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บทคัดย่อ
การประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ต้น เป็นการประเมินความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งการ
ประเมินดงักลา่วจะช่วยใหค้รแูละผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไดส้ารสนเทศทีถ่กูตอ้ง สำาหรบันำาไปปรบัปรงุ พฒันา
กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้มีจุด
มุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น การดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 5 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1) เพื่อศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 10 คน ระยะที่ 2) พัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้การรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร สำาหรบันักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอนตน้ โดยนำากรอบแนวคดิจากการสงัเคราะห์
เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ร่างเป็นตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน นำาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระยะที่ 3) สร้างโปรแกรม
ประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนำาตัว
บ่งชี้มานิยามในการสร้างแบบประเมินด้านต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภายใต้สภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล ระยะที่ 4) ทดลองและปรับปรุงการใช้โปรแกรม
ประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อทดสอบ 
ประสิทธิภาพของโปรแกรม โรงเรียนในกลุ่มประชากร จำานวน 3 โรงเรียน ระยะที่ 5) ประเมินการรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยกลุ่มตัวอย่าง 
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ที่รับการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบ
สัมภาษณ์โปรแกรมประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบประเมินโปรแกรม
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้รับการประเมิน แบบประเมิน
โปรแกรมการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการออกแบบ สำาหรับผู้ เชี่ยวชาญ  
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ นิยาม เข้าถึง จัดการ บูรณาการ ประเมิน 
สร้างสรรค์ และสื่อสาร 2) การประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้จำานวน 22 ตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบหลัก 7 ด้าน เกณฑ์การประเมินเป็นเกณฑ์สัมบูรณ์
ท่ีพัฒนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3) การประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนา
โปรแกรมประเมินฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล มีกระบวนการในการประเมินด้านความ
รู้ เจตคติ และการปฏิบัติ 4) ผลการประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่ม
ทดลองส่วนใหญ่ต่ำากว่าเกณฑ์ ประสิทธิภาพของโปรแกรมและความพึงพอใจของผู้รับการประเมิน
อยู่ในระดับเห็นด้วย 5) ผลการประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง  
ส่วนใหญ่ต่ำากว่าเกณฑ์ ประสิทธิภาพของโปรแกรมอยู่ในระดับเห็นด้วย และความพึงพอใจของผู้รับการ
ประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

คำ�สำ�คัญ: การประเมนิการรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร, การรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร, การรู้ไอซีที

Abstract
Evaluation of information technology and communication of secondary students 

is an evaluation of literacy, attitudes and practices concerning information technology and  
communication, which is a significant evaluation that enables teachers and relevant  
personnel to obtain correct information in order to improve the learning process and to 
enhance quality information technology and communication literacy. This research work 
aims to develop an evaluation program for information technology and communication for  
secondary students. The research was divided into 5 stages which were Stage 1) to study 
and analyze concepts and theories concerning the evaluation of information technology 
and communication literacy of secondary students and to interview 10 experts, Stage 2) to  
develop the criteria and indicators for information technology and communication literacy 
of secondary students, the criteria and indicators of which were drafted by the frameworks 
synthesized from documents and interviews with experts and presented to 5 experts for the 
consideration of relevance among indicators and criteria, Stage 3) to create an evaluation  
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program for information technology and communication literacy of secondary students  
by using the indicators to create evaluation forms and to develop the evaluation program  
for information technology and communication literacy under digital environment, Stage  
4) to test and improve the efficiency of the evaluation program for information technology 
and communication literacy of secondary students, the sample group of which included 2 
schools, and Stage 5) to evaluate the information technology and communication literacy of 
the secondary students in the sample group. The tools used for data collection in this study 
were interview forms, an evaluation program for information technology and communication 
literacy, program evaluation forms for experts and evaluatees, program design evaluation form 
for experts and satisfaction evaluation forms of the evaluatees. The statistics used to analyze 
the data were standards statistics which were percentage, average and standard deviation.

The findings revealed that: 

1. The study of concepts and principles concerning information technology and  
communication literacy of secondary students consisted of 7 components which were  
definition, access, management, integration, evaluation, creation and communication.

2. The evaluation of information technology and communication literacy of  
secondary students consisted of 22 indicators with 7 main components. The evaluation 
criteria were completely developed by the experts.

3. The evaluation of information technology and communication literacy of the  
secondary students under the digital environment evaluated literacy, attitudes and practices.

4. The evaluation of information technology and communication literacy of the  
secondary students, implementation, evaluation of information technology and  
communication literacy of the sample group were mostly below the criteria, while the  
efficiency of the program was in a very high level.

5. The evaluation of information technology and communication literacy of the  
secondary student, according to the evaluation of the sample group, was mostly below the 
criteria, while the efficiency of the program and the satisfaction of the evaluates were in high 
levels.

Keywords: Evaluation of information technology and communication, information technology 
and communication literacy, ICT literacy
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บทนำา
การเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 ระบบ

การเรยีนรูเ้ครือ่งมอืและวธิกีารขึน้อยู่กบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และผู้เรียน
ในปัจจุบันคาดหวังสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เป็นสองลักษณะคือการเรียนในชั้นเรียนและการ
ใช้ไอซีที โดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ 
การทำางานและดำารงชีวิต (Certiport, 2009: 1) 
ดังนั้น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านไอซี
ทีจำาเปน็ตอ้งมกีารเรยีนรูอ้ยู่เสมอเพ่ือใหท้นัต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และสามารถใช้ทักษะ
ดังกล่าวแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Cha, et al., 2011: 992) 

การรู้สารสนเทศ (Information Lit-
eracy) เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และเป็นรากฐานสำาหรับการเรียน
รู้ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง และมีความสำาคัญ
อย่างมากในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน (ETS. 
2002 ; Partnership of 21st Century Skills. 
2009) สอดคล้องกับความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นความสามารถ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่จำาเป็นสำาหรับการมี
ส่วนร่วมในการประสบความ สำาเร็จทางสังคม
และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลตลอดทั้ง
ความเป็นมืออาชีพ (Blossfeld, 2010 ; Kozma, 
2009) นอกจากนี้ เครือข่ายองค์กรความร่วมมือ
เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partner-
ship for 21st Century Skills) หรอืมช่ืีอย่อวา่ เครอื
ข่ายP21 ได้พัฒนากรอบแนวคิดโดยผสมผสาน
องค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชำานาญการ
และความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้
ประสบความสำาเร็จทั้งในด้านการทำางานและการ
ดำาเนนิชวีติในศตวรรษที ่21 โดยให้ความสำาคัญกบั

ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่า
ทุกวันนี้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจำานวนมาก การ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา
และความสามารถในการเชื่อมโยงกัน พลเมือง
และแรงงานที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถแสดง
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงาน
ได้หลากหลาย เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะ
ด้านสื่อ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

สำ า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ กำ า ห น ด
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตามกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ให้
ความสำาคัญกับการรอบรู้ เข้าถึง การพัฒนาและ
ใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ โดยตระหนัก
ว่าทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่สำาคัญทักษะหนึ่ง
สำาหรับการเรียนรู้ การจ้างงาน และการดำารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีในหลักสูตรการเรียน
การสอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อ
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพ
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่
มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จนเข้าสู่สภาพ
สังคมสารสนเทศอันเป็นสังคมที่อุดมไปด้วย
ข้อมูลข่าวสารมีอัตราการผลิต และบริโภคข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก และกลายเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวันท่ีผู้คนต่างปรับตัวให้
เข้ากับสังคมยุคใหม่โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างอินเทอร์เน็ตที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารทุกเพศ ทุกวัยและทุก
ชนชั้น แต่อินเทอร์เน็ตไม่ได้มีแต่ประโยชน์เสมอ
ไป หากใช้ในทางที่ผิดก็จะได้รับโทษมหันต์เช่น
กัน (วีรพงษ์ พวงเล็ก, 2554) ประกอบกับการ
ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ท่ีมุ่งเน้นการ
สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
อยา่งเตม็ศกัยภาพในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
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นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นใด 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
เฉพาะยทุธศาสตรก์ารพัฒนากำาลงัคนใหพ้รอ้มเขา้
สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้ให้ความสำาคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ มีความรู้ ความ
สามารถ และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐาน
สากล (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 2559: 2 - 5) 

จากผลการประเมนิระดับนานาชาติหลาย
องคก์ร ไดแ้ก ่1) World Economic Forum World 
Economic Forum (WEF) ได้จัดอันดับความ
สามารถทางการแข่งขันนานาชาติ ปี 2558 ของ
ไทยอยู่ในอันดับที่ 32 จาก 140 ประเทศ (สำานัก
วิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2558: เว็บไซต์) 2) 
The International Institute for Management 
Development (IMD) ได้จัดอันดับภาพรวมของ
การแข่งขัน ปี 2015 ของไทยอยู่ในอันดับที่ 30 
จาก 61 ประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ป.: 
เวบ็ไซต)์ 3) Trends in International Mathemat-
ics and Science Study (TIMSS) ได้จัดอันดับ
ผลการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ
นานาชาติของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 
คณิตศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 27 และวิทยาศาสตร์
อยู่ในอันดับที่ 26 (สถาบันการส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557: 40 – 43, 
66) 4) ผลการประเมิน PISA ปี 2015 พบว่า 
ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของ
ไทยอยูใ่นระดบัต่ำากวา่คา่เฉลีย่ของ (Organization 
for Economic Co-operation and Develop-
ment: OECD) 

จากความสำาคัญและเหตุผลข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาโปรแกรมประเมินการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีองค์ประกอบ  
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ที่เป็นมาตรฐานระดับ
นานาชาติ เพื่อสะท้อนผลการประเมินให้ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องได้นำาสารสนเทศจากการประเมินไป
วางแผน กำาหนดนโยบาย ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สำาหรับส่งเสริมให้นักเรียนมีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด 

ทฤษฎี องค์ประกอบที่เก่ียวกับการประเมินการ
รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. เพื่อพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑก์ารประเมนิการรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

3. เพื่อสร้างโปรแกรมประเมินการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

4. เพื่อทดลองและปรับปรุงการใช้
โปรแกรมประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้

5 .  เพื่ อประ เมิ นการรู้ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาตอนต้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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	 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัยธม
ศึกษาตอนต้น สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่มัธยม 
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 เขต ได้แก่ 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 เลยและหนองบัวลำาภู เขต 20 อุดรธานี เขต 
21 หนองคายและบึงกาฬ เขต 22 นครพนมและ
มุกดาหาร เขต 23 สกลนคร เขต 24 กาฬสินธุ์ 
เขต 25 ขอนแก่น เขต 26 มหาสารคาม เขต 27 
ร้อยเอ็ด เขต 28 ศรีสะเกษและยโสธร เขต 29 
อุบลราชธานีและอำานาจเจริญ เขต 30 ชัยภูมิ  
เขต 31 นครราชสมีา เขต 32 บรุรีมัย ์และเขต 33 
สุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 252,258 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 
25 ขอนแก่น เขต 27 ร้อยเอ็ด เขต 24 กาฬสินธุ์ 
และเขต 26 มหาสารคาม โดยวิธีการสุ่มหลาย 
ขั้นตอน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
คำานวณ (Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 
460 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ระยะที่  1 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ 
ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก 

6 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษา และวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี องคประกอบที่เก่ียวกับการประเมินการรู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
  2. เพ่ือพัฒนาองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
 3. เพ่ือสรางโปรแกรมประเมินการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน 
  4. เพ่ือทดลองและปรับปรุงการใชโปรแกรมประเมินการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน 
  5. เพ่ือประเมินการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยม 
ศึกษาตอนตน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมประเมินการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

1. Wijaya and Surendro 

(2006) 

2. UNESCO (2008) 

3. SCONUL (2007) 

4. Irvin R.Katz (2007) 

5. CETF (2008) 

6. Martin Senkbril at all 

(2013) 

7. ETS (2007) 

8. Dianne M. Bell (2009) 

9. MCEETYA (2008) 

10. ISTE (2007) 

11. Lina markauskaite 

(2007) 

12. Seung Eun Cha at all 

(2010) 

การรูไอซีทีตางประเทศ 

1. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 

3. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศ

ไทย (IT2020): เทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา (e-Education) 

4. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 2) ของประเทศ

ไทย พ.ศ. 2552-2556 

5. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สํานัก

ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

 

นโยบาย กรอบ แผนพัฒนาไอซีที 

1. การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของ 

Partnership for 21
st
 Century Skills 

2. พฤติกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของ 

Bloom Taxomomy (Bloom and 

Others 1959) 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย 

(Cognitive Domain) ดานจิตพิสัย 

(Affective Domain) และดานทักษะ

พิสัย (Psychomotor Domain) 

3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ตัวชี้วัดและสาระการ

เรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี 

4. การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารระดับโรงเรียน : คุณลักษณะของ

ผูเรียน 

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

การเรียนรู พฤติกรรมการเรียนรู

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

1. ดานนิยาม (Define) :  

2. ดานเขาถึง (Access):   

3. ดานจัดการ (Manage)   

4. ดานบูรณาการ (Integrate):  

5. ดานประเมิน (Evaluate):   

6. ดานสราง (Create): 

7. ดานสื่อสาร (Communicate):  

 

การรู และตัวบงชี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ วิธีการประเมิน 

นิยาม (Define)  3 KAP 

เขาถึง (Access) 6 KAP 

จัดการ (Manage)   4 KAP 

บูรณาการ (Integrate) 1 KAP 

ประเมิน (Evaluate) 3 KAP 

สราง (Create) 2 KAP 

สื่อสาร (Communicate)  3 KAP 

โปรแกรมประเมินการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 7 ดาน  

ภายใตสภาพแวดลอมแบบดิจิทัล 

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

ภ�พประกอบ	1	กรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ได้แก่ นิยาม เข้าถึง จัดการ บูรณาการ ประเมิน 
สร้างสรรค์ และสื่อสาร

ระยะที่ 2 แบบประเมินการพิจารณาร่าง
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

ระยะที่ 3 ได้แก่ 1) แบบประเมินการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบ
ด้วยด้านความรู้ 60 ข้อ ด้านเจตคติ 90 ข้อ และ
ด้านทักษะ 7 ข้อ 2) แบบประเมินโปรแกรมประ
เมินฯ สำาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผล 
และสำาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการ
ทำางานของระบบ 

ระยะที่ 4 และ 5 ได้แก่ 1) โปรแกรม
ประเมนิการรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
2) แบบประเมินโปรแกรมประเมินฯ สำาหรับผู้รับ
การประเมิน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ 
ต่อโปรแกรมประเมินฯ สำาหรับผู้รับการประเมิน

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ ยวข้อง กับการประเมินการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ร่างเป็นองค์ประกอบ 
นำาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาจากองค์
ความรู้ ชื่อเสียง ตำาแหน่งวิชาการ ประสบการณ์
สอน คุณวุฒิการศึกษา จำานวน 10 คน สำาหรับ
สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย

ระยะที่ 2 ร่างองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินจากขอ้มลูในระยะที ่1 นำาไปให้
ผู้ทรงคณุวฒุโิดยพจิารณาจากองคค์วามรู ้ตำาแหน่ง
ทางวชิาการ คณุวฒิุทางการศกึษา ผลงานวชิาการ
ระดับชาติ จำานวน 5 คน พิจารณาความถูกต้อง 
และความเหมาะสม 

ระยะที่ 3 นำาโปรแกรมการประเมินฯ ที่
สร้างขึ้น ไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด
ประเมินผล จำานวน 3 คน ด้านการออกแบบและ
การทำางานของระบบ จำานวน 3 คน

ระยะที ่4 นำาแบบประเมนิการรูเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร แบบประเมนิโปรแกรม
ประเมินฯ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมประเมินฯสำาหรับผู้รับการประเมิน 
ทดลองกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 2 โรงเรียน รวม 60 
คน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสามัคคี และโรงเรียน
เชียงยืนพิทยาคม

ระยะที ่5 นำาแบบประเมนิการรูเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร แบบประเมนิโปรแกรม
ประเมินฯ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมประเมินฯ สำาหรับผู้รับการประเมิน กับ
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 460 คน ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัยธมศึกษาตอนต้น สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 
12 โรงเรียน 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง
กับการประเมินการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การสัมภาษณ์ผู้ เชี่ ยวชาญ  
ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และนำาเสนอผลการ
วิเคราะห์โดยการบรรยาย 

ระยะที่ 2 การพัฒนาองค์ประกอบ ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน การพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินดัชนีความสอดคล้องของ 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน โดย
ใช้สถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย และสัมภาษณ์เพิ่มเติม
จากผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์เนื้อหา และนำาเสนอ 
ผลการวิเคราะห์โดยการบรรยาย

ระยะที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านความรู้ 
ดา้นเจตคต ิและดา้นทกัษะ แบบประเมนิโปรแกรม
ประเมินฯ สำาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมิน
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ผล และแบบประเมินโปรแกรมประเมินฯ สำาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการทำางานของ
ระบบ โดยการพิจารณาค่าความสอดคล้องของ 
ผู้เชีย่วชาญ (IOC) วเิคราะหข์อ้มลูด้วยสถติิพ้ืนฐาน 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที่ 4 และระยะที่ 5 การทดลองใช้
โปรแกรมประเมินการรูไ้อซทีกีลุม่ทดลองและกลุม่
ตัวอย่าง เครื่องมือแบบประเมินการรู้ไอซีที ด้าน
ความรู้ เจตคติ และทักษะ วิเคราะห์คุณภาพแบบ
ประเมินด้วยค่าความยากง่าย ค่าอำานาจจำาแนก 
และค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ  
แบบประเมนิโปรแกรมประเมนิฯ และแบบประเมนิ
ความพึงพอใจของผู้รับการประเมินต่อโปรแกรม
ประเมินฯ วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือด้วยค่า
อำานาจจำาแนก และค่าความเช่ือมั่นของแบบ
ประเมินทั้งฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า การประเมิน
การรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สำาหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบหลัก คือ

1) นยิาม (Define) หมายถงึ การใช้เครือ่ง
มือไอซีทีในการกำาหนดขอบเขตของสารสนเทศ
ท่ีต้องการ การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาข้อมูล
อเิลก็ทรอนกิส ์ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตัิ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ องค์
ประกอบของฮารด์แวร ์ซอฟต์แวร ์ระบบปฏบัิติการ 
ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบสารสนเทศ 

2) เข้าถึง (Access) หมายถึง การใช้
เครื่องมือไอซีทีในการแสวงหา และเข้าถึงแหล่ง 

ข้อมูล เพื่อการสืบค้น ค้นหา ค้นคืน รวบรวมหรือ
เรียกดูสารสนเทศแบบดิจิทัล

3) จัดการ (Manage) หมายถึง การใช้
เครื่องมือไอซีทีในการจัดการข้อมูลเบื้องต้น การ
จดัเกบ็สารสนเทศอยา่งเปน็ระบบ การจดัระเบยีบ
สารสนเทศ การแยกรายการข้อมูลสารสนเทศ 
การค้นหาข้อมูลภายในโปรแกรม การประมวลผล
ข้อมูล เพื่อการเข้าถึงและการสืบค้น สำาหรับการ
ให้บริการหรือส่งต่อในรูปแบบดิจิทัล

4) บูรณาการ (Integrate) หมายถึง 
การใช้เครื่องมือไอซีทีในการตีความและนำาเสนอ
สารสนเทศ เพื่อการสังเคราะห์ สรุปผล เปรียบ
เทียบ และเสนอข้อโต้แย้งจากแหล่งข้อมูลที่หลาก
หลายจากแหล่งที่มาต่างๆ 

5) ประเมิน (Evaluate) หมายถึง การมี
วิจารณญาณตัดสินใจในการเลือกใช้เครื่องมือไอ
ซีทีและการเลือกใช้สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้อง สามารถนำาไปใช้แก้ปัญหาได้ 

6) สร้างสรรค์ (Create) หมายถึง การ
มีทักษะการผลิตและพัฒนาสื่อด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประยุกต์ ออกแบบ 
สร้างข้อมูลสารสนเทศในสภาพแวดล้อมดิจิทัล

7) สื่อสาร (Communicate) หมายถึง 
การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สารดา้นเครอืขา่ยในการสือ่สาร ปรบัเปลีย่น นำา
เสนอหรอืเผยแพร ่แลกเปลีย่นเรยีนรูส้ารสนเทศใน
บริบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ
สื่อสารได้อย่างเข้าใจและเหมาะสม

2. ผลพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

2.1 ผลการพฒันาตวับง่ชี ้การรูเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มี 7 องค์ประกอบ 22 ตัว
บ่งชี้ ปรากฏดังตาราง 1
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ต�ร�ง	1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้

1 นิยาม 1. นักเรียนสามารถบอกความจำาเป็นของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานการณ์ที่กำาหนด

2. นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

3. นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติ
การ ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบสารสนเทศ

2. เข้าถึง 4. นักเรียนสามารถสืบค้น ค้นหา ค้นคืน สารสนเทศในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล

5. นักเรียนสามารถบอกแหล่งสารสนเทศภายในและภายนอกสถานศึกษาได้

6. นักเรียนสามารถใช้คำาสำาคัญในการสืบค้นข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและห้องสมุดได้

7. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมค้นหาระดับขั้นพื้นฐานในการค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้

8. นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานโครงสร้างเครือข่ายที่ให้บริการ

9. นักเรียนสามารถระบุสารสนเทศที่จำาเป็น รู้วิธีการค้นหาและเรียกสารสนเทศ

3. จัดการ 10. นักเรียนสามารถระบุและจัดเก็บสารสนเทศให้เป็นระบบ

11. นักเรียนสามารถจัดระเบียบสารสนเทศ

12. นักเรียนสามารถค้นสารสนเทศในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล

13. นักเรียนสามารถเรียกสารสนเทศจากตาราง

4. บูรณาการ 14. นักเรียนสามารถสังเคราะห์ สรุปความ เปรียบเทียบ และนำาเสนอสารสนเทศจากการเรียก
ในตาราง

5. ประเมิน 15. นักเรียนสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศที่ต้องการ

16. นักเรียนสามารถกำาหนดเกณฑ์การประเมินสารสนเทศที่ต้องการ

17. นักเรียนสามารถใช้สารสนเทศเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในเรื่องความเป็นประโยชน์และ
ความสมบูรณ์

6. สร้าง 18. นักเรียนสามารถสร้าง แก้ไขเอกสารและไฟล์สำาหรับนำาไปใช้ในการออกแบบและสร้าง
สารสนเทศ

19. นักเรียนสามารถสร้างสูตร การแสดงข้อมูล

7. สื่อสาร 20. นักเรียนสามารถสามารถติดต่อสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม

21. นักเรียนมีตระหนักและเข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะพลเมืองในสังคมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

22. นักเรียนสามารถนำาเสนอสารสนเทศเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
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2.2 ผลการพิจารณาเกณฑ์ประเมิน
ประกอบดว้ยเกณฑก์ารประเมนิด้านความรู ้เกณฑ์

ประเมินด้านเจตคติ และเกณฑ์การประเมินด้าน
การปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 เกณฑ์การประเมินด้านความรู้ (Knowledge) 

ร้อยละ หม�ยถึง

 ร้อยละ 0-49 นักเรียนมีการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่ำากว่าเกณฑ์

 ร้อยละ 50-69 นักเรียนมีการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปานกลาง ผ่านเกณฑ์

 ร้อยละ 70-79 นักเรียนมีการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูง ผ่านเกณฑ์

 ร้อยละ 80-100 นักเรียนมีการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงมาก ผ่านเกณฑ์

2.2.2 เกณฑ์การประเมินด้านเจตคติ (Attitude) 

คะแนน แปลผล

 ต่ำากว่า 10 คะแนน มีเจตคติต้องได้รับการฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติ

 10-15 คะแนน มีเจตคติระดับทักษะที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 16 คะแนนขึ้นไป มีเจตคติต่อทักษะที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

2.2.3 เกณฑ์การประเมินด้านการปฏิบัติ (Skills) 

เกณฑ์ แปลผล
 ร้อยละ 0-49 ต่ำากว่าเกณฑ์
 ร้อยละ 50-69 ปานกลางผ่านเกณฑ์
 ร้อยละ 70-79 สูง ผ่านเกณฑ์
 ร้อยละ 80-100 สูงมาก ผ่านเกณฑ์

3. ผลการสร้างโปรแกรมประเมินการ
รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า เมื่อนำา
โปรแกรมประเมินฯ ที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบกับผู้
เชี่ยวชาญด้านวัดประเมินผล จำานวน 3 ท่าน และ
ดา้นการออกแบบและการทำางานของระบบจำานวน 
3 คน ได้ผลการประเมินดังนี้

3.1 ผลการประเมินโปรแกรมประเมินฯ 
ประกอบด้วยข้อสอบประเมินความรู้ ประเมิน
เจตคติ และประเมินทักษะ ผลการพิจารณาความ
สอดคล้องปรากฏว่าค่าอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 

3.2 ผลการประเมินโปรแกรมประเมินฯ 
ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( =4.55, S.D.=0.13) 

3.3 ผลการประเมินโปรแกรมประเมินฯ 
ด้านการออกแบบและการทำางานของระบบ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( =4.59, 
S.D.=0.11) 

4. ผลการทดลองใชโ้ปรแกรมประเมนิการ
รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพเครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
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1) แบบประเมินการรู้ไอซีที ค่าความยากง่าย 
0.20 – 0.80 ค่าอำานาจจำาแนก 0.27 – 0.80 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ เท่ากับ.
929 2) แบบประเมนิโปรแกรมทีผู่ร้บัการประเมนิ
ทีม่ต่ีอโปรแกรมประเมนิฯ มคีา่อำานาจจำาแนกเปน็
รายข้อเท่ากับ.515 -.759 ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบประเมินเท่ากับ.948 3) แบบประเมินความ
พงึพอใจของผูร้บัการประเมนิทีม่ตีอ่โปรแกรมการ
ประเมินฯ มีค่าอำานาจจำาแนกเป็นรายข้อเท่ากับ.
302 -.758 ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
เท่ากับ.916 

4.2 ผลการประเมินการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกับกลุ่มทดลอง

การประ เมิ นกั บกลุ่ มทดลอง  พบ
ปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่อง
คอมพวิเตอรส์ำาหรบัการประเมนิ ประกอบกบัการ
ประเมินให้ครอบคลมุทัง้ 3 ด้าน คอืความรู ้เจตคต ิ
และทักษะการปฏิบัติ ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ประเมนิ ดำาเนินการแกไ้ขปญัหาโดยการจดัเตรยีม
อปุกรณค์อมพวิเตอรใ์หม้คีวามพรอ้มและวางแผน
บริหารจัดการเรื่องเวลาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
สะท้อนความเป็นจริงของการประเมินมากที่สุด 

5.  ผลประเมนิการรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารกับกลุ่มตัวอย่าง

5.1 ดา้นความรู ้พบวา่รอ้ยละ 53.5 มผีล
ประเมินต่ำากว่าเกณฑ์ ระดับปานกลางผ่านเกณฑ์
รอ้ยละ 34.3 และระดบัสงูผา่นเกณฑ ์รอ้ยละ 9.1 
และอยู่ในระดับสูงมากร้อยละ 3

5.2 ด้านเจตคติ โดยมากมีเจตคติต่อ
ทักษะที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 

5.3 ดา้นทักษะการปฏบัิติ โดยมากต่ำากวา่
เกณฑ์ร้อยละ 57.83 

5.4 ผลการประเมินโปรแกรมประเมินฯ 
ของผู้รับการประเมิน โดยรวมเห็นด้วย ( =3.63 

S.D.=0.49) 

5.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับการประเมินต่อโปรแกรมประเมินฯ โดยรวม
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( =4.51, S.D.=0.31) 

อภิปรายผล
1. จากการศึกษา วิเคราะห์หลักการ

แนวคิด ทฤษฏี บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
สมัภาษณผ์ูเ้ชีย่วชาญ การประเมนิการรูเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ควรประกอบด้วย 
7 องค์ประกอบหลัก คือ นิยาม เข้าถึง จัดการ 
บูรณาการ ประเมิน สร้าง และสื่อสาร ซึ่ง
สอดคล้องกับการทดสอบความรู้ด้านไอซีทีของ
ศูนย์ทดสอบทางการศึกษา (ETS 2007) สภา
การศึกษาการจ้างงานการฝึกอบรมและกิจกรรม
เยาวชน (MCEETYA 2008) มาตรฐานของ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (AASL) การรู้สารสนเทศ 
(Bix6TM  Skills) มาตรฐานเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
(NETS) Murray, J. (2008). องค์กรศึกษาวิทยา
ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ยูเนสโก 
(UNESCO 2008) และการประเมินของ PISA 
(The PISA for assessment of ICT Literacy 
2006) 

2. การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.1 เป้าหมายของการประเมิน การวิจัย
ครั้งนี้ได้กำาหนดเป้าหมายของการประเมินเพื่อนำา
เสนอสารสนเทศการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สง่เสรมิการรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
สำาหรับการวางแผนนโยบาย ซึ่งสอด คล้องกับ
แนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 22) ที่
ว่าเป้าหมายของการประเมินคือการพัฒนาคุณค่า
ของสิ่งที่มุ่งประเมิน 
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2.2 สิ่งที่มุ่งประเมิน ในครั้งนี้ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี การรู้เทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 7 องค์ประกอบ 22 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ด้านนิยาม จำานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ด้านเข้าถึง 6 ตัวบ่งชี้ ด้านจัดการ 4 ตัวบ่งชี้ ด้าน
บูรณาการ 1 ตัวบ่งชี้ ด้านการประเมิน 3 ตัวบ่งชี้  
ด้านการสร้าง 2 ตัวบ่งชี้ และด้านการสื่อสาร 3 
ตัวบ่งชี้ 

2.3 วิธีการประเมิน การประเมินการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเมิน 
3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านเจตคติ 
และด้านการปฏิบัติ เพื่อให้สะท้อนความจริงของ
การประเมินมากที่สุด ซึ่งการประเมินลักษณะนี้
ทำาให้ได้สารสนเทศที่มีความน่าเช่ือถือมากกว่า
สารสนเทศที่มาจากเครื่องมือในการประเมิน
ชนิดเดียว ทำาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผลการ
ประเมินสารสนเทศ และมีแนวโน้มการยอมรับสูง  
Edwards and Evan (1996) Vinson (1996) 

2.4 เกณฑ์การประเมิน เป็นเกณฑ์
สัมบูรณ์ โดยการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินกับเกณฑ์ท่ีกำาหนดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
ต้องมีคะแนนอย่างต่ำาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ขึ้น
ไป การประเมินใดๆ เกณฑ์การประเมินเป็นสิ่งที่
สำาคัญยิ่งของการประเมิน ดังที่บุญชม ศรีสะอาด 
(2545: 39) ที่ว่าเกณฑ์เป็นส่วนสำาคัญที่ใช้ใน
การประเมนิผล ในการประเมนิสิง่ใด ถา้มเีกณฑท์ี่
กำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเหมาะสม จะทำาใหป้ระเมนิ
ไดง้า่ย มีประสทิธภิาพ ช่วยรกัษามาตรฐานของผล
งาน ผลการกระทำาหรือการปฏิบัติ และยังใช้เป็น
แนวทางในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุผล
ในระดับที่พึงปรารถนา สอดคล้องกับนงลักษณ์ 
วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช (2542: 76) ที่ว่า
เกณฑ์สมับูรณเ์ปน็เกณฑท์ีก่ำาหนดโดยหลกัเหตผุล 
เป็นระดับที่ใช้ในการตัดสินความสำาเร็จของการ
ดำาเนินงานตามมาตรฐานที่เหมาะสมและยอมรับ
ได้

3. สรา้งโปรแกรมประเมนิการรูเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการพัฒนาเครื่องมือ
สำาหรับประเมินดังนี้  1) แบบประเมินการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบ
ด้วย ด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านการปฏิบัติ  
2) แบบประเมินโปรแกรมประเมินฯ สำาหรับ 
ผู้เชีย่วชาญดา้นการวัดและประเมนิผล และสำาหรบั
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการทำางาน
ของระบบ 3) โปรแกรมประเมินการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 4) แบบประเมิน
โปรแกรมประเมินฯ สำาหรับผู้รับการประเมิน และ  
5) แบบประเมนิความพงึพอใจของผู้รบัการประเมนิ
ท่ีมีต่อโปรแกรมประเมินฯ ภายใต้สภาพแวดล้อม
แบบดิจิทัล โดยดำาเนินการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยทุกข้ันตอน สอดคล้องกับบุญชม  
ศรีสะอาด (2545: 94) ที่กล่าวไว้ว่าการใช้เครื่อง
มือรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดี 
มีคุณค่า จำาเป็นต้องใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน 
ซึ่งผ่านกระบวนการสร้างอย่างมีระบบ

4. ผลการทดลองใช้และการตรวจสอบ
ความตรงของโปรแกรมประเมินการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้วิจัยได้นำาโปรแกรมการประเมินฯ ไป
ทดลองใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อตรวจสอบ
ความตรงของโปรแกรมประเมินฯ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดชัยยงค์ พรมวงศ์ (2556: 1) ที่ว่าการ
พัฒนาต้นแบบชิ้นงานใหม่หรือนวัตกรรม ก่อนที่
จะไปเผยแพร่หรือใช้จริง จำาเป็นต้องผ่านกระบวน 
การควบคุมและประกันคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่า
ต้นแบบหรือช้ินงานนั้นมีประสิทธิภาพจริง ผล
การทดลองใช้ พบว่า ผลการประเมินโปรแกรม
ประเมนิฯ ของผูร้บัการประเมนิโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับเห็นด้วย ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับการประเมินต่อโปรแกรมประเมินฯ โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
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5. ผลการประเมินการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูว้จิยัไดน้ำาโปรแกรมประเมนิฯ ทีผ่า่นการ
ทดลองและปรับปรุงข้อบกพร่องไปประเมิน กับ
กลุ่มตัวอย่างจริง พบว่า ผลการประเมินโปรแกรม
ประเมนิฯ ของผูร้บัการประเมนิโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับเห็นด้วย และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับการประเมินต่อโปรแกรมประเมินฯ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะ
1.	ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 การนำาโปรแกรมประเมินฯ ไปใช้ใน
การประเมินนักเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ควร

มกีารฝกึทกัษะคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานใหก้บัผูร้บัการ
ประเมินก่อน 

1.2 ผู้ประเมินควรชี้แจงรายละเอียดการ
ประเมิน วิธีการประเมิน ตลอดทั้งทำาความเข้าใจ
คู่มือประเมินอย่างละเอียด เพื่อให้การประเมิน
สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด  

2.	ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมกีารขยายผลโดยพฒันาตวับง่ชี ้
เกณฑ์การประเมิน และพัฒนาโปรแกรมประเมิน
ให้ครบทุกระดับชั้น

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้รับการประเมิน
อย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนผลและส่งเสริมการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัการรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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