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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองเพื่อฝกทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาค
กลาง 2) เพือ่ใหครภูาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปที ่3 ภาคกลาง ไดฝกทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศจากชดุ
การเรียนรูดวยตนเอง 3) เพื่อศึกษาผลการใชชุดการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือฝกทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาค
กลาง กอนและหลงัการเรยีนรูดวยตนเอง ประชากรท่ีใชในการวจัิย ไดแก ครูภาษาไทยชัน้ประถมศกึษา
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ปที่ 3 ภาคกลาง ประกอบดวยภาคกลางตอนบน 8 จังหวัด และภาคกลางตอนลาง 8 จังหวัด รวม 
16 จังหวัด กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) ดังนี้ 1) สุมจังหวัด
ในภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนลาง โดยการสุมแบบกลุม (cluster random sampling) 
เพื่อใหไดจังหวัดตัวแทนกลุมละ 1 จังหวัด ดังนี้ กลุมภาคกลางตอนบนคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กลุมภาคกลางตอนลางคือจังหวัดเพชรบุรี 2) สุมโรงเรียนจากจังหวัดที่ไดจากการสุมในชั้นแรก
โดยการสุมอยางงาย (simple random sampling) จังหวัดละ 25 โรงเรียน รวมเปนกลุมตัวอยาง 
50 โรงเรียน 3) เมื่อไดโรงเรียนจํานวน 50 โรงเรียนแลว สุมครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนละ 1 คน ดวยการสุมอยางงาย (simple random sampling) ไดจํานวน 50 คน เครื่องมือ
ทีใ่ชในการวจิยั ประกอบดวย 1) แบบสอบถามความตองการฝกทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สาร
การศึกษา 2) ชุดการเรียนรูดวยตนเองเพื่อฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง 3) แบบประเมินคุณภาพชุด
การเรียนรูดวยตนเองเพื่อฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สาํหรับครภูาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปที ่3 ภาคกลาง และ 4) แบบทดสอบทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3
 ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดการเรียนรูดวยตนเองเพื่อฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง ประกอบดวย 
1) การใช Smart Phone: iOS และ Android เพื่อการสอนสําหรับครู, YouTube เพื่อการสอน
สําหรับครู, PowerPoint เพื่อการสอนสําหรับครู 2) ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง 
มีระดับทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับดี หรือระดับคะแนนเฉลี่ย 21.82 และ 3) ผลสัมฤทธิ์
หลงัการใชชดุการเรยีนรูดวยตนเองเพือ่ฝกทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สารการศกึษาในศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอนใชชุดการเรียนรูดวยตนเองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ชุดการเรียนรูดวยตนเองเพื่อฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา, ทักษะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาสําหรับครู, ครูภาษาไทย

ABSTRACT
 The objective of this research were: 1) to create a self-learning materials for 
practicing in information technology and communications skills for Prathomsuksa 3 
Thai language teachers  in central region–it based on the concept of learning in the 
21st century, 2) to initiate the Prathomsuksa 3 Thai language teachers  in central region 
for practicing information technology and communications skills from the self-learning 
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materials, and 3) to examine outcomes of self-learning materials from before and after 
practice with 21st century information technology and communication skills learning 
materials. The sample population were Prathomsuksa 3 Thai language teachers in the 
central region: 8 provinces from northern central area and 8 provinces from southern 
central area–the total is 16 provinces. The sample random multistage was used to 
select the sample. The provinces were selected by cluster random sampling. The 
25 sampling schools per province and 50 teachers were selected by simple random 
method. The research instruments were: 1) information technology and communications 
skills questionnaires, 2) the 21st century learning concept based self learning package 
to practice information technology and communications skills for Prathomsuksa 3 Thai 
language teachers in central region, 3) quality assessment of Information technology 
and communications skills for Prathomsuksa 3 Thai language teachers in central region, 
and 4) skill assessment test of information technology and communications skills. The 
percentage, mean, standard deviation and t-test were used to analyzed the data.
 The results indicated as following: 1) self-learning materials for practicing 
information technology and communications skills were smart phone, YouTube, and 
power point, 2) Prathomsuksa 3 Thai language teachers in central region had a good 
understanding of information technology and communications skills, average was 
21.82, and 3) the achievement scores after learning through self-learning information 
technology and communications skills was significantly higher than pre-test scores at .05.
Keywords: Self Learning Package to Practice Information Technology and 

Communications Skills, learning in the 21st century, Thai language teachers.

บทนํา
 โลกปจจุบันใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information 
and communication technology: ICT) โดยนําไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และการศึกษา อยางหลากหลาย ประเทศที่มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะพัฒนาและ
กาวหนาอยางมาก แตกตางอยางสูงกับประเทศที่ไมมีความพรอมดานเทคโนโลยี ในดานการศึกษานั้น 
เทคโนโลยไีดเริม่เขามามบีทบาทมากขึน้ ทัง้ในแงของการเปนเครือ่งมอืชวยในการเรยีนรู เปนเครือ่งมอื
แสวงหาความรู และเปนเครื่องมือสรางองคความรูใหม  การจัดการศึกษาจึงตองปรับตัวใหเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
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และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (ออนไลน, ม.ป.ป.) ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีการศึกษา โดยเนนให
ผูเรยีนซึง่เปนเยาวชนของชาตมิคีวามรูและทกัษะเพียงพอทีจ่ะใชเทคโนโลยใีนการแสวงหาความรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต กระบวนการจัดการเรียนตองประยุกตความรูเพื่อการแกปญหา 
โดยจัดกิจกรรมกําหนดสถานการณใหผูเรียนไดแกปญหาจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปน 
ทาํเปน รกัการอาน และกอใหเกดิการใฝรูอยางตอเนือ่ง  การใชเทคโนโลยเีพือ่ชวยในการเรยีนการสอน
จะชวยกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น ชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ทําใหผูเรียน
สามารถเรียนไดอยางอิสระ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ
ศึกษา ทั้งดานการพัฒนาองคความรู กระบวนการจัดการศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชวยผูเรียน
ที่มีความแตกตางทางดานฐานะและศักยภาพใหมีความพรอมเทาเทียมกันมากขึ้น สามารถเรียนรู
ส่ิงใหม ๆ  ไดตลอดเวลา ปรบัตวัใหเทาทนักบัการเปลีย่นแปลง รวมทัง้ใชชวีติอยางมคีวามสขุในสงัคมได 
ประเทศไทยจงึจาํเปนตองคนหายทุธศาสตรใหมในการพัฒนาระบบการศกึษาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมใหกบั
กระบวนการเรยีนรูในสถานศกึษา โดยมเีปาหมายปรบัเปลีย่นการเรยีนการสอนไปสูกระบวนการเรยีนรู
รวมกันของท้ังครูและผูเรียนท่ีมุงเนน  “กระบวนการเรียนรูสําคัญกวาความรู” และ “กระบวนการ
หาคําตอบสําคัญกวาคําตอบ” โดยใชฐานคิด “ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st century skills) 
ที่พัฒนาโดยองคกรภาคีเพื่อทักษะและศตวรรษใหม (Partnership for 21st Century Skills) 
ซึ่งประกอบดวย 3 ทักษะสําคัญ ไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการประกอบ
อาชีพ และทักษะดานขอมูลขาวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี
 ครูผูสอนเปนบุคคลสําคัญในการถายทอดความรู การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน และนํา
เทคนคิใหมมาสรางบรรยากาศใหผูเรยีนมทีศันะทีด่ตีอการเรยีนรูจงึเปนสิง่จาํเปน เทคโนโลยสีารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษาเปนเครื่องมือที่ชวยครูในการจัดกิจกรรมการสอนได แตการจะใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ครูตองมีทักษะในการใชดวย ตองมีความ
สามารถในการเขาถึงสารสนเทศและสื่อตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม  สามารถจัดการ  เชื่อมโยง  ประเมิน 
และสรางสารสนเทศ รวมถึงการประยุกตใชจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได 
ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมเปนหัวใจสําหรับทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st 
century skills) แตทักษะนี้ยังตองมีทักษะอื่นมาประกอบและสงเสริมกันดวย ไดแก ทักษะดาน
สารสนเทศ (information) ดานสื่อ (media) และดานดิจิทัล (digital literacy)
 รัฐบาลใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษามาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดอบรมใหกับครูไดมีความรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษาอยางตอเนื่องมาตลอด แตครูผูสอนก็ยังไมมีทักษะในการนําไปใชอยางจริงจัง
และมีประสิทธิภาพ สํานักงานสถิติแหงชาติ (2552) พบวาสถานศึกษามากกวารอยละ 90 มีความ
พรอมในโครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา แตในดานการใชงานนั้น 
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มีผูสอนเพียงรอยละ 26.9 ท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาไปใชในกิจกรรมการสอน
อยางจริงจัง ท้ังท่ีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษามาเพื่อใชในหองเรียนจะสงผลตอ
การเรียนรูของผูเรียน พัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะห การสื่อสาร หรือการทํางานรวมกันได ดังนั้น 
ผูสอนจึงเปนสวนสําคัญ ตองมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร
การศึกษา จะชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดดียิ่ง
 ภาษาไทยเปนรายวิชาท่ีมีความสําคัญที่สงผลตอความสามารถเรียนรูในสาระการเรียนรูอื่น 
หากผูเรียนอานไมออก เขียนไมได ผูเรียนจะไมสามารถเรียนรูรายสาระการเรียนรูอื่นได หรือเรียนรู
ไดอยางไมมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดนโยบายเรงรัด
ใหนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สามารถอานออกเขียนได 100% เนื่องจากนักเรียนระดับ
ชั้นนี้จะเริ่มกาวสูระดับชั้นที่จะมีการเรียนในสาระการเรียนรูท่ีเปนความรูมากข้ึน ผูเรียนตองสามารถ
อานออกเขียนไดคลอง  ซึ่งหากมีการใชเครื่องมือมาชวยในการสอนรายวิชาภาษาไทยจะสามารถชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถอานออกเขียนไดคลอง ดวยเหตุนี้หากครูผูสอนระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 3 มีความรูความสามารถและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา
ในการสอนแลว จะสามารถนําสื่อเทคโนโลยีเขามาชวยในการสอนและฝกการอานการเขียนภาษาไทย 
ทําใหผูเรียนมีความเขาใจในการเรียนมากขึ้น  
 ผูวจิยัจงึไดสรางเครือ่งมอืเพือ่ฝกทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สารการศกึษาในศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง ขึ้น เพื่อใหครูเรียนรูดวยตนเอง ไมตอง
เขารบัการอบรม ซึง่ชวยแกปญหาในการนาํครอูอกจากหองเรยีนเพือ่เขารบัการอบรมได ชดุการเรยีนรู
ดวยตนเองเพื่อฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษานี้ ครูผูสอนสามารถเรียนรูได
ตลอดเวลาที่สะดวก ขณะเดียวกันยังสามารถเรียนรูหรือสอบถามในส่ิงท่ีไมเขาใจ หรือหาความรู
เพิ่มเติมจากบุตร-หลาน คนในครอบครัว หรือเพื่อนครูในโรงเรียนไดดวย 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพือ่สรางชดุการเรยีนรูดวยตนเองเพือ่ฝกทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สารการศกึษา
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
 2. เพือ่ใหครภูาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปท่ี 3 ภาคกลาง ไดฝกทักษะเทคโนโลยสีารสนเทศจาก
ชุดการเรียนรูดวยตนเอง 
 3. เพื่อศึกษาผลการใชชุดการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง กอนและหลัง
การเรียนรูดวยตนเอง
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ขอบเขตของการวิจัย
 พื้นที่ในการวิจัย ไดแก พื้นที่ภาคกลาง  จําแนกเปนภาคกลางตอนบน ประกอบดวย จังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก 
ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแกว และภาคกลางตอนลาง ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม 
ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  

สมมติฐานของการวิจัย
 1. ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรูจากชุดการเรียนรูดวยตนเองเพื่อฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง 
สูงกวากอนการเรียนรูจากชุดการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร
การศึกษาในศตวรรษที่ 21
 2. ครูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง มีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับดี

วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุมตวัอยาง ประชากร ไดแก ครผููสอนกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ชัน้ประถม
ศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง ประกอบดวยภาคกลางตอนบน 8 จังหวัด และภาคกลางตอนลาง 8 จังหวัด 
รวม 16 จังหวัด กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนลาง  โดยการสุมแบบหลายขัน้ตอน (multistage sampling) ดังนี้ 
 1. สุมจังหวัดในภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนลาง โดยการสุมแบบกลุม (cluster 
random sampling) เพื่อใหไดจังหวัดตัวแทนกลุมละ 1 จังหวัด จะไดกลุมตัวอยาง 2 จังหวัด 
โดยกลุมภาคกลางตอนบนไดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนตัวแทน และกลุมภาคกลางตอนลางได
จังหวัดเพชรบุรีเปนตัวแทน
 2. สุมโรงเรียนจากจังหวัดที่ไดจากการสุมในชั้นแรก โดยการสุมอยางงาย (simple random 
sampling) จังหวัดละ 25 โรงเรียน จะไดโรงเรียนเปนกลุมตัวอยาง 50 โรงเรียน 
 3. เมื่อไดโรงเรียนจํานวน 50 โรงเรียนแลว เลือกครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนละ 1 คน ไดจํานวน 50 คน
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
 1. แบบสอบถามความตองการฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษาดานส่ือ 
(media literacy skill)  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  
 2. ชุดการเรียนรูดวยตนเองเพื่อฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง
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 3. แบบประเมินคุณภาพชุดการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสือ่สารการศกึษาในศตวรรษที ่21 สาํหรบัครภูาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปที ่3 ภาคกลาง  เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  
 4. แบบทดสอบทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนแบบประเมินชิ้นงานดวยคาคะแนน (scoring rubrics)
 5. แบบทดสอบทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใช
แบบทดสอบทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาของ นัทธีรัตน  พีระพันธุ, อิทธิพัทธ 
สุวทันพรกูล และแจมจันทร ศรีอรุณรัศมี (2559)  
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
 1. ประชุมชี้แจงวิธีใชชุดการเรียนรูดวยตนเองเพื่อฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง ใหกับกลุมตัวอยาง 
โดยใชหองประชมุสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรุ ีเขต 1 และหองประชมุสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 2. สงมอบชุดการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง ใหกับกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษา
เรียนรูดวยตนเองตามความสะดวก จําแนกเปนกลุมตัวอยางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 25 คน 
และจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 25 คน รวม 50 คน
 3. นิเทศและติดตามการใชชุดการเรียนรูดวยตนเองเพื่อฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง ดังนี้
  3.1 ครั้งที่ 1 สัปดาหที่ 3 หลังจากรับชุดการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือฝกทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ภาคกลาง
   3.2 ครั้งที่ 2 สัปดาหที่ 5 หลังจากรับชุดการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือฝกทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ภาคกลาง
  3.3 ครั้งที่ 3 สัปดาหที่ 7 หลังจากรับชุดการเรียนรูดวยตนเองเพื่อฝกทักษะทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ภาคกลาง
 4. กําหนดและกําชับใหปฏิบัติตามกิจกรรมชุดการเรียนรูดวยตนเอง และทําแบบฝกปฏิบัติ
หลังจากการเรียนรูทุกครั้ง
 5. หลังจากการใชชุดการเรียนรูดวยตนเองเพื่อฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง เสร็จสิ้นแลว 
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ดําเนินการทดสอบทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา ในสัปดาหท่ี 9 โดยใช
หองประชุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และหองประชุมสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ผลการวิจัย
 1. ชุดการเรียนรูดวยตนเองเพื่อฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง ไดแก หนังสือ คูมือ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง ไดศึกษาเรียนรู
ดวยตนเอง ฝกปฏิบัติกิจกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา และทําแบบฝกหัด
หลังจากการเรียนรูในแตละเรื่อง เพื่อใหมีความสามารถในการใชหรือเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชสอนได ประกอบดวย  การใช Smart Phone: 
iOS และ Android เพื่อการสอนสําหรับครู เนนแอปพลิเคชัน Camera ในการถายภาพ การใชเมล
ผาน Smart Phone, การใช YouTube เพื่อการสอน ฝกการใชงานและการคนหาวีดิทัศน รวมถึง
การดาวนโหลดมาใชประกอบการสอน, การใช PowerPoint เพื่อการสอน ฝกการใชงาน ตกแตง 
นําเสนองาน และนําวีดิทัศนจาก YouTube มาสรางสื่อประกอบการสอน 
 2. ครูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง มีระดับทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน
ระดับดี หรือระดับคะแนนเฉลี่ย 21.82 
 3. ผลสัมฤทธิ์หลังการใชชุดการเรียนรูดวยตนเองเพื่อฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง สูงกวา
กอนใชชุดเรียนรูดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
 1. เนื้อหาที่นํามาใชในการทดลองสําหรับการวิจัยนี้ สํารวจจากความตองการในการพัฒนา
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาจากครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี พบวามีความตองการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ในเรื่องการใช Smart Phone, YouTube และ PowerPoint ตองการพัฒนาโดยการฝกดวยตนเอง
จากคูมือเปนหลกั เนือ่งจากครกูลุมนีเ้ปนครภูาษาไทยทีม่นีสิยัชอบการอานมากกวาการเขาฟงบรรยาย 
และสามารถใหบุตร-หลานที่บานชวยอธิบายเพิ่มเติมได  ความตองการดังกลาวสอดคลองกับ ชัยฤทธิ์ 
โพธิ์สุวรรณ (2541) และ Knowles (1975) ที่กลาววา ผูใหญตระหนักวาการเรียนรูมีความสําคัญ
ตอตนเองและมวิีธกีารเรยีนรูในแบบของตนเอง มทีศิทางการเรยีนรูทีเ่ริม่ตนจากปญหาหรอืภาระหนาที่
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ในชีวิตจริงในลักษะของ Orientation to Learning วิธีการเรียนรูดวยตนเองของครูผูสอนวิชา
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง จะชวยแกปญหาเรื่องการนําครูออกจากหองเรียนได 
ครูไมตองทิ้งนักเรียนไวในหองเรียนเพื่อเขารับการอบรม ไมตองฝากหองเรียนไวใหครูคนอื่นดูแลแทน  
ซึ่งการฝกทักษะและศึกษาเรียนรูดวยตนเองจะชวยลดปญหาการท้ิงหองเรียนเพ่ือใหครูเขาอบรม
ไดเปนอยางดี
 2. จากการทดลองใหครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง ใชชุดการเรียนรู
ดวยตนเองเพื่อฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา พบวาครูมีความตั้งใจศึกษา
เรียนรูจากเครื่องมือดังกลาว มีความใสใจในการเรียนรูมาก เนื่องจากเปนเรื่องที่ตนเองตองการและ
สนใจที่จะเรียนรู สอดคลองกับ เชียรศรี วิวิธสิริ (2534) และ วิกร ตัณฑวุฑโฒ (2528) ท่ีกลาววา 
ผูใหญจะเรียนรูและเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพจากการกระตุนความสนใจในสิ่งที่ผูใหญตองการ
เรียนรู  ทําใหการฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษาของครูผูสอนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง ประสบความสําเร็จ 
 3. ครูผู สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เปนผูท่ีมีอายุคอนขางสูง โดยเฉล่ียมีอายุ 
48 - 55 ป มีนิสัยรักการอาน จึงเลือกวิธีการเรียนรูดวยตนเอง แตวิธีการเรียนรูดวยตนเองนี้จะฝก
ปฏิบัติตามคูมือ หากมีเรื่องติดขัดหรือไมเขาใจเร่ืองใดจะประสานกับทีมผูวิจัย และจะสอบถามจาก
เพื่อนครูในโรงเรียนหรือจากคนในครอบครัว เชน บุตร-หลาน และคูสมรส เปนตน  ซึ่งเปนการเรียนรู
แบบรวมมือที่ดี สงผลใหครูสามารถใชงานเทคโนโลยีสารเทศและสื่อสารการศึกษาไดดี สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ภาสกร เรืองรอง และคณะ (2557) ที่กลาววา เมื่อสังคมโลกไดตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของเทคโนโลยีวาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ครูในศตวรรษที่ 21 จึงตองปรับตัว
ใหเขากบัการเรยีนรู ใหเทาทันยคุสมยัท่ีเปลีย่นแปลงไป ทัง้นีต้องพฒันาทกัษะดานตาง ๆ  อยางตอเนือ่ง 
โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. หลังจากครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง ไดเรียนรูจากชุดการเรียนรู
ดวยตนเองเพื่อฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แลว พบวา 
มีทักษะอยูในระดับดี สอดคลองกับ ชาลินี สุริยนเปลงแสง (2554), อาพัทธ เตียวตระกูล และชนัดดา 
ภูหงษทอง (2556) ที่พบวา หลังจากการศึกษาดวยชุดการเรียนรูดวยตนเอง ผูที่ศึกษาจะมีระดับ
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาอยูในระดับมาก เนื่องจากมีความตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีวาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับ ภาสกร เรืองรอง 
และคณะ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21 พบวาครูในศตวรรษ
ที่ 21 ตองตระหนักและปรับตัวใหเขากับการเรียนรู ใหเทาทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
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ขอเสนอแนะ
 1. ระหวางการเรียนรูและฝกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษาของครูผูสอน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคกลาง พบวานอกจากเรียนรูและฝกจากชุดการเรียนรูดวยตนเอง
แลว ครูกลุมตัวอยางไดปรึกษาและขอคําแนะนําจากเพื่อนครูในโรงเรียน รวมทั้งใหบุตร-หลาน หรือ
คนที่บานชวยแนะนําเพิ่มเติม ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูแบบรวมมือ ชวยใหการเรียนรูและฝกทักษะ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งสามารถนําวิธีการเรียนรูของกลุมตัวอยางนี้ไปผสมผสานกับวิธีการวิจัยอื่น
ตอไปได 
 2. หากตองพฒันาครซูึง่คอนขางสูงอายแุละไมมคีวามสนใจในเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและ
สือ่สารการศกึษา ควรทาํใหครเูหน็ความสาํคญัหรอืสรางความตระหนกักอนวา สิง่ทีจ่ะเรยีนรูมปีระโยชน
เชนใด สามารถทําอะไรไดบาง จะชวยใหเกดิการเรียนรูและพัฒนาไดอยางมีความสขุ สงผลสมัฤทธิ์ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 3. ศึกษานิเทศกในพื้นที่มีสวนชวยเหลือในการนิเทศติดตามการใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง 
ทัง้ยงัเปนผูทีค่อยชวยเหลอืและใหคาํปรกึษาเบือ้งตนกบัครผููสอนกลุมตวัอยาง ถอืเปนผูทีม่สีวนชวยให
งานวิจัยประสบความสําเร็จ เมื่อมีการนําไปสูนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก
จะเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไดเปนอยางดี
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