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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูดานการใชภาษาและเทคโนโลยี
2) เพื่อศึกษาความตระหนักของครูที่มีตอสมรรถนะดานการใชภาษาและเทคโนโลยี 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เติมเต็มสมรรถนะดานการใชภาษาและเทคโนโลยีของครู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ครูประจํา
การที่สอนอยูในโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสงขลาพัทลุงและตรัง เปนการเลือกแบบเจาะจงโดยเลือก
จากครูประจําการที่สอนกลุมสาระตาง ๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษายกเวนกลุมสาระภาษา
ไทย กลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุมสาระภาษาตางประเทศ จํานวน 40 คน ครูจาก
โรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนละ 4 คน จํานวน 5 โรงเรียน และครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนละ 4 คน
จํานวน 5 โรงเรียน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคา รอยละ, คาเฉลี่ย และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูดานการใชภาษาและเทคโนโลยี พบวา โดยรวมทั้ง 3
จังหวัด มีคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูดานการใชภาษาและ
เทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับนอยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.25 และเมื่อพิจารณารายดานแลว พบวา สมรรถนะ
ครูดานการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 รองลงมา คือ สมรรถนะครู
ดานการใชคอมพิวเตอรเพื่อการแสวงหาความรู อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.32 และสมรรถนะครูดาน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.73
2. ศึกษาความตระหนักของครูที่มีตอสมรรถนะดานการใชภาษาและเทคโนโลยี พบวา
2.1 ดานการใชภาษา
ครูมีความคิดเห็นวา ควรมีความสามารถในการสื่อสาร ไดแก การรับ – สงสาร , การถายทอดความรู
ความคิด ความเขาใจของตนเองโดยใชภาษาไดอยางเหมาะสม และสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวิต
ประจําวัน
2.2 ดานเทคโนโลยี
ครูมีความคิดเห็นวา ครูควรมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการใชในเทคโนโลยี ความรูเกี่ยว
กับขาวสารทางเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ทันสมัย , มีความรูและทักษะพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร เห็นคุณคาและ
ประโยชนในการใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
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3. การพัฒนารูปแบบการเติมเต็มสมรรถนะดานการใชภาษาและเทคโนโลยีของครู พบวา
3.1 การสรางความตระหนักดวยตนเองโดยระลึกอยูเสมอวาภาษาและเทคโนโลยีคือเครื่องมือสําคัญ
ที่สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2
ครูผูสอนตองพัฒนาตนเองโดยการศึกษาและฝกฝนทักษะทั้งดานภาษาและเทคโนโลยีอยาง
สมํ่าเสมอ โดยการเขาประชุม สัมมนา หรืออบรมเชิงปฏิบัติการในดานภาษาและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง จึงจะ
สงผลใหครูผูสอนมีสมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ : การสะทอนสมรรถนะ, ความรูพ้นื ฐานของครูดานภาษาและเทคโนโลยี, การสรางความตระหนัก
ดวยตนเอง

Abstract

This research aimed 1) to study the performance competence of teachers in the use of
language and technology, 2) to study the awareness of teachers on the performance competence
in the use of language and technology, and 3) to develop a model for complementing the
teachers’ performance competence in the use of language and technology. The sample used
in this study consisted of 40 tenured teachers in the schools under educational service areas in
the provinces of Songkhla, Phatthalung and Trang. They were drawn according to the purposive
sampling from tenured teachers teaching different subject groups from both at elementary
and secondary levels, with an exception of those teaching Thai language, occupation and
technology and foreign languages. Four participants were selected from each of the ten
participating schools (five primary schools and five secondary schools). The instrument used in
the study was a questionnaire and the data were analyzed using such statistics as percentage,
arithmetic mean and standard deviation. The results of the study reveal the following:
1. The results of the study show that the overall ‘low’ level of performance competence
of teachers in the use of language and technology ( X =2.25). By individual aspects, it is found
that the competency in using Thai for communication is at the ‘moderate’ level ( X =2.52),
followed by the competency in using a computer for the pursuit of knowledge, which is at the
‘low’ level ( X =2.32) and the competency in using English for the pursuit of knowledge is at
the ‘low’ level ( X =1.73).
2. The results of the study with regard to the awareness of teachers on the performance
competence on the use of language and technology reveal the following:
2.1 Language use
The teachers have expressed their opinions that they should have knowledge and
the ability to communicate, i.e. reception and transmission of messages and to transfer their
knowledge, thoughts and understanding by using the language properly and efficiently. As a
result, they are able to put their knowledge to good use in their daily life.
2.2 Technology
The teachers perceive that they should have the knowledge, understanding and skills
in the use of technology, modern knowledge on information technology, knowledge and basic
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skills in the use of computers, realizing the value of using the use of technology in assisting
instructional activities.
3. Development of models to complement the performance competence on the use
of the language and technology.
3.1 It is found that teachers should raise their self-awareness, always realizing that
that language and technology is an important tool that contributes to effective learning.
3.2 Teachers should develop themselves through studies and skills in language and
technology on a regular basis, by attending seminars or workshops in the fields of language and
technology continuously. This will contribute to teachers’ increased performance competency
on language and technology.
Keywords : Reflection on competency, teacher’s basic knowledge of language and technology,
self-awareness raising

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ครู มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ สั ง คมตั้ ง แต อ ดี ต ใน
ฐานะผูใหความรู อบรมสั่งสอน เอาใจใสศิษยใหเปน
คนดีมีความเจริญกาวหนาในอาชีพและทําประโยชน
ใหแกสังคม ในสภาพปจจุบันของยุคเทคโนโลยี
บริบททางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ภาระงานของครูจึงมีความซับซอนยิ่งขึ้น ครูจําเปน
ตองไดรับการพัฒนาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของตน
ไดอยางไมบกพรองควบคูไปกับการพัฒนาวิชาชีพให
เปนที่ยอมรับของหนวยงาน พลสัณห โพธิ์ศรีทอง
(2549) ไดกลาวไวในวันครูโลก วันที่ 5 ตุลาคม 2549
ในบทความเรื่อง “ครูดีที่โลกรอ...ตองมารวมกันผลิต
และพัฒนา” วาครูคือปจจัยสําคัญที่สุดของการศึกษา
เพราะเปนผูกําหนดยุทธศาสตรทางปญญาชาติ ดังนั้น
คําวา “ครู” จึงมีความหมายมากกวาการเปนครูโดย
อาชีพ คือผูปฏิบัติหนาที่ครูไดรับคาจางและเงินเดือน
ประจํา เพราะการเรียนในยุคเทคโนโลยีไมไดจํากัด
เฉพาะครูโดยอาชีพ ไมไดจํากัดอยูที่เวลา สถานที่และ
สื่อตาง ๆ อีกตอไป และการเรียนรูที่ดีซึ่งจะทําใหมนุษย
มีความสุข ความหวังและมีพลังสรางสรรคจําเปนตอง
มีครูดี ครูเกง ครูที่มีสมรรถนะความเปนครูมืออาชีพ
เขามาสงเสริมการเรียนรูที่ดี ดังนั้นการจัดการศึกษา
ยุคใหม “ครู” จึงมีความสําคัญยิ่งและขาดไมได สังคม
มีความคาดหวังที่จะไดครูที่มีสมรรถนะความเปนครู
ที่ “รอบรู สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่ดี มีคุณธรรม นํา

ชุมชน พัฒนา และรวมรักษาสิ่งแวดลอม” ครูยุคใหม
ที่สังคมตองการคือครูที่มีสมรรถนะ ความสามารถ
ทําสิ่งตอไปนี้ ไดแก 1.ทําหนาที่ไดหลายอยางและ
มีทักษะหลายดาน 2.ทําใหสถานศึกษาเปนแหลง
การเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 3.สรางสภาพ
แวดลอมแหงการเรียนรูโดยคิดถึงสิทธิในดานตาง ๆ
4.เอาใจใสสิ่งที่เกิดขึ้นกับผูเรียนทั้งกอนและหลังเวลา
ที่ผูเรียนอยูในสถานศึกษา 5.กระตุนใหสถานศึกษา
และสังคมชุมชนมีกิจกรรมรวมกันมากขึ้น 6.เขาใจถึง
ความแตกตางหลากหลายและสามารถปรับการเรียน
การสอนใหสอดคลองกัน และ 7.เขาใจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหมๆ และสามารถนําไป
ใชกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ความรูพื้นฐาน
ของครูดานภาษาและเทคโนโลยีเปนสมรรถนะหนึ่ง
ในอันดับตนๆ ที่ครูตองตระหนักและเห็นคุณคาใน
การพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพวิชาชีพใหเขมแข็ง
สมกับการเปนครูในศตวรรษที่ 21 แตสภาพที่เปนอยู
ในปจจุบันสังคมและครูผูปฏิบัติการในสถานศึกษา
ยังไมชัดเจนเกี่ยวกับสมรรถนะดานการใชภาษาและ
เทคโนโลยีสาํ หรับครู โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา นการใช
คอมพิวเตอรมักจะไมไดรับการประเมินอยางจริงจัง
จากหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
ดังนั้นการจัดโอกาสใหครูไดสะทอนความคิดเห็นของ
ครูเกี่ยวกับสมรรถนะดังกลาวจึงมีความจําเปนเพราะ
เมื่อครูตระหนักถึงความจําเปนของการมีความรูพื้น
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ฐานในการประกอบอาชีพ เมื่อครูทราบจุดออนจุด
แข็งของสมรรถนะดานการใชภาษาและเทคโนโลยี
ของตนเองและนําไปปรับการจัดการเรียนรูก็จะสงผล
ในการพัฒนาผูเรียนและผลการศึกษายังสามารถนํา
ผลไปสรางองคความรูที่เติมเต็มสมรรถนะที่บกพรอง
และเสริมความเขมแข็งในความรูพื้นฐานสําหรับครู
และการจัดการศึกษาของประเทศตามลําดับ
วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาเรื่องการสะทอนสมรรถนะความรู
พื้นฐานของครูดานภาษาและเทคโนโลยีผานการสราง
ความตระหนักดวยตนเอง มีวัตถุประสงคตามประเด็น
ตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
ดานการใชภาษาและเทคโนโลยี
2. เพื่อศึกษาความตระหนักของครูที่มีตอสมรรถนะ
ดานการใชภาษาและเทคโนโลยี
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเติมเต็มสมรรถนะ
ดานการใชภาษาและเทคโนโลยีของครู

วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากึ่งทดลอง
มีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหครูไดสะทอนความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับความสามารถดานการใชภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งการใชคอมพิวเตอรใน
การพั ฒ นาวิ ช าชีพ และเพื่อ สรางองคความรูใ นการ
กําหนดรูปแบบในการเติมเต็มสมรรถนะดานการใช
ภาษาและเทคโนโลยีของครู โดยมีวิธีการดําเนินการ
วิจัยตามลําดับขั้นตอนตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ ครูประจําการที่สอนกลุมสาระตาง ๆ ทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ยกเวนกลุม
สาระภาษาไทย กลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี และกลุมสาระภาษาตางประเทศ ซึ่งสอน
อยูในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา
พัทลุง และตรัง จํานวน 300 คน

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ สุมตัวอยางพื้นที่ศึกษา ครูประจําการที่สอน
อยูในโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสงขลา
พัทลุง และตรัง โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยเกณฑของเด็มพซี และ
เด็มพซี (Dempsey & Dempsey. 1992) ผูวิจัยคัด
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือครูผูสอนที่ยินดี
เขารวมกิจกรรมการสรางความตระหนักดวยตนเอง
ในสมรรถนะดานการใชภาษาและเทคโนโลยีของครู
ทั้งหมด 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน คน เลือกจากครู
ประจําการที่สอนกลุมสาระตาง ๆ ทั้งในระดับประถม
ศึกษาและระดับมัธยมศึกษายกเวนกลุมสาระภาษา
ไทย กลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
และกลุมสาระภาษาตางประเทศจํานวน 40 คน ครู
จากโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนละ 4 คน จํานวน
5 โรง และครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนละ 4 คน
จํานวน 5 โรงเรียน รวมทั้งหมดจํานวน 40 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบ
ดวย 2 สวน ไดแก
1. เครื่องมือที่ใชดําเนินการวิจัย
กิจกรรมการสรางความตระหนักดวยตนเอง
ในสมรรถนะดานการใชภาษาและเทคโนโลยีของครู
โดยกิจกรรมสรางความตระหนักดวยตนเองที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีรายละเอียดดังนี้
1.1 กลวิธีที่ใชในการสรางกิจกรรมความตระหนัก
ประกอบดวย
กลวิธีที่ 1 เปนกิจกรรมรายบุคคล ไดแก การเลน
เกม และการตอบแบบสอบถาม
กลวิธีที่ 2 เปนกิจกรรมกลุม ไดแก การอบรม
ใหความรู การอภิปรายกลุม การบรรยาย โดยเนื้อหา
ที่ใชในกิจกรรมตางๆ จะเกี่ยวของกับการสรางความ
ตระหนักดวยตนเองในสมรรถนะดานการใชภาษาและ
เทคโนโลยีของครู สื่อที่นํามาประกอบการจัดกิจกรรม
คือ กรณีศึกษา สถานการณจําลอง แผนพับ และ
โปสเตอร
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1.2 กิจกรรมสรางความตระหนัก ผูวิจัยศึกษา
จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยโดยมีขั้นตอนดังนี้
1.2.1 ศึกษาความรูจากเอกสาร ตํารา
และผลงานวิจัยตาง ๆ เทคนิคการสรางกิจกรรม เพื่อ
ใหไดรายละเอียดเนื้อหาสอดคลองกับขั้นตอนและ
กระบวนเกิดความตระหนักดวยตนเองดานภาษาและ
เทคโนโลยี
1.2.2 กําหนดรูปแบบและวิธกี ารดําเนิน
กิจกรรมใหสอดคลองตามวัตถุประสงคทตี่ งั้ ไว
1.2.3 นํารูปแบบความตระหนักที่สราง
ขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไขเพื่อใหสอดคลองกับ
เนื้อหาและวัตถุประสงค โดยการคํานวณหาคา IOC
ของแตละขอซึ่งผลการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมีคา
ความตรงเทากับ 1.00 โดยแตละขอมีคา IOC มากกวา
0.50
1.2.4 แกไขปรับปรุงตามคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีประเด็นที่ตองปรับปรุง
คือ กิจกรรมรายบุคคลมีกิจกรรม3กิจกรรมและใชเวลา
นานเกินไป จึงตองปรับลดเวลา เพื่อมาขยายเวลาใหกับ
กิจกรรมกลุมเพิ่มขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดทําการปรับกิจกรรม
เดี่ยวใหลดลงจากเดิมกําหนดไว 3 กิจกรรมและลดลง
มาเหลือ 2 กิจกรรมตามที่ผูเชี่ยวไดเสนอแนะ
1.2.5 นําไปทดลองกับกลุม ทีไ่ มใชกลุม
ประชากร
โดยมีลักษณะที่มีความสอดคลองกับกลุมประชากรที่
ศึกษา
1.2.6 ภายหลังการทดลองกับกลุมที่ไมใช
ประชากร ผูวิจัยนํารูปแบบกิจกรรมมาปรับปรุงแกไข
และทดลองใชจริง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล
ประกอบดวย
2.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
2.2 แบบวัดการสรางความตระหนัก
ด ว ยตนเองในสมรรถนะด า นการใช ภ าษาและ
เทคโนโลยีของครู ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองเปนแบบวัดชนิด
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 อันดับ
ตามแบบของลิเคิรท (Likert) ไดแก เห็นดวยอยาง
ยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และ ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง จํานวน 34 ขอ

2.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
ของครู ข ณะทดลองใช กิ จ กรรมการสร า งความ
ตระหนักดวยตนเองในสมรรถนะดานการใชภาษาและ
เทคโนโลยีของครู
3. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช แ บบวั ด การสร า งความ
ตระหนักดวยตนเองในสมรรถนะดานการใชภาษาและ
เทคโนโลยีของครู สงใหครูประจําการที่สอนอยูใน
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสงขลา พัทลุง
และตรัง จํานวน 40 คน เพื่อสรางองคความรูใน
การกําหนดรูปแบบในการเติมเต็มสมรรถนะดานการ
ใช ภ าษาและเทคโนโลยี ข องครู แ ล ว ใช ก ารสั ม ภาษณ
เชิงลึก (In - depth Interview) เปนประเด็นคําถาม
แบบปลายเปด (Open end Questionnaires)
จํานวน 3 คําถามและนําสงหนังสือแนะนําตัวเองและ
แบบสอบถามไปยังครูประจําการที่สอนอยูในโรงเรียน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา พัทลุง และ
ตรัง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อการวิจัยจากครูที่เปนกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาใน
การตอบแบบสอบถามประมาณ 1 สัปดาห แลวสงคืน
แบบสอบถามให ผู  วิ จั ย จากนั้ น นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางมาตรวจให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวและนําไปวิเคราะหขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเคราะหขอมูล
คณะผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับเกณฑในการพิจารณาคา
เฉลี่ยของระดับความคิดเห็น กําหนดเกณฑการ
ประเมินไว ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง นอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง นอยที่สุด
4.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของผู  ต อบแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงขอมูลความถี่และคา
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รอยละขอมูลเกี่ยวกับผลการประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูดานภาษาและเทคโนโลยีวิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูดานการใชภาษาและเทคโนโลยี
ผลการศึกษา พบวา โดยรวม ครูทั้ง 3 จังหวัด
มีผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูดาน
ภาษาและเทคโนโลยี อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณา
เปนดาน พบวา ดานการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
อยูในระดับปานกลาง ดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การแสวงหาความรู และดานการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
การแสวงหาความรู อยูในระดับนอย ทั้งนี้อธิบายไดวา
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันและอนาคตสวน
ใหญจะเปนรูปแบบของการเรียนการสอน โดยนําเอา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยสงเสริมสนับสนุน
สอดคลองกับ UNESCO (2008 : 11-15) ทั้งนี้อธิบาย
ได ว  า โลกในยุ ค ป จ จุ บั น การสื่ อ สารไร ส ายเข า มามี
บทบาทเปนอยางมาก โทรศัพทเคลื่อนที่จึงเปนเครื่อง
มืออยางหนึ่งที่สามารถนามาประยุกตใชเพื่อกิจกรรม
การเรียนหรือในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การศึกษาความตระหนักของครูที่มีตอ
สมรรถนะดานการใชภาษาและเทคโนโลยี
ผลการศึกษา พบวา ดานการใชภาษา ครู
มีความคิดเห็นวาควรมีความสามารถในการสื่อสาร
ดานเทคโนโลยี ครูมีความคิดเห็นวา ควรมีความรู
ความเขาใจ และทักษะในการใชในเทคโนโลยี ความ
รูเกี่ยวกับขาวสารทางเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ทันสมัย, มี
ความรูและทักษะพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร หาก
ครูไมมีความรู ความเขาใจ และทักษะก็ไมสามารถ
ใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (2551 : 3) จึงไดกําหนดสมรรถนะ
ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารดั ง นี้ คื อ
การมีความรูความเขาใจขั้นพื้นฐานในการใชไอซีทีได
อยางถูกตองและเหมาะสมและใชงานคอมพิวเตอร

เบื้องตนไดอยางถูกตองสอดคลองกับจาเน (Jane
Nash. 2009 : 88-91) กลาววา ควรมีความเขาใจ
ลักษณะทั่วไปของคอมพิวเตอร มีความเขาใจใน
คอมพิวเตอรพื้นฐาน มีความรอบรูในการใชประโยชน
จากคอมพิวเตอรอยางถูกตองเหมาะสมในบริบท
3. การพัฒนารูปแบบการเติมเต็มสมรรถนะ
ดานการใชภาษาและเทคโนโลยีของครู
ผลการศึกษา พบวา การพัฒนารูปแบบ
การเติมเต็มสมรรถนะดานการใชภาษาและเทคโนโลยี
ของครู ไดแก 1. การสรางความตระหนักดวยตนเอง
โดยระลึกอยูเสมอวาภาษาและเทคโนโลยีคือเครื่อง
มือสําคัญที่สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ 2. ครูผูสอนตองพัฒนาตนเอง
โดยการศึกษาและฝกฝนทักษะทั้งดานภาษาและ
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง จึงจะสงผลใหครูผูสอนมี
สมรรถนะดานภาษาและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้
อธิบายไดวา ในสังคมปจจุบันภาษาและเทคโนโลยี
เปนกลไกสําคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิต
สงผลใหเกิดการพัฒนาในทุกดานโดยเฉพาะดานการ
ศึกษา สถานศึกษาตองตระหนักเห็นความสําคัญ
และส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรนํ า เทคโนโลยี ก ารติ ด ต อ
สื่อสารตาง ๆ เขามาชวยในกิจกรรมการเรียนการสอน
ระหวางครูผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ซึ่งจะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ เมทณี ระดาบุตร (2554
: 111) กลาวไววา ความเจริญกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วชวยใหคนในยุค
ปจจุบันสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว
สงผลดีตอผูเรียนทุกระดับใหไดมีโอกาสเรียนรูขาวสาร
จากเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งสนองกับพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงเนนใหผู
เรียนมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอ
เนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ
2542)
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใช
1.1 ควรมีการจัดโครงการฝกอบรมใหแก
ครูในทุกวิชาโดยกําหนดหัวขอการฝกตาม สมรรถนะ
เพื่อเปนพื้นฐานในการใชภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาผูเรียน
1.2 ผูบริหารสถานศึกษา ควรใหความ
สําคัญสนับสนุน สงเสริมใหมีการจัดฝกอบรมการ
ใช ภ าษาและเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาค น คว า เพื่ อ
พัฒนาผูเรียน ดวยการสนับสนุนดานนโยบายหรืองบ
ประมาณ

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเฉพาะกลุมหรือ
กลุมสาระการเรียนรู เพื่อจะไดทราบถึงสมรรถนะ
พื้นฐานของครูวาอยูในระดับใดและเพื่อจะสามารถ
กําหนดสมรรถนะไดเหมาะสมกับกลุมคนหรือบริบท
2.2 การกําหนดสมรรถนะควรแยกเปน
2 ระดับ คือ สมรรถนะระดับพื้นฐานและระดับเชี่ยวชาญ
เพื่อสะดวกตอการใหนโยบายในภาคปฏิบัติ
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