงด้านการเรียนรูใ้ นอนาคต
(Ambrose et al., 2013) ดังนัน้ สถานศึกษาจึงควรมีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้
ของครูผสู้ อนให้มคี วามตระหนักถึงการน� ำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ (integrated learning management) (Panich, 2012) ซึง่ โดยทัวไปมี
่
4 แบบ
คือ (1)  การบูรณาการแบบสอดแทรก (iInfusion) (2)  การบูรณาการแบบขนาน (parallel)
(3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (multidisciplinarye) และ (4) การบูรณาการแบบ
ข้ามวิชา (trans disciplinary) ทัง้ นี้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะช่วยส่งเสริม
ั
และพัฒนาความสามารถทางสติปญญาที
ห่ ลากหลาย (multiple intelligences) ของผูเ้ รียน
สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรูโ้ ดยผูเ้ รียน (constructivism) และตอบสนองต่อ
รูปแบบการเรียนรู้ (learning styles) ของผูเ้ รียนทีแ่ ตกต่างกันได้เป็ นอย่างดี
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารนัน้
จ�ำเป็ นต้องมีปจั จัยหลายอย่างมาส่งเสริมสนับสนุน ซึง่ สิง่ ทีจ่ ำ� เป็ นอย่างยิง่ คือ ครูผสู้ อน
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติทด่ี ี มีสมรรถนะ และความสามารถพืน้ ฐานด้าน ICT
ในทางปฏิบตั ทิ จ่ี ำ� เป็น ได้แก่ ความรูค้ วามสามารถด้านสารสนเทศ (information literacy)
ความรูค้ วามสามารถด้านสือ่ (media literacy) และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT literacy) และมีกลยุทธ์ในการออกแบบการเรียนการสอนไปสู่
การปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียนได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพัฒนาสมรรถนะครู เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ให้สามารถจัดการเรียนรูส้ ่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทกั ษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ให้รจู้ กั เลือกรับ เลือกปฏิเสธ และรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ได้อย่างกลมกลืน และปรับเปลีย่ นมาตรฐานหลักสูตร วิธกี ารสอน การประเมิน จัดสรรทรัพยากร
ให้อย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพในหมู่ครู และผูบ้ ริหารโรงเรียน
งานวิจยั ในครัง้ นี้จงึ เป็ นการสัมภาษณ์ ศกึ ษานิเทศก์สงั กัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ถึงนโยบายระบบการบริหารจัดการ และบทบาทหน้าที่
ให้การช่วยเหลือของผูร้ บั ผิดชอบด้าน ICT และการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เกีย่ วกับการวางแผนโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบการบริหารจัดการ สภาพการจัดการเรียนการสอน
การปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อนทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วย ICT นอกจากนี้
การสอบถามความคิด เห็น เกี่ย วกับ พฤติก รรม และป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ความส�ำ เร็จ
ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ของครูกม็ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย
แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะการเรียนรูด้ า้ น ICT ให้แก่ครูผสู้ อน
ให้มคี วามพร้อมในทุกๆ ด้านต่อไป
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
1. ส�ำรวจข้อมูลเบือ้ งต้นของสถานศึกษาสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการทัง้ ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ในภูมภิ าคตะวันตก นับตัง้ แต่ลกั ษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากร
ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม การสือ่ สาร และวัฒนธรรม จากนัน้ ด�ำเนินการประสานงาน
กับสถานศึกษา และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลโดยตรง ลงพืน้ ทีพ่ บปะพูดคุย
ประเด็นปญั หาวิจยั กับผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง สังเกตบุคคลทีจ่ ะสามารถเป็ นผูป้ ระสานงาน
ในพืน้ ที่ และผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมทักษะการบูรณาการสอน
ด้วย ICT จากแหล่งข้อมูลทัง้ เอกสารปฐมภูม ิ ทุตยิ ภูม ิ และระบบเครือ่ งข่ายอินเตอร์เน็ต
จากนัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานทีเ่ กี่ยวข้อง แล้วน� ำมาออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือ
เพือ่ เก็บข้อมูลทังเชิ
้ งปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมทังหาประสิ
้
ทธิภาพเครือ่ งมือวิจยั โดยอาศัย
ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ (subject matter specialists) และน� ำมาแก้ไขปรับปรุง
ก่อนน�ำไปเก็บข้อมูล โดยมีเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
2.1 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการส่งเสริมทักษะ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT ของครู เป็ นการสัมภาษณ์ระดับลึก
(in-depth interview) ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ศกึ ษานิเทศก์ และผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมภิ าคตะวันตก
เพื่อแสดงความคิดเห็นในทุกแง่มุม ให้ได้ขอ้ เท็จจริงรายละเอียดปลีกย่อยที่ส�ำคัญ
ด้วยการใช้คำ� ถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง โดยผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ ประเด็นเพือ่ การสัมภาษณ์
ตามแนวคิด CIPOF Model ซึง่ เป็ นการประเมิน การด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องในเชิงระบบ
และเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการศึกษาเล่าเรียน
การฝึกอบรม การพัฒนาตนเอง และการศึกษาด้วยการจัดสภาพแวดล้อม ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
Chaiyong Brahmawong et al. (2012) โดยยึดหลักการ 5 ประการ ดังนี้
1) หลักการอิงบริบทของสังคม (C-context of the Society)
การจัดสภาพแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากร และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทัวไป
่
ทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้เงือ่ นไข สภาพการณ์ สภาวะ ในสถาบันการศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อการจัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT ได้แก่ อาคาร สถานที่ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม
5
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ชุมชน งบประมาณ บริการระบบเครือข่าย ฯลฯ
2) หลักการอิงปจั จัยน�ำเข้า (I-input) การบริหาร การจัด
การเรียนการสอน ทรัพยากรหรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็นทีน่ �ำเข้าสูร่ ะบบการศึกษา
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือผลผลิตตามทีต่ อ้ งการ และก่อให้เกิดการท�ำงาน เช่น ปรัชญา
ปณิธาน วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย จุดมุง่ หมาย นโยบาย หลักสูตร ประสบการณ์ ทักษะของครูผสู้ อน
และผูเ้ รียน สือ่ การเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
3) หลั ก การอิ ง กระบวนการ (P-process) พัฒ นา
ระบบการสอน การออกแบบการสอน การจัด การเรีย นการสอน จ� ำ เป็ น จะต้ อ ง
มีการก�ำหนดขัน้ ตอนตามล�ำดับขัน้ มีวธิ กี ารเพือ่ ขับเคลือ่ นกระบวนการให้ดำ� เนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (process efficiency) เป็นการแปรสภาพทรัพยากรหรือประมวลผล
ให้เป็ นผลผลิตโดยเทคนิควิธกี ารต่างๆ
4) หลักการอิงการประเมินผลลัพธ์ (O-output) เพือ่ ตรวจสอบ
สัมฤทธิผลหรือความส�ำเร็จว่าเป็นไปตามจุดมุง่ หมายทีก่ ำ� หนดอย่างมีประสิทธิผล (product
effectiveness) การติดตามประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอช่วยให้ทราบข้อดี และข้อจ�ำกัด
ั และปรับปรุงสิง่ ทีบ่ กพร่องให้ดขี น้ึ โดยประเมินจากผลการเรียนการสอน
เพือ่ หาวิธกี ารแก้ปญหา
สนองความต้องการของผูเ้ รียนการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน ความพึงพอใจของนักเรียน
และผูป้ กครอง หรือวิธกี ารอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม
5) หลักการอิงการประเมินผลย้อนกลับ และผลกระทบ
(F-feedback) ปฏิกริ ยิ าหรือการตอบสนองต่อผลลัพธ์ของกระบวนการ ซึง่ การสรุปผล
ข้อมูลป้อนกลับจะชีใ้ ห้เห็นข้อดี และข้อบกพร่องทีจ่ ะน� ำไปสู่การปรับปรุงการด�ำเนิน
งานหรือพัฒนาสถานศึกษาไปในทิศทางที่ถูกต้อง ได้แก่ ผลการเรียนของนักเรียน
ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร รายงานประจ�ำปี การรายงานความก้าวหน้าหรือความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อ
2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรม และปจจั
ความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT ของครู สังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค
ตะวันตก ซึง่ ประกอบไปด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบือ้ งต้นของครูผตู้ อบแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ั
พฤติกรรม และปจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ด้วย ICT ของครู ซึง่ เป็ นข้อค�ำถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT
มีประเด็นการประเมินพฤติกรรม ดังนี้ 1) ด้านความพร้อมของบริบท และปจั จัยน�ำเข้า
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ทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT 2) ด้านความพร้อมของ
ผูส้ อนทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT 3) ด้านกระบวนการ
บูรณาการสอนด้วย ICT และ 4) ด้านการวัดผล และประเมินผลการบูรณาการสอนด้วย
ICT ซึง่ เป็นข้อค�ำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ก�ำหนดระดับพฤติกรรม
ออกเป็ น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการด้วย ICT มีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 1) การยอมรับ ICT มาใช้ในการจัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 2) ทัศนคติตอ่ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ด้วย ICT 3) ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT 4) ความพร้อม และ
ทรัพยากรเพือ่ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT และ 5) การจัดการความรู้
ของครูผสู้ อนกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT ซึง่ เป็ นข้อค�ำถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่าทีก่ ำ� หนดระดับปจั จัยทีส่ ง่ ผลออกเป็ น 5 ระดับ
ผูว้ จิ ยั ใช้การหาประสิทธิภาพของแบบสอบถามด้วยการตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) ก่อนน�ำไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง โดยอาศัยดุลยพินจิ ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ (subject mMatter specialists) เพือ่ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ตามแนวคิดของ Rovinelli and Hambleton (1977)
ระหว่างข้อค�ำถามกับเนื้อหาในประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 คน และ
ได้กาํ หนดเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ หากคะแนนความสอดคล้อง > 0.8 ขึน้ ไป แสดงว่า
ข้อค�ำถามนัน้ สามารถน� ำไปใช้เพื่อสอบถามสภาพ และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT ของครูได้ นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ
แบบสอบถามทีผ่ ่านการหาประสิทธิภาพแล้วไปท�ำการทดลองใช้ (try out) เพื่อหา
ความเชือ่ มัน่ (reliability)
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(multi-stage
random sampling) ด�ำเนินการขันแรกด้
้
วยการสุม่ อย่างง่าย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุร ี
นครปฐม เพชรบุร ี และประจวบคีรขี นั ธ์ จากนัน้ คัดเลือกศึกษานิเทศก์ฝา่ ยเทคโนโลยี
สารสนเทศสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดละ 2 คน รวมทัง้ สิน้ 8 คน ทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเป็ นอย่างดีในการติดตาม
ให้คำ� ปรึกษา และประเมินผลการจัดการศึกษาของครูในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีร่ บั ผิดชอบ
เพือ่ สัมภาษณ์ความคิดเห็น เรือ่ ง แนวทางการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการด้วย ICT ของครู แล้วคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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ประถมศึกษา (สพป.) จังหวัดล่ะ 3 แห่ง จาก 4 จังหวัด รวมทัง้ สิน้ 12 แห่ง และโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จังหวัดล่ะ 3 แห่ง จาก 4 จังหวัด
รวมทัง้ สิน้ 12 แห่ง ซึง่ จ�ำแนกเป็ นผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 12 คน เพือ่ สัมภาษณ์
ความคิดเห็น และครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรูล้ ะ 1 คน จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
รวม 8 คน รวมทัง้ สิน้ 192 คน เพือ่ สอบถามความคิดเห็น ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที ่ 1 แสดงจ�ำนวนการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
สพป.

สพม.

ราชบุรี

3 แห่ง

3 แห่ง

2 คน

6 คน

48 คน

นครปฐม

3 แห่ง

3 แห่ง

2 คน

6 คน

48 คน

เพชรบุรี

3 แห่ง

3 แห่ง

2 คน

6 คน

48 คน

ประจวบคีรีขนั ธ์

3 แห่ง
12 แห่ง

3 แห่ง
12 แห่ง

2 คน
8 คน

6 คน
24 คน

48 คน
192 คน

รวม

ศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครูผสู้ อน

ผลการวิ จยั
1. ผลการสัมภาษณ์ ศึกษานิ เทศก์สงั กัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิ การในภูมิภาคตะวันตก เกี่ ยวกับ
แนวทางการส่งเสริ มทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู พบว่า
1) มีการวางแผนโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบการบริหารจัดการ และ
บทบาทหน้าทีข่ องศึกษานิเทศก์ผรู้ บั ผิดชอบด้าน ICT เป็นกลุม่ งานส่งเสริม และพัฒนาสือ่
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 2 งาน ได้แก่ 1) งานส่งเสริม
พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
วิจยั การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งท�ำงานเชื่อมโยงกับ
กลุ่มงานเลขานุ การคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
โดยศึกษานิเทศก์มกี ารแนะน�ำเพือ่ วางแผนโครงสร้างพืน้ ฐานเกีย่ วกับ Hardware และ
Software ให้โรงเรียนในสังกัด ก�ำหนดให้สถานศึกษาควรมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์สำ� นักงาน
ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบตั งิ านทีม่ สี งิ่ อ�ำนวยความสะดวก ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความพร้อม
ของแต่ละโรงเรียนภายใต้เงือ่ นไข และสภาพการณ์ในสถานศึกษาทีแ่ ตกต่างกันไป มีการติดตาม
ข่าวสารความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม�่ำเสมอ เพือ่ ออกแบบโครงการอบรม
ทีจ่ ะช่วยพัฒนาครูผูส้ อน และนักเรียนในเขตพืน้ ที่ ให้มคี วามรูต้ ามยุคตามสมัยของ
8
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เทคโนโลยีทเ่ี ข้ามามีบทบาทในช่วงนัน้ ๆ นอกจากนีย้ งั เสริมสร้างความเข้าใจ บทบาทต่างๆ
ในการท�ำงาน แนะน�ำการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และมีการนิเทศติดตาม
โดยศึกษานิเทศก์
2) มีการก�ำหนดนโยบายจากส่วนกลางสูเ่ ขตพืน้ ที่ และโรงเรียนตาม
ความส�ำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดเพือ่ ขับเคลือ่ นระบบงาน และก�ำหนดทิศทางในการปฏิบตั งิ าน
ด้าน ICT ควบคูก่ นั ไป ศึกษานิเทศก์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ ง คอยชีแ้ นะ กระตุน้ ความคิด
ให้กบั ครูผสู้ อนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ด้วยการจัดการอบรมให้ความรู้
แนะน�ำการปฏิบตั กิ ารใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยี และให้สามารถผลิตสือ่ ICT ได้ดว้ ยตนเอง
เช่น การผลิตสือ่ มัลติมเี ดีย จัดท�ำสือ่ ทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์ สร้างแบบทดสอบออนไลน์
ให้บริการส�ำเนาสือ่ การสอน ต�ำรา หนังสือ ระบบโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และสื่อในรูปแบบต่างๆ อีกทัง้ มีการแนะน� ำการจัดท�ำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ตนเองในการเลือ่ นวิทยฐานะ และการวิจยั ในชัน้ เรียน นอกจากนี้ยงั ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ ง
คอยชีแ้ นะ และกระตุน้ ความคิดให้กบั ครูผสู้ อนสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีร่ บั ผิดชอบ โดย
หลังจากทีค่ รูผสู้ อนเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาศึกษานิเทศก์จะมีการแนะน�ำให้ตดิ ต่อสือ่ สาร
ระหว่างกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Line เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการการแลกเปลีย่ นแบ่งปนั ความรู้ มีการติดต่อประสานงาน แลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างกันเป็ นครัง้ เป็ นคราว และอาจมีการติดต่อสือ่ สารแบบส่วนตัวเมือ่ ต้องการ
ความช่วยเหลือ
3) สนับสนุ น และประสานงานการจัดเครือข่ายการเรียนรูเ้ พือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันด้าน ICT ระหว่างสถานศึกษาสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โดย
การจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ ห้กบั ครูผสู้ อนทังในระดั
้
บอ�ำเภอ และระดับเขตพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็น
เวทีให้ครูผูส้ อนได้น�ำผลงานทีเ่ ป็ น Best-Practices ของแต่ละคนมาจัดแสดง ซึ่งเป็ น
กระบวนการช่วยเหลือ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ แนะน�ำความรูท้ างวิชาการ และความร่วมมือกัน
ระหว่างครูผสู้ อนทุกๆ ด้าน ทัง้ นี้ สิง่ ส�ำคัญของกระบวนการ คือ ทัศนคติ ความเข้าใจ
ถึงข้อดีของการน�ำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมือนกับทีค่ รูผสู้ อน
ใช้งานในชีวติ ประจ�ำวัน โดยไม่เป็นการเพิม่ ภาระหน้าทีห่ รือความรับผิดชอบ ถึงแม้จะมี
การจัดงบประมาณส่งเสริมด้านนี้ในแต่ละปีมากพอสมควร แต่พบว่า หลังการอบรมแล้ว
ครูผสู้ อนมักจะไม่ได้น�ำความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการอบรมไปใช้งานสักเท่าใด ซึง่ อาจจะติดขัด
ั
ในเรือ่ งของเวลาหรือภาระงานสอนทีม่ ากเกินไปหรือพบปญหาจากการใช้
งานแล้วเกิดความท้อถอย
จึงท�ำให้การยอมรับนวัตกรรม และทัศนคติของครูผสู้ อนต่อการใช้ ICT เพือ่ จัดการเรียน
การสอนลดน้อยลง
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พฤติกรรมและปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอน

ศิวนิต อรรถวุฒกิ ุล และคณะ

4) ศึกษานิเทศก์ประจ�ำโรงเรียนมีการนิเทศติดตามผลการประยุกต์
ใช้สอ่ื ICT อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครัง้ โดยการนิเทศแบบตรวจตรา
(inspectional supervision) แบบกัลยาณมิตร แต่ดว้ ยจ�ำนวนผูใ้ ห้การนิเทศทีไ่ ม่มกี ำ� ลังมากพอ
ท�ำให้การนิเทศภายนอกอาจไม่ทวถึ
ั ่ ง จึงได้มกี ารส่งเสริมให้เกิดกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนควบคูไ่ ป ร่วมกับการนิเทศแบบออนไลน์ โดยประเด็นในการนิเทศครอบคลุม
ด้านทรัพยากรสือ่ การสอน และการน�ำไปใช้ ทังนี
้ เ้ น้นการนิเทศเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาผูเ้ รียน
เป็ นส�ำคัญ และแนะน�ำการเผยแพร่ หรือการน�ำเสนอผลงานของครูผสู้ อนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนด้วย ICT ซึง่ พบว่าส่วนใหญ่มกี ารเผยแพร่ผลงานทีใ่ ช้เพือ่ เลือ่ น
วิทยฐานะผ่านเว็บไซต์ เว็บล็อก น้อยมากทีจ่ ะเข้าร่วมการน�ำเสนอด้วยวาจาในงานวิชาการ
และการตีพมิ พ์ในวารสาร ซึง่ สิง่ เหล่านี้ครูผสู้ อนยังไม่มขี อ้ มูลหรือค�ำแนะน�ำดีๆ เท่าทีค่ วร
และเรือ่ งของการศึกษาวิจยั และพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
การบูรณาการการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนด้วย ICT ในสถานศึกษา
ยังพบน้อยมาก
5) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการสะท้อนผลการด�ำเนินการ
ด้าน ICT ผ่านการประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษาประจ�ำทุกเดือน โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษา
ได้แสดงความคิดเห็น และสะท้อนความคิดในการด�ำเนินการด้าน ICT เพือ่ การจัดการเรียน
การสอน มีการจัดท�ำข้อมูล จัดเก็บ และน�ำเสนอสารสนเทศสรุปรายงานประจ�ำปี เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของกลุม่ นิเทศฯ และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีการสรุปผลร่วมกับผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครูผสู้ อน เพือ่ ทบทวนผลการนิเทศติดตาม รายงานความก้าวหน้าหรือความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และน�ำเสนอผลการด�ำเนินการของ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาต่อ สพฐ. อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี ทัง้ ในรอบ 6 เดือน และ
12 เดือน รวมทังมี
้ การระดมความคิด เพือ่ การขับเคลือ่ น ICT สูห่ อ้ งเรียน ร่วมถึงมีการนิเทศ
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการพูดคุยกับผูเ้ รียนโดยตรงเกีย่ วกับ
ปญั หาการเรียน และปญั หาส่วนตัว
2. ผลการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิ การ ในภูมิภาคตะวันตก เกี่ยวกับ
แนวทางการส่งเสริ มทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู พบว่า
1) สถานศึกษามีการวางแผนโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบการบริหาร
จัดการ ICT ตามโครงสร้างของโรงเรียน ซึง่ ส่วนใหญ่ผรู้ บั ผิดชอบในโรงเรียนขนาดกลาง
หรือขนาดเล็กจะเป็นครูผสู้ อนคอมพิวเตอร์ในกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
หากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พอจะมีงบประมาณในการจ้างอัตราเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ มาดูแลด้านนี้
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ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

โดยตรง โรงเรียนขนาดใหญ่จะพบว่ามีโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน ICT ในจ�ำนวนทีพ่ อเพียง
มีบริการระบบเครือข่ายอย่างทัวถึ
่ ง เช่น มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ในทุกห้องเรียน
และมีสญ
ั ญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในทุกพืน้ ทีข่ องโรงเรียน แต่โรงเรียนขนาดกลาง
หรือขนาดเล็กจะจัดให้มหี อ้ งคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายในพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นห้องกลาง
ทีใ่ ห้ผเู้ รียนได้หมุนเวียนกันมาใช้งาน และในห้องพักครูสว่ นใหญ่ของทุกโรงเรียนมักจะจัดให้
มีวสั ดุอปุ กรณ์ดา้ น ICT ในแต่ละกลุม่ สาระการเรียน เพือ่ ให้ผสู้ อนได้ใช้งาน มีการจัดสรร
ทรัพยากร และบริหารแหล่งเรียนรูด้ า้ น ICT ให้กบั ผูส้ อน และผูเ้ รียนได้ใช้มากน้อยเพียงใดนัน้
ขึน้ อยูก่ บั งบประมาณ และสถานที่ เช่น ในห้องสมุด ห้อง ICT ซึง่ บางโรงเรียนอยากจัดให้ม ี
มุม ICT ตามทางเดินบนระเบียง ตามจุดทีผ่ เู้ รียนสามารถสืบค้น และใช้งานได้ตามความต้องการ
แต่พบว่าการดูแลรักษาเป็ นไปได้ยาก เพราะสภาพแวดล้อมโดยทัวไปยั
่ งไม่เหมาะสม
สถานทีไ่ ม่เป็นสัดส่วน ไม่มวี ธิ กี ารทีด่ เี พือ่ รับผิดชอบ และเก็บรักษาอุปกรณ์ ส�ำหรับสัดส่วน
ของงบประมาณเพือ่ จัดสรรในเรือ่ งสือ่ นวัตกรรมมักจะมีการจัดหาหรือได้รบั การสนับสนุน
จากส�ำนักงานเขตพืน้ ที่ บางโรงเรียนอาจได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากชุมชน องค์กร
ในท้องถิน่ มาช่วยเหลือ
2) สถานศึกษาส่วนใหญ่มนี โยบายหรือแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาทักษะการเรียนรูด้ า้ น ICT ให้แก่ครูผสู้ อน และผูเ้ รียน เช่น ส่งเสริมให้
ครูผสู้ อนในทุกกลุม่ สาระการเรียนรูไ้ ปเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาเพือ่ พัฒนาทักษะการใช้ ICT
ตามโอกาสเสมอ จากนัน้ จัดกิจกรรมให้ครูผสู้ อนน�ำมาถ่ายทอดขยายผลต่อให้เพือ่ นครู
ในโรงเรียน เพือ่ ต่อยอดน�ำความรูท้ ไ่ี ด้ไปสูผ่ เู้ รียน นอกจากนี้ยงั พาครูผสู้ อนไปศึกษาดูงาน
และสนับสนุนให้ครูผสู้ อนได้ศกึ ษาต่อในสาขาวิชาทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ วิชาชีพ แต่กพ็ บว่า
ครูผสู้ อนขาดแรงจูงใจทีจ่ ะน�ำความรูจ้ ากการอบรมหรือสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการจัด
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจริงจัง และไม่พบการติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
ทังๆ
้ ทีโ่ รงเรียนโดยทัวไปแม้
่
กระทังโรงเรี
่
ยนทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นชนบทห่างไกลหรือโรงเรียนขนาดเล็ก
มักมีโครงสร้างพืน้ ฐานทีท่ ส่ี นับสนุ นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT
เช่น มีระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอปุ กรณ์พน้ื ฐานทีช่ ว่ ยให้ผสู้ อน
และผูเ้ รียนสามารถเข้าถึง ICT ได้อย่างสะดวก มีการจัดซือ้ สือ่ การเรียนการสอนทีท่ นั สมัย
ดังนัน้ สถานศึกษาจึงควรเริม่ ด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนด้วย ICT ให้มากขึน้ และควรมีนโยบายในการติดตามประเมินผลอย่างสม�ำ่ เสมอ
3) สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผสู้ อนบางคนยังยึดติดกับ
วิธกี ารสอนแบบเดิมๆ คือ บรรยายหน้าชัน้ เรียน ไม่ให้ความส�ำคัญกับการน�ำ ICT มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะไม่มผี ชู้ แ้ี นะ และติดตาม
อย่างใกล้ชดิ แนวทางการแก้ไขคือ จัดกลุม่ ให้เพือ่ นครูได้แนะน�ำให้ความช่วยเหลือกัน
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ตามประสบการณ์ ความถนัดทีแ่ ต่ละคนมี จัดอบรมเพือ่ ให้ความรูใ้ นการจัดท�ำนวัตกรรม
เท่าทีม่ โี อกาสเป็นไปได้ และทีส่ ำ� คัญผูบ้ ริหารติดตามประเมินผลโดยการสังเกตการณ์เป็นระยะ
ซึง่ ส่วนใหญ่พบว่า ครูผสู้ อนมีแนวโน้มในการใช้ ICT เพือ่ ความบันเทิงมากกว่าเพือ่ วางแผน
จัดการเรียนการสอน ส�ำหรับผูส้ อนบางคนมีการน�ำเทคนิควิธกี ารจัดการเรียนการสอน
โดยให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในการน�ำ  ICT มาใช้ในชัน้ เรียนให้มากขึน้ ทัง้ นี้ครูผสู้ อนจะ
ออกแบบกิจกรรม และให้ผเู้ รียนได้คน้ หาข้อมูลมาน�ำเสนอผ่านสือ่ ICT ส�ำหรับครูผสู้ อน
บางคนทีไ่ ม่สามารถใช้งาน ICT ได้อย่างคล่องแคล่ว ก็มกั จะได้ผเู้ รียนคอยให้ความช่วยเหลือ
อ�ำนวยความสะดวกเวลาจะใช้งาน และทางโรงเรียนมีนโยบายผลักดันให้ผสู้ อน และผูเ้ รียน
พัฒนาผลงานส่งเข้าประกวดตามโอกาส และในส่วนของการแลกเปลีย่ นความรู้ การจัดให้ม ี
เครือข่าย และความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมด้าน ICT กับโรงเรียนอืน่ ในระดับเขตพืน้ ที่
พบว่า ยังไม่คอ่ ยเกิดขึน้ นอกจากเป็ นการแลกเปลีย่ น แบ่งปนั ซึง่ กันและกันโดยส่วนตัว
ซึ่งหากมีกจิ กรรมให้ได้ท�ำร่วมกันผลิตนวัตกรรม จัดเก็บเป็ นคลัง ICT หรือเผยแพร่
นวัตกรรมก็จะเป็ นการดี
4) ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการติดตามประเมินผลครูผสู้ อนในการน�ำ ICT
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็ นครัง้ คราว โดยการสังเกต ติดตาม พูดคุย พบว่า
ครูผสู้ อนส่วนใหญ่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีได้ แต่อาจจะยังใช้ได้ไม่เกิดประโยชน์
สูงสุด และมีบางส่วนทีค่ รูผสู้ อนมีความเคยชินกับวิธกี ารสอนแบบเดิมๆ และพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของวิธกี ารสอนแบบนัน้ ๆ จึงมักที่จะยืนยันในการใช้วธิ กี ารเดิมต่อไป
ซึง่ ยากทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง อีกทัง้ หากรายวิชาทีต่ อ้ งเร่งติวผูเ้ รียนเพือ่ สอบแข่งขันก็มกั จะ
พบว่า ครูผสู้ อนจะใช้วธิ กี ารติวข้อสอบหรือการใช้งานคลังข้อสอบ และให้ผเู้ รียนท�ำแบบฝึกหัด
มากกว่าการสอนโดยใช้สอ่ื ICT และการประเมินผลการเรียนส่วนใหญ่กย็ งั คงใช้วธิ กี าร
แบบเดิม ส�ำหรับการวัด และประเมินผลการเรียนโดยใช้นวัตกรรมด้าน ICT และ
ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยนัน้ พบว่ายังมีไม่มากนัก ทังนี
้ ค้ วรได้รบั การแนะน�ำในการประเมินผล
้
ตามสภาพจริง และการประเมินผลงานจากแฟมสะสมผลงานออนไลน์ ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ส่วนใหญ่มกี ารติดตาม และให้ความส�ำคัญในการจัดการทรัพยากร และแหล่งเรียนรูด้ า้ น ICT
ในสถานศึกษา โดยหากมีความต้องการจัดซือ้ หรือซ่อมบ�ำรุงก็มกั จะด�ำเนินการให้ ซึง่
ส่วนใหญ่พบปญั หาด้านความเร็วของระบบเครือข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ
5) ยังไม่พบรายงานผลการปฏิบตั งิ านของครูผสู้ อนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนด้วย ICT อย่างเป็นกิจจะลักษณะ มีเพียงแต่การสังเกต สอบถาม
ความพึงพอใจของผูเ้ รียน และผูป้ กครอง เนือ่ งจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความพร้อมต่างกัน
ในของโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT ทักษะความสามารถของครูผู้สอน วิธกี าร
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จัดการเรียนการสอน และวัฒนธรรมการเรียนการสอนทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะน�ำ
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้งาน จะต้องส�ำรวจประสิทธิภาพ และความพร้อมในทุกๆ ด้าน
โดยเฉพาะจะต้องเตรียมความพร้อมของครูผสู้ อนทีจ่ ะใช้งานเทคโนโลยีดงั กล่าว โดยการจัดฝึกอบรม
ครูผสู้ อนหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และรูจ้ กั เทคนิคในการใช้งาน พร้อมทัง้
รู้จกั ปรับ เปลี่ย นวิธีการจัดการเรีย นการสอน และออกแบบเนื้ อหาสาระในรายวิช า
ให้สอดคล้องสัมพันธ์กนั และจะเป็นการดีหากบุคคลากรทุกคนสามารถเลือกใช้ สร้าง และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ควรมีการสะท้อนความคิดหรือสรุปผล
โดยการจัดประชุมภายในโรงเรียน มีการประชุมในแต่ละกลุม่ สาระการเรียน และมีการน�ำเสนอ
ผลงานต่างๆ ได้แก่ ผลการเรียนของนักเรียน ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร รายงานประจ�ำปี
การรายงานความก้าวหน้าหรือความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
ผ่านวารสารหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
3. ผลการสอบถามความคิ ดเห็นเกี่ยวกับพฤติ กรรม และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของครู ทัง้ นี้แจกแบบสอบถามครูผสู้ อนในสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าคตะวันตก
ไปทัง้ หมด 192 คน ได้กลับคืนมา 187 คน คิดเป็นร้อยละ 97.40 ซึง่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของครูผตู้ อบแบบสอบถาม
ความคิดเห็น พบว่า มีการเรียนรูว้ ธิ กี ารใช้งาน ICT เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการจัดการเรียนการสอน
และมีการเรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จากการเข้าร่วมสัมมนา และ
ฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.80 และจ�ำนวน
162 คน คิดเป็นร้อยละ 86.60 ตามล�ำดับ สถานศึกษามีวธิ กี ารส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร
ในรูปแบบของการจัดสัมมนา และฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 161 คน
คิดเป็นร้อยละ 86.10 ครูผสู้ อนมีการน�ำโปรแกรมส�ำนักงาน (Ms-office) ในการน�ำเสนอข้อมูล
เช่น สไลด์น�ำเสนอ (Power Point presentation) ไปใช้บรู ณาการเพือ่ การจัดการเรียน
การสอนมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.60 มีการเลือกใช้วธิ กี ารออกแบบ
และพัฒนาสือ่ ICT เพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการใช้สอ่ื ICT
ส�ำเร็จรูปมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.50 มีวธิ กี ารน�ำ ICT ไปบูรณาการ
เพือ่ ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เป็นสือ่ เสริมประกอบการเรียนมากทีส่ ดุ
จ�ำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 82.90 และเลือกใช้วธิ กี ารจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ด้วย ICT ในลักษณะของการจัดการเรียนแบบแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง จ�ำนวน 135 คน
คิดเป็ นร้อยละ 72.20
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ส�ำหรับความต้องการพัฒนาทักษะเพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการด้วย ICT พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการตามล�ำดับ ดังนี้
ล�ำดับที่ 1 ทักษะการจัดท�ำแผนการสอนหรือแผนการเรียนรูแ้ บบบูรณการ (N=41) ล�ำดับที่ 2
ทักษะการจัดกิจกรรม และการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการ
(N=36) ล�ำดับที่ 3 ทักษะในการออกแบบ และพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนด้วย ICT  เช่น
การสร้างเอกสาร บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (CAI) การเรียนรูผ้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(e-learning) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (courseware) บทเรียนบนเครือข่าย (web-based
instruction) สร้างหรือบันทึก คลิปวิดโี อ (clip video) เป็นต้น (N=34) ล�ำดับที่ 4 ทักษะการวัด
และประเมินผลผูเ้ รียนด้วย ICT (N=29) และล�ำดับที่ 5 ทักษะการใช้ ICT ในการสืบค้น
และแสวงหาความรู้ (N=28) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที ่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของครูผตู้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น (N = 187 คน)
รายการ

จ�ำนวน

ร้อยละ

มีการเรียนรูว้ ธิ กี ารใช้งาน ICT เพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในการจัดการเรียนการสอนโดยวิธใี ด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ศึกษาระหว่างเรียนในหลักสูตรปริญญาหรือในสถานศึกษา

79

42.20

- ศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากงานวิจยั หนังสือ ต�ำรา
  สือ่ เล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น

139

74.30

- เข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ

153

81.80

- แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากเพือ่ นร่วมงาน

136

72.70

มีการเรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยวิธใี ด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ศึกษาระหว่างเรียนในหลักสูตรปริญญาหรือในสถานศึกษา

70

37.40

- ศึกษาค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากงานวิจยั หนังสือ ต�ำรา
   สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น

131

70.10

- เข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ

162

86.60

- แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากเพือ่ นร่วมงาน

124

66.30

สถานศึกษาของท่านมีวธิ กี ารส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในรูปแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- จัดสัมมนา และฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ

161

86.10

- พาไปศึกษาดูงานตามสถานศึกษา หน่วยงานราชการ บริษทั เอกชน   
  เป็ นต้น

129

69.00

- สนับสนุนให้ศกึ ษาต่อในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับ ICT

42

22.50
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ตารางที ่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของครูผตู้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น (N = 187 คน) (ต่อ)
รายการ

จ�ำนวน

ร้อยละ

สถานศึกษาของท่านมีวธิ กี ารส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในรูปแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ)
- จัดการแลกเปลีย่ นความรู้

101

54.00

- จัดการรวมกลุม่ ของครูผสู้ อนในเขตพืน้ ทีห่ รือจังหวัดทีใ่ กล้เคียง

40

21.40

- จัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ คอยให้คำ� แนะน�ำปรึกษา

53

28.30

- จัดหาสือ่ และแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ไว้ทโ่ี รงเรียน

122

65.20

มีการน�ำ ICT ประเภทใดไปใช้บรู ณาการเพือ่ การจัดการเรียนการสอนบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ใช้โปรแกรมส�ำนักงาน (Ms-office) ในการน�ำเสนอข้อมูล

132

70.60

- ใช้เอกสาร ต�ำรา ทัง้ แบบออฟไลน์ (offline) และออนไลน์ (online)

102

54.50

- ใช้สอ่ื ผ่านระบบเครือข่าย เช่น บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (courseware)   
  การเรียนรูผ้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) บทเรียนบนเครือข่าย  
  (web-based instruction) เป็ นต้น

87

46.50

- ใช้สอ่ื มัลติมเี ดีย เช่น คลิปวิดโี อ (clip video) ภาพเคลือ่ ไหว   
  (animation) เป็ นต้น

93

49.70

- ใช้แบบทดสอบออนไลน์ คลังข้อสอบ และแสดงผลการประเมินการเรียน

55

29.40

- ใช้สอ่ื สังคม (social media) เช่น Twitter, Facebook, Google Plus  
  เป็ นต้น

99

52.90

- ใช้การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรูอ้ อนไลน์ เช่น เว็บไซต์ (website)  
  เว็บล็อก (blog) บริการเว็บไซต์ของ Google (Google Site)
  การจัดการความรูแ้ ละชุมชนนักปฏิบตั ิ (GotoKnow) วิกิ (Wiki)
  เป็ นต้น

106

56.70

- ใช้บริการการท�ำงานร่วมกันบนระบบเครือข่ายของ Google Drive
  เช่น Google Document, Google Spreadsheet, Google Form,
  Google Presentation และ Google Drawing เป็ นต้น

42

22.50

- ใช้การสือ่ สารผ่านระบบเครือข่าย เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
  (e-mail) ห้องสนทนา (chat room) กระดานอภิปราย (discussion  
  boards) กระดานข่าว (webboards) เป็ นต้น

86

46.00

- ใช้สตรีมมิง่ มีเดีย (streaming media) เช่น แอนิเมชัน่ (animation)
  เสียง (audio clips) คลิปวิดโี อ (clip Video) วิดโี อจากเว็บไซต์
  (youtube.com) เป็ นต้น

41

21.90

- ใช้การสือ่ สารทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น สือ่ วิทยุ (radio) โทรทัศน์
  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (distance learning television)

44

23.50
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ตารางที ่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของครูผตู้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น (N = 187 คน) (ต่อ)
รายการ

จ�ำนวน

ร้อยละ

เลือกใช้วธิ กี ารออกแบบ และพัฒนาสือ่ ICT เพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ด้วยวิธกี ารใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ออกแบบสือ่ ICT ด้วยตนเอง แล้วส่งให้ทมี งานพัฒนาสือ่ ด�ำเนินการต่อ

22

11.80

- ออกแบบ และพัฒนาสือ่ ICT ด้วยตนเอง

76

40.60

- ใช้สอ่ื ICT ส�ำเร็จรูป

143

76.50

มีวธิ กี ารน�ำ ICT ไปบูรณาการเพือ่ ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ใช้น�ำเข้าสูบ่ ทเรียน

103

55.00

- ใช้สอนแทนเนื้อหาบทเรียน

125

66.80

- ใช้เป็ นสือ่ เสริมประกอบการเรียน

155

82.90

- ใช้เพือ่ สรุปบทเรียน

84

45.00

- ใช้น�ำเสนอผลงานของผูเ้ รียน

90

48.10

- ใช้ประเมินผลการเรียน

67

35.80

เลือกใช้วธิ กี ารจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT ในลักษณะใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- การเรียนแบบเกม

56

29.90

- การเรียนแบบโครงงาน
- การเรียนแบบปญั หาเป็ นฐาน

73

39.00

36

19.30

- การเรียนแบบการสืบสอบ

27

14.40

- การเรียนแบบการทดลอง

39

20.90

- การเรียนแบบมีสว่ นร่วม

103

55.10

- การเรียนแบบแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง

135

72.20

- การเรียนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

91

48.70

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของครู พบว่า จากแผนภูมทิ ่ี 1 พฤติกรรมการจัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT  พบว่า ในภาพรวมทังหมด
้
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
( x̄ = 3.37 S.D. = 0.86) หากแบ่งออกเป็ นด้านต่างๆ พบว่า ด้านความพร้อมของบริบท
ั ยน�ำเข้าทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT ในภาพรวม
และปจจั
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อยูใ่ นระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.45 S.D. = 0.84) ด้านการเตรียมความพร้อมของผูส้ อน
ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
(x̄ = 3.43 S.D. = 0.83) ด้านกระบวนการบูรณาการสอนด้วย ICT ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (x̄ = 3.43 S.D. = 0.85) ด้านการวัดผล และประเมินผลการบูรณาการสอนด้วย ICT
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.20 S.D. = 0.89) ตามล�ำดับ ดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 1
แผนภูมิที ่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการเรียน
  การสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของครู (N = 187 คน)

ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ปจจั
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการด้วย ICT  ของครู พบว่า ปจจั
แบบบูรณาการด้วย ICT พบว่า ในภาพรวมทังหมด
้
อยูใ่ นระดับ มาก (x̄ = 3.72 S.D. = 0.88)
หากแบ่งออกเป็ นด้านต่างๆ พบว่า ปจั จัยของการยอมรับ ICT มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.08 S.D. = 0.77) ปจั จัย
ด้านทัศนคติตอ่ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก
ั ยด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT
(x̄ = 3.95 S.D. = 0.83) ปจจั
ั ยด้านความพร้อมของทรัพยากร
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก (x̄ = 3.52 S.D. = 0.84) ปจจั
เพือ่ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก (x̄ = 3.64
S.D. = 0.92) และปจั จัยด้านการจัดการความรูข้ องครูผสู้ อนกับการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการด้วย ICT ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.47 S.D. = 0.87)
ตามล�ำดับ ดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 2
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แผนภูมิ ที ่ 2 แสดงผลการวิเ คราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของป จั จัยที่ส่ง ผลต่ อ
    ความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT ของครู (N = 187 คน)

อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ผลการศึกษาพฤติกรรมและปจจั
แบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ของครูในภูมภิ าคตะวันตก
แสดงให้เห็นถึงทิศทางในการใช้งาน ICT ของครูผสู้ อนทีม่ พี ฤติกรรมการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการด้วย ICT  ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ซึง่ มิได้หมายความว่า
ครูผสู้ อนใช้ ICT ไม่เป็น แต่ครูผสู้ อนไม่ได้น�ำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะส่วนใหญ่ครูผสู้ อนมักจะใช้ ICT เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ในชีวติ ประจ�ำวัน ทัง้ นี้ทศิ ทางการน�ำ  ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต
จะส�ำเร็จได้ดว้ ยเหตุปจั จัยดังต่อไปนี้
1. การทีจ่ ำ� นวนครูผสู้ อนรุน่ เก่าทีก่ ำ� ลังลดลงอย่างรวดเร็ว และจ�ำนวนครูผสู้ อน
รุน่ ใหม่ทม่ี คี วามรูด้ า้ น ICT เพิม่ ขึน้ ปญั หาด้านความเหลือ่ มล�้ำในการเข้าถึงสารสนเทศ
ทัศนคติ การยอมรับนวัตกรรม และความรูท้ ม่ี พี น้ื ฐานทีม่ คี วามแตกต่างกันย่อมจะลดลง
ท�ำให้การขับเคลือ่ นไปสูก่ ารปฏิบตั จิ งึ เป็นไปได้งา่ ยขึน้ รวมถึงทิศทางความเจริญก้าวหน้า
ของ ICT ส่งผลให้ครูผูส้ อนต้องติดตาม และแสวงหานวัตกรรมที่ทนั สมัยมาใช้งาน
เพือ่ ความก้าวหน้า และทันสมัย
2. การทีส่ ถานศึกษาได้รบั ความสนับสนุน และจัดให้มโี ครงสร้างพืน้ ฐานด้าน ICT
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ในจ�ำนวนทีพ่ อเพียง โดยพิจารณาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และระบบการเชือ่ มต่อสัญญาณเครือข่าย ด้วยการส�ำรวจสถานภาพ
สภาพแวดล้อม ความพร้อม และงบประมาณ ทัง้ นี้หน่ วยงานของภาครัฐ และเอกชน
ควรมีโครงการสนับสนุนการพัฒนา ICT เพือ่ การศึกษาเชิงรุกทัง้ ทางตรง และทางอ้อม
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เพื่อความเท่าเทียมกันของสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาในชนบท และควรเปิ ด
โอกาสให้ชมุ ชนได้ใช้ประโยชน์จาก ICT นี้ดว้ ย
3. การทีผ่ บู้ ริหารได้รบั การพัฒนาด้านการใช้ ICT จนเกิดความตระหนัก และ
เห็นความส�ำคัญของการน�ำ  ICT มาใช้งานในองค์กร จากนัน้ จึงส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ครูผสู้ อนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเลือกใช้ ผลิต ออกแบบ และพัฒนา
นวัตกรรมเพือ่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้งาน ICT มากกว่าแค่การใช้งานโปรแกรม
ส�ำนักงาน (Ms-office) เช่น ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน
ั
ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล การใช้ และบ�ำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เพราะโดยทัวไปเมื
่ อ่ พบปญหา
จากการใช้งาน ICT แล้วไม่มผี ใู้ ห้การช่วยเหลือ ให้ค�ำแนะน� ำ  ย่อมจะท�ำให้แรงจูงใจ
ในการใช้งาน ICT ลดน้อยลง และท�ำให้มคี วามรูส้ กึ ท้อถอย และปฏิเสธทีจ่ ะใช้งานหรือ
น�ำนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน
4. การทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษามีนโยบาย และทิศทางการบริหารโดยมุง่ เน้นให้
ครูผสู้ อนใช้ ICT เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนโดยการผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
เพราะแม้ครูผสู้ อนมีความรูค้ วามช�ำนาญในเนื้อหารายวิชาเพียงใดก็จะไม่สามารถใช้
วิธกี ารสอนแบบเดิมๆ ในการสอนส�ำหรับผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ได้อกี ต่อไป จึงควรเร่ง
ปรับกระบวนทัศน์ให้บคุ ลากรทุกคนในสถานศึกษาเห็นความส�ำคัญของการน�ำ ICT มาใช้
อย่างแท้จริง ซึง่ ผูบ้ ริหารต้องเป็ นแบบอย่างในการติดตามประเมินผลความส�ำเร็จของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT อย่างเหมาะสมตามนโยบาย
โดยมีตวั ชีว้ ดั และเกณฑ์วดั ความส�ำเร็จอย่างเป็นระบบ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึน้ เช่น
มอบรางวัล ติดป้ายประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชยการพิจารณาความดีความชอบ
หรือแม้กระทัง้ การส่งไปอบรมในเรือ่ งทีส่ นใจ
5. การทีส่ ถานศึกษาจัดให้มแี หล่งเรียนรูท้ ม่ี สี ภาพแวดล้อมทีเ่ อื้ออ�ำนวยต่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทังภายในและหรื
้
อภายนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย
เพือ่ ให้ครูผสู้ อน และผูเ้ รียนได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใช้ศกึ ษาค้นคว้าแสวงหาความรู้
ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์เพิม่ เติม เสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง และต่อเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในการเผยแพร่ผลงาน ความรูท้ างวิชาของครูผสู้ อนได้เป็ นอย่างดี และเกิดประโยชน์
ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การที่ได้ร บั การติดตาม ประเมิน ผล และให้ค�ำ แนะน� ำ ที่ส อดคล้อ งกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT ในรูปแบบทีช่ ดั เจน เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของครูผสู้ อนในแต่ละกลุม่ สาระวิชา เช่น มีการติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด
มีการนิเทศภายในของครูผูส้ อนตามแต่ล่ะกลุ่มสาระวิชาที่ประเมินกันเป็ นครัง้ คราว
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ศิวนิต อรรถวุฒกิ ุล และคณะ

มีผเู้ ชีย่ วชาญหรือนักวิชาการเข้ามาให้คำ� แนะน�ำ และให้คำ� ปรึกษาตลอดเวลา ครูผสู้ อน
จะได้รบั การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย ICT และสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลจากการศึกษาพฤติกรรม และปจั จัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในในครัง้ นี้
จะน�ำไปเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการก�ำหนดนโยบาย จัดท�ำแบบจ�ำลองการส่งเสริมทักษะ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ดว้ ยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารของครูในสถานศึกษาสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมภิ าคตะวันตกต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เรือ่ งนี้ ได้รบั ทุนสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจยั
แห่งชาติ (คอบช.) และขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์
ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมเพื่อการวิจยั ในครัง้ นี้ ทัง้ นี้งานวิจยั ประสบความส�ำเร็จ
ลุลว่ งไปได้ดว้ ยดีจากการได้รบั ความช่วยเหลือ และร่วมมือจากคณะครูผสู้ อน ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสถานศึกษาสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ รวมทัง้ โรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในภูมภิ าคตะวันตกทัง้ 8 จังหวัด
ผูว้ จิ ยั ซาบซึง้ ในความกรุณาเป็ นอย่างสูง
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