
1 
 

 

ผลการประเมินโครงการศึกษาวิจัยนานาชาติด้านการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ICILS 2013) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยนานาชาติด้าน

การรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (International Computer and Information Literacy: ICILS) ซึ่งจัดโดย

สมาคมนานาชาติที่ท าหน้าที่ประเมินผลด้านการศึกษา หรือ The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลเกี่ยวกับการรู้คอมพิวเตอร์

และสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) และสอบถามผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และ

ผู้รับผิดชอบด้าน ICT ของโรงเรียน ในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ประเทศท่ีเข้า

ร่วมโครงการมีจ านวน 20 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ ชิลี โครเอเชีย 

สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก ฮ่องกง เยอรมนี เกาหลีใต้ ลิธัวเนีย เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ สาธารณรัฐสโลวัค 

สโลวีเนีย รสัเซีย ตุรกี และไทย  ส าหรับประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จาก

ทุกสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/ท้องถิน่) และ

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สาธิต) จ านวน 3,646 คน จาก 198 โรงเรียน 

โครงการ ICILS ได้ก าหนดให้ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบเท่ากับ 500 คะแนน ผลการประเมิน

พบว่าประเทศท่ีได้คะแนนสูงสุด คือ สาธารณรัฐเช็ค ได้ 553 คะแนน ประเทศท่ีได้คะแนนต่ าสุด คือ ตุรกี ได้ 361 

คะแนน ส่วนประเทศไทยได้ 373 คะแนน ซ่ึงเป็นอันดับสองจากท้าย (รายละเอียดตามตารางที่ 1) 

ทั้งนี้ ผลการประเมินพบว่า คะแนนด้านการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนมีความสัมพันธ์

อย่างมากกับค่าดรรชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Development Index) ของ 

แต่ละประเทศ โดยประเทศที่มีค่าดรรชนีการพัฒนาด้าน ICT ที่สูง มีแนวโน้มทีผ่ลคะแนนจะสูง ส าหรับประเทศ

ไทยนั้น มีค่าดรรชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่ าที่สุด  

นอกจากนี้ ยังพบว่า พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socioeconomic Background) ของผู้ปกครองมี

ความสัมพันธ์กับคะแนนด้านการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียน ซึ่งถ้าผู้ปกครองมีพ้ืนฐานทางสังคมและ

เศรษฐกิจที่สูง มีแนวโน้มที่นักเรียนจะมีผลคะแนนที่สูงขึ้นตามไปด้วย ส าหรับประเทศไทยนั้น นักเรียนส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 61) มีผู้ปกครองทีม่ีพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ า ซึ่งผลการประเมินพบว่านักเรียนที่อยู่ใน

กลุ่มนี้มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 349 คะแนน ซึ่งต่ ากว่านักเรียนที่มีผู้ปกครองที่มีพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจใน
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ระดับปานกลาง (ร้อยละ 27) และระดับสูง (ร้อยละ 13)  ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 399  และ 445 คะแนน 

ตามล าดับ 

ตารางที่ 1 ผลคะแนนด้านการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Literacy) 

ของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 

ประเทศ คะแนนเฉลี่ย 
ICT Development Index 

(and Country Rank) 
Gross Domestic 
Product (GDP) 

สาธารณรฐัเช็ค 553 6.40 (34) 23,967 
ออสเตรเลีย 542 7.90 (11) 34,548 
โปแลนด์ 537 6.31 (37) 18,087 
นอร์เวย์ 537 8.13 (6) 46,982 
เกาหลีใต้ 536 8.57 (1) 27,541 
เยอรมนี 523 7.46 (19) 34,437 

สาธารณรัฐสโลวัค 517 6.05 (43) 20,757 
รัสเซีย 516 6.19 (40) 14,808 

โครเอเชีย 512 6.31 (38) 16,162 
สโลวีเนีย 511 6.76 (28) 24,967 
ลิธัวเนีย 494 5.88 (44) 16,877 

ชิล ี 487 5.46 (51) 15,272 
ไทย 373 3.54 (95) 7,633 
ตุรกี 361 4.64 (69) 13,466 

 

หมายเหตุ คะแนนปรากฏเฉพาะประเทศท่ีมีข้อมูลครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด  
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ผลการประเมินจ าแนกตามสังกัดและอนุภูมิภาค 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินจ าแนกตามสังกัด 

สังกัด จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียน คะแนนเฉลี่ย 

สาธิต 21 392 11 518 

สช. 28 538 15 395 

สพฐ.1 (สามัญเดิม) 64 1,197 32 382 

กทม. 30 566 16 377 

เทศบาล/ท้องถิ่น 30 566 16 346 

สพฐ. 2 (โรงเรียนขยายโอกาส) 25 387 10 330 

 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินจ าแนกตามอนุภูมิภาค 

อนุภูมิภาค จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียน คะแนนเฉลี่ย 

กรุงเทพมหานคร 49 910 25 444 

ปริมณฑล 10 190 5 432 

ภาคเหนือตอนบน 11 213 6 417 

ภาคตะวันตก 14 266 7 380 

ภาคกลาง 10 190 5 366 

ภาคใต้ 22 397 11 364 

ภาคเหนือตอนล่าง 15 265 7 360 

ภาคตะวันออก 10 185 5 356 

ภาคอีสานตอนล่าง 31 574 16 349 

ภาคอีสานตอนบน 26 456 13 339 
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ตัวบ่งชี้ใน ICT Development Index 

ค่าดรรชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT Development Index 

ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ หรือ Indicators 10 รายการ ดังต่อไปนี้ 

1. จ านวนการสมัครใช้งานโทรศัพท์พ้ืนฐานต่อประชากร 100 คน (Fixed-telephone subscriptions 
per 100 inhabitants) 

2. จ านวนการสมัครใช้งานโทรศัพท์มือถือต่อประชากร 100 คน (Mobile-cellular telephone 
subscriptions per 100 inhabitants) 

3. จ านวน bandwidth ของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (International 
Internet bandwidth (bit/s) per Internet user) 

4. จ านวนร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (Percentage of households with a 
computer) 

5. จ านวนร้อยละของครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ต (Percentage of households with Internet access) 

6. จ านวนร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต Percentage of individuals using the Internet 

7. จ านวนการสมัครใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อประชากร 100 คน (Fixed-broadband 
subscriptions per 100 inhabitants) 

8. จ านวนการสมัครใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายต่อประชากร 100 คน (Wireless-
broadband subscriptions per 100 inhabitants) 

9. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (Adult literacy rate) 

10. สัดส่วนการเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา (Gross enrollment ratio in 
secondary and tertiary level) 

 


