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โปรแกรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบ และตัวชี้วัดการพัฒนาครูด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 3) เพื่อศึกษาวิธีการ
พัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 4) เพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 การวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 
1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำาหรับสถาน
ศึกษาจากแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพทีพ่ึงประสงค์ของการพฒันาครูดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาสำาหรับสถานศกึษา กลุม่ตวัอยา่ง
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำานวน 326 คน จากแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการและแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ระยะที่ 3 ศึกษาวิธีการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำาหรับ
สถานศึกษา จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
แล้วสังเคราะห์และสรุปเป็นวิธีพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ระยะที่ 4 โปรแกรมการพัฒนาครู
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จากแบบประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ของโปรแกรมพัฒนาครู
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยจำาแนกข้อคำาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 24 ตัวชีว้ดั ดังน้ี องคป์ระกอบที ่1 ดา้นความรู ้ม ี5 ตวัช้ีวัด องค์ประกอบที ่
2 ด้านการสอน มี 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ มี 5 ตัวชี้วัดองค์ประกอบ
ที่ 4 ด้านความรู้และทักษะขั้นสูง มี 5 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 5 ด้านการวิจัย มี 4 ตัวชี้วัด 2. สภาพ
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ปจัจบุนัของการพฒันาครูด้านเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรยีงลำาดบัจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านความรู้และทักษะขั้นสูง ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ด้านความ
รู้ และ ด้านการสอน ตามลำาดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำาดับจาก
มากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ด้านความรู้และทักษะขั้นสูง ด้านการ
สอนและด้านความรู้ ตามลำาดับ 3. วิธีการพัฒนาครูด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า วิธี
การเสริมสร้างที่เหมาะสมมากที่สุด ประกอบด้วย 5 วิธีการ ได้แก่ 1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การฝึก
อบรม 3) การสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง 4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และ 5) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 4. โปรแกรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 4.1 โปรแกรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ประกอบด้วย 1) บทนำา 
2) หลักการและเหตุผล 3) ความมุ่งหมาย 4) ผู้เข้ารับการพัฒนา 5) ระยะเวลา 6) โครงสร้าง ขอบข่าย
เนื้อหาประกอบด้วย 5 โมดูล ได้แก่ โมดูล 1 ด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โมดูล 2 การ
สอน โมดูล 3 สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ โมดูล 4 ความรู้และทักษะขั้นสูง โมดูล 5 การวิจัย 7) วิธีการ
พัฒนา 8) สื่อ และ 9) การวัดและการประเมิน 4.2 การประเมินโปรแกรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมพัฒนาครู, เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Abstract

This research aims to 1) To study the composition And indicators for teacher  
development in technology for education for educational institutions under the Office of 
ROI-ET Primary Educational Service Area Office 2. 2) Study the current and the adverse 
development of teachers in the development of technology for education for schools under 
the ROI-ET Primary Educational Service Area Office 2. 3) To study how to develop teachers 
for educational technology for educational institutions under the ROI-ET Primary Educational 
Service Area Office 2. 4) The development of technologies for the development of teacher 
education for schools under the ROI-ET Primary Educational Service Area Office 2. The 
research is divided into four stages. The research found that

Elements and indicators of the development of teachers in thedevelopment of  
technologies for the study consisted of 24 indicators, the five elements.The first elements of 
knowledge are five indicators.The second element of teaching are five indicators.The third 
component of the learning environment is five indicators.The four elements of knowledge, 
skills, advanced five indicators And the five elements in the research are four indicators.  
2. The current state of development of teachers in the development of technology for  
education. Overall is moderate Sort by descending include research, knowledge and  
advanced skills. Environmental learning, knowledge and teaching respectively. The desirable 
Were at the highest level. Sort by descending include research on environmental learning. 
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Knowledge and advanced skills. Teaching and knowledge respectively. 3. How to improve 
teacher development technology to study how to strengthen the most qualified include 
five ways: 1) a self-learning 2) Training 3), coaching and mentoring 4). learn from practice 
and 5) the exchange of learning. 4. Development of technologies for the development of 
teacher education. For schools under the ROI-ET Primary Educational Service Area Office 2. 
4.1 application development for teachers in the development of technology for education. 
For schools under the ROI-ET Primary Educational Service Area Office 2. There are two 
components: 1) Introduction. 2) Background and reasons. 3) The objective. 4) The devel-
opment consists of individuals that should be developed. 5) During the period include the 
development of technologies for the development of teacher education. 6) consists of five 
modules, structure and scope. Module 1 including knowledge about educational technology. 
Module 2 teaching Module 3 Environmental Learning Module 4 Knowledge and advanced 
skills Module 5 Research. 7) develop methods. 8) Media. 9) the measurement and evalua-
tion. 4.2 Assessment of teacher development programs, the development of technology in 
education. For schools under the ROI-ET Primary Educational Service Area Office 2.Overall 
a reasonable level possible. And the possibility is at the highest level.

Keywords: Teacher Development Program, Educational Technology

บทนำา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำาหนดบทบัญญัติ
ทีถ่อืเปน็กรอบและแนวทางในการปฏรูิปการศกึษา
ทั้งระบบ ทั้งในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาการ
บริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา คร ูอาจารยแ์ละบคุลากร
ทางการศึกษาทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการ
ศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สำานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวมาข้างต้น การ
พัฒนาบุคลากรจึงเป็นหน้าที่ที่สำาคัญและจำาเป็น
ที่องค์กรทุกองค์กรต้องกระทำาอย่างสม่ำาเสมอ ถึง
แมว้า่จะเสียเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนินการ แต่
องคก์รจะไดร้บัประโยชน์มากกวา่แมว้า่องคก์รจะมี
ระบบสรรหาคดัเลือกบคุลากรทีด่พีอไดผู้ท้ีม่คีวามรู้

ความสามารถเพยีงใดกต็ามกม็ไิดเ้ปน็หลกัประกนั
ได้ว่าบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมายได้ในทันทีและตลอดไป ย่อมมีความจำาเป็น
ตอ้งไดร้บัการพฒันาเปน็อยา่งดเีสยีก่อน การพฒันา
บุคลากรคือการเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นทกัษะความ
ชำานาญในการทำางานตลอดจนปรบัเปล่ียนทศันคติ
ของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทำาได้ด้วย
วิธกีารฝกึอบรมปฐมนิเทศ ส่งไปดงูานต่างประเทศ
รวมทั้งสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุ
คลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
และมุ่งไปสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
(อนันต์ ศรีอำาไพ, 2550) 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการสอนมีความสำาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการ
สอนบรรลุเป้าหมาย งานวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน
มหีลายประเภทครผููส้อนสามารถเลอืกใชใ้หเ้หมาะ
สมกบับทเรยีน นอกจากนีสื้อ่การเรยีนการสอนยงั
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เปน็สิง่ทีช่ว่ยใหค้รแูละนกัเรยีนปฏิบตักิจิกรรมการ
เรียนการสอนได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นองค์ประกอบ
ท่ีสำาคัญที่จะช่วยให้การเรียนการสอนดาเนินไป
ด้วยดีและบรรลุตามคุณภาพท่ีกำาหนด (นิรัชกร  
ทองน้อย, 2556) 

สื่อและเทคโนโลยีมีบทบาทสำาคัญต่อ
การศึกษาแต่การดำาเนินงานด้านเทคโนโลยี พบ
ปัญหาว่า ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนา
วัสดุอุปกรณ์มากกว่าการนำาเนื้อหาสาระในสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในการบริหารและการ
เรียนการสอน สถานศึกษามีจำานวนคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สำาหรับสื่อไม่เพียงพอ ล้าสมัย รวม
ทั้งครูและผู้บริหารยังไม่สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี
เพือ่การจดัการไดอ้ยา่งแทจ้รงิ สถานศกึษาบางแหง่
ยังขาดสือ่ทีทั่นสมยัและมคีณุภาพ (สำานกังานปลดั
กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

การบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา
มไีมเ่พยีงพอ ไมต่รงต่อความต้องการของผูบ้ริหารที่
จะนำาไปใชใ้นการบรหิารงาน จงึสง่ผลกระทบตอ่การ
บรหิารงานของสถานศกึษา ซึง่ปญัหาดงักลา่วอาจ
เกดิจากครผููส้อนยงัขาดความพร้อมในการเรยีนการ
สอนด้วยเทคโนโลย ีเพราะการทีจ่ะพฒันาผูเ้รยีนให้
มีประสิทธิภาพได้นั้น ก็จะต้องเริ่มจากการพัฒนา
ครู/อาจารย์ นอกจากนี้ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
ยังขาดงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม ขาด
วัสดุอุปกรณ์ที่จะพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการศึกษา 
การจัดหา การใช้ การดูแลรักษาและปัญหาด้าน
สภาพการเรียนการสอนเด็กมีความแตกต่างกัน
ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้าน
สงัคม ปญัหาสขุภาพตา่งๆน้ีก็ทำาใหเ้ดก็มีการตอบ
สนองรับรู้การเรียนการสอนได้ไม่เท่ากัน ทำาให้มี
ผลต่อสภาพการเรียนการสอน (จันทวรรณ ปิยะ
วัฒน์, 2555) ปัญหาสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ทำาให้
พฤติกรรมผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัย
กอ่นมากมาย และครผููส้อนปรบัสภาพตวัเองไมท่นั
ต่อยุคสมัย ปัญหาระบบขวัญและกำาลังใจของครูผู้
สอน ทำาลายโอกาสและลดทอนความอยากเปน็ครู
ทีด่ใีหล้ดลง มภีาพสะท้อนไปถึงวธิกีารสอนของครู

ผู้สอนอย่างชัดเจนว่า ศักยภาพต่ำาลงเรื่อยๆ สวน
ทางกับความใหม่ของเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานประจำาปี 2558 ของสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ที่โรงเรียน
ในสังกัดส่วนมากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (216 
โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ 63.72 ของโรงเรียนใน
สงักดั (339 โรงเรยีน) มขีา้ราชการครเูฉลีย่แหง่ละ 
2 – 5 คน อายุส่วนมากอยู่ที่ประมาณ 45 – 58 
ปี ทำาให้มีปัญหาด้านการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
การศึกษาในการปฏิบัติงาน, การผลิตหรือใช้สื่อที่
ลา้สมยั, การใชส้ือ่ไมเ่ปน็, ไมม่เีวลาในการผลิตและ
พัฒนาสื่อทำาให้ผู้สอนกลัวการเปลี่ยนแปลง ครูใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ทกัษะวชิาชพีครนูอ้ยมาก และคอมพวิเตอรม์จีำานวน
ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการท่ีครจูะใช ้แสดงใหเ้หน็
วา่ครยูงัต้องไดร้บัการพัฒนาดา้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกเป็นจำานวนมาก และสถานศึกษาก็
ตอ้งจดัหาคอมพวิเตอรใ์หเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการ
ของครู เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำาให้ครูอาจละเลยวิธี
การสืบเสาะหรือกระบวนการแสวงหาความรู้ จึง
เป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่ทำาให้การเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิผล (รายงานประจำาปีสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2, 2558) 
และ ปญัหาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ สว่น
ใหญก่ารใชว้สัด ุเครือ่งมือหรอือุปกรณ ์และเทคนคิ
วธิกีาร ครหูรอืบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนมี
ปญัหาดา้นงบประมาณไมเ่พยีงพอและมคีวามล่าชา้ 
วัสดุ เครื่องมือหรืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการในปัจจุบันจึงจำาเป็นต้องมีความรู้ความ
ชำานาญในทกัษะดงักล่าว และจำาเปน็ตอ้งเขา้ใจการ
ใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ำาเปน็ทางไอซทีใีนการทำางานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนยังต้องการมากกว่าความ
รู้ในวิชาหลัก ที่จะใช้ในการทำางานในปัจจุบัน นั่น
คอืทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ทกัษะในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การ
ทำางานร่วมกับผู้อื่น การจัดการกับข้อมูลข่าวสาร 
และความรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังการใช้เครื่อง
มือในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสภาพ



52 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 3 September - December 2017

แวดล้อมปัจจุบัน จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา
ในด้านต่างๆ คือ ครูผู้สอน หลักสูตร โรงเรียน  
(สุวัฒน์ ธรรมสุนทร, 2555)

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
จะเหน็ไดว่้าการพฒันาครดู้านการพฒันาเทคโนโลยี
เพือ่การศกึษา มคีวามสำาคัญและจำาเปน็อย่างย่ิงใน
การบรหิารงานของสถานศึกษา ทำาใหผู้้วจิยัมีความ
สนใจและคิดวา่ทำาอยา่งไรครถูงึจะพฒันาตนเองดา้น
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้ดียิ่งขึ้น
และเปน็แนวทางในการเสนอแนะใหผู้บ้รหิารและผู้
ทีเ่ก่ียวขอ้งนำาผลการวจิยันีไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์น
การบริหารงาน ท้ังระดบัสถานศกึษาสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตัวชีว้ดัการ
พฒันาครดูา้นเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาสำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษาสำาหรบัสถานศกึษา สังกดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

3. เพือ่ศกึษาวิธกีารพัฒนาครดูา้นเทคโนโลยี
เพือ่การศกึษาสำาหรับสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

4. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครู
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2

วิธีการวิจัย

ระยะที ่1 ศกึษาองค์ประกอบและตวัชีว้ดั

ทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันาครูด้านเทคโนโลยีเพือ่การ
ศกึษาสำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
5 คน

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบประเมนิ 
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บแบบประเมินด้วยตนเอง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำาแบบประเมินทั้งหมดหาค่า
ทางสถติโิดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยหา คา่เฉลีย่ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินใน
แต่ละด้านแต่ละข้อ

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการพฒันาครดูา้นเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 จำานวน 316 คน และครูจำานวน 
2,957 คน รวม 3,273 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำานวน 31 คน และครู 
จำานวน 295 คน รวม 326 คน โดยการเทียบ
จำานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกำาหนดขนาด
กลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan และใชว้ิธี
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling 
technique) ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2554)

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบสอบถาม
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
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แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ระดับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ เป็น
แบบสอบถามระดับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง และบางส่วนจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ 

4. การวิเคราะหข์อ้มลู โดยนำาแบบสอบถาม
ทัง้หมดหาคา่ทางสถติโิดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป โดย
หา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแบบสอบถามในแต่ละด้านแต่ละข้อ

ระยะที่ 3 ศึกษาวิธีการพัฒนาครูด้าน
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาสำาหรบัสถานศกึษา สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอ็ด 
เขต 2 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

2. สังเคราะห์และสรุปเป็นวิธีพัฒนาครู
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ระยะที่ 4 โปรแกรมการพัฒนาครูด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 5 คน

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
คือ แบบประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้
ของโปรแกรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษารอ้ยเอด็เขต 2 โดยจำาแนกขอ้คำาถามเปน็แบบ
มาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบัของลิเคอรท์ (Likert’ 
Rating Scale) กำาหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย นัดหมาย

วันเวลาและสถานที่ไว้ล่วงหน้ากับผู้ทรงคุณวุฒิ

4. การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จัิยนำาแบบประเมนิ
ทัง้หมดหาคา่ทางสถติดิว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยใช้
โปรแกรมสำาเรจ็รปู โดยหา ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐานของแบบประเมนิในแตล่ะดา้นแตล่ะขอ้

ผลการวิจัย

1. องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของการพฒันา
ครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ 24 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบ
ที่ 1 ด้านความรู้ มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 2) 
กำาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 3) สามารถเลือกและใช้ทรัพยากรทาง
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
เพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอน 4) ประเมินผล
และประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและวัสดุ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมและ 5) สามารถจัด
บุคลากร, กระบวนการ, โครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ และทรัพยากรทางการเงิน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำาหนดไว้ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการ
สอน ม ี5 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่1) มวีธิกีารทีเ่หมาะสมของ
กระบวนการและเทคโนโลยเีพือ่ปรบัปรงุการเรยีนรู้
และผลการเรยีนรู ้2) ใชก้ระบวนการและเทคโนโลยี
การศึกษาที่เหมาะสมเพื่อปรับการเรียนการสอน 
3) ใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมที่อยู่บนพื้น
ฐานของเนื้อหาการสอน 4) ออกแบบหรือเลือก
สื่อเทคโนโลยีและกระบวนการที่เน้นความหลาก
หลายทางสงัคมหรอืทางวฒันธรรมของผูเ้รยีนและ 
5) ประเมินผลการเรียนการสอนและการดำาเนิน
การของเทคโนโลยีการศึกษาอย่างเป็นธรรม องค์
ประกอบที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มี 5 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน 2) จดักระบวนการทางเทคโนโลยี
และทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อสภาพแวดล้อมการ
เรยีนรูท้ีม่คีวามยดืหยุน่และมคีวามหลากหลาย 3) 
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ประเมินการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนการ
สอนโดยกระบวนการทีม่เีหตผุลโดยสะทอ้นผลการ
ปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ 4) มีการจัดการเทคโนโลยี
การศึกษา กระบวนการ และทรัพยากรที่ส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และ 5) ออกแบบ และเลือก
ใชส้ือ่ เทคโนโลยแีละกระบวนการทีห่ลากหลายกบั
ผูเ้รียน องคป์ระกอบที ่4 ดา้นความรู้และทกัษะข้ัน
สงู ม ี5 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่1) รว่มมอืกบัเพือ่นรว่มงาน
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อนการศึกษาใน
การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2) เปน็ผูน้ำาในการออกแบบพฒันาหรอืใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่มีทักษะหรือวิธีการเฉพาะด้าน 3) 
ออกแบบและดำาเนินการประเมนิผลการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน 4) ตระหนักถึงความความแตก
ตา่งระหวา่งบคุคลของผูเ้รยีนเปน็มีความเปน็ธรรมต่อ
การประเมินผลของผูเ้รยีนและ 5) การแสดงใหเ้หน็
ถงึพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมในบรบิททางวฒันธรรม
และ องค์ประกอบที่ 5 ด้านการวิจัย มี 4 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1) มีความรู้พื้นฐานทางการวิจัย 2) การใช้
วิธีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรยีนการสอนโดยเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 3) 
การวิจัยในชั้นเรียน 4) นำาผลการวิจัยไปปรับปรุง
พัฒนาในการเรียนการสอน  

2. สภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการวิจัยด้านความรู้และทักษะขั้นสูง ด้านสิ่ง
แวดล้อมทางการเรียนรู้ ด้านความรู้และ ด้านการ
สอน ตามลำาดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการวิจัย ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
รู้ ด้านความรู้และทักษะขั้นสูง ด้านการสอนและ
ด้านความรู้ตามลำาดับ

3. วธิกีารพฒันาครดูา้นการพฒันาเทคโนโลยี
เพ่ือการศกึษา พบว่า วธีิการเสรมิสรา้งทีเ่หมาะสม
มากที่สุด ประกอบด้วย 5 วิธีการ ได้แก่ 1) การ
เรยีนรู้ด้วยตนเอง 2) การฝกึอบรม 3) การสอนแนะ
และการเป็นพี่เลี้ยง 4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ

งาน และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้าน
เทคโนโลยเีพือ่การศึกษาสำาหรับสถานศึกษาสังกดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ 
เขต 2

4.1 ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา
โปรแกรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เรียงลำาดับ
ความตอ้งการจำาเปน็จากมากไปนอ้ย ไดด้งันี ้ลำาดบั
ที่ 1 ด้านการสอน ลำาดับที่ 2 ด้านความรู้ ลำาดับที่ 
3 ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ลำาดับที่ 4 ด้าน
ความรูแ้ละทกัษะข้ันสงู และลำาดบัที ่5 ดา้นการวจัิย 

4.2 องคป์ระกอบของโปรแกรมทีเ่หมาะสม 
สำาหรับการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษามี 9 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) บทนำา 
2) หลักการและเหตุผล 3) ความมุ่งหมาย  
4) ผูเ้ขา้รบัการพฒันา 5) ระยะเวลา 6) โครงสรา้ง 
ขอบข่ายเนื้อหา 7) วิธีการพัฒนา 8) สื่อ และ  
9) การวัดและการประเมิน

4.3 โปรแกรมพฒันาครดูา้นเทคโนโลยเีพือ่
การศกึษาสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 มีองค์
ประกอบดงันี ้1) บทนำา ประกอบด้วย แนวคดิทฤษฎี
ทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันาครูด้านเทคโนโลยีเพือ่การ
ศกึษา สภาพปจัจบุนั สภาพปญัหา และความสำาคญั
ของการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
2) หลักการและเหตุผลประกอบด้วย เหตุผลและ
ความจำาเป็นในการสร้างโปรแกรมพัฒนาครูด้าน
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา สำาหรบัสถานศึกษาสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ 
เขต 2 3) ความมุ่งหมาย ประกอบด้วยเป้าหมาย
ที่ต้องการให้บรรลุผลในการใช้โปรแกรมพัฒนาครู
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 4) ผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบ
ด้วยบุคคลที่ควรเข้ารับการพัฒนาในโปรแกรม
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พฒันาครดูา้นเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาสำาหรบัสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 5) ระยะเวลา ประกอบด้วย 
ระยะเวลาในการพฒันาครูดา้นเทคโนโลยเีพือ่การ
ศึกษา 6) โครงสร้าง ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบ
ด้วย 5 โมดูล ได้แก่ โมดูล 1 ด้านความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โมดูล 2 การสอน โมดูล 
3 สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ โมดูล 4 ความรู้และ
ทักษะขั้นสูง โมดูล 5 การวิจัย 7) วิธีการพัฒนา 
ประกอบด้วย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม 
การสอนแนะและการเปน็พีเ่ลีย้ง การเรยีนรูจ้าการ
ปฏิบัติงาน และ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 8) ส่ือ 
ประกอบด้วย เอกสารประกอบการพัฒนาครูด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เครื่องฉาย
ภาพขา้มศรีษะ เครือ่งคอมพวิเตอร ์และเครือ่งฉาย 
โปรแกรมสำาเร็จรูปเพ่ือการนำาเสนอ ใบความรู้  
ใบงานและใบกิจกรรม แบบทดสอบ และ แบบบนัทึก
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และ 9) การวัดและ
การประเมนิ ประกอบดว้ย 1) การประเมนิผูเ้ขา้รบั
การพัฒนา 2) ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยี
เพือ่การศกึษาสำาหรับสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

4.4 การประเมินโปรแกรมพัฒนาครูด้าน
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาสำาหรบัสถานศกึษาสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอ็ด 
เขต 2 โดยรวมมคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ 
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนา
ครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ 24 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 
ดา้นความรูม้ ี5 ตวัชีวั้ด องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการ
สอนม ี5 ตวัชีว้ดั องคป์ระกอบที ่3 ดา้นสิง่แวดลอ้ม
ทางการเรยีนรู ้ม ี5 ตวัชีว้ดั องคป์ระกอบที ่4 ด้าน
ความรู้และทักษะขั้นสูง มี 5 ตัวชี้วัด และ องค์

ประกอบที ่5 ดา้นการวจิยั ม ี4 ตวัช้ีวดั สอดคลอ้ง
กบัองคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาของสมาคม
สือ่สารและเทคโนโลยกีารศึกษาแหง่สหรฐัอเมรกิา 
(AECT Standards for Professional Education 
Programs 2012 version, 2555)

2. สภาพปจัจุบัน โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดและการวิเคราะห์ลำาดับความต้องการ
จำาเป็นของการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรียงลำาดับความ
ต้องการจำาเป็นจากมากไปน้อย ได้ดังน้ี ด้านการ
สอน ด้านความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้  
ด้านความรู้และทักษะขั้นสูง และ ด้านการวิจัย 
ตามลำาดับ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการจัดการเรียนรู้
ต้องเน้นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
จากประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดย
ครูมีหน้าที่เอื้ออำานวยในการสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วม สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูจึง
ถือเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีสุดของการจัดการศึกษาท่ี
มีคุณภาพ (เอียน สมิธ และอนงค์ วิเศษสุวรรณ์. 
2550) ดงันัน้เพือ่ใหเ้กิดพัฒนาครจึูงควรไดร้บัการ
พฒันาจากโปรแกรมการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การ
ศกึษาเพือ่สง่เสรมิผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง และ 
การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ซ่ึงครูในยุคนี้ 
ต้องเป็นคนที่สามารถจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแต่ให้ 
ผู้เรียนมีคุณภาพด้านความรู้ ยังต้องทำาให้ผู้เรียน
มีทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถแสวงหา
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง และรูเ้ทา่ทนัการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบทซ์ 
(Betz. 1997: Abstract) ไดท้ำาการวจิยัเรือ่งความ
จำาเปน็และความตอ้งการเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา
ในแถบชนบทของโรงเรียนในโอกลาโฮมา ผลของ
การวิจัยนี้พบว่าหลักสูตรส่วนใหญ่ถูกผสมผสาน
ความคดิเกีย่วกบัโสตทศัน ์และการฝกึฝนอยา่งตอ่
เนื่องส่วนประกอบลำาดับที่สองคือ สำารวจอาจารย์
ใหม่เพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่คำานึงถึงการเตรี
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ยมพร้อมของตัวเองที่จะใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ในระดับมากส่วนผู้บริหารอีกร้อยละ 70 นั้นจะ
คำานึงถึงการเตรียมพร้อมในระดับปานกลางและ
ส่วนอาจารยผ์ูม้ปีระสบการณ์ไดเ้ตรยีมความพร้อม
ของตวัเองเพยีงเลก็นอ้ยเทา่นัน้ผูบ้รหิารเกอืบรอ้ย
ละ 85 เปน็อาจารยผ์ูม้ปีระสบการณ ์และอาจารย์
ใหม่ร้อยละ 80 เห็นว่าเทคโนโลยีทางการศึกษามี
ความสำาคัญต่องานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใน
ระดับมากถึงปานกลาง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม
มีความเห็นพ้องกันว่าควรมีการศึกษาเทคโนโลยี
ทางการศึกษาอย่างต่อเนือ่งและควรใหค้วามสำาคญั
มากขึ้นนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ ว
รดานันท์ เหมนิธิ (2551) ได้วิจัยเรื่อง แนวโน้ม
การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาระดับ
อดุมศึกษาของอาจารย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1) 
รปูแบบและวธิกีารใชน้วตักรรมเทคโนโลยทีางการ
ศกึษายงัมกีารใชส้ือ่แผน่ใสและเครือ่งฉายภาพขา้ม
ศรษีะ เครือ่งวชิวลไลเซอร ์และเครือ่งวดิโิอโพรเจก๊
เตอร์ในการนำาเสนองานมากขึ้น 2) ด้านบริหารมี
การใชร้ะบบ office automation ในหนว่ยงานและ
ใช้ระบบ Telconfarence ในการประชุม มีการติด
ตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศในหน่วยงาน และ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการในการ
ประชาสมัพนัธท์าง Internet มากขึน้ 3) ดา้นแหลง่
ทรพัยากรการเรยีนมกีารสรา้งส่ือบทเรยีน มกีารใช้
เครอืขา่ย Internet เปน็แหล่งทรพัยากรการเรยีนที่
สำาคญัแทนสือ่ หนงัสอื และสิง่พมิพม์ากขึน้ 4) ดา้น
การพฒันาการเรยีนการสอนมกีารใช้เทคโนโลยเีป็น
ส่ือเสรมิเพือ่สนบัสนนุการสอนของอาจารย์ ผูเ้รยีน
และผู้สอนมีการเรียนการสอนและติดต่อกันทาง
ออนไลน ์ผูเ้รียนสามารถเรยีนไดต้ลอดเวลา สือ่การ
เรียนการสอนเป็นระบบทางไกลมากขึ้น 5) ด้าน
การสอนและการจดัการระบบการสอนในหอ้งเรียน  
ผู้สอนสามารถผลติส่ือดว้ยตนเอง กจิกรรมการเรียน
การสอนเน้นใหผู้เ้รยีนใชค้วามคดิวเิคราะหโ์ดยการ
ค้นคว้าอ้างอิงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุด 
ในส่วนความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อผู้เรียนใน

การสืบค้นข้อมูลยังแหล่งเว็บไซด์ที่ผู้สอนได้จัดทำา
ไว้เพื่อเป็นสื่อเสริมให้มากขึ้น

3. วธิกีารพฒันาครดูา้นเทคโนโลยเีพือ่การ
ศกึษาสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า วิธี
การเสรมิสร้างทีเ่หมาะสมมากทีสุ่ด ประกอบด้วย 5 
วิธีการ ได้แก่ 1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การฝึก
อบรม 3) การสอนแนะและการเปน็พีเ่ลีย้ง 4) การ
เรียนรู้จากการปฏิบตัิงาน และ 5) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Spark and 
Loucks-Horsley and Drago-Severson (1997) 
กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาครู 7 รูปแบบ ดังนี้ 

1) รูปแบบการฝึกอบรม 2) รูปแบบการ
สังเกตหรือการประเมิน 3) รูปแบบการให้มีส่วน
เกีย่วข้องในกระบวนการพฒันาหรอืการปรบัปรงุ 4) 
รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม 5) รูปแบบการสืบค้น
หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 6) รูปแบบการพัฒนา
ตนเอง และ 7) รูปแบบการเป็นพี่เลี้ยง 

4. โปรแกรมพฒันาครดูา้นเทคโนโลยเีพือ่
การศกึษาสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอด็ เขต 2 ประกอบ
ด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ บทนำา หลักการและ
เหตุผล ความมุ่งหมาย ผู้เข้ารับการพัฒนา ระยะ
เวลา โครงสรา้ง ขอบข่ายเนือ้หา วธิกีารพฒันา สือ่ 
และการวัดและการประเมินผล สำาหรับโครงสร้าง 
ขอบขา่ยเนือ้หา ประกอบดว้ย 5 โมดลู ไดแ้กโ่มดลู 
1 ด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
โมดูล 2 การสอน โมดูล 3 สิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ โมดูล 4 ความรู้และทักษะขั้นสูง โมดูล 5 
การวิจัย สำาหรับวิธีการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 5 วิธีการได้แก่ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การสอนแนะและ
การเปน็พ่ีเลีย้ง การเรยีนรูจ้ากการปฏบิติังาน และ
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการพฒันาได้
เกดิองคค์วามรูแ้ละเกดิการเรยีนรูร้ว่มกนัมากทีส่ดุ 
ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมเป็นหน่วยที่จัดขึ้นเพื่อทำา
กิจกรรมพิเศษหรือให้บริการตามความต้องการ
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ของสถาบันหรือบุคคล มีการจัดลำาดับการปฏิบัติ
ตามทีว่างแผนไวเ้ปน็แผนกจิกรรมทีว่างไวเ้พือ่เปา้
หมายเฉพาะ (Barr and Keating. 1990) ประกอบ
ดว้ยรายละเอยีดของแนวการจดัประสบการณเ์พือ่
พัฒนาผู้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่
วางไวม้ากทีส่ดุ โปรแกรมเปน็เสมอืนส่ือนำาท่ีกอ่ให้
เกดิลำาดับขัน้ตอนของกระบวนการจดัการเรยีนการ
สอนที่จำาเป็นโดยการมีภาระท่ีสำาคัญในการสร้าง
การเปลีย่นแปลงอยา่งสมบรูณ์และมีประสทิธภิาพ
ใหก้บัผูเ้สรมิสรา้งจากความสามารถหรอืพฤตกิรรม
ในระดับกวา้งๆ ในตอนตน้ไปสูค่วามสามารถหรอื
พฤตกิรรมทีมี่เฉพาะเจาะจงในตอนท้าย (Rothwell 
and Cookson. 1997) วธิกีารพฒันาครมูโีปรแกรม
การฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนา โปรแกรม
การฝึกอบรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากการกำาหนด
เวลา ซึ่งองค์ประกอบของโปรแกรมควรมี 1) จุด
ประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน ครอบคลุมด้าน
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการรับผิด
ชอบ 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ที่อยู่ในแผนการ
สอนของโปรแกรม ครอบคลุมประเด็นปัญหาท่ี
กำาหนดในโปรแกรม 3) แผนการจัดการเรียนการ
สอนตรงตามจุดประสงค์ของโปรแกรม 4) จัด
วัสดุ/อุปกรณ์สื่อการสอนต่างๆ ให้มีความเหมาะ
สมกับจุดประสงค์การเรียนรู้และมีความน่าสนใจ 
5) รายละเอียดของเนื้อหา 6) มีแบบประเมินผล
หรอืเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดักระบวนการพฒันาด้านตา่งๆ 
หรือการปฏิบัติของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ 7) 
วัตถุประสงค์ สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนการ
สอน และการประเมินผลของโปรแกรม มีความ
สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 8) นำาโปรแกรมไปใช ้เพือ่ดวูา่
สือ่การสอนและกจิกรรมน้ันเหมาะสมหรือไม่ และ 
9) มกีารรวบรวมขอ้มลูจากผลการเรยีนรู ้วา่บรรลุ
วัตถปุระสงคข์องโปรแกรมหรอืไม ่ซึง่สอดคลอ้งกบั 
ธำารง บวัศร ี(2542) กลา่วถึงองคป์ระกอบหลกัของ
โปรแกรม แบง่ออกเปน็องคป์ระกอบทีส่ำาคญัๆ ได้
ดงัตอ่ไปนี ้1) เปา้หมายและนโยบายทางการศกึษา 
2) จดุมุง่หมายโปรแกรม 3) รปูแบบและโครงสรา้ง
หลกัสตูร 4) จุดประสงคร์ายวชิา 5) เนือ้หา 6) จดุ

ประสงคข์องการเรยีนการสอน 7) กลยทุธ์การเรยีน
การสอน 8) การประเมนิผล 9) วสัดุหลกัสตูรและ
สือ่การเรยีนการสอน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ปราณี ชาญเชาว์ (2551) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง การ
พฒันาแนวทางการบรหิารงานเทคโนโลยกีารศกึษา
ของสถานศกึษาผลการวจิยัพบวา่สภาพปญัหาและ
ความตอ้งการคอืภาพแวดลอ้มภายในสถานศกึษา
ขนาดเล็กไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาขาดการจัด
ระบบและการพัฒนาการบริหารงานเทคโนโลยี
การศึกษาในสถานศึกษา งบประมาณบุคลากร
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึง
ร่วมกันพัฒนาแนวทางบริหารงานเทคโนโลยีการ
ศึกษาในสถานศึกษา มาใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการศึกษาซึง่ประกอบไปด้วยแนวทาง 4 ขัน้
ตอน คือ 1) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
การศกึษาของสถานศกึษา 2) ขัน้การวางแผนและ
การกำาหนดแนวทางการบริหารงาน 3) ขั้นการส่ง
เสริมสนับสนุนครูและบุคลากรนำาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารและพัฒนา 4) ขั้นการประเมิน
ผลและการปรับปรุงผลของการใช้แนวทางบริหาร
งานเทคโนโลยีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
สามารถนำาแนวทางการบริหารงานเทคโนโลยีการ
ศึกษา ไปใช้ได้อย่างครบถ้วนและมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 จากผลการวจิยัท่ีพบว่าครูมคีวามตอ้งการ
พัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษาดา้นการสอน เปน็อนัดบัแรก ฉะนัน้สถาน
ศกึษาควรสง่เสริมและสนับสนุนใหค้รูจำาเปน็ตอ้งมี
การนำาเทคโนโลยีด้านการศึกษามาปรับใช้ในการ
สอนมากท่ีสุดโดยจะตอ้งคำานงึถงึเรือ่งกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน การใช้สือ่เพือ่ใหค้รไูดพ้ฒันา
ตนเองอย่างมีศักยภาพ

1.2 สถานศึกษาควรสรา้งบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้เพือ่สง่เสริมใหค้รูไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองอย่าง
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ตอ่เนือ่งและตระหนกัถงึการใฝห่าความรู ้การรุ้เทา่
ทนัการเปล่ียนแปลงและเทคโนโลยีการศกึษาตลอด
ถึงการนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการสอน 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการศึกษาวิจัยตามความ
ต้องการจำาเป็นในการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ที่มีความต้องการจำาเป็นจากมาก

ทีส่ดุ คอื ด้านการสอน ดา้นความรู ้ด้านสิง่แวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้ ด้านความรู้และทักษะขั้นสูง และ
ด้านการวิจัย ตามลำาดับ 

2.2 ความต้องการพัฒนาตามโปรแกรม
พัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการ
สอนเป็นความต้องการสูงสุด ดังนั้นการวิจัยครั้ง
ตอ่ไปควรวจิยัและพฒันาดา้นการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
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