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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในยุคปัจจุบัน  ทั่ วโลกให้ความส าคัญ ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ใน 
การพัฒนาประเทศ การศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับประเทศไทยมีการตื่นตัว และให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้
ก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพและบังเกิดประสิทธิผล  และจากมาตรการใน 
การปฏิรูปการศึกษา จะเห็นได้ว่าเป็นหน้าที่ส าคัญของรัฐบาลและสถาบันการศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องร่วมกันพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก ารศึกษา
ดังกล่าว โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสร้าง  
การเรียนรู้ให้กว้างขวาง และกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ประเด็นถัดมาคือ 
การศึกษาไทยให้ความส าคัญกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้
เทคโนโลยีช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา สาระและข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ ประเด็นสุดท้าย  
คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ทรง
ประสิทธิภาพที่จะก่อให้เกิดความเสมอภาค คุณภาพของการศึกษาหาความรู้และสาระความรู้ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจากซอฟต์แวร์ต่างๆ  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2547 : 32-34) จากข้อก าหนดตามระเบียบกฎหมายและแนวคิดของนักวิชาการ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับครูที่เป็นครูมืออาชีพ   
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โดยหลักการ ด้วยกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงท าให้เกิดแนวความคิดต่อการจัด
การศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย รวมทั้งแรงกดดันจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท าให้ครูต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ของครูในการสอนต้อง
เปลี่ยนแปลงจากการยืนหน้าชั้นมาเป็นการกระตุ้นและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด (Darling-Hammond and Linda, 
2000 : 10 ; Strodl, 1992 : 54 ; Leithwood and Duke, 1999 : 34 ; Crowther et al., 2002 : 67 ; 
Richardson and Saran, 2006 : 16 ; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553ก : 13)  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความส าคัญจ าเป็นต่อการพัฒนาวิชาชีพครู  
และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  แต่จากการนิเทศ ติดตามในปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ร้อยละ 89 ของครูคอมพิวเตอร์มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ยุคปัจจุบัน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2, 2555 : 105) 

จากสภาพปัญหาและความต้องการดังกล่าว  ในปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัยได้จัดท า
โครงการพัฒนาครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือให้ครูคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน แต่จากการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หลังเสร็จสิ้นโครงการ พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัว
ผู้เรียนเอง เพ่ือน าไปสู่การค้นหาค าตอบ แนวทางการแก้ปัญหา และแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
รวดเร็วในยุคของการแข่งขันในปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากครูผู้สอนใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
เลียนแบบหรือท าตาม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ 
ไม่สามารถคิด และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างแรงจูงใจที่
จะเรียนรู้ต่อไป  ท าให้ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ เรียนมาไม่ลึกซึ้ง ไม่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการคิด
วิเคราะห์ในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้มาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง และเมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ครูคอมพิวเตอร์และผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า จากการที่
ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ ไม่สามารถคิด และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้เกิดปัญหาที่ส าคัญคือ ผู้เรียนยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
ผู้เรียนไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2, 2556 : 35 – 36)  
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่ท าให้เกิด 
การเรียนรู้ และไม่คุ้มค่ากับการลงทุน หากน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม  
ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ และคณะ (2552 : 58) ที่ได้ด าเนินการวิจัย
โครงการน าร่องรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (One laptop per child) 
ซึ่งได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า คอมพิวเตอร์พกพาจะเป็น
เครื่องมือที่สร้างประโยชน์ทางการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนได้เฉพาะกับโรงเรียนที่มีการปรับแนวทาง 
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของนักคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งเน้นการเรียนรู้โดย 
ลงมือปฏิบัติผ่านการให้ผู้เรียนท าโครงการ เน้นกระบวนการคิด หากใช้กับโรงเรียนธรรมดาทั่วไปใน
ระบบการศึกษาที่ไม่ได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นแนวใหม่ การลงทุนดังกล่าวก็เสี่ยงที่
จะไม่คุ้มค่า จะเห็นได้ว่า การใช้เครื่องมือการเรียนรู้สมัยใหม่ควรอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการและทฤษฎี 
การเรียนรู้ โดยเฉพาะในกลุ่มแนวคิดของนักคอนสตรัคติวิสต์ ที่ได้ชี้แนะการสร้างความรู้จากการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ในบริบทของสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์ โดยการน ามาใช้เป็น
เครื่องมือของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนใช้สร้างชิ้นงาน เป็นโครงการ วิธีการเช่นนี้เป็นไปตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
ของเพียเจต์ งานวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นว่า การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เป็น
ปัจจัยหลักส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาครูให้มีพ้ืนฐานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถ
บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555 : 7 - 8)  

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2557 ผู้วิจัยจึงจัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาที่
ครอบคลุมทั้งความสามารถทางสติปัญญา การใช้กระบวนการคิดขั้นสูงและการใช้เหตุผล ทั้งนี้ 
หลักสูตรของการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว ท าให้ครูคอมพิวเตอร์ได้เรียนรู้การใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของนักคอนสตรัคติวิสต์ ที่ได้ชี้แนะการสร้างความรู้จาก
การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ในบริบทของสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์  

อย่างไรก็ตาม จากการนิเทศ ติดตาม หลังจากสิ้นสุดโครงการดังกล่าว  พบว่า  ครูคอมพิวเตอร์
ร้อยละ 95 แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าหลังสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติการตนเองมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวคอนสตรัคติวิสต์อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อ
ลงมือปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติงานจริงกลับไม่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่า แม้มีการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมที่
เข้มข้น แต่เมื่อน าไปทดลองในสภาพจริง ก็ยังไม่สามารถพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลังสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวยัง
ขาดวิธีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือครูคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้อง และเหมาะสมตามความแตกต่างของ
สมรรถนะครูคอมพิวเตอร์แต่ละบุคคล ทั้ งนี้ครูคอมพิวเตอร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่แตกต่างกัน  
สืบเนื่องมาจากครูคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอน มีทั้งจบตรงวิชาเอกและไม่จบวิชาเอก ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้สมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ในด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้แตกต่างกัน จากสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา ซึ่งถือเป็นสมรรถนะเฉพาะด้าน 
เป็นความสามารถของบุคคลในงานเฉพาะอย่าง  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
น่าจะต้องมีการพัฒนา และนิเทศ ติดตามครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ  เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริง  
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2, 2557 : 35 – 36) 

นอกจากการนิเทศ ติดตาม ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยยังได้ท าการศึกษาสภาพและความ
ต้องการของครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูคอมพิวเตอร์  พบข้อสังเกตที่
น่าสนใจ 3 ประเด็นหลักๆ  ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาครู ด้านการนิเทศการสอน
ภายในโรงเรียน (รายละเอียดสรุปผลการศึกษาสภาพและความต้องการของครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในภาคผนวก ข    
หน้า 285 - 288) ซึ่งสรุปประเด็นได้ว่า ความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาและครูคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ โดยเฉพาะในกลุ่มแนวคิดของนักคอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivist) ที่ได้ชี้แนะการสร้างความรู้จากการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ใน
บริบทของสังคม (Social context) และการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) วิธีการเช่นนี้เป็นไปตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ของเปปเปอร์ (Papert, 1993) งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เป็นปัจจัยหลักส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาครูให้มีพ้ืนฐานด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัด  
การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555 : 7- 8) ซึ่งสาเหตุที่กิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีความเหมาะสมส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากประการแรกกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีพ้ืนฐานมาจากปรัชญา
การศึกษาแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner center) ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สนับสนุน
การค้นหาข้อมูล การสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารและสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง เพ่ือ
น าไปสู่การค้นหาค าตอบ แนวทางการแก้ปัญหาและแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องรวดเร็วในยุคของ 
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การแข่งขันในปัจจุบัน ประการต่อมา กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ สนับสนุนการเรียน
แบบร่วมมือระหว่างผู้ เรียนโดยผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ ความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวางระหว่างผู้เรียน และประการสุดท้าย กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ท าให้
ผู้เรียนได้สร้างผลงานในลักษณะที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาเพ่ือแสดงให้เห็นในสิ่งที่ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
และการกระท าต่างๆ จากการเรียนการสอน (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544 : 19 - 20)  

แม้ว่าโดยหลักการแล้ว การพัฒนาสมรรถนะของครูมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา
ของชาติ แต่การด าเนินการพัฒนานั้นต้องสัมพันธ์กับเป้าหมายในการแก้ปัญหาที่แท้จริงและตรง
ประเด็นเท่านั้นจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์แท้จริง การพัฒนาในสิ่งที่ไม่ตรงประเด็นปัญหาจะไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรแต่อย่างใด (Lauber, 1999 ; Taylor, 2010 ;  Eric, 2010 ; Decker,  2010 ; Daniel 
And Knuth, 2010 ; Barbara, 2011) โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเห็นสอดคล้องกันว่าน่าจะ 
ต้องมีการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องมี
คุณภาพ  เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริง  ซึ่ง จาก
การศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า กระบวนการที่จะใช้แก้ปัญหานี้ได้
คือ การนิเทศการสอน ดังที่ โอลิวาและพาว์เลซ (Oliva  and  Pawlas, 2001 : 565)  และวัชรา เล่าเรียนดี  
(2550 : 253)  ได้เสนอไว้ว่า บุคคลที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคือ ครู 
ดังนั้น การให้ความรู้แก่ครูโดยไม่มีการติดตามดูแลช่วยเหลือครูจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ๆ ยาก 
และในการที่ครูจะพัฒนาได้นั้นต้องอาศัยวิธีการหลายวิธี และวิธีการหนึ่งที่จะช่วยครูให้สามารถ
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง พัฒนางานในวิชาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน
คือ  การนิเทศการสอนที่มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง  ซึ่งเป็นการนิเทศทั้งที่เป็น
รายบุคคลและรายกลุ่มที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของครู สอดคล้องกับ กรองทอง  
จิรเดชากุล (2550 : 1) และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : 13) ที่ว่า การนิเทศเป็นงานส าคัญอย่างหนึ่ง
ของการจัดการ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศหรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  
เพ่ือที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือให้
ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน ซึ่งการนิเทศการสอนในปัจจุบันและในอนาคต จะต้องยึด
หลักการนิเทศ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง  เป็นการนิเทศ
แบบรายบุคคลที่สอดคล้องกับคุณลักษณะปัญหาและความต้องการของครู 

ทั้งนี้ วิธีการในการนิเทศการสอนที่ค านึงถึงความเหมาะสมกับคุณลักษณะของครูแต่ละ
ลักษณะ ระดับความสามารถในการคิดและการพัฒนาตนเอง  มีความรู้สึกผูกพันต่อภาระหน้าที่ก็คือ 
การนิเทศแบบพัฒนาการ  (Developmental  supervision)  ซึ่งเป็นการนิเทศที่ค านึงถึงธรรมชาติ
ของมนุษย์ ศักยภาพของมนุษย์ ตลอดจนความแตกต่างในด้านต่างๆ ของมนุษย์ โดยตั้งอยู่บนความเชื่อ
พ้ืนฐานว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้  และครูมีลักษณะแตกต่างกันทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
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ความสามารถในการเรียนรู้ ความคิด ความสามารถในการคิด ประสบการณ์ เจตคติ  ความสามารถใน
การมองเห็นปัญหา การแสวงหาทางเลือก และแรงจูงใจในการพัฒนาวิชาชีพแตกต่างกัน  นอกจากนี้
วิธีการนิเทศดังกล่าวยังสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากที่สุด  ทั้งนี้เพราะมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือช่วย
ครูให้สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองและงานในวิชาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดต่อผู้เรียน 

ด้วยความตระหนักนี้ ในปีการศึกษา 2558 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ของ
นักการศึกษาอย่างหลากหลาย และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครู
คอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
และศึกษาข้อก าหนดจากหลายองค์การในประเทศไทยที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ได้ก าหนดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นสมรรถนะหนึ่ง
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของครูไทย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553ข : 23 - 32) การพัฒนามาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549 : 12 - 16) การพัฒนารูปแบบสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) (2552 :  
9 - 23) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ส านักงาน  ก.พ .) (2553 : 24 - 35) 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 
2553 : 58) ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการสังเคราะห์สมรรถนะดังกล่าวไว้ในผลงานวิจัย “กำรพัฒนำคู่มือ
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
ที่ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นผลงำนวิจัยที่ผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุน
วิจัยประจ ำปีงบประมำณ 2558 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 
โดยผลงานวิจัยดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญของส านักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้  เนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาครั้งนี้ต้องการให้ครูคอมพิวเตอร์ เป็นครูผู้น า
เช่นเดียวกัน และสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ดังนั้น ในการพัฒนา
สมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงน าสมรรถนะดังกล่าวมาเป็นเป้าหมายในการพัฒนา เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาและครูคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้น โดยบูรณาการ
ร่วมกับทฤษฎีการนิเทศแบบพัฒนาการตามแนวคิดของกลิ๊กแมน  กอร์ดอน  และรอสกอร์ดอน  
(Glickman,  Gordon  and  Ross – Gordon, 2004 : 464)  เพ่ือน ามาสังเคราะห์ พัฒนากระบวนการ
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นิเทศการสอน ทดลองใช้ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเหมาะแก่การน ามาพัฒนาสมรรถนะครู
คอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
โดยก าหนดชื่อเรื่องคือ “กำรพัฒนำสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกระบวนกำรนิเทศแบบ AIPDDONE”  
เพ่ือให้ครูคอมพิวเตอร์สามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถน า
ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง  และเพ่ือให้ครูผู้สอนมีทักษะกระบวนการท างานที่
ชัดเจนขึ้น เป็นการบูรณาการความรู้ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าด้วยกัน น ามาประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรและตอบสนอง 
ความต้องการการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้กว้างขวาง และเรียนรู้ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ครูรวมกลุ่มกันวางแผนและพัฒนาเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้  
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีศักยภาพพร้อมส าหรับ  
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการนิเทศการสอน 
อย่างเป็นระบบและตอบสนองตามศักยภาพของครูแต่ละคน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกลิ๊กแมน 
กอร์ดอน และรอสกอร์ดอน (Glickman,  Gordon  and  Ross – Gordon, 2004  :  321 – 422) โดยมี
พ้ืนฐานความเชื่อว่าทั้งผู้นิเทศและครูเป็นเพ่ือนร่วมงานกัน  มีความรู้  ความสามารถในการปรับปรุง
และพัฒนาการสอนใกล้เคียงกัน  สามารถช่วยกันให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าได้ ทั้งนี้ การด าเนินการพัฒนา
ครูในครั้งนี้ เป็นลักษณะของการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) และการเรียนรู้
ระหว่างปฏิบัติงาน (Learning on the job) อยู่บนพ้ืนฐานของความร่วมมือ (Collaboration) ซึ่ง
อาศัยทรัพยากรและบุคลากรที่ตนเองมีอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง โดยค านึงถึงหลักการว่า “ครูคือ 
นักปฏิบัติที่มีการทบทวนไตร่ตรอง (Reflective practitioner) เรียนรู้จากการกระท าของตนเองและ
เพ่ือนร่วมงานที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547 : 53) มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยเชื่อว่าครูเหล่านี้จะเป็นครูที่สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นผู้สร้าง
เครือข่ายที่สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับเพื่อนครูในโรงเรียนตนเองและสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้ 
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ค ำถำมกำรวิจัย 
1. กระบวนการนิเทศที่ส่งเสริมสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีองค์ประกอบ และกระบวนการพัฒนา
อย่างไร 

2. การพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPDDONE มีลักษณะ
อย่างไร 

3. ผลกระทบจากการพัฒนาสมรรถนะครคูอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPDDONE 
เป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศที่ส่งเสริมสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครคูอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPDDONE  
3. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ 
AIPDDONE  
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
สถานที่ใช้ด าเนินการในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ทีก่ลุ่มตัวอย่างปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่  
 

ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 155 คน 
กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selected) 

จากครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 20 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้  
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1) เป็นครูคอมพิวเตอร์ที่มีความสมัครใจเข้ารับการพัฒนา และมีความสนใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสท์ 

2) เป็นครูคอมพิวเตอร์ที่มีเวลาเพียงพอในการเข้ารับการพัฒนาได้ครบตามหลักสูตร 
3) เป็นครูคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของวิธีการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนได้กว้างขวางขึ้น 
 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPDDONE 
ประกอบด้วย  

1. สมรรถนะด้านสารสนเทศ (Information) ประกอบด้วย  
1) ความสามารถในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศ  
2) การมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันสารสนเทศ  
3) การมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการเข้าถึงและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2. สมรรถนะด้านไอซีที (ICT) ประกอบด้วย  
1) การใช้ภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี  
2) การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
3) การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  
4) การใช้งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  
5) การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

3. สมรรถนะด้านเทคโนโลยี (Technology) ประกอบด้วย  
1) ความสามารถในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรยีนรูต้ามแนวคอนสตรัคติวสิต์  
2) ความสามารถในการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต ์ 

 

โดยใช้วิธีการนิเทศตามกระบวนการนิเทศแบบ AIPDDONE จากการประเมินผลสมรรถนะ
ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิส ต์ 
ประกอบด้วย  

กลุ่มที่ 1 วิธีการนิเทศแบบชี้น าให้ค าปรึกษา (Directive consulting approach : D) 
ใช้ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับน้อยและน้อยที่สุด เป็นกลุ่มครูมีความ
ต้องการการให้ข้อมูลและวิธีการหลากหลายวิธี เพ่ือให้ครูได้เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

กลุ่มที่ 2 วิธีการนิเทศแบบร่วมมือ (Operation collaborative approach : O) ใช้ส าหรับ
ครูคอมพิวเตอร์ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับปานกลาง เป็นกลุ่มครูที่มีความต้องการท างาน
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ร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกันในการเลือกวิธีการที่เหมาะสม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะซึ่งกัน
และกัน มีข้อตกลงและร่วมกันก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

กลุ่มที่ 3 วิธีการนิเทศแบบชี้น าตนเอง (Non-directive and self-directed approach : N) 
ใช้ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับมากและมากที่สุด เป็นกลุ่มครูที่ไม่ต้องการ
การชี้น า หรือชี้แนะ และต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่หากมีความต้องการการชี้น าหรือชี้แนะจะร้อง
ขอด้วยตัวเอง เนื่องจากครูกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับรู้ และเรียนรู้ได้ดี ต้องการตัดสินใจใน
วิธีการปฏิบัติและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้ก าหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
ระบุมาตรฐานของผลงานที่จะปฏิบัติงานด้วยตนเอง  

ขอบเขตด้ำนเวลำ 
การวิจัยนี้ด าเนินการโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 เป็นการพัฒนากระบวนการนิเทศที่ส่งเสริมสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยด าเนินการตั้งแต่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) สร้างและพัฒนากระบวนการนิเทศที่ส่งเสริมสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 

2) สร้างและพัฒนานวัตกรรมประกอบกระบวนการนิเทศ จ านวน 3 ชุดกิจกรรม 
ได้แก่ แนวทางการพัฒนาครูคอมพิวเตอร์ ชุดฝึกอบรม และชุดนิเทศ 

3) ทดลองใช้กระบวนการนิเทศ และนวัตกรรมประกอบกระบวนการนิเทศ 
กับครูคอมพิวเตอร์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
โดยครั้งที่ 1 ทดลองกับครูแบบหนึ่งต่อหนึ่ง จ านวน 3 คน ด าเนินการในเดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 และครั้งที่ 2 ทดลองกลุ่มเล็กกับครู จ านวน 9 คน ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPDDONE 
กับครูคอมพิวเตอร์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 20 คน โดยด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559  

ระยะที่ 3 เป็นการศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกระบวนการนิเทศ
แบบ AIPDDONE ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 และศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูคอมพิวเตอร์จาก



11 
 

การเผยแพร่ชุดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPDDONE ด าเนินการใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ในการวิจัยครั้งนี้มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
1. กระบวนการนิเทศแบบ AIPDDONE หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การประเมินสมรรถนะ (Assessing : A) ขั้นที่ 2 การให้ความรู้ 
(Information : I) ขั้นที่ 3 การวางแผนการนิเทศการสอน (Planning : P) ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ
การสอน (Doing : D) และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E) 

โดยในขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศการสอน (Doing : D) แบ่งวธิีการนิเทศเปน็ 3 วิธ ีดังนี ้
กลุ่มที่ 1 วธิีการนิเทศแบบชี้น าให้ค าปรึกษา (Directive consulting approach : D) 

ใช้ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับน้อยและน้อยที่สุด เป็นกลุ่มครูมีความต้องการ
การให้ข้อมูลและวิธีการหลากหลายวิธี เพื่อให้ครูได้เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

กลุ่มท่ี 2 วิธีการนิเทศแบบร่วมมือ (Operation collaborative approach : O)  
ใช้ส าหรบัครูคอมพิวเตอร์ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับปานกลาง เป็นกลุ่มครูที่มีความต้องการ
ท างานร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกันในการเลือกวิธีการที่เหมาะสม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
ซึ่งกันและกัน มีข้อตกลงและร่วมกันก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

กลุ่มท่ี 3 วิธีการนิเทศแบบชี้น าตนเอง (Non-directive and self-directed 
approach : N) ใช้ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับมากและมากที่สุด 
เป็นกลุ่มครูที่ไม่ต้องการการชี้น า หรือชี้แนะ และต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่หากมีความต้องการ 
การชี้น าหรือชี้แนะจะร้องขอด้วยตัวเอง เนื่องจากครูกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับรู้ และ
เรียนรู้ได้ดี ต้องการตัดสินใจในวิธีการปฏิบัติและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้ก าหนดเกณฑ์ใน 
การปฏิบัติงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ระบุมาตรฐานของผลงานที่จะปฏิบัติงานด้วยตนเอง  

2. การพัฒนาสมรรถนะครคูอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPDDONE หมายถึง 
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัด 
การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPDDONE  โดยใช้ชุดนิเทศกิจกรรมที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 3 ชุดกิจกรรม ได้แก่  
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1) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดและ
แผนการจัดกิจกรรมชุดฝึกอบรม และชุดนิเทศ ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกระบวนการ
นิเทศแบบ AIPDDONE 

2) ชุดฝึกอบรม เป็นชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ค้นหาตัวตน ชุดที่ 2 สืบค้นจุดประกาย ชุดที่ 3 สู่เป้าหมายความคิด 
และชุดที่ 4 พิชิตการเปลี่ยนแปลง 

3) ชุดนิเทศ เป็นชุดนิเทศครูคอมพิวเตอร์ในระหว่างปฏิบัติงาน จ านวน 3 ชุด ได้แก่  
ชุดที่ 1 ชุดนิเทศการสอนแบบชี้น าให้ค าปรึกษา ใช้ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ที่มี

ผลการประเมินสมรรถนะในระดับน้อยและน้อยที่สุด เป็นกลุ่มครูมีความต้องการการให้ข้อมูลและ
วิธีการหลากหลายวิธี เพื่อให้ครูได้เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

ชุดที่ 2 ชุดนิเทศการสอนแบบร่วมมือ ใช้ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะในระดับปานกลาง เป็นกลุ่มครูที่มีความต้องการท างานร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกันในการเลือก
วิธีการที่เหมาะสม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน มีข้อตกลงและร่วมกันก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ชุดที่ 3 ชุดนิเทศการสอนแบบชี้น าตนเอง ใช้ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ที่มีผล
การประเมินสมรรถนะในระดับมากและมากที่สุด เป็นกลุ่มครูที่ไม่ต้องการการชี้น า หรือชี้แนะ และ
ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่หากมีความต้องการการชี้น าหรือชี้แนะจะร้องขอด้วยตัวเอง เนื่องจากครู
กลุ่มนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับรู้ และเรียนรู้ได้ดี ต้องการตัดสินใจในวิธีการปฏิบัติและ 
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้ก าหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ระบุมาตรฐาน
ของผลงานที่จะปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

3. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง เป็นการเปิดโอกาสแก่ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสรับรู้ เพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยปราศจากข้อจ ากัด ทั้งระดับ
สติปัญญา ความสามารถในการรับรู้ และอ่ืนๆ อีกทั้งยังให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจ ากัด 
เวลา และสถานที่ และที่ส าคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้  

4. สมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ หมายถึง ความรู้ และทักษะของครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ประกอบด้วย 
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4.1 สมรรถนะด้านสารสนเทศ (Information) หมายถึง สมรรถนะของครูคอมพิวเตอร์ 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเน้นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม น ามาช่วยเป็น
สื่อกลางส าหรับการสนทนา การอภิปราย และการแก้ปัญหาที่มีปฏิสัมพันธ์ที่น าไปสู่การสร้างความหมาย
ทางสังคม ใช้เป็นเครื่องมือช่วยท าให้เกิดการร่วมมือในการเรียนรู้ ร่วมเรียนจริงซึ่งตอบสนองในทันที 
และผู้อ่ืนสามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยท าการเรียนรู้มีความหมายโดยสถานการณ์
การเรียนในบริบทของกิจกรรมในชีวิตจริง ซึ่งต้องรู้เท่าทัน และมีคุณธรรมในการเลือกใช้ ตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึง
สมรรถนะด้านสารสนเทศ ได้แก่ 1) ความสามารถในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศ  2) การมีวิจารณญาณ
และรู้เท่าทันสารสนเทศ และ 3) การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

4.2 สมรรถนะด้านไอซีที (ICT)  หมายถึง สมรรถนะพ้ืนฐานของครูคอมพิวเตอร์ใน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ในงานวิจัยนี้ ค าว่า ไอซีที เป็นค าที่มาจากค าเรียก
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ICT  ซึ่งเป็นอักษรย่อที่แต่ละตัวมีความหมายดังนี้ I คือ Information, C คือ 
Communication และ T คือ Technology น ามารวมกันคือ Information and Communication 
Technology หมายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึง สมรรถนะด้าน
ไอซีที ได้แก่ 1) การใช้ภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี 2) การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 3) การใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 4) การใช้งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และ 5) การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

4.3 สมรรถนะด้านเทคโนโลยี (Technology) หมายถึง สมรรถนะของครูคอมพิวเตอร์
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เน้น
กระบวนการเรียนรู้ทางปัญญาของผู้เรียน (Individual cognitive process) ไม่เน้นกระบวนการของ
การเพ่ิมปริมาณข้อมูลและสารสนเทศ แต่เน้นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดโครงสร้างความรู้ความคิดจาก
ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับนั้น เพื่อน าสู่การเกิดปัญหา ซึ่งต้องใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและน าไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ ความสามารถในการจัดหาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารช่วยขยายพ้ืนฐานของความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึง
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี ได้แก่ 1) ความสามารถในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ 2) ความสามารถในการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  

5. ผลกระทบ หมายถึง ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการติดตามครูคอมพิวเตอร์
หลังจากผ่านการพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPDDONE เสร็จสิ้นแล้ว 

6. สมรรถนะส าคัญผู้เรียน หมายถึง สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่  
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6.1 ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 

6.2 ความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

6.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

6.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

6.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ 
เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1. ครูคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 

2. ได้รูปแบบและวิธีการพัฒนาครคูอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่สามารถน าไปพัฒนาครูขององค์กรอ่ืนๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ได้แนวทางเชิงนโยบายส าหรับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ 


