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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิด
ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ครูโรงเรียนสุนันทาวิทยาระดับชั้นประถมศึกษา จานวน
30 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒ นาครู
โรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (M) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) และวิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี
ความต้องการจาเป็น (PNImodified) โดยใช้สูตร Modified priority needs index (PNImodified)
ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจาเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสาน
วิธีสอนและเทคโนโลยี ลาดับความต้องการจาเป็นสูงสุด ได้แก่ อันดับที่ 1 ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี
(Technological pedagogical content knowledge: TPACK) (PNImodified = 0.472) อั น ดั บ ที่ 2 ความรู้ เทคโนโลยี
ผสานวิ ธี ส อน (Technological pedagogical knowledge: TPK) (PNImodified = 0.431) และอั น ดั บ ที่ 3 ความรู้
เทคโนโลยีผสานความรู้เนื้อหา (Technological content knowledge: TCK) (PNImodified = 0.429)
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Abstract
The purpose of this research was to study the need assessment for teacher development of
Sununtawittaya school based on the concept of technological pedagogical content knowledge. There
were 30 contributors including teachers in primary section. The research instruments were rating-scale
questionnaires. Data were analyzed by frequency, percentage, standard deviation and PNImodified
technique which is used to analyze modified priority needs index.
The results of the need assessment for teacher development of Sununtawittaya school based
on the concept of technological pedagogical content knowledge found that Technological Pedagogical
Content Knowledge is the highest priority need index (PNImodified = 0.472), following with Technological
Pedagogical Knowledge (PNImodified = 0.431) and Technological Content Knowledge (PNImodified = 0.429),
respectively.
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บทนา
ในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นยุคที่มีการพัฒ นาในด้าน
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่นามาใช้กับการทางานที่หลากหลาย เช่น การสื่อสาร การค้นคว้าหาข้อมูล การจัดการ
ระบบต่าง ๆ เป็นต้น ทุกองค์กรจึงมีความจาเป็นที่จาต้องนาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่เว้นแม้แต่ด้านการศึกษาที่มีการกาหนดให้ครูนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่ งครูจาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานความรู้ ข้อที่ 8 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ, 2556)
สานั กพัฒ นาครูและบุ คลากรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
(2553) ได้กาหนดสมรรถนะประจาสายงานของครูไว้อยู่ด้านหนึ่ง คือ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน สมรรถนะของครู ในส่ ว นนี้ มี ข อบเขตย่ อ ย คื อ ครู จ ะต้ อ งสามารถใช้ แ ละพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ สาหรับการประเมินสมรรถนะครูพิจารณาจากความสามารถของครู
3 ข้อ ได้แก่ 1) ครูสามารถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับ กิจ กรรมการเรีย นรู้ 2) ครูส ามารถสื บค้น ข้อมูล ผ่ านอิน เทอร์เน็ ตเพื่ อพัฒ นาการจัดการเรียน
การสอน 3) ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อและนวั ตกรรม (สันถวี นิยมทรัพย์ , 2555) การกาหนด
สมรรถนะดังกล่าว มีที่มาเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งในอดีตใช้ชอล์กและกระดานดา
ในการสอน การค้นคว้าหาความรู้ของครูทาได้ผ่านหนังสือ การเรียนรู้เกิดจากการสื่อสารกันระหว่างครูกับ
นักเรียน นามาสู่การใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้อินเทอร์เน็ต ในการค้นคว้าหาความรู้ของครูในการจัดการเรียน
การสอน การเปลี่ย นแปลงดังกล่าว เกิดขึ้นในยุคที่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อ
การดาเนินชีวิตของมนุษย์และการศึกษา
ความรู้ ด้านเทคโนโลยี จะช่ว ยส่ งเสริมให้ ครูสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบกับการจัดการ
การเรียนการสอนตามวิชาต่าง ๆ ได้ แต่ด้วยการใช้เทคโนโลยีกับการสอนของครูในปัจจุบันนี้ อาจจะแสดงให้
เห็นว่าครูขาดทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่งครูควรจะมีทักษะทางด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพราะ
2

จะทาให้ครูได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่ออานวยความสะดวกในการทางาน ประกอบกับเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนด้วย เช่น การใช้ Smart board เพื่อประกอบการเรียนการสอน ก็จะพบว่า ครูเพียง
ไม่กี่ท่านเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ รัฐบาลก็พยายามให้โรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ทาให้
พบว่า โรงเรี ย นมี สิ่ งอ านวยความสะดวกต่ าง ๆ แต่ ค รูก็ ไม่ ได้ ใช้ งานเท่ าที่ ค วร ท าให้ บ างครั้ งเป็ น เพี ย งแค่
การติดตั้งไว้และรอวันเสื่อมสภาพ ทาให้โรงเรียนสูญเสียรายจ่ายในเรื่องเทคโนโลยีแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์ แต่ถ้าสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ก็จะทาให้ การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดที่แสดงถึงความสามารถของครู
ซึ่ งเป็ น ความสามารถของครู ที่ ค วรมี โดยเกี่ ย วข้ อ งกั บ มาน าเทคโนโลยี ม าใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอน
ประกอบด้วย การบู รณาการนาความรู้ เนื้ อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี (Technological pedagogical
and Content knowledge: TPACK) (Koehler & Mishra, 2009)
การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนก็ดี ย่อมมีเป้าหมายใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางานของบุคลากร เพื่อให้ ได้ตามต้องการ จึงต้องพัฒนาบุคลากรในอย่าง
น้อย 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง การพัฒนาให้บุคลกรมีความรู้ความเข้าใจที่เป็นความรู้
ในการประกอบวิชาชีพ ความรู้เสริมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้า
ในปัจจุบัน 2) ด้านทักษะ (Skill) หมายถึง การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีโอกาสที่จะนาความรู้ที่ได้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง หากให้การพัฒนากับบุคลากรโดยให้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชานาญ จะทาให้
บุคลากรทางานได้ดีมากยิ่งขึ้น และ 3) ด้านทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การพัฒนาให้บุคลากรมีทัศนคติเชิง
บวกในการทางานและสร้างสรรค์ เช่น ทัศนคติในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ตนเองมีความรู้ความสามารถ และ
ตื่นตัวในการเรียนรู้ปรับ การทางานให้ทันต่อการเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย (ชวนคิด มะเสนะ,
2559)
จากบริบทของบุคลากรครูของโรงเรียนสุนันทาวิทยา ผู้วิจัยพบว่า การประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียนและผลการประเมินภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในด้าน
การจั ด การเรี ย นการสอนของครูในโรงเรีย นนั้ น อยู่ ในระดั บ ที่ ค วรพั ฒ นา ดั งจะเห็ น ได้ จากคาแนะน าของ
ผู้ ป ระเมิ น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ให้ ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ว่ า ครู ให้ ค วามสนใจในกั บ การใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ อ านวย
ความสะดวกในการทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างน้อย ครูยังใช้วิธีการเดิมในการจัดการเรียนการสอน เช่น การบรรยาย หน้ าชั้นเรียน ซึ่งทาให้ผู้เรียน
เกิดความเบื่อหน่ ายและไม่ส นใจ รวมทั้งครูผู้ สอนไม่เกิดการพัฒ นาตนเองให้ ตนเองมีการพัฒ นาทั้งในด้าน
ความรู้เนื้อหา วิธีสอนและเทคโนโลยี ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะนากรอบแนวคิดความรู้ เนื้อหาผสานวิธีสอนและ
เท ค โน โล ยี (Technological pedagogical and Content knowledge: TPACK) (Koehler & Mishra,
2009) มาใช้เพื่อประเมินความต้องการจาเป็นและนาผลการประเมินมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครู
โรงเรียนสุนันทาวิทยา เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาครูที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการบูรณาการความรู้
ทั้ง 3 ด้านเข้าด้วยกัน ซึ่ งหากโรงเรีย นมีแนวทางการพัฒ นาครูที่ชัดเจนเป็ นรูปธรรมจะช่ว ยพั ฒ นาครูของ
โรงเรียนสุนันทาวิทยาให้เป็น ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสามารถ
นามาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อก่อประโยชน์กับทั้งตนเอง ผู้เรียน และโรงเรียน
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นของการพัฒ นาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อห า
ผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยความต้องการจาเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสาน
วิธีสอนและเทคโนโลยี มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี ประกอบด้วย (สุกัญญา แช่มช้อย, 2560 และ
Koehler & Mishra, 2009)
1.1 ความรู้เนื้อหา (Content knowledge: CK) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของครูที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาวิชาที่จะสอนให้กับนักเรียน รวมถึงแนวคิด หลักการ และการนาไปปฏิบัติ
1.2 ความรู้ วิ ธี ส อน (Pedagogical knowledge: PK) หมายถึ ง ความรู้ เกี่ ย วกั บ กระบวนการ
วิธีการในการจั ด การเรี ย นรู้ ทั กษะการจั ด การในชั้ นเรียน การวางแผนการสอน และการประเมิ นผลจาก
การจัดการเรียนการสอน
1.3 ความรู้เทคโนโลยี (Technological knowledge: TK) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียน
1.4 ค ว าม รู้ เ นื้ อ ห าผ ส าน วิ ธี ส อ น (Pedagogical content knowledge: PCK) ห ม าย ถึ ง
ความสามารถในการประยุ กต์ ใช้ ศาสตร์ การสอนในเนื้ อหาเฉพาะ การหาวิธีที่ห ลากหลายมาใช้ ในการจั ด
การเรียนรู้ ความสามารถในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
1.5 ความรู้ เ ทคโนโลยี ผ สานความรู้ เ นื้ อ หา (Technological content knowledge: TCK)
หมายถึง ความรู้ของครูในการเลือกเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่ตนเองสอน เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
1.6 ความรู้เทคโนโลยีผสานวิธีสอน (Technological pedagogical knowledge: TPK) หมายถึง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้กับผู้เรียน และสามารถเรียนรู้วิธีการ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนสามารถนามาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
1.7 ความรู้ เ นื้ อ หาผสานวิ ธี ส อนและเทคโนโลยี (Technological pedagogical content
knowledge: TPACK) หมายถึง ความสามารถในการบูรณาการความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเนื้อหารายวิชา
มาออกแบบการสอนให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ องการของผู้ เรี ยน และประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีในการอานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาครู หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการทางาน เพื่อเตรียมพร้อมใน
การจั ดการเรีย นการสอนที่ส อดคล้องกับ แนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีส อนและเทคโนโลยี ประกอบด้ว ย
การพัฒนาในขณะปฏิบัติงานและการพัฒนานอกเวลาปฏิบัติงาน
2.1 การพัฒ นาในขณะปฏิบัติงาน (On-the-job training) หมายถึง การพัฒ นาครูขณะที่ครูกาลัง
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา ได้แก่ การสอนงาน การมอบหมายงาน และระบบพี่เลี้ยง
2.1.1 การสอนงาน หมายถึ ง การเรีย นรู้ ด้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง เรี ย นรู้ก ารท างานและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ภายใต้การแนะนาของผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า
2.1.2 การมอบหมายงาน หมายถึง การมอบงานหรือโครงการให้ ทา เพื่อให้ เกิดความรู้ห รือ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง
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2.1.3 ระบบพี่เลี้ยง หมายถึง การสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสอนงานโดยบุคลากรใน
สถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือและกระตุ้นใหเกิดการพัฒนา สามารถทางานได้สาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
2.1.4 การหมุน เวียนงาน หมายถึง การฝึ กให้ ครูได้ทางานที่ห ลากหลายในสถานศึกษา เพื่ อ
ทราบขอบข่ายงาน ในภาพรวม
2.1.5 การมอบหมายโครงการ หมายถึง การพัฒนาครูผ่านการเป็นผู้นาหรือเป็นผู้ร่วมโครงการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยตรงหรือไม่ก็ได้ เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการที่สูงขึ้นและสอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทางสายอาชีพในอนาคต
2.2 การพัฒนานอกเวลาปฏิบัติงาน (Off-the-job training) หมายถึง การพัฒนาครูนอกเหนือจาก
เวลาที่ครูปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ได้แก่ การอบรม การศึกษาต่อ และการศึกษาดูงาน
2.2.1 การอบรม หมายถึง การพัฒนาความรู้หรือทักษะจากผู้ให้การอบรม ด้วยวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ทั้งการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ
2.2.2 การศึกษาต่อ หมายถึง การเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2.2.3 การศึกษาดูงาน หมายถึง การเยี่ยมชมและเข้าดูงานนอกสถานที่ ในองค์กรที่เป็นต้นแบบ
ในการปฏิบัติงานหรือมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
2.2.4 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การเรียนรู้ส่วนบุคคล โดยใช้ อินเทอร์เน็ตเป็น
ส่วนกลางเพื่อเข้าสู่ข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์
กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงเป็นแผนภาพดังนี้
การพัฒนาครู
(ชวนคิด มะเสนะ, 2559; ธารารัต น์ มาลั ยเถาว์ , 2558; สื บสกุ ล นริน ทรางกู ร ณ อยุ ธ ยา, 2561;
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , 2545; Castetter and Young,
2000; Dessler, 2011)

1. การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน (On-the-job training)
1.1 การสอนงาน
1.2 การมอบหมายงาน
1.3 ระบบพี่เลี้ยง
1.4 การหมุนเวียนงาน 1.5 การมอบหมายโครงการ
2. การพัฒนานอกเวลาปฏิบัติงาน (Off-the-job training)
2.1 การอบรม
2.2 การศึกษาต่อ
2.3 การศึกษาดูงาน 2.4 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี
(Koehler & Mishra, 2009)

1. ความรู้เนื้อหา (Content Knowledge: CK)
2. ความรู้วิธีสอน (Pedagogical Knowledge: PK)
3. ความรู้เทคโนโลยี (Technological Knowledge: TK)
4. ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge: PCK)
5. ความรู้เทคโนโลยีผสานความรู้เนื้อหา (Technological Content Knowledge: TCK)
6. ความรู้เทคโนโลยีผสานวิธีสอน (Technological Pedagogical Knowledge: TPK)
7. ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอน และเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content
Knowledge: TPACK)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ความต้องการจาเป็นของ
การพัฒนาครู
โรงเรียนสุนันทาวิทยา
ตามแนวคิดความรู้เนื้อหา
ผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษา
ความต้องการจาเป็น ของการพัฒ นาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและ
เทคโนโลยี ผู้ให้ข้อมูล คือ ครูโรงเรียนสุนันทาวิทยาระดับชั้นประถมศึกษา จานวน 30 คน
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความต้องการจาเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทา
วิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียนสุนันทาวิทยาตามแนวคิดความรู้
เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาครู ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสาน
วิธีสอนและเทคโนโลยี โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสารทางวิชาการ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2) นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมาทาการวิเคราะห์ เรียบเรียง และสร้างเป็นแบบสอบถาม
เป็นรายข้อให้สอดคล้องกับแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี (TPACK Model)
3) น าแบบสอบถามที่ป รับ ปรุงแล้วเสนอผู้ ทรงคุณ วุฒิ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความตรง ความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
นิ ย ามเชิ งปฏิ บั ติก าร (IOC) ข้ อค าถามที่ มีค่ า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้น ไป จึงจะถือ ว่าข้ อค าถามนั้ น ผ่ านเกณฑ์
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อคาถามจานวน 22 ข้อ พบว่า ทุกข้อคาถามมีค่า IOC เท่ากับ 1.00
และมีค่า IOC ทั้งฉบับเท่ากับ 1.00 สามารถคัดเลือกไว้ใช้ได้
4) นาแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลวิจัยกับตัวอย่าง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล การวิ จั ย จากคณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส่งหนังสือถึงผู้อานวยการโรงเรียนสุนันวิทยา
2) ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยแจกแบบสอบถามทั้ งหมด 30 ฉบั บ ด้ ว ยตนเอง ให้ กั บ
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
3) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วย และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ ส ถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ด้ ว ยสถิ ติ บ รรยาย ได้ แก่ ความถี่ และ
ร้อยละ
2) วิเคราะห์ ส ภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ งประสงค์ของครูโรงเรียนสุ นั นทาวิท ยา ตามแนวคิ ด
ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD)
3) วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นของการพัฒ นาครูโรงเรียนสุ นันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้
เนื้ อหาผสานวิธีส อนและเทคโนโลยี ด้วยดัช นีความส าคัญ ของล าดับความต้องการจาเป็น หรือ Modified
Priority Needs Index: PNImodified (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) มีสูตร ดังนี้
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ความต้องการจาเป็น (PNImodified) = ค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์ (I) – ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบัน (D)
ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบัน (D)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการจาเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตาม
แนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีการสอนและเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยมีผลการวิจัยพบ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 ฉบับ ซึ่งจาแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทางานในโรงเรียนสุนันทาวิทยา
ตาราง 1
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. อายุ
2.1 น้อยกว่า 25 ปี
2.2 25 – 29 ปี
2.3 30 – 34 ปี
2.4 35 – 39 ปี
2.5 40 – 44 ปี
2.6 45 – 49 ปี
2.7 50 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
3.1 ปริญญาตรี
3.2 ปริญญาโท
รวม
4. ประสบการณ์ทางานในโรงเรียน
สุนันทาวิทยา
4.1 น้อยกว่า 2 ปี
4.2 2-5 ปี
4.3 6-9 ปี
4.4 10 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

1
29
30

3.33
96.67
100

1
4
6
5
1
7
6
30

3.33
13.33
20.00
16.67
3.33
23.33
20.00
100

29
1
30

96.67
3.33
100

2
6
7
15
30

6.67
20.00
23.33
50.00
100

ตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 96.67 ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่มีอายุ 45–49 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.33 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.67 และมีประสบการณ์ทางานในโรงเรียนสุนันทาวิทยาส่วนใหญ่ 10 ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 50.00
7

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็น
ของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี
ตาราง 2
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหา
ผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี
สภาพปัจจุบัน (D)
สภาพที่พึงประสงค์ (I)
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ลาดับ
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
ของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา
ความ
ค่า PNI
(M)
เบี่ยงเบน
(M)
เบี่ยงเบน
ตามแนวคิดความรูเ้ นื้อหาผสานวิธสี อน
ต้องการ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
และเทคโนโลยี
จาเป็น
(SD)
(SD)
1. ความรู้เนื้อหา (CK)
3.978
0.360
4.867
0.271
0.223
7
2. ความรู้วิธีสอน (PK)
3.967
0.414
4.927
0.134
0.242
6
3. ความรู้เทคโนโลยี (TK)
3.500
0.469
4.958
0.115
0.417
4
4. ความรู้เนื้อหาผสานวิธสี อน (PCK)
3.656
0.376
4.956
0.115
0.356
5
5. ความรู้เทคโนโลยีผสานความรู้เนื้อหา
3.500
0.557
5.000
0.000
0.429
3
6. ความรู้เทคโนโลยีผสานวิธีสอน (TPK)
3.483
0.464
4.983
0.091
0.431
7. ความรู้เนื้อหาผสานวิธสี อนและ
3.389
0.362
4.989
0.061
0.472
เทคโนโลยี (TPACK)
1
รวม
3.639
0.429
4.954
0.113

ตาราง 2 สรุปได้ว่า สภาพปั จจุบันของการพัฒ นาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้
เนื้ อหาผสานวิธีส อนและเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (M = 3.639, SD = 0.362) ความรู้เนื้อหา
(M = 3.978, SD = 0.360) เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความรู้วิธีสอน (M = 3.967, SD =
0.414) ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอน (M = 3.656, SD = 0.376) ความรู้เทคโนโลยี (M = 3.500, SD = 0.469)
และความรู้เทคโนโลยีผ สานความรู้เนื้ อหา (M = 3.500, SD = 0.557) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา ความรู้
เทคโนโลยีผสานวิธีสอน (M = 3.483, SD = 0.464) และสุดท้ายความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี
(M = 3.389, SD = 0.362)
สภาพที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีส อนและ
เทคโนโลยี ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.954, SD = 0.061) ความรู้เทคโนโลยีผสานความรู้เนื้อหา
(M = 5.000, SD = 0.000) เป็ น ด้านที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งที่สุ ด รองลงมา ได้แก่ ความรู้เนื้ อหาผสานวิธีส อนและ
เทคโนโลยี (M = 4.989, SD = 0.061) ความรู้เทคโนโลยีผ สานวิธีสอน (M = 4.983, SD = 0.091) ความรู้
เทคโนโลยี (M = 4.956, SD = 0.115) ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอน (M = 4.956, SD = 0.115) ความรู้วิธีสอน
(M = 4.927, SD = 0.134) และสุดท้ายความรู้เนื้อหา (M = 4.867, SD = 0.271)
ส าหรั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น อั น ดั บ ที่ 1 ความรู้ เ นื้ อ หาผสานวิ ธี ส อนและเทคโนโลยี
(PNImodified=0.472) อันดับ ที่ 2 ความรู้เทคโนโลยีผ สานวิธีการสอน (PNImodified=0.431) อันดับที่ 3 ความรู้
เทคโนโลยีผสานความรู้เนื้อหา (PNImodified=0.429) อันดับที่ 4 ความรู้เทคโนโลยี (PNImodified=0.417) อันดับที่
5 ความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอน (PNImodified=0.356) อันดับที่ 6 ความรู้วิธีสอน (PNImodified=0.242) และลาดับ
สุดท้าย ได้แก่ ความรู้เนื้อหา (PNImodified=0.223)
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ตาราง 3
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจาเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหา
ผสานวิธสี อนและเทคโนโลยี ด้านความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี รายข้อย่อย
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของครูโรงเรียนสุนันทา
วิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหา
ผสานวิธสี อนและเทคโนโลยี
1. ความรู้ ในบู ร ณาการเนื้ อ หาวิ ช า
วิธีสอน และเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
2. ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีมาเป็น
ส่ ว นหนึ่ งในการจั ด การเนื้ อ หาวิ ช า
แล ะการจั ด การเรี ย น รู้ เพื่ อให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้เรียน
3. ค ว า ม รู้ ใน ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยี ม าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
จัด การเนื้ อ หาวิ ชา และการจัด การ
เรี ย นรู้ เพื่ อ อ านวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียน
รวม

สภาพปัจจุบัน (D)
สภาพที่พึงประสงค์ (I)
ลาดับ
ส่วน
ส่วน
ค่า
ความ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน แปล ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน แปล
PNImodified ต้องการ
(M) มาตรฐาน ผล
(M) มาตรฐาน ผล
จาเป็น
(SD)
(SD)
3.500

0.572

มาก

5.000

0.000

มาก
ที่สุด

0.429

3

3.333

0.479

ปาน
กลาง

4.967

0.183

มาก
ที่สุด

0.490

2

3.333

0.479

ปาน
กลาง

5.000

0.000

มาก
ที่สุด

0.500

1

3.389

0.510

มาก

4.989

0.061

มาก
ที่สุด

0.472

จากตาราง 3 สรุปได้ว่า สภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้
เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี ด้านความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (M = 3.389, SD = 0.510) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ความรู้ในบูรณาการเนื้ อหาวิชา วิธีสอน และ
เทคโนโลยี ม าใช้ ในการจั ด การเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด (M = 3.500, SD = 0.572)
รองลงมา คือ ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี มาเป็นส่ วนหนึ่งในการจัดการเนื้อหาวิช า และการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดการเนื้อหาวิชา และการจัดการเรียนรู้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน (M = 3.333, SD = 0.479)
สภาพที่พึงประสงค์ของครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีส อนแล ะ
เทคโนโลยี ด้านความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.989,
SD = 0.061) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ความรู้ในบูรณาการเนื้อหาวิชา วิธีสอน และเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่ วนหนึ่งในการจัดการ
เนื้ อหาวิช า และการจั ดการเรียนรู้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด (M = 5.000,
SD = 0.000) และความรู้ในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเนื้อหาวิชา และการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (M = 4.976, SD = 0.183)
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอน
และเทคโนโลยี ด้ านความรู้ เนื้ อหาผสานวิธีส อนและเทคโนโลยี ล าดับ ที่ 1 คือ ความรู้ในการประยุกต์ ใช้
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เทคโนโลยีมาเป็น ส่วนหนึ่งในการจัดการเนื้ อหาวิชา และการจัดการเรียนรู้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ เรี ย น (PNImodified = 0.500) ล าดั บ ที่ 2 คื อ ความรู้ ในการใช้ เทคโนโลยี ม าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการจั ด การ
เนื้อหาวิชา และการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (PNImodified = 0.490) และ
ลาดับสุดท้าย คือ ความรู้ในบูรณาการเนื้อหาวิชา วิธีสอน และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม (PNImodified = 0.429)
อภิปรายผล
1. สภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอน
และเทคโนโลยี
ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความรู้
เนื้ อหามีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ทั้งนี้ เนื่ องจากผู้บ ริห ารโรงเรียนสุนันทาวิทยาได้ให้ ความสาคัญกับความรู้ของครูใน
การจั ด การเรี ย นรู้แ ต่ ล ะวิช า รวมถึงพั ฒ นาครูใ ห้ มี ให้ มี ค วามรู้ เนื้ อ หาที่ ทั น สมั ยในการจัด การเรียนรู้อ ย่ าง
สม่าเสมอ ทาให้ครูมีความรู้ในเรื่องที่จะนามาสอนได้ อย่างคล่องแคล่วและมีความรู้ที่ลึกซึ้งในการจัดการเรียนรู้
ซึ่งสอดคล้องกับ นรัญจ์ โกศลเวช (2557) ได้กล่าวว่า ครูมีความรู้ในด้านวิชาที่สอนอยู่มาก คือ ครูมีความรู้
ความสามารถในการนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ สอนสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ตามที่ได้มุ่งหมาย
ไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตนเองของครูและสถานศึกษาให้ครูมีความรู้ที่ทันสมัยและต่อเนื่องและที่สาคัญครู
จะต้องมีความรู้ที่หลากหลายไม่ใช่แค่ในเนื้อหาวิ ชาของตนเองเพียงอย่างเดียว ครูจะต้องมีความรู้รอบ และ
พัฒนาตนเองให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้อยู่ตลอดเวลา
2. สภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธี
สอนและเทคโนโลยี
ผลการวิจัยพบว่า สภาพที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ความรู้เทคโนโลยีผสานความรู้เนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด หากพิจารณาในประเด็นนี้พบว่า สถานศึกษาควรพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีของครู เพื่อที่จะนามาบูรณาการกับความรู้เนื้อหาที่ในสภาพปัจจุบันครูโรงเรียนสุนันทา
วิทยาที่มีมากที่สุด เนื่องจากความรู้ด้านเทคโนโลยีมีความสาคัญต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมไปสู่การจัด
การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ต้ อ งตา สมใจเพ็ ง , ชนิ ศ วรา เลิ ศ อมรพงษ์ , และ
เอกภูมิ จันทรขันตี (2559) ที่ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ด้านความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ของครู ซึ่งท าให้ เห็ น ได้ ว่าจากปั จ จุ บั น มี ก ารน าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร เข้ามามี บ ทบาทใน
การศึกษาทาให้ กระบวนการศึกษาเพิ่มประสิ ทธิภ าพมากขึ้น ผู้ เรียนสามารถสื บค้น ข้อมูล จากฐานข้อมู ล
ออนไลน์ได้ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโลกอินเทอร์เน็ตได้ เป็นการเพิ่มขีดจากัดในการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและครู ซึ่งการใช้เทคโนโลยีในการก็ถือว่าเป็น
สิ่งจาเป็นของครูในการพัฒนาตนเองไปสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ความต้องการของครูในการพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีให้สามารถนาไปบูรณาการเข้ากับเนื้อหาได้นั้นจาเป็นมากทั้ง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา
ความรู้ได้ง่าย และยังช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนอีกด้วย
3. ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการพั ฒ นาครู โรงเรี ย นสุ นั น ทาวิ ท ยา ตามแนวคิ ด ความรู้ เนื้ อหา
ผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี
ผลการวิจั ย พบว่า ความรู้ เนื้ อหาผสานวิธีส อนและเทคโนโลยี (Technological pedagogical
content knowledge: TPACK) จากการจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น อยู่ ในล าดั บ ที่ 1 ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัย ของ ลลิ ลา อดุลยศาสน์ และ สุภ า ยธิกุล (2559) ที่พบว่าจากการศึกษาเกี่ยวกับการวัดระดับ
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TPACK (Technological pedagogical and Content knowledge) และศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ระดับ TPACK ของครู ซึ่งจากการที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อ งในศตวรรษที่ 21 ที่มีความจาเป็นใน
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น โดยการนา
การบู ร ณาการระหว่ า งเทคโนโลยี วิ ธี ส อน และเนื้ อ หาเข้ า ด้ ว ยกั น (Technological pedagogical and
Content knowledge: TPACK) เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ก ารใช้
เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายแล้วก็ตาม ก็ยังพบว่า ครูจานวนมากที่ไม่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากอาจจะเชื่อมั่นในวิธีการสอนของตนเองหรืออาจจะกังวลเกี่ยวกับศักยภาพการในการใช้เทคโนโลยี
ดั งนั้ น ควรจะสร้ างแนวทางในการพั ฒ นาระดั บ TPACK ของครู เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค รูได้ พั ฒ นาตนเองในการน า
เทคโนโลยี ไปใช้ต่อไป ซึ่งก็ทาให้ เห็ น ได้ว่าจากผลการวิจัยครั้งนี้ สถานศึกษาควรให้ ความส าคัญ กับ การใช้
เทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจั ดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1) จากผลการวิ จั ย ความต้ อ งการจ าเป็ น ของสถานศึ ก ษาซึ่ ง พบว่ า ความต้ อ งการจ าเป็ น ใน
การพั ฒ นามากที่ สุ ด คื อ ด้ านความรู้ เนื้ อ หาผสานวิ ธีส อนและเทคโนโลยี (Technological pedagogical
content knowledge: TPACK) ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้ข้อมูลจากงานวิจัยในครั้งนี้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถอานวยความสะดวกให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองในด้าน
การใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหาของแต่ ละวิชา เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนการสอนมากที่สุด โดยดาเนินการพัฒนาครูทั้งการพัฒนาในขณะปฏิบัติงานและการ
พัฒ นานอกเวลาปฏิบัติงาน ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการจาเป็น โดยเริ่มจากความต้องการจาเป็น
สูงสุดเป็นลาดับแรก
2) จากผลการวิจัยสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้
เนื้อหาผสานวิธีการสอนและเทคโนโลยี ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารสามารถนาผลการวิจัยไปใช้
สร้างแนวทางในการพัฒนาครู ตามแนวคิดรูปแบบความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี เพื่ อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาครูด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของครูได้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) จากผลการวิจัยสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้
เนื้อหาผสานวิธีการสอนและเทคโนโลยี พบว่าด้านที่ต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ ความรู้เทคโนโลยีผสาน
ความรู้เนื้อหา ดังนั้น ควรทาการศึกษาโดยมีการสั มภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ บริห ารและครู เพื่อให้ ได้สาเหตุของ
ปัญ หาที่จ ะน ามาพัฒ นาครูได้อย่างชัดเจน เพื่อสนับสนุนผลการวิจัยให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และอาจจะได้
ประเด็นวิจัยที่น่าสนใจในการทาครั้งต่อไป
2) จากความต้องการจาเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาสูงที่สุด คือ ด้านความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและ
เทคโนโลยี จึงเป็น ประเด็น ที่ควรศึกษาต่อว่ามีแนวทางใดที่สามารถพัฒ นาความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและ
เทคโนโลยีของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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