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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางการศึกษา และ 2) ศึกษาระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 จ านวน 364 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน
กระจายตามอ าเภอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยสอบถามด้านสมรรถนะ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและ

รายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

2.  คุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน อยู่ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
เรียงล าดับได้ดังนี้ ความสามารถในการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
ความสามารถในการจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง  
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ABSTRACT 
This research aimed to: 1) study the level of the educational innovation and 

information technology competencies; 2) study the level of the quality development of 
learning management and classroom management in accordance with teacher professional 
standards. The research sample was 364 government primary school teachers under Nakhon 
Pathom Primary Educational Service Area Office 1 and 2, derived by proportional stratified 
random sampling distributed by district. The research instrument was a questionnaire 
constructed by the researcher. Data were analyzed with percentage, mean, and standard 
deviation.  

The findings of this research were as follows: 
1.  Overall and in specific aspects, the level of the educational innovation and 

information technology competencies was at a high level. These aspects, ranked from the 
highest to the lowest, were as follows: Seeking various learning resource for promoting 
learning, apply and evaluate educational technology media for learning, using educational 
technology for communication. 

2.  Overall and in specific aspects, the level of the quality development of learning 
management and classroom management was at a high level. These aspects, ranked from the 
highest to the lowest, were as follows: creating a classroom atmosphere for learning and 
making and make a learning plan to teaching in classroom. 

 

Keywords:  competency, educational innovation and information technology,  

learning management, teacher professional standards, primary education 
 

บทน า 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของสังคมการบริหารและจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวทางในการปฏิรูป 

การศึกษาประการหนึ่งที่ส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ให้เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิด  
การเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง ดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู 
คณาจารย์ เพ่ือให้มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ 
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อย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญก าลังใจอยู่ได้อย่างยั่งยืน (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 18-19) ในการพัฒนาคุณภาพครูตามแนวทางดังกล่าวนั้น สอดคล้องกับ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพครู เนื่องจากวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุมซึ่งมีสภาวิชาชีพ คือ “คุรุสภา”  
ท าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภาที่ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ .ศ.  2556 ได้ก าหนดก าหนดสาระความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว้ในหมวดที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย สาระความรู้และ
สมรรถนะ 11 ประการ ได้แก่ 1) ความเป็นครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยา
ส าหรับครู 5) หลักสูตร 6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและการประเมินผล 10) การประกันคุณภาพ
การศึกษา และ 11) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

สาระความรู้และสมรรถนะส าหรับครูตามมาตรฐานความรู้ที่นับว่ามีความส าคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ 
สาระความรู้และสมรรถนะของครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยในสมรรถนะ  
ด้านนี้ผู้เป็นครูต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และ 
การประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู และเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
ส่วนในด้านสมรรถนะนั้น ครูควรมีความสามารถในการประยุกต์ใชและประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้ นอกจากนี้ในด้านมาตรฐาน
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ยังก าหนดในด้านสาระความรู้ตามมาตรฐานนี้ไว้ว่า ครูควรมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่อง หลักการแนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดลอม
เพ่ือการเรียนรู้ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสรางสรรคและแกปญหาได 
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม และการจัดการชั้นเรียนการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา  
ส่วนด้านสมรรถนะได้ก าหนดไว้ว่า ครูควรมีความสามารถจัดท าแผนการเรียนรูและน าไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
และสามารถสรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ ดังนั้นความรู้และสมรรถนะในด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูจึงเป็นมาตรฐานที่ส าคัญส าหรับครูในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ 2560  
เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาตามประเด็นปัญหาของการศึกษาไทยซึ่งได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับ 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ว่า ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา ทั้งนี้ได้มี 
การกล่าวถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในด้านการได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้และ
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย การเป็นครูมืออาชีพ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) ซึ่งความสามารถดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับสาระความรู้
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และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียนของผู้ประกอบวิชาชีพครูในปัจจุบัน 

ครูที่มีคุณภาพจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  
ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู และหน่วยงานก ากับดูแลคุณภาพครู ต่างก็ได้ก าหนด
สมรรถนะของครูที่จะส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรู ป
การศึกษาได้ สมรรถนะของบุคคลเป็นคุณลักษณะที่สะท้อนถึงความรู้ ทักษะ  ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัย
ของบุคคล ซึ่งจะส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรบรรลุเป้าหมายได้ สมรรถนะของครู  อันแสดงถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นของครู ซึ่งจะช่วยและเอ้ือต่อการปฏิบั ติงานในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างผลงานตามต าแหน่งหน้าที่และส่งผล
ให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่งคือ  
การผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยมีคณะครุศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตครูและพัฒนาครู
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือตอบสนองเป้าหมายการปฏิรูปวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 
2542) ดังนั้นเพ่ือให้การผลิตครูตอบสนองพันธกิจที่ส าคัญดังกล่าว และตอบสนองแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพครูของคุรุสภา รวมไปถึงน าไปสู่การพัฒนาครูเพ่ือแก้ปัญหาตามประเด็นปัญหาของการศึกษาไทย 
ผู้วิจัยจึงศึกษาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เพื่อการแก้ปัญหาตามประเด็นปัญหาของการศึกษาไทยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
2.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สมรรถนะตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
2 ด้าน ประกอบด้วย 1) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย 1.1) การตัดสินใจ
เลือกใช้นวัตกรรมการศึกษา 1.2) การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 1.3) การประเมินนวัตกรรมทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง  และ 2) การจัดการเรียนรู้และ 
การจัดการชั้นเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย 2.1) ความสามารถในการจัดท าแผนการเรียนรู้และ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 2.2) ความสามารถในการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ 
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สมมติฐานการวิจัย 
ระดับสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ

การจัดการชั้นเรียนของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับมาก 
 

ค าจ ากัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะ 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ครูผู้สอนต้องมีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ในด้านมาตรฐานความรู้มีการก าหนดสาระความรู้และสมรรถนะไว้ 11 ประการ  
โดยมาตรฐานความรู้ในด้านที่ 8 คือ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
สมรรถนะ 3 ประการ คือ 1) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ที่ดี 2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนทศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 3) สามารถแสวงหา
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.  คุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง การพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ครูผู้สอนต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
โดยมาตรฐานความรู้ในด้านที่ 6 คือ ด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ 
2 ประการ คือ 1) ความสามารถในการจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง และ  
2) ความสามารถในการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

3.  มาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง มาตรฐานตามข้อบังคับคุรุสภาที่ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ .ศ.  2556 ได้ก าหนดก าหนดสาระความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว้ในหมวดที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย สาระความรู้และ
สมรรถนะ 11 ประการ  

4.  ครู หมายถึง ครูผู้สอนที่ท าหนาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมนครปฐม เขต 0 และ เขต 2 

 

วิธีด าเนนิการ 
การศึกษาสมรรถนะตามมาตรฐาวิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยใช้ครูเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit 
of analysis) 
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่สังกัดในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 ในปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามที่ตั้งของจังหวัดนครปฐม 
จ านวน 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 7 อ าเภอ จ านวนทั้งสิ้น 3,733 คน  

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม ปี พ.ศ. 2561 ได้มาโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนประชากร 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ Yamane 
(1960: 1088-1089 อ้างถึงใน สุวิมล  ติรกานันท์, 2557: 175) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้กลุ่มตัวอย่าง 
364 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 และ เขต 2 ในปี พ.ศ. 2561 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (proportional 
stratified random sampling) กระจายตามอ าเภอ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นครู จ านวน 364 คน ดังแสดง
ในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม อ าเภอ จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 เมืองนครปฐม 918 89 
ก าแพงแสน 753 73 
ดอนตูม 274 28 

2 พุทธมณฑล 448 44 
สามพราน 528 52 
บางเลน 613 60 
นครชัยศรี 199 20 

รวม 3,733 364 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี จากต าราเอกสาร 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 0 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ อายุ ประสบการณ์

การท างาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม มีลักษณะเป็นมาตราสวน 
ประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)  
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ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  

 
ผูวิจัยไดด าเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามล าดับ ดังนี้           
ขั้นที่ 0 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น เรียนของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เพ่ือวิเคราะห โครงสร้างเนื้อหาตามนิยามค าศัพท  
เชิงปฏิบัติการ ตัวแปรที่ศึกษาและก าหนดดัชนีชี้วัด 

ขั้นที่ 2 สรางขอกระทงค าถาม ตามดัชนีชี้วัดใหครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษา 
ขั้นที่ 3 น ากระทงค าถามที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ตรวจสอบคุณภาพความตรง 

(validity) ของเนื้อหาและภาษาของขอกระทงค าถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอค าถาม และวัตถุ
ประสงค (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนี เทากับ 1.67 และ 
0.11 จึงมีขอค าถามของตัวแปรสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จ านวน 55 ขอ 
และมีขอค าถามของตัวแปรคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม จ านวน 63 ขอ 

ขั้นที ่4 แกไขขอกระทงค าถาม และจัดท าแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
ขั้นที่ 5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับครู ซึ่งไมใชกลมุตัวอยาง จ านวน 31 คน 
ขั้นที่ 6 น าแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาค านวณหาความเที่ยง ( reliability) โดยการทดสอบค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (0971: 060 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2557: 056) ค านวณหาค่า
ความเที่ยงของแบบสอบถามสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยคาความเที่ยงของตัวแปรสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา คือ 1.89 คาความเที่ยงของตัวแปรคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คือ 1.92 

ขั้นที่ 7 ปรับปรุงขอกระทงค าถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและมีความถูกตองและจัดท า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือน าไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ มีหลักในการด าเนินงาน ดังนี้ 
0.  จัดท าหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไปยังโรงเรียนที่มีครูเปนกลุมตัวอยาง ซึ่งอยู

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 0 และ เขต 2 
2.  ด าเนินการสงแบบสอบถาม จ านวน 364 ฉบับ ไปยังโรงเรียนที่มีครูที่เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอ 

ความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม   
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3.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาเพ่ือน ามาลงขอมูลและน าไปวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 364 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 011 
 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ด าเนินการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ

ครบถ้วน แลวไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมส าเร็จรูป ดวยคาสถิติดังนี้         
1.  การวิเคราะหระดับสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน หาคาเฉลี่ย ( ( สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปรความหมาย
ตามเกณฑ ผูวิจัยน าคาเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ ตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00–1.50 แสดงวา สมรรถนะด้านนวัตกรรมฯ อยูในระดับนอยที่สุด 
คาเฉลี่ย 1.51–2.50 แสดงวา สมรรถนะด้านนวัตกรรมฯ อยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 2.51–3.50 แสดงวา สมรรถนะด้านนวัตกรรมฯ อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.51–4.50 แสดงวา สมรรถนะด้านนวัตกรรมฯ อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.51–5.00 แสดงวา สมรรถนะด้านนวัตกรรมฯ อยูในระดับมากท่ีสุด 

2.  การวิเคราะหระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ผูวิจัยน าคาเฉลี่ยไปเทียบ
เกณฑตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00–1.50 แสดงวา สมรรถนะด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
อยูในระดับนอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 1.51–2.50 แสดงวา  สมรรถนะด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.51–3.50 แสดงวา  สมรรถนะด้านภาพการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน 
อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.51–4.50 แสดงวา  สมรรถนะด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.51–5.00 แสดงวา  สมรรถนะด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
อยูในระดับมากท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
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ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของผู้ประกอบ

วิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.08, S.D. = 0.04) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยสามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่ใน อันดับสูงสุด  

(x̄ = 4.12, S.D = 0.27) รองลงมา คือ การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

การเรียนรู้ (x̄ = 4.07, S.D. = 0.20) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร (x̄ = 4.05, 
S.D. = 0.25) ตามล าดับดังปรากฏในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล าดับสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม 

(n = 364) 

ข้อ สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู x̄ S.D. ระดับปฏิบัติ อันดับ 

1. การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการเรยีนรู ้

4.07 0.20 มาก 2 

2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 4.05 0.25 มาก 3 
3. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้

ของผู้เรียน 
4.12 0.27 มาก 1 

รวม 4.08 0.04 มาก  

 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์คุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของผู้ประกอบวิชาชีพครู

ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
คุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.27, S.D. = 0.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ความสามารถในการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อยู่ในอันดับสูงสุด  

(x̄ = 4.30, S.D. = 0.27) รองลงมา คือ ความสามารถในการจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ 

ให้เกิดผลจริง (x̄ = 4.23, S.D. = 0.20) ดังปรากฏในตารางที่ 3  
 

  



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย    ปีท่ี 01 ฉบับท่ี 0 (มกราคม-มิถุนายน 2562)                                               125   

ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล าดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

 (n = 364) 

ข้อ สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู x̄ S.D. ระดับปฏิบัต ิ อันดับ 

1. ความสามารถในการจดัท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ 
ให้เกิดผลจริง 

4.23 0.20 มาก 2 

2. ความสามารถในการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรยีนให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู ้

4.30 0.27 มาก 1 

รวม 4.27 0.05 มาก  

 

อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐมสามารถอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 
1.  จากผลการวิจัย สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสมรรถนะเกี่ยวกับ
ความสามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลรัตน์  หริณวรรณ และคณะ 
(2557) ที่ศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครู พบว่า สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของครู ประกอบด้วยสมรรถนะ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพ้ืนฐาน 2) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณและ
ปลอดภัย 3) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน และ 4) ด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของจิรวรรณ  ประภานาวิน (2558) ได้ศึกษา
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของครูระดับประถมศึกษา และ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า 
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในด้านการสืบค้นในการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือค้นคว้าเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ระดับมากที่สุด และรองลงมาตามล าดับ ได้แก่ เพ่ือค้นคว้า
รูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ นอกจากนี้ในด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน พบว่าพฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถามสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word 
มากที่สุด ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการติดต่อสื่อสารในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนครูด้วยกัน และน า
โปรแกรมส าเร็จรูปในการติดต่อสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  
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2.  จากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยความสามารถ 
ในการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความสามารถ
ในการจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ เพียรบุญ 
(2554) ที่ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการห้องเรียนของครู สังกัดส านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
พบว่า สมรรถนะของครูอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวรรณนิภา  วงศ์สวาสดิ์ 
(2560) ได้พัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนส าหรับสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า สภาพที่พึงประสงค์สมรรถนะครูด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียนส าหรับสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้

1.1  จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาครู  
ในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับต่ าที่สุด ดังนั้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียน 
การสอนได ้ 

1.2  จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนในด้านความสามารถ 
ในการจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ล าดับต่ าที่สุด ดังนั้นส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ให้สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ที่คุณภาพและเกิดทักษะการสอนที่มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งข้ึน  

1.3  จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาครูและ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของผู้ประกอบวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและ
รายด้าน ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ครู
สามารถใช้สมรรถนะของตนในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ด้วยการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมทั้งในระดับ
หน่วยงานและบุคคล 

 
2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1  ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาครู
และสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับระดับ
ความสามารถและทักษะของครู 
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2.2  ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาครูและสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับ
ความสามารถและทักษะของครูที่คุรุสภาก าหนด  

 

สรุป 

สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสมรรถนะเกี่ยวกับความสามารถ
แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ  
การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ตามล าดับ ส าหรับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยความสามารถในการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ ความสามารถในการจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
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