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การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK 
Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ส าหรับนิสิตครู กลุ่ม
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 30 คน ที่ได้มาโดยการสมคัรใจร่วมฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า 1.ชุด
ฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษา ส าหรับนิสติครู ได้น ากระบวนการของแนวคิด TPCK Model ซึง่ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถใน
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(PK) ความรู้ความสามารถในเร่ืองของเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ตา่งๆ (TK) ความรู้ความสามารถในการน าทฤษฏี
และเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ มาประยกุต์ใช้ในเนือ้หาวิชาที่ตนเองเช่ียวชาญ (PCK) ความรู้ความสามารถใน
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การด าเนินกิจกรรมของชุดฝึกอบรมโดยองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมประกอบด้วย ด้านการออกแบบชุดฝึก
อบรม ด้านการออกแบบกิจกรรม ด้านการออกแบบสื่อและด้านการวัดและประเมินผล  ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพของชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับดี  (X= 4.02 , S.D.=0.55 ) 2.นิสิตครูที่เข้าฝึกอบรมมีสมรรถนะด้าน
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  อยู่ในระดับดีมาก (X=2.74 , S.D.=0.05) 3.การประเมิน
ตนเองของนิสิตครูหลังใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา มีสมรรถนะหลงัการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัดีมาก (X=4.60 , S.D.=0.53) 
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This research aims to develop and look into the result of using TPCK Model training 

package in order to support competency innovation and educational information Technology for 
student teachers. The samples were 30 student teachers 2018 from Srinakharinwirot University 
Prasarnmit Demonstration School (Elementary) The result showed that 1. TPCK Model training 
package in order to support competency innovation and educational information Technology for 
student teachers adopt some TPCK Model concepts which contained Content Knowledge 
(CK)  Pedagogical Knowledge (PK)  Technological Knowledge (TK)  Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) Technological Pedagogical Knowledge (TPK)  Technological Content Knowledge 
(TCK) and Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) in order to apply into the training 
package activities. It was consisted of package training design  activities design  high quality 
materials and evaluation . The results of which were at the high level ( X =4.02 , S.D.=0.55). 2. 
Student teachers who participated in the training were competency innovation and educational 
information technology at high level ( X = 2.74 , S.D.=0.05). 3. Self-assessment of student teachers 
after using the training package by TPCK Model for supporting the competency innovation and 
educational information were changed to after training at high level ( X =4.60 , S.D.=0.53). 

 
Keyword : The training package development, TPCK Model, the competency innovation and 
educational information. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัจจบุนัทัว่โลกตา่งให้ความส าคญักบันวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก  

เน่ืองจากเป็นท่ียอมรับกันว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
พฒันาประเทศในทุกๆ ด้าน ซึ่งประเทศไทยก็ตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศเช่นกัน โดยเฉพาะในการพัฒนาประเทศ
ด้านการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 ท่ีประกอบด้วย
มาตรฐานความรู้ 11 มาตรฐาน และได้บรรจเุร่ืองเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาไว้ในหมวดท่ี 9 มาตราท่ี 
63 – 69 ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยด้านการศกึษา
ท่ีก าหนดให้รัฐและเอกชนต้องจัดการศึกษา อบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  จัดให้มีกฎหมาย
เก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม สร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย์ เป็นประมุข   สนับสนุนการค้นคว้างานวิจัย 
ในศิลปะวิทยาการแขนงตา่งๆ เร่งรัดการศกึษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันาประเทศ  
พัฒ นาวิ ช า ชีพ ค รู  และส่ ง เส ริมภู มิ ปัญ ญ า ท้ อง ถ่ิ น  ศิ ลป ะแล ะ วัฒ นธรรม ของชาต ิ 
(ท่ีมา: http://www.moe.go.th) และผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการศกึษาก็คือบคุลากรทางการศกึษาหรือครูผู้สอนนัน่เอง ประกอบกบัคณะกรรมการครุุสภา 
(ท่ีมา: http://www.ksp.or.th) ได้มีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูไว้ว่า ผู้ ท่ีจะประกอบวิชาชีพครู
ได้นัน้ต้องมีมาตรฐานความรู้ 9 มาตรฐาน  ซึง่มาตรฐานความรู้ท่ี 8 เป็นเร่ืองเก่ียวกบันวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐานความรู้ท่ีมุ่งให้ครูผู้สอนหรือผู้ ท่ีจะประกอบ
อาชีพครูเป็นผู้ ท่ีมีสาระความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ในเร่ืองของหลกัการ แนวคิดและ
นวัตกรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการก าหนดสมรรถนะไว้  
3 องค์ประกอบคือ 1) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ท่ีดี 2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี  
3) สามารถแสวงหาแหลง่การเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน   

 

http://www.moe.go.th/
http://www.ksp.or.th/
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อย่างไรก็ตามสภาพความเป็นจริงกลับไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหรือนโยบาย
ดังกล่าว เห็นได้จากผลการส ารวจของ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2556, น. 15)  
ส านกั เก่ียวกับสภาพและปัญหาด้านส่ือการเรียนการสอน ซึ่งพบว่าการจดัการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนส่วนใหญ่เน้นการบรรยายและยงัใช้ส่ือนวตักรรมการสอนน้อย โดยยงัใช้การสอนแบบครู
เป็นศนูย์กลาง ไม่นิยมการใช้ส่ือการเรียนการสอนหรือนวตักรรม ส่ือการเรียนการสอนส่วนใหญ่ไม่
หลากหลายมักนิยมท่ีจะใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีส าเร็จรูปมากเกินไป ไม่ใช้ส่ือการสอนอ่ืนๆ 
ประกอบ รวมถึงครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดความรู้และทกัษะในการผลิตและพฒันาส่ือการเรียนการ
สอนเน่ืองจากไม่ได้รับการฝึกและสนบัสนุนเท่าท่ีควร และขาดความรู้ในเร่ืองของการเลือกใช้ส่ือ
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนือ้หาและผู้ เรียน ซึ่งปัญหาเหล่านีท้ าให้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการสอน
ของครูผู้ สอนได้อย่างชัดเจนว่าจะมีแนวโน้มท่ีจะมีศักยภาพลดต ่าลงเร่ือยๆ สวนทางกับความ
หลากหลายและแปลกใหมข่องเทคโนโลยี   

จากปัญหาท่ีกล่าวข้างต้นท าให้เห็นถึงความส าคญัท่ีต้องเร่งพัฒนาครูผู้ สอนหรือนิสิต
นกัศกึษาท่ีก าลงัจะก้าวขึน้มาเป็นครูผู้สอนในอนาคตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากยิ่งขึน้ ซึ่งหนึ่งในวิธีการพัฒนาท่ีดีท่ีสุดวิธีหนึ่งก็คือ การฝึกอบรม ทัง้นีก็้เพราะ
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะบุคคลท่ีมุ่งเน้นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพ่ือพฒันาทกัษะ ความช านาญ ความสามารถ และทศันคติ
ของบุคคลให้ไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เพ่ือช่วยให้การปฏิบตัิงานและภาระหน้า ท่ีต่างๆ 
ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีชดุการฝึกอบรมควรท่ีจะมีกระบวนการอย่างเป็นระบบและควรท่ี
จะมีการน าเอาโมเดลการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ทัง้นีก็้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมและตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย
ของผู้ เรียนในยุคปัจจุบนั ซึ่งในช่วงหลายศตวรรษท่ีผ่านมากรอบแนวคิด Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) ท่ีเป็นแนวคิดท่ีเกิดมาจากการบรูณาการร่วมกนัอย่างกลมกลืนระหวา่งความรู้
ในเนือ้หาและความรู้ในวิธีการสอน เป็นหนึ่งในโมเดลการเรียนรู้ท่ียอมรับกนัอย่างกว้างขวางและ
ถกูน าไปใช้ในระบบการศึกษาอย่างแพร่หลาย และเม่ือเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบนัท่ีกระแสสงัคม
ตา่งให้ความส าคญักบัการใช้เทคโนโลยีมากย่ิงขึน้ ท าให้ Punya Mishra และ Matthew J.Koehler 
(2006) นกัวิชาการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
พัฒนาต่อยอดโมเดลการเรียนรู้ Pedagogical Content Knowledge (PCK) โดยเพิ่มเติมในส่วน
ของเทคโนโลยี เน่ืองจากเช่ือวา่เทคโนโลยีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการจดัการเรียนการสอนท่ีท า
ให้การจดัการเรียนการสอนมีคณุภาพและสามารถพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีซบัซ้อนได้ หรือเรียก
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อีกอย่างวา่ความรู้ในการสอนจ าเพาะเนือ้หาโดยใช้เทคโนโลยี ท าให้ได้มาซึ่งโมเดลการเรียนรู้ใหม่ท่ี
เรียกว่า Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) ซึ่งในประเทศไทยก็มีการให้
ความส าคัญกับ TPCK  Model เช่นเดียวกัน โดยสถาบันคุรุพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานในส านัก
เลขาธิการครุุสภาได้สนบัสนุนให้มีการน า TPCK Model มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาหลกัสูตรซึ่ง 
มนตรี แย้มกสิกร (สถาบนัคุรุพัฒนา: ออนไลน์) ได้กล่าวว่าการออกแบบหลักสูตรการสอนด้วย 
TPCK Model เป็นแนวคิดท่ีทางสถาบนัคุรุพัฒนาจะมุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาให้ครูในทุกระดบัหรือทุก
กลุ่มสาระน ามาใช้ในการออกแบบหลกัสตูร เน่ืองจากเป็นโมเดลส าคญัท่ีจะน ามาใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท าให้หลักสูตรมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้
ตอบสนองและสอดคล้องกบัผู้ เรียนได้อย่างแท้จริง และทางสถาบนัครุุพฒันาจะน าโมเดลดงักล่าว
มาใช้เพ่ือพิจารณาในส่วนของวิทยฐานะของครูผู้สอนอีกด้วย  แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้โมเดลการ
เรียนรู้ดงักล่าวจะเร่ิมเป็นท่ีแพร่หลายและถกูน าไปใช้กันอย่างกว้างขวาง แตก่ารน ามาประยกุต์ใช้
กบัการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาครูผู้สอนยงัคงไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั อาจเป็นเพราะต้องค านึงถึงความ
หลากหลายของการด าเนินงานตามบริบทของครูผู้สอนในแตล่ะสถานศกึษา ท าให้รายละเอียดของ
แตล่ะองค์ประกอบตามโมเดลการเรียนรู้นัน้ยงัไมแ่นน่อนและชดัเจน แตห่ากมองในอีกมมุหนึง่แล้ว
นัน้ นีคื้อโอกาสและช่องทางท่ีจะใช้เหตผุลดงักลา่วเป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัเพ่ือน าไปสู่การตอ่
ยอดในการจะพฒันาประสิทธิภาพครูผู้สอนให้มีสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการ
สอนได้อยา่งเทา่ทนัตอ่สภาพสงัคมในยคุปัจจบุนั  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นในการผลิตครูและ
บคุลากรทางการศกึษา ได้มีการก าหนดการจดัการเรียนการสอนส าหรับนิสิตในหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑิต ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพครบทกุมาตรฐานความรู้ ซึ่งหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิตให้
ความส าคัญกับการพัฒนานิสิตครูให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัด
หลักสูตรในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ส่ือสารการศกึษาในหลกัสตูรบณัฑิตศกึษาจ านวน 3 หน่วยกิต นอกจากนีท้างมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒได้มีการส่งนิสิตท่ีศกึษาในหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิตออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบทางด้านการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล และหนึ่งในพันธกิจ
ส าคญัในการจดัตัง้โรงเรียนขึน้มาก็เพ่ือเป็นศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมืออาชีพในด้านความรู้ 
การปฏิบัติตน และคุณลักษณะความเป็นครู เป็นครูท่ี มีสมรรถนะตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
(prathom.swu.ac.th) ในการจดัการเรียนการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์นัน้ มีการจดักลุม่นิสิต

http://prathom.swu.ac.th/
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จ านวนหลายกลุ่มเรียนตอ่ภาคการศกึษา โดยมีศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหนึ่งหน่วยงาน
ท่ีส าคญัของทางโรงเรียนฯ ท่ีคอยดูแล ประสานงานและติดตามการฝึกประสบการณ์ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในบทบาทหน้าท่ีอีกอย่างหนึ่งท่ีส าคัญของศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูก็คือ การพัฒนาสมรรถภาพนิสิตปฏิบตัิการสอน โดยการจดัการอบรมให้ความรู้และ
นวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเตมิแก่นิสิต ซึง่จากผลการส ารวจจากแบบสอบถามในด้านนวตักรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา โดยมีข้อค าถาม 3 ส่วนคือ 1) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ 
สร้าง และปรับปรุงนวตักรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 3) สามารถแสวงหาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้ เรียน พบว่า นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวน 57 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 มี 2 ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียของสมรรถนะอยู่ในระดบัน้อย-ปานกลาง คือ 1) สามารถ
พฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 2) ความสามารถในการแสวงหา
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน นอกจากนีน้ิสิตบางคนยังได้ให้
ข้อเสนอแนะว่านิสิตมีประสบการณ์ในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะใน
การสร้างส่ือการเรียนการสอน และไม่คุ้นเคยกบัโปรแกรมท่ีจะน ามาประยกุต์ใช้ ท าให้ใช้เวลามาก
ในการพฒันาส่ือและไมมี่ความมัน่ใจในการน าไปใช้งาน 

ด้วยเหตผุลดงัท่ีกล่าวมานี ้ผู้วิจยัจึงเห็นว่าควรท่ีจะมีการพฒันาสมรรถนะด้านนวตักรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการน าเทคโนโลยีไป
ประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนและตอบสนองต่อความต้องการในยุคท่ีเทคโนโลยีมีความ
หลากหลาย ประกอบกับการท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) มีการสนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model 
เพ่ือสง่เสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู ทัง้นีก็้
เพ่ือให้นิสิตครูน าความรู้และสมรรถนะท่ีได้รับจากชดุฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการ
สอน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตครูได้มีสมรรถนะวิชาชีพครูท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
ตามท่ีคุรุสภาก าหนด เพ่ืออนาคตเม่ือได้เป็นครูจะได้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้สามารถตอบสนองผู้ เรียนในยุคปัจจุบันท่ีเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีได้และ
ผลการวิจัยในครัง้นีย้ังจะเป็นแนวทางในการพัฒนาฝึกอบรมนิสิตครูหรือครูผู้ สอนในด้านอ่ืนๆ 
ตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของงานการวิจัย 
1. พัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู 
2. ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน

นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model ซึ่งเป็นชุดฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพ สามารถ

น าไปใช้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับกับ
นิสิตครูให้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนส าหรับผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21  

2. ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model นีส้ถานศึกษาสามารถน าไปใช้เพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตท่ีจะ
ประกอบวิชาชีพครูในอนาคต หรือน าผลท่ีได้จากชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model ไป
ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในด้านอ่ืนๆ 
ตอ่ไป  

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการพัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริม

สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครูโดยก าหนด
ขอบเขตดงันี ้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นิสิตในหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต ระดบัปริญญา

ตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 30 คน ท่ี
ได้มาโดยการสมคัรใจเข้าร่วมฝึกอบรม 
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เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
ชดุการฝึกอบรมตามแนวคดิ TPCK Model มีเนือ้หาประกอบด้วย 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 การออกแบบส่ือการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศกึษา  
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 7 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรต้น คือ ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน

นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู  
ตวัแปรตาม คือ สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ส าหรับนิสิตครู 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู 
2. แบบประเมินชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน

นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู 
3. แบบประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับ

นิสิตครู 
4. แบบประเมินตนเองหลังการฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริม

สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ชุดฝึกอบรม หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการฝึกอบรมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู ประกอบด้วย คู่มือการฝึกอบรม แผนการ
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ฝึกอบรม ส่ือและเคร่ืองมือการประเมินผลท่ีช่วยให้ผู้ ฝึกอบรมสามารถศกึษาเรียนรู้ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และพฒันาทกัษะความช านาญและความสามารถของนิสิตครู  

2. การพัฒนาชุดฝึกอบรม หมายถึง การด าเนินการสร้างชดุฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ
ตามกระบวนการ 4 ขัน้ตอน คือ 1) การก าหนดเป้าหมาย เป็นขัน้ตอนการก าหนดเป้าประสงค์ของ
ชุดการฝึกอบรมว่าต้องการมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริมหรือพัฒนาสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 2) การออกแบบ เป็นขัน้ตอนในการออกแบบชุดฝึกอบรมในเร่ืองของ
เนือ้หาในเร่ืองของนวตักรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการพฒันาและศึกษา
ผลของชุดฝึกอบรม ซึ่งใช้ระยะเวลา 7 สปัดาห์ในการด าเนินการ 3) การด าเนินการฝึกอบรม เป็น
ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรมของชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model 4) การประเมินผล เป็น
ขัน้ตอนในการประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรมด้วยแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรม แบบ
ประเมินด้านสมรรถนะนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาและแบบประเมินตนเอง
หลงัใช้ชดุฝึกอบรม  

3. แนวคิด TPCK Model หมายถึง ความรู้ความสามารถในเนือ้หาวิชาท่ีตนเองมีความ
ช านาญ (CK) ความรู้ความสามารถในเร่ืองของทฤษฎีและเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ (PK) ความรู้
ความสามารถในเร่ืองของเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ตา่งๆ (TK) ความรู้ความสามารถในการน าทฤษฎี
และเทคนิคในการจัดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในเนือ้หาวิชาท่ีตนเองเช่ียวชาญ  (PCK) ความรู้
ความสามารถในการน าเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับทฤษฎีและ
เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ (TPK) ความรู้ความสามารถในการน าเนือ้หาวิชาท่ีตนเองมีความ
เช่ียวชาญไปประยุกต์ใช้ในส่ือการเรียนการสอน (TCK) และการบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี 
ศาสตร์การสอนและเนือ้หา (TPCK) มาใช้ในการจดักิจกรรมในชดุฝึกอบรมเพ่ือพฒันานิสิตครู 

4. ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model หมายถึง ชุดของการฝึกอบรมท่ีผู้ วิจัย 
พฒันาขึน้ โดยน ากระบวนการตามแนวคิด TPCK Model มาประยกุต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมของ
ชุดการฝึกอบรม ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาสมรรถนะนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาควบคู่กับการพัฒนาความรู้และทักษะตามวัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม โดยมี
ส่วนประกอบ คือ คู่มือประกอบชุดฝึกอบรม วตัถุประสงค์ ค าชีแ้จงในการใช้ชุดฝึกอบรม ตาราง
ฝึกอบรม แผนการฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model  แบบประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตครู และแบบประเมินตนเองหลังการใช้ชุดฝึก
อบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู 
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5.สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง สิ่งท่ี
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับจากชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ 3 
องค์ประกอบ ได้แก่  

องค์ประกอบท่ี 1 สามารถใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวตักรรมเพ่ือให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ท่ีดี  

1) สามารถน าซอฟแวร์มาใช้ในการออกแบบส่ือการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม   

2) สามารถน าส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน   
องค์ประกอบท่ี 2 สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้ท่ีดี  
1) สามารถวิเคราะห์เนือ้หาท่ีน ามาใช้ในส่ือการเรียนการสอน  
2) สามารถจดัวางองค์ประกอบของส่ือการเรียนการสอนได้  
3) สามารถออกแบบส่ือการสอนประกอบการเรียนการสอนของตนเองได้เป็น

อยา่งดี   
องค์ประกอบท่ี 3 ความสามารถในการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือสง่เสริม

การเรียนรู้ของผู้ เรียน    
1) สามารถใช้ส่ือทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอนได้  
2) สามารถเลือกแหลง่ข้อมลูทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและได้
น าเสนอตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. การฝึกอบรมและชดุฝึกอบรม 
- ความหมายของการฝึกอบรม 
- กระบวนการของการฝึกอบรม 
- ความหมายของชดุฝึกอบรม 
- องค์ประกอบของชดุฝึกอบรม 
- กระบวนการสร้างชดุฝึกอบรม 

2. สมรรถนะครูทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมทางการศกึษา 
- ความหมายของสมรรถนะ 
- ความหมายของสมรรถนะครู 
- สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน 
- การประเมินสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน 

3. แนวคดิ TPCK Model 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

- งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรมและชดุฝึกอบรม 
- งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะครูทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวตักรรมทางการศกึษา  

- งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคดิ TPCK Model 

1. การฝึกอบรมและชุดฝึกอบรม 
ความหมายของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการพฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานหรือ
องค์กร ให้เสริมสร้างความรู้และทกัษะความสามารถ ซึ่งการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่ีถูกจดัขึน้อย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ควบคมุให้บุคคลหรือกลุ่มบคุคล
สามารถเพิ่มพูนหรือพัฒนาสมรรถภาพในด้านต่างๆ ทัง้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความ
ช านาญ แรงจงูใจ เจตคติ ทศันคติ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบังาน ตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรมท่ี
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จะสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองรวมถึงเพ่ือนร่วมงาน ท าให้หน่วยงาน  
หรือองค์กรมีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ (Pramley, 1991, p. 15), (พยอม วงศ์สารศรี, 2545, น. 158),  
(ชูชัย สมิทธิไกร, 2548, น. 7), (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , 2547),(ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ , 2545),  
(สภุาณี เส็งศรี, 2543, น. 1),(ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2541, น. 137),(พฒันา สุขประเสริฐ, 2546, 
น . 4), (ธงชัย  สั น ติ ว ง ษ์ , 2540, น .213), (วิ จิ ต ร  อ าวะกุ ล , 2540, น . 47) ส อดค ล้ อ งกั บ  
นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2547) ท่ีได้กล่าวว่าการฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือเพิ่มพูนทักษะ 
ความรู้ ความช านาญรวมถึงเจตคติ ซึ่งจะท าให้บุคคลมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในลกัษณะท่ี
สอดคล้องกบัเปา้หมายขององค์กรและสภาพแวดล้อมทัว่ไป ทัง้นีก็้เพ่ือให้บคุลากรมีประสิทธิภาพ
ในการท างานมากยิ่งขึน้และสามารถยกระดับมาตรฐานในการท างานให้สูงยิ่งขึน้อีกด้วย 
นอกจากนี ้ดนยั เทียนพุฒ (2540, น. 26) ยงัได้ให้ความหมายเพิ่มเติมเก่ียวกับการฝึกอบรมไว้ว่า 
การฝึกอบรมเป็นการยกระดับความสามารถของพนักงานในทุกทางให้สามารถท างานตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ โดยมองวา่การฝึกอบรมเป็นกลยทุธ์หนึ่งท่ีส าคญัในการพฒันาบคุลากรของ
องค์กรนัน้ๆ อีกด้วย 

จากความหมายของการฝึกอบรมท่ีนกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญได้ให้ค านิยามไว้ จึง
สามารถสังเคราะห์ได้ว่า “การฝึกอบรม” หมายถึง กระบวนการท่ีจัดขึน้เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะ ความช านาญ ความสามารถ แรงจูงใจ เจตคติ ทัศนคติ รวมถึงการปรับปรุง
พฤติกรรมในการท างานของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน โดยค านึงถึงเป้าหมายขององค์กรและ
สภาพแวดล้อมทัว่ไป ทัง้นีก็้เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบตัิงานและภาระหน้าท่ีตา่งๆ ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้ ซึ่งการฝึกอบรมถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญักลยุทธ์หนึ่งท่ีองค์กรควรมีการสนบัสนุนไว้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพฒันาบคุลากรภายในองค์กรอีกด้วย 

กระบวนการของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการหรือเป็นระบบ 

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์เป็นล าดบัขัน้ตอนท่ีต่อเน่ือง ถกูต้อง เหมาะสมและ
ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพแก่บุคลากร ซึ่งมีนักวิชาการทางการศึกษาได้น าเสนอขัน้ตอน 
กระบวนการตา่งๆไว้ ดงันี ้

สมชาติ กิจยรรยง และ อรรีย์ ณ ตะกั่วทั่ง (2550) ได้น าเสนอแนวคิดท่ีน่าสนใจ ซึ่ง
แสดงให้เห็นแนวการฝึกอบรมแบบเดมิและการฝึกอบรมแนวใหมท่ี่มีความแตกตา่งกนัดงัตาราง1 
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ตาราง 1 การฝึกอบรมแบบเดมิและการฝึกอบรมแนวใหมท่ี่มีความแตกตา่งกนั 

การฝึกอบรมแบบเดมิ การฝึกอบรมแนวใหม่ 

1. การได้รับความรู้จะน าไปสูก่ารปฏิบตัิ 1. ทกัษะเเรงจงูใจ น าไปสู่การปฏิบตัิและทกัษะสามารถ

พฒันา ได้จากการฝึกฝน 

2. ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมได้เรียนรู้ในสิ่งท่ี

วิทยากรจดัให้ 

2. การเรียนรู้เกิดจากศักยภาพ แรงจูงใจของผู้ เรียน

วิธีการและศกัยภาพของวิทยากรหรือผู้ ฝึกอบรม บรรทดั

ฐานในการเรียนรู้ของกลุ่มและบรรยากาศทัว่ไปของการ

ฝึกอบรม 

3. น าสิ่งท่ีประยุกต์จากการฝึกอบรมไป

ใช้ เพ่ือพฒันาการปฏิบตังิานให้ดีขึน้ 

3. การปฏิบตัิงานท่ีดีขึน้เป็นผลมาจากการเรียนรู้ของแต่

ละบุคคลบรรทัดฐานของกลุ่มท างานและบรรยากาศ

ทัว่ไปของกลุม่ท างาน 

4. การฝึกอบรมเป็นความรับผิดชอบ

ของทีมอบรมตัง้แตเ่ร่ิมจนจบ 

4. การฝึกอบรมเป็นความร่วมมือของผู้ เข้าอบรม ทีม

อบรมและองค์กร 

  

จากตารางดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมแนวใหม่มีลกัษณะท่ีให้ความส าคญั
กับการพฒันาความสามารถและความมีส่วนร่วมของผู้ เข้าฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพ
และมีการตอบโต้ระหว่างวิทยากรและผู้ เข้าฝึกอบรม ท าให้บรรยากาศในการฝึกอบรมเป็น
บรรยากาศท่ีน่าเรียนรู้ และก็ไม่จ าเป็นต้องอยู่เพียงแตใ่นห้องส่ีเหล่ียมเทา่นัน้ แตข่ึน้อยู่กบัลกัษณะ
และบคุลิกภาพของกลุม่ผู้ เข้าฝึกอบรมท่ีเป็นตวัก าหนด 

แนวคิดกระบวนการฝึกอบรมของสถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน  (ส านกังาน ก.พ, 
2553) มีการก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การฝึกอบรมมีความสมบูรณ์และได้ผลตรงตาม
เปา้หมายไว้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง การส ารวจหาปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
องค์กรหรือในหน่วยงานวา่มีปัญหาเร่ืองใดบ้าง ท่ีจะสามารถแก้ไขให้ดีขึน้ได้ด้วยการฝึกอบรม รวม
ไปถึงการหาข้อมูลเพิ่มด้วยว่ากลุ่มบคุคลท่ีเข้ารับการฝึกอบรม ควรเป็นกลุ่มบคุคลใด จ านวนมาก
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น้อยเพียงใด มีภารกิจใดท่ีควรจะต้องแก้ไข ปรับปรุงหรือพฒันาในส่วนไหนบ้าง ซึ่งเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความจ าเป็นได้อย่างชัดเจนถึงการจดัการฝึกอบรม โดยวิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์หา
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมมีหลายวิธี เชน่ การส ารวจ การสงัเกต การทดสอบ และการประชมุ 

2. การสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม หมายถึง การน าเอาความจ าเป็นในการฝึกอบรมท่ี
มีอยูช่ดัเจนวา่มีปัญหาใดบ้าง กลุม่เปา้หมายเป็นใคร พฤติกรรมท่ีต้องการเปล่ียนแปลงเป็นด้านใด 
ซึ่งเม่ือได้ข้อมูลเหล่านีม้าแล้วจึงน ามาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นหลักสูตร โดยอาจประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม หัวข้อวิชา เนือ้หาสาระ เทคนิควิธีการท่ีน ามาใช้ ระยะเวลา 
ตลอดจนการก าหนดลกัษณะของวิทยากร ทัง้นีก็้เพ่ือท าให้ผู้ เข้าฝึกอบรมได้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ขัน้ตอนและเกิดการเปล่ียนแปลงท าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

3. การก าหนดโครงการฝึกอบรม หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็น
ขัน้ตอน หรือการเขียนด้วยลายลกัษณ์อกัษรท่ีคุ้นเคยจากค าว่า “โครงการฝึกอบรม” เป็นการระบุ
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกันทัง้หมดตัง้แต่เหตผุลความเป็นมา ซึ่งโครงการฝึกอบรมยงัเป็นเอกสาร
ส าคญัท่ีจะสามารถชีแ้จงให้ผู้อนุมตัิโครงการได้ทราบรายละเอียดการฝึกอบรมและงบประมาณ
ตา่งๆ จากโครงการฝึกอบรมนีด้้วย 

4. การบริหารโครงการฝึกอบรมหรือการด าเนินการฝึกอบรม หมายถึง  
การฝึกอบรมท่ีจะมีประสิทธิภาพได้นัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กับวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถเท่านัน้  
ยงัจ าเป็นท่ีจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีในส่วนอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าท่ีเหล่านัน้ควรมีความเข้าใจในหลกัการ
บริหารงานฝึกอบรมพอท่ีจะสามารถวางแผนและด าเนินการทัง้ก่อน ระหวา่งและหลงัการฝึกอบรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนการบริหารโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
ครอบคลุมเนือ้หาการฝึกอบรมทัง้หมด อีกทัง้ยังรวมไปถึงการอ านวยความสะดวกให้กับการ
ฝึกอบรมทัง้ในด้านสถานท่ี โสตทศันปูกรณ์ วสัด ุอปุกรณ์ ยานพาหนะ การเงิน ฯลฯ อนัจะช่วยให้
บรรยากาศในการฝึกอบรมเอือ้ต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้ เข้าอบรมท าให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
และบรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

5. การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม ผู้ ด าเนินการฝึกอบรมจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงการประเมินการฝึกอบรมไว้ด้วยว่า ควรจะประเมินในรูปแบบวิธีการใดได้บ้าง โดยใช้
เคร่ืองมืออะไรและจะด าเนินการติดตามผลการฝึกอบรมหรือไม่ เม่ือใด เพราะเม่ือจบการฝึกอบรม
แล้ว ผู้ รับผิดชอบโครงการควรท าการสรุปผลการฝึกอบรม ทัง้นีก็้เพ่ือจะได้น าผลข้อมูลมาเป็น
ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) มาปรับปรุงพฒันาเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตรงตามวตัถปุระสงค์ตามท่ี
ก าหนด  
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ซึง่กระบวนการดงักล่าวมีความสอดคล้องกบั (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2541, น. 151-
153) ท่ีกล่าวไว้เก่ียวกบักระบวนการของการฝึกอบรมในลกัษณะท่ีคล้ายกนั เพียงแตมี่การจ าแนก
ในส่วนของการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมออกเป็นการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม
และการตรวจสอบความต้องการ ซึ่งมีความแตกต่างกันตรงท่ีการวิเคราะห์ความต้องการเป็น
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานนัน้ๆ แต่ในส่วนของการ
ตรวจสอบความต้องการจะเป็นการศึกษาวิเคราะห์ในเร่ืองของความส าคญั ความสิน้เปลืองและ
โอกาสของความเป็นไปได้ และส่วนท่ีมีการเพิ่มเติมเข้ามาอีกส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกอบรมก็
คือ การเสนอโครงการต่อผู้ บริหาร ท่ีมีการแยกออกมาเป็นขัน้ตอนท่ีชัดเจนมากขึน้  นอกจากนี ้
ศศิกาญจน์ ทวิสวุรรณ (2545) ได้เสนอขัน้ตอนกระบวนการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 
ซึ่งมีการเพิ่มเติมในส่วนของเทคนิควิธีการในการฝึกอบรมเพ่ือให้เหมาะกับผู้ ท่ีเข้าฝึกอบรม โดยมี
แผนภาพแสดงกระบวนการฝึกอบรมประกอบการอธิบาย ดงัภาพประกอบ 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แผนผงัแสดงกระบวนการฝึกอบรม  

ท่ีมา: ศศกิาญจน์ ทวิสวุรรณ.  2545 
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1. การหาความต้องการและความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Need Assessment) 
ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง ความต้องการ ปัญหา อปุสรรค หรือ ข้อขดัข้องใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ในการท างานของบคุคล กลุ่มเปา้หมาย หน่วยงาน หรือองค์กร เช่น ขาดความรู้ใน
งานท่ีท า ขาดความคล่องแคล่วในการท างาน ขาดทศันคติ อุดมการณ์ ท าให้ท างานได้ไม่สมบูรณ์ 
เป็นต้น 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม (Training Objectives) การก าหนด
วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม การพิจารณาและเป็นกรอบก าหนดวตัถุประสงค์ทัว่ไปซึ่งหลกัๆ มี
อยู่ด้วยกัน 4 ประการ ได้แก่ เพิ่มพูนความรู้และแนวคิดใหม่ๆ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์
ท างาน เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เหมาะสมและเพ่ือเปล่ียนเจตคติให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ  

3. ออกแบบ/ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรในการฝึกอบรมถือเป็นหัวใจ
หลักในการฝึกอบรม เพราะเนือ้หาของหลักสูตรฝึกอบรมคือสาระความรู้ต่างๆ  ท่ีผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และน าไปใช้ การก าหนดเนือ้หาของหลักสูตร คือ การเตรียมโครงร่างของ
หลกัสตูรซึง่หมายถึงค าบรรยายเก่ียวกบัโครงสร้างและล าดบัขัน้ตอนการเสนอเนือ้หาของโครงการ
ฝึกอบรม จงึมีความจ าเป็นต้องค านงึถึงความต้องการจ าเป็นของการฝึกอบรม 

4. เลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรมการฝึกอบรมจะต้องค านึงถึงหลกัการเรียนรู้ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม โดยต้องพิจารณาว่าจะใช้วิธีการและเทคนิคใดในการฝึกอบรมให้เหมาะกับ
เนื อ้หาและผู้ เข้ารับการอบรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
วตัถปุระสงค์ได้มากท่ีสดุ 

5. การวางแผนการฝึกอบรมการวางแผนการฝึกอบรมเป็นการก าหนดสิ่งท่ีจะต้อง
กระท าเพ่ือให้การฝึกอบรมส าเร็จ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม และก าหนดแนว
ทางแก้ไข ถ้าสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป การวางแผนการฝึกอบรมจะก าหนดแนวทางการปฏิบตัิ
เป็น 3 ระยะ คือ 1) การเตรียมการก่อนการฝึกอบรม 2) การด าเนินการระหว่างการฝึกอบรม  
3) การด าเนินการหลงัการฝึกอบรม 

6. การด าเนินงานฝึกอบรม เป็นขัน้ตอนในการฝึกอบรมจริงตามขอบข่าย เนือ้หา 
และเทคนิคการฝึกอบรมตามท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการปฏิบตัสิิ่งตา่งๆ ตามท่ีวางแผนไว้ รวมถึงจะ
เป็นขัน้ตอนในส่วนของการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ เข้ารับ วิทยากรและบคุลากรสนบัสนนุการ
ฝึกอบรม ทัง้ในส่วนของท่ีพกั ยานพาหนะ อาหาร เคร่ืองด่ืม เอกสารประกอบการฝึกอบรม รวมถึง
การดแูลผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมและการแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งการฝึกอบรม   
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7. การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม การประเมินผลกิจกรรมท่ีจ าเป็นต้อง
ท าทกุครัง้ เพ่ือท่ีจะให้ผู้ ท่ีจดัการฝึกอบรมได้รับรู้ข้อบกพร่องตา่งๆ ท่ีจ าเป็นต้องแก้ไขหรือปอ้งกนัใน
การจัดฝึกอบรมครัง้ต่อไป การประเมินการฝึกอบรมควรประเมินทุกด้านทัง้ในส่วนของผู้ เข้า
ฝึกอบรม วิทยากร และฝ่ายสนบัสนนุการฝึกอบรม 

อาชัญญา รัตนอุบล (2540) มีการเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของวิธีการในการ
ฝึกอบรมไว้ว่า วิธีการฝึกอบรมมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีควรจะเลือกให้เหมาะสมกับประเภท
และวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด ทัง้นีก้ารฝึกอบรมครัง้หนึ่งอาจจะต้องใช้ประกอบกนัหลายๆ วิธีในการ
ฝึกอบรม โดยรูปแบบวิธีการฝึกอบรมมีดงันี ้

1. การสัมมนา (Seminer) เป็นการประชุมเพ่ือให้ผู้ รับการฝึกอบรมได้ร่วมกัน
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อประเด็นท่ีวิทยากรได้เสนอให้ โดยส่วนใหญ่การสัมมนาจะจัดให้แก่ผู้ ท่ี
ปฏิบัติงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันและประสบปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน จึงน า
ปัญหานัน้มาสมัมนาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยปกติการสมัมนาจะเป็นการจัดสมัมนาใน
กลุ่มย่อยแล้วน าผลการสมัมนากลุ่มย่อยมาอภิปรายต่อท่ีประชุมใหญ่อีกครัง้ การจดัสมัมนาจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าฝึกอบรมทกุคนได้ร่วมแสดงความคดิเห็นได้อย่างเต็มท่ี และผลท่ีได้จาก
การสมัมนาจะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้จริง 

2. การอภิปรายกลุ่ม  (Group Discussion) เป็นการร่วมอภิปรายกลุ่มเพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้ เข้ารับการฝึกอบรม จ านวนประมาณ 5-20 คนใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีวิทยากรก าหนดให้อภิปราย ข้อสรุปท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ โดยจะมีผู้น าอภิปรายและคอยกระตุ้นให้ผู้ รับการเข้าฝึกอบรมได้แสดงความ
คดิเห็นเพ่ือหาข้อสรุปของกลุม่แล้วน าผลไปเสนอผลตอ่กลุม่ใหญ่ตอ่ไป 

3. การระดมสมอง (Brain Storming) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมทุกคนได้เสนอความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเสรี โดยก าหนดระยะเวลาให้ในหวัข้อใด
หวัข้อหนึง่ แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมกนัแสดงความคดิเห็น โดยไม่มีถกูไม่มีผิด 
ความคิดเห็นทุกเร่ืองจะได้รับการยอมรับจากกลุ่มและจะรับความคิดเห็นเหล่านัน้มาอภิปรายอีก
ครัง้ เพ่ือคดัสรรความคดิเห็นท่ีสามารถน าไปใช้จริงได้มากท่ีสดุ 

4. การประชุมแบบซินดิเกต (Syndicate Method) เป็นการฝึกอบรมโดยแบ่งผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มยอ่ย เพ่ือพิจารณาหาค าตอบในปัญหาตามท่ีวิทยากรได้มอบหมายให้
หรือเพ่ือปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายมาอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะมาจากผู้ ท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์หลากหลายด้าน เร่ิมต้นจากการให้ความรู้หรือมีกิจกรรมปฏิบตัิร่วมกัน
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โดยวิทยากร หลงัจากนัน้จงึแบง่กลุ่มจ านวนประมาณ 6-12 คน เพ่ือแก้ปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจง
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งภายใต้ความช่วยเหลือจากวิทยากร ในประเด็นเก่ียวกบัสภาพปัญหา ขอบเขต
ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ จากนัน้น าเสนอผลการประชุมในท่ีประชุมใหญ่
ตอ่ไป 

5. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Work Shop) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีสนบัสนุน
ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ ร่วมมือกันลงมือท างาน เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ น้หรือเพ่ือเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบท่ีวิทยากรจะบรรยายให้ความรู้ทฤษฎีพืน้ฐาน
ท่ีเก่ียวข้องก่อน แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ ฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบตัจิริงในกลุม่ย่อย โดยอาจเป็นการเสนอ
ปัญหาให้แก้ไขหรือฝึกการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือใหม่ๆ ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งถ้าเป็น
กิจกรรมท่ีต้องใช้เวลามากและงบประมาณสูงอาจจะต้องมีการสร้างเคร่ืองมือใหม่หรือคู่มือการ
ปฏิบตั ิ

6. การอภิปรายแบบถาม-ตอบ (Colioquy) เป็นการอภิปรายแบบ “ปจุฉาวิสชันา” 
เน่ืองจากมีลกัษณะท่ีมีกลุ่ม 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นฝ่ายถามปัญหาหรือค าถาม อีกกลุ่มเป็นผู้ตอบ
ค าถาม โดยอาจจะให้แต่ละฝ่ายมีสมาชิกท่ีไม่ น้อยกว่า 2-3 คน และมีผู้ คอยด าเนินการ
ประสานงานทัง้ 2 ฝ่าย ซึง่กลุ่มตอบโดยมากจะเป็นผู้ เช่ียวชาญหรือมีความรู้ในเร่ืองนัน้เป็นอย่างดี 
โดยการอภิปรายแบบถาม-ตอบนี ้ส่วนใหญ่จะใช้ในการอภิปรายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ ท่ีเข้า
รับการฝึกอบรมได้เข้าใจในเร่ืองหรือปัญหานัน้ๆ อย่างลึกซึง้ และได้มีโอกาสซกัถามในประเด็น
ตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง 

7. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็นการจดัฝึกอบรมท่ีให้ผู้ ได้รับการ
ฝึกอบรมได้แสดงบทบาทในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ โดยแสดงตามกิจกรรมท่ีเป็นจริง และเกิดขึน้
จริง ไมมี่การซกัซ้อมมาแตอ่ยา่งใด เพ่ือให้การฝึกปฏิบตัิได้เหมือนจริง โดยวิทยากรจะเป็นผู้ก าหนด
สถานการณ์หรือเค้าโครงเร่ือง เม่ือแสดงบทบาทสมมุติแล้วจึงให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคนอ่ืนท่ีท า
หน้าท่ีเป็นผู้ วิเคราะห์ท่ีแสดงและน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสถานการณ์นัน้ นอกจากนีก้าร
แสดงบทบาทสมมตุยิงัสามารถใช้ในการพฒันาทศันคตแิละฝึกทกัษะของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม         

8. การแสดงละครสัน้ (Skit) เป็นการอบรมท่ีคล้ายคลึงกับการแสดงบทบาท
สมมตุิ แตแ่ตกตา่งกนัท่ีการแสดงละครมีการซกัซ้อมการแสดงและบทบาทตา่งๆ ไว้ลว่งหน้า ดงันัน้
การแสดงละครสัน้จงึเป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีใช้เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสนใจและเป็น
การแนะน าสถานการณ์ตา่งๆ เพ่ือเปิดการอภิปรายตอ่ไป 
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9. กรณีศกึษา (Case Study) เป็นการฝึกอบรมท่ีช่วยท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ศึกษาเร่ืองราว จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงหรือสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกับเหตกุารณ์จริงมาก
ท่ีสดุในรูปของเอกสาร ซึง่จะมีรายละเอียดมากพอท่ีจะท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความส าคญั
ของปัญหาและข้อมลูตา่งๆ ประกอบ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จกัฝึกตดัสินใจ การวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและกรณีศึกษา เป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกับการฝึกอบรมกลุ่มเล็กหรือหาก
สมาชิกกลุ่มใหญ่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ กรณีศกึษาจึงเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างบรรยากาศ
ความเป็นกันเองระหว่างผู้ รับการฝึกอบรม เพราะทุกคนมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ความคดิเห็นอยา่งเตม็ท่ีภายใต้ความชว่ยเหลือของวิทยากร 

10. วิธีประสบเหตุการณ์  (Incident Method) เป็นเทคนิคของการฝึกอบรมท่ี
วิทยากรน าเสนอเร่ืองราวหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเกิดขึน้จริง ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับรู้ร่วมกนัและพิจารณาข้อเท็จจริงหรือค าตอบให้กบัปัญหา โดยวิทยากรจะเป็นผู้ เลา่เหตกุารณ์
แล้วให้ผู้ ฝึกอบรมสกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิ ก่อนให้ผู้ ฝึกอบรมร่วมกนัอภิปรายแก้ไขปัญหา 

11. การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงท่ีให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็น
ของจริง กระบวนการ ขัน้ตอนการปฏิบัติจริงโดยใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการทดลอง จึงมีความ
เหมาะสมกบัการฝึกอบรมกลุ่มเล็กท่ีสมาชิกทกุคนสามารถเห็นการสาธิตอย่างทัว่ถึง จากนัน้ควร
เปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองปฏิบตัิจริงด้วยตนเอง เพ่ือฝึกปฏิบตัิจนท าได้จริง ซึ่ง
การสาธิตอาจน าไปใช้ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรมอ่ืนๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมมาก
ยิ่งขึน้ 

12. เกมการบริหาร (Management Games) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีจดัให้มี
การแข่งขนัระหว่างกลุ่มตัง้แต ่2 กลุ่มขึน้ไป โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออยา่งใดอย่างหนึ่ง เช่น เกมการ
เป็นผู้น า เกมการตดัสินใจสัง่การ เป็นต้น โดยผู้ ฝึกอบรมจะได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบตัิการแก้ไข
ปัญหาในเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริงจากการท างาน ซึ่งเกมการบริหารนีจ้ะเหมาะสมกับผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารในอนาคต 

13. การปฏิบัติงานในเวลาท่ีจ ากัด (In Basket Technique) เป็นการฝึกจ าลอง
การปฏิบตัิจริงในการปฏิบตัิงานแต่ละวนั โดยเฉพาะงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบังานเอกสาร โดยฝึก
ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบตัิงานและการตดัสินใจตามล าดบัก่อนหลงัของความเหมาะสม 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยไมมี่ผู้ อ่ืนชว่ยและไมมี่ข้อมลูประกอบการตดัสินใจ 
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14. ฟิชโบล (Fishbow) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีมีวิธีการจดัท่ีนัง่ให้เป็นวงกลม
สองวงซ้อนกนั โดยผู้ ท่ีนัง่วงในจะมีบทบาทในการอภิปราย แลกเปล่ียน เสนอแนะความคิดเห็นใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ สว่นวงนอกจะท าหน้าท่ีเป็นผู้สงัเกตการณ์ ไมมี่บทบาทในการอภิปราย 

15. การสอนงาน (Coaching) หรือการแนะน างาน เป็นวิธีท่ีมุ่งให้การฝึกอบรมได้
รู้จกัวิธีปฏิบตัิงานอย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบตัิงาน โดยอาจสอน
หรือแนะน างานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มเล็ก วิทยากรจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์และทกัษะใน
งานท่ีสอนเป็นอย่างดี และหลังจากการสอนงานแล้วควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าฝึกอบรมทดลอง
ปฏิบตัิงานด้วยตนเอง เป็นการทบทวนและทดสอบความเข้าใจ โดยการอบรมวิธีนีย้งัถือเป็นการ
สร้างสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งลกูน้องและหวัหน้างาน 

16. การจดัทัศนศึกษา (Field Trip) เป็นการน าผู้ เข้าฝึกอบรมไปศึกษาดูงาน ใน
สถานท่ีท่ีน่าสนใจ ศึกษาจากสภาพท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ เพราะเห็นถึงการ
ปฏิบตัจิริง ทัง้นีค้วรจะจดัการทศันศกึษาควบคูไ่ปกบัเทคนิคการฝึกอบรมประเภทอ่ืนๆ ด้วย 

17. การจดักลุ่มให้ผู้ ฟังโต้ตอบ (Audience Reaction Team) เป็นการตอบสนอง
ความต้องการกลุ่ม เป็นการฝึกอบรมท่ีมีการจดักลุ่มผู้ เข้ารับการฝึกอบรมหรือตวัแทรกจากกลุ่มให้
ท าหน้าท่ีซกัถามรายละเอียดเพิ่มเติมซกัถามข้อสงสยั โดยมีการโต้ตอบกบัวิทยากร ท าให้วิทยากร
ทราบถึงความต้องการปัญหา แนวคดิของกลุม่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ได้มีสว่นร่วมกบัการบรรยาย 

นอกจากนี ้ฉลอง บญุญานนัต์ (2547) ได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัองค์ประกอบของ
ฝึกอบรมครูไว้วา่ การวางแผนโปรแกรมส าหรับฝึกอบรมและพฒันาวิชาชีพครู ควรประกอบด้วย  

1. แรงจงูใจและความรู้สกึตระหนกั 
1.1 สนบัสนุนให้ครูท าความคุ้นเคยกับแหล่งทรัพยากรเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

รวมทัง้เพิ่มความตระหนกัในสมรรถภาพของเทคโนโลยีการเรียนรู้ 
1.2 ท าให้ครูมองเห็นความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องระหว่างเทคโนโลยีการเรียนรู้

กบังานของตน 
1.3 จงูใจครูให้ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ 

2. การสร้างทกัษะ 
2.1 ให้โอกาสครูได้ฝึกทกัษะเก่ียวกบัเทคโนโลยีอยา่งเพียงพอ 
2.2 ยอมรับว่าการฝึกทักษะเหล่านีต้้องใช้เวลา ถ้าต้องการให้เกิดความ

ช านาญ 
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3. กลยทุธ์ในการบรูณาการ 
2.3 การบูรณาการเทคโนโลยีการเรียนรู้เข้ากับหลักสูตรนับเป็นกุญแจของ

การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ในงานประจ าวนัของโรงเรียน 
2.4 ให้เวลาให้โอกาสแก่ครูในการพฒันากลยทุธ์ในการบูรณาการเทคโนโลยี

การเรียนรู้เข้ากบัการสอนของตน 
จากขัน้ตอนกระบวนการฝึกอบรมดังกล่าวท่ีผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา เพ่ือให้การ

ฝึกอบรมสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกรอบแบบแผนในการด าเนินการฝึกอบรม จึง
สามารถสงัเคราะห์ขัน้ตอนกระบวนการฝึกอบรมได้เป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การก าหนดเป้าหมาย
ของการฝึกอบรม 2) การออกแบบการฝึกอบรม  3) การด าเนินการฝึกอบรม 4) ประเมินผลการ
ฝึกอบรม ซึง่สามารถอธิบายความหมายและรายละเอียดในแตล่ะขัน้ตอนได้ดงันี ้

1. การก าหนดเปา้หมายของการฝึกอบรม หมายถึง ขัน้ตอนในการก าหนดความ
ต้องการขององค์กรหรือของบคุคลนัน้ๆ ว่ามีความต้องการ ปัญหา พฤติกรรม สภาพแวดล้อม สิ่งท่ี
ต้องการพฒันาหรือสิ่งท่ีขาดหายไปขององค์กรหรือบุคคล รวมถึงเป็นขัน้ตอนในการค้นหาข้อมูล
ของกลุ่มผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมว่าควรเป็นกลุ่มใด มีความต้องการหรือพฤติกรรมใดบ้างท่ีควรพฒันา 
ซึ่งขัน้ตอนของการก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรมนัน้ถือเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
เก่ียวกับความจ าเป็นการฝึกอบรม  ซึ่งส่วนใหญ่อาจอยู่ในรูปแบบของการเพิ่มพูนความรู้และ
แนวคิดใหม่ๆ การเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ท างาน การเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้
เหมาะสมและเพ่ือเปล่ียนเจตคตใิห้สอดคล้องกบัความต้องการ เป็นต้น  

2. การออกแบบการฝึกอบรม หมายถึง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ของการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ท าให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมได้พัฒนา
ความสามารถด้วยตนเอง เป็นการก าหนดขัน้ตอนของความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของการ
ฝึกอบรมกบัวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด ทัง้ในส่วนของเนือ้หาในการฝึกอบรมและเทคนิควิธีการในการ
ฝึกอบรม 

3. การด าเนินการฝึกอบรม หมายถึง ขัน้ตอนในการฝึกอบรมจริงโดยใช้เทคนิค
วิธีการตามท่ีได้ก าหนด ซึ่งในขัน้ตอนนีเ้ก่ียวข้องตัง้แต่ก่อนการด าเนินการฝึกอบรม ระหว่างการ
ด าเนินการฝึกอบรมและหลงัการด าเนินการฝึกอบรม โดยหากจะให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
นัน้ในขัน้ตอนนีค้วรให้ความส าคญักับส่วนประกอบอ่ืนๆ ด้วย เช่น สภาพแวดล้อม ผู้ช่วยควบคมุ
การฝึกอบรม วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม เป็นต้น นอกจากนีย้งัรวมไปถึงการอ านวยความ
สะดวกในรูปแบบตา่งๆ ของการฝึกอบรมอีกด้วย 
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4. การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม หมายถึง ขัน้ตอนในการเลือก
วิธีการประเมินผลของการฝึกอบรมให้ตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมมากท่ีสดุ ทัง้นีก็้
เพ่ือหาข้อมลูจดุบกพร่องท่ีจะสามารถน าไปพฒันาตอ่ไปในการฝึกอบรมครัง้ตอ่ไป ซึ่งการประเมิน
การฝึกอบรมควรจะประเมินให้ครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ในส่วนของวิทยากร รูปแบบของการฝึกอบรม 
อปุกรณ์ สภาพแวดล้อมและการอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

ความหมายของชุดฝึกอบรม 
ศิริพรรณ สายหงส์ และสมประสงค์  วิทยเกียรติ (2534, น. 673) ได้กล่าวไว้ว่าชุด

ฝึกอบรมเป็นการส่ือสารประเภทหนึ่งท่ีสร้างขึน้เพ่ือฝึกประสบการณ์หรือเป็นชดุฝึกประสบการณ์
ของการฝึกอบรม ซึ่งอาจประกอบด้วยส่ือเดียวหรือส่ือประสมท่ีได้มีการพฒันาขึน้มาเพ่ือช่วยให้ผู้
ฝึกอบรมใช้ประกอบกิจกรรมส าหรับการฝึกอบรมหรือสามารถช่วยให้ผู้ ฝึกอบรมศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง และลักษณะส าคญัของชุดฝึกอบรมนัน้จะมีความเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ ส่ือท่ีใช้ 
ระยะเวลา ประโยชน์ และสถานท่ี ซึง่สามารถอธิบายแบบสรุปได้ดงันี ้

1. เป็นส่ือท่ีมีจุดหมายเฉพาะเร่ือง พัฒนาขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเร่ืองนัน้ๆ 
หากมีเนือ้เร่ืองท่ียาวก็มกัจะท าเป็นชดุๆ ตอ่เน่ือง เพ่ือให้แตล่ะชดุไมย่าวจนเกินไป 

2. เป็นส่ือประสม เป็นส่ือท่ีการศึกษาทัง้ในและนอกระบบนิยมจะพฒันาขึน้โดย
เป็นส่ือในลักษณะท่ีประกอบขึน้ด้วยส่ือตัง้แต่ 2 ประเภทขึน้ไป ตัวอย่างเช่น ชุดฝึกอบรมท่ี
ประกอบด้วยวีดิทัศน์และสิ่งพิมพ์ ส่ือภาพนิ่งและเสียง เพ่ือช่วยให้ ผู้ ฝึกอบรมได้ความรู้ท่ี
หลากหลาย 

3. เป็นส่ือเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม ท่ีให้ผู้ ฝึกอบรมสามารถเข้ารับการฝึกได้ด้วย
ตนเอง 

4. เป็นส่ือท่ีใช้เวลาในการฝึกอบรมท่ีสัน้ โดยชดุฝึกอบรมทัว่ไปมกัมีความยุ่งยาก
ท่ีจะฝึกอบรมเฉพาะเร่ือง ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละชุดจึงสัน้ๆ หากเนือ้หาท่ีใช้มีความยาวก็จะ
แบง่เป็นชดุๆ เนือ้หาเป็นเร่ืองๆ ทัง้นีก็้เพ่ือให้ผู้ ฝึกอบรมไมเ่บื่อหนา่ย 

5. เป็นส่ือท่ีใช้ได้ทุกเวลาและสถานท่ี ซึ่งจะท าให้สะดวกต่อผู้ ฝึกอบรมท่ีจะ
สามารถศกึษาหาความรู้ได้จากท่ีใดก็ได้ ชดุฝึกอบรมส่วนใหญ่จะสามารถใช้ได้ทกุสถานท่ีทกุเวลา 
ยิง่เป็นส่ือท่ีศกึษาด้วยตนเองแล้ว ผู้ ฝึกอบรมก็จะท าการศกึษาเม่ือใดและท่ีไหนก็ได้ 

6. เป็นส่ือท่ีเบ็ดเสร็จในตัวเอง ชุดฝึกอบรมในแต่ละชุดจะท าขึน้ให้เบ็ดเสร็จใน
ตวัเองเพ่ือให้ผู้ ฝึกอบรมเลือกศึกษาได้ตามความต้องการของตนเองหรือผู้ ฝึกอบรมต้องการศกึษา
เฉพาะบางเร่ืองจากชดุฝึกอบรมก็สามารถท าได้ โดยไมต้่องศกึษาเนือ้หาอ่ืนๆ ท่ีไมต้่องการ 
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สุเทพ  หุ่นสวัสดิ์ (2540, น. 14) ได้ให้ความหมายของชุดฝึกอบรมไว้ว่า เป็นระบบ
การผลิตและการน าเสนอส่ือประสมท่ีสอดคล้องกับวิชา เร่ือง หรือหน่วยต่างๆ เพ่ือช่วยให้มีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เป็นนวัตกรรม
การศกึษาอยา่งหนึง่ท่ีชว่ยแก้ไขปัญหาทางการเรียนหรือการฝึกอบรมในบางประการ คือ 

1. แก้ปัญหาในความแตกตา่งของบุคคลและส่งเสริมการศกึษารายบคุคล ซึ่งชุด
การฝึกอบรมสามารถท าให้ผู้ ฝึกอบรมได้เรียนรู้ได้ตามความถนดั ความสนใจและความสามารถ
ตามโอกาส เวลา สถานท่ี ท่ีเอือ้อ านวย 

2. ช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนของวิทยากร เปล่ียนบทบาทจากวิทยากรท่ีเป็นผู้คอย
ชว่ยเหลือแนะน า ให้ผู้ เข้าฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. ชว่ยในความสะดวกของการฝึกอบรม ท าให้สามารถน าไปใช้ได้ทกุเวลา 
จิรนนัท์ ปอ้มพิมพ์ (2550, น. 7) ได้ให้ความหมายของชุดฝึกอบรมไว้ว่า ชุดฝึกอบรม

เป็นหลกัสตูรการฝึกอบรมอยา่งหนึ่งท่ีใช้ในรูปของการสอนท่ีส าเร็จรูป ให้อิสระแก่ผู้ เรียนท่ีสามารถ
เรียนรู้จากส่ือประสมประกอบการสอน และเทคนิคการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ซึ่งจะมีส่วนประกอบท่ี
ส าคญั ได้แก่ วตัถปุระสงค์ เนือ้หา วิธีการ ส่ือและอปุกรณ์ และการประเมินผลการฝึกอบรม 

ศุภรัตน์  แตงน้อย (2550, น. 10) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ชุดการฝึกอบรมคือส่ือ
ประสมท่ีได้จากระบบการผลิตและการน าเสนอส่ืออย่างสมัพนัธ์กนั และมีคณุคา่ส่งเสริมซึ่งกนัและ
กนั โดยสอดคล้องกบัเนือ้หาวิชา วตัถปุระสงค์ และประสบการณ์ของแตล่ะเร่ืองแตล่ะหน่วย ซึ่งจะ
น าไปใช้เป็นชดุอบรมเพ่ือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายของชดุฝึกอบรมดงักล่าวผู้วิจยัสามารถสงัเคราะห์ได้ว่า ชดุฝึกอบรม 
หมายถึง ชดุของการฝึกอบรมท่ีประกอบด้วยส่ือประสมรูปแบบตา่งๆ ในลกัษณะของส่ือส าเร็จรูปท่ี
ช่วยให้ผู้ ฝึกอบรมสามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ผู้ ฝึกอบรมได้รับประสบการณ์
โดยตรง ไม่จ ากดัเวลาหรือสถานท่ี ท าให้วิทยากรเปล่ียนบทบาทเป็นท่ีปรึกษาหรือผู้แนะน า โดยมี
เนือ้หาในชดุฝึกอบรมท่ีไม่ยาวมากเกินไปหรือหากเนือ้หามีจ านวนมากควรท่ีจะท าเป็นชดุฝึกอบรม
หลายๆ ชุดให้มีเนือ้หาต่อเน่ืองกันไป นอกจากนีชุ้ดฝึกอบรมควรท่ีจะมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์เนือ้หา วิธีการ ส่ือและอปุกรณ์ และการประเมินผลการฝึกอบรม ทัง้นีก็้เพ่ือให้ชดุฝึก
อบรมนัน้สามารถสง่เสริมการฝึกอบรมได้อยา่งเป็นระบบ  

องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม 
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537, น. 17-27) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชดุฝึกอบรมไว้วา่ควรมี

องค์ประกอบดังนี  ้ 1) แนวคิดส าคัญ/หลักการและเหตุผล 2) จุดประสงค์ 3) การประเมิลผล
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เบือ้งต้น 4) กิจกรรมการเรียน/ส่ือ 5) การประเมินผลหลงัการฝึกอบรม ซึ่งอธิบายรายละเอียดโดย
สรุปลกัษณะท่ีส าคญัขององค์ประกอบชดุฝึกอบรม ของแตล่ะหวัข้อดงันี ้

1. แนวคดิส าคญั/หลกัการและเหตผุล เป็นองค์ประกอบท่ีอธิบายถึงความเป็นมา
เก่ียวกบั ความเช่ือ สมมติฐาน แนวคิดท่ีส าคญัท่ีผู้ เรียนจะได้หลงัการศกึษา ซึง่กระบวนการเหล่านี ้
จะออกมาในรูปแบบภาพรวม เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นได้ชดัเจนเป็นอนัดบัแรก 

2. จุดประสงค์ เป็นองค์ประกอบท่ีจะก าหนดทิศทางของการเรียนในเร่ืองนีว้่าจะ
มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ  ด้านใด จุดประสงค์ของการเรียนจะมีความชัดเจนและ
ชีแ้จงไปสูก่ารออกแบบกิจกรรม เนือ้หา และการประเมินผล 

3. การประเมินผลเบือ้งต้น โดยจุดประสงค์ของการประเมินผลเบือ้งต้นของชุด
ฝึกอบรม มี 2 ลกัษณะด้วยกนัคือ 

1) ต้องการท่ีจะตรวจสอบความรู้ของผู้ เรียนว่ามีความรู้พืน้ฐานหรือความ
พร้อมในเร่ืองท่ีจะศกึษามากน้อยเพียงใด โดยการทดสอบจะวดัเฉพาะความรู้พืน้ฐานเท่านัน้ ไม่ใช่
การวดัความรู้ในชดุฝึกอบรม 

2) ต้องการวัดความรู้ ความสามารถของผู้ เรียนเก่ียวกับสาระความรู้ในชุด
การเรียนวา่มีความรู้ในเกณฑ์ท่ีก าหนดมากน้อยแคไ่หน โดยการประเมินผลเบือ้งต้นนีจ้ าเป็นต้องมี
หรือไมข่ึน้อยูก่บัการออกแบบชดุฝึกอบรมและธรรมชาตขิองแตล่ะวิชา 

4. กิจกรรมการเรียน/ส่ือ เป็นองค์ประกอบในส่วนของการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนหรือการฝึกอบรม ซึ่งจะต้องยึดจุดประสงค์หลัก กิจกรรมท่ีน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร 
หนงัสือ และวสัดอ่ืุนๆ จะต้องคิดถึงเสมอว่าต้องเป็นส่ือท่ีผู้ เรียนสนใจ กิจกรรมต้องระบุให้ชดัเจน 
และผู้ เรียนต้องสามารถกระท าได้โดยตรง 

5. การประเมินผลหลงัการฝึกอบรม ในองค์ประกอบนีอ้าจจะเป็นแบบทดสอบชดุ
เดียวกับท่ีประเมินผลเบือ้งต้นก็ได้ ขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ของการออกแบบการเรียนหรือชุด
ฝึกอบรม 

ระพินทร์ โพธ์ิศรี (2549) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบส าคญัของชดุฝึกอบรมไว้ดงันี ้
1. วตัถุประสงค์ต้องชดัเจน ระบุเนือ้หา และระดบัทักษะการเรียนรู้ให้ชดัเจนว่า 

เม่ือฝึกอบรมไปแล้วผู้ ฝึกอบรมจะได้รับอะไรหรือท าอะไรได้ในระดบัใด 
2. ระบกุลุม่เปา้หมายให้ชดัเจน วา่ชดุฝึกอบรมดงักลา่วสร้างขึน้เพ่ือใคร 
3. มีองค์ประกอบของวตัถุประสงค์ท่ีเป็นระบบ เป็นเหตผุลเช่ือมโยงกนัในแต่ละ

เร่ือง แตล่ะหนว่ย 
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4. มีค าชีแ้จง เนือ้หา กิจกรรมละการประเมินผลท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ใน
แตล่ะระดบั 

5. มีคู่มือประกอบท่ีชดัเจน ว่าวิธีการ เง่ือนไข รวมถึงข้อค าถามต่างๆ ในชุดการ
ฝึกอบรม     

สเุทพ  หุน่สวสัดิ ์(2540, น. 14-15) กลา่วไว้วา่ชดุฝึกอบรมควรประกอบด้วย 
1. วตัถปุระสงค์การฝึกอบรม เป็นสว่นของรายละเอียดท่ีระบวุ่า เม่ือฝึกอบรมแล้ว

ผู้ เข้าฝึกอบรมจะได้อะไร พฤติกรรมท่ีได้รับเป็นเช่นไร ซึ่งพฤติกรรมนีจ้ะเป็นผลจากการเรียนรู้ใน
ชดุฝึกอบรม ดงันัน้วตัถปุระสงค์ควรท่ีจะเป็นเชิงพฤตกิรรม ซึง่จะสามารถวดัหรือสงัเกตได้ 

2. เนือ้หาของการฝึกอบรม เป็นกิจกรรมหรือเนือ้หาท่ีผู้ ฝึกอบรมต้องด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 

3. วิธีการฝึกอบรม คือ วิธีการท่ีใช้ในชดุฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
การเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด 

4. ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม คือ ส่ือ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ใน
ชดุฝึกอบรม เชน่ วีดทิศัน์   คูมื่อ สไลด์ ใบงาน แบบฝึก ฯลฯ 

5. การประเมินผลการฝึกอบรม คือ การวดัผลสัมฤทธ์ิในชุดฝึกอบรมว่าเป็นไป
ได้มากน้อยเพียงใด เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือเกณฑ์ โดยวิธีการวดัมีหลายวิธี เช่น การสงัเกต 
การสมัภาษณ์ แบบทดสอบ ฯลฯ 

จากการศึกษาองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมผู้วิจยัจึงสามารถวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
องค์ประกอบท่ีส าคัญส าหรับการพัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู ว่าควรท่ีจะ
ประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม 2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 3 .ส่ือประกอบ
ชดุฝึกอบรม และ 4. เคร่ืองมือประเมินผลการฝึกอบรม 

กระบวนการสร้างชุดฝึกอบรม 
กระบวนการสร้างชดุฝึกอบรมเป็นขัน้ตอนส าคญัท่ีจะสามารถท าให้ชุดการฝึกอบรม

สามารถส าเร็จผลตามท่ีก าหนดในวตัถปุระสงค์ ซึง่มีนกัวิชาการหรือผู้ เช่ียวชาญได้ก าหนดขัน้ตอน
ไว้ดงันี ้

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551) ได้กล่าวว่ากระบวนการสร้างชุดฝึกอบรมควรท่ีจะ
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนส าคญั คือ การวิเคราะห์เนือ้หา การวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การ
ผลิตส่ือประกอบกิจกรรม การทดสอบประสิทธิภาพชดุฝึกอบรม ซึง่แตล่ะขัน้ตอนมีรายละเอียดดงันี ้
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1. การวิเคราะห์เนือ้หา หมายถึง ขัน้ตอนในการคดัเลือกและจ าแนกเนือ้หาท่ีจะ
น ามาใช้ โดยอาจแบง่เป็น การก าหนดหนว่ย การก าหนดหวัเร่ืองและการก าหนดความคดิรวบยอด 

2. การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ขัน้ตอนในการวางแผน
ลว่งหน้า กิจกรรมท่ีใช้ในชดุฝึกอบรม การวางแผนท าอะไรก่อนหรือหลงัตามล าดบั 

3. การผลิตส่ือประกอบกิจกรรม หมายถึง การจัดท าเคร่ืองมือประกอบการ
ด าเนินการตามท่ีวางแผน 

4. การทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม หมายถึง ขัน้ตอนการประเมินคณุภาพ
การฝึกอบรมด้วยการน าเอาชุดฝึกอบรมไปทดลองใช้ แล้วปรับปรุงให้ได้คุณภาพตามท่ีก าหนด 
โดยการน าคะแนนผลสัมฤทธ์ิระหว่างการฝึกอบรม (E1) และผลสัมฤทธ์ิหลังการฝึกอบรม (E2) 
แล้วน ามาคิดคา่นัยยะส าคญัทางสถิติของประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม ซึ่งคา่ประสิทธิภาพโดยทัว่ไป
ไมค่วรต ่ากวา่ร้อยละ 60/60 

นิพนธ์ ศุขปรีดี (2537, น. 169-186) ได้กล่าวว่ากระบวนการสร้างชุดฝึกอบรมไว้
ด้วยกนั 5 ขัน้ตอนดงันี ้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ื อผลิตชุด ฝึกอบรม  เป็นขัน้ตอนการก าหนด
วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมเพ่ือให้ทราบถึงผลหลงัการใช้ชดุฝึกอบรม 

2. การจัดล าดับการน าเสนอ ควรค านึงถึงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การ
จดัล าดบัประสบการณ์ การฝึกอบรม การก าหนดขอบเขตเนือ้หา และพิจารณาหลกัสตูรฝึกอบรม 

3. การผลิตชุดอบรม เป็นขัน้ตอนในการด าเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
ตามท่ีวางแผนไว้ 

4. การเลือกชุดฝึกอบรม เป็นขัน้ตอนท่ีช่วยให้การฝึกอบรมมีประสบการณ์มาก
ขึน้ ตอบสนองวตัถปุระสงค์และผู้ ฝึกอบรม 

5. การประเมินชุดฝึกอบรม เป็นขัน้ตอนท่ีจะวดัคณุภาพการฝึกอบรมว่ามีความ
ครอบคลมุวตัถปุระสงค์ หรือไม ่หรืออาจรวมถึงการประเมินอ่ืนๆ เชน่ ส่ือ เวลา และสถานท่ี 

วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537) ได้กล่าวว่ากระบวนการสร้างชดุฝึกอบรมไว้ด้วยกนั 9 ขัน้ตอน
ดงันี ้

1. ศกึษาวตัถปุระสงค์ เนือ้หา ก าหนดวตัถปุระสงค์ให้สอดคล้องกบัความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ 

2. ศึกษากลุ่มเป้าหมายว่าต้องการจะใช้กบัใคร มีกิจกรรมใดท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียน
สามารถท าได้ตามท่ีก าหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ 
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3. เขียนวตัถุประสงค์ของแต่ละหน่วยให้ครอบคลุมเนือ้หา ควรเขียนในรูปแบบ
ของวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม ซึง่พฤตกิรรมจะสามารถวดัและสงัเกตได้ตามวตัถปุระสงค์ 

4. สร้างแบบประเมินหรือแบบทดสอบ ควรท่ีจะยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักและ
สอดคล้องตามเนือ้หา ซึง่การประเมินก่อนและหลงัอาจใช้ข้อสอบชดุเดียวกนัได้ 

5. เลือกวิธีการเรียนหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้หา 
6. สร้าง จดัหา รวบรวมส่ือการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกบักิจกรรมท่ีก าหนด 
7. ผลิตต้นแบบชดุการเรียน 
8. ตรวจสอบคณุภาพชดุการเรียนท่ีสร้างขึน้ ซึ่งสามารถท าได้ 2 รูปแบบ คือ การ

ประเมินจากกรรมการหรือผู้ เช่ียวชาญ หรือการประเมินจากการน าไปทดลองกบักลุ่มเปา้หมายท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกบักลุม่ตวัอยา่ง 

9. ทดลองหาประสิทธิภาพชดุการเรียน โดยน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายประมาณ 
30 คน แล้วปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปใช้เป็นต้นแบบชดุการเรียนตอ่ไป 

จากการศึกษากระบวนการในการสร้างชดุฝึกอบรมท่ีนกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญได้
กลา่วไว้ ท าให้ผู้วิจยัสามารถสรุปเป็นขัน้ตอนกระบวนการในการสร้างชดุฝึกอบรมได้ดงันี ้

1. ก าหนดเปา้หมาย เป็นขัน้ตอนการก าหนดเปา้ประสงค์ของชดุการฝึกอบรมว่า
ต้องการมุง่เน้นท่ีจะสง่เสริมหรือพฒันาในเร่ืองใด 

2. ออกแบบ เป็นขัน้ตอนในการออกแบบชุดฝึกอบรม ทัง้ในเร่ืองของเนือ้หาให้
สอดคล้องกบัเปา้หมาย และในเร่ืองของส่ือหรือกิจกรรมท่ีจะน ามาใช้ในชดุกิจกรรม 

3. ด าเนินการ เป็นขัน้ตอนในการผลิตชดุฝึกอบรมและน าไปตรวจสอบคณุภาพ 
4. ประเมินผล เป็นขัน้ตอนในการวดัคณุภาพของชดุฝึกอบรม 

2. สมรรถนะครูทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา  
ความหมายของสมรรถนะ  

สมรรถนะหรือค าในภาษาองักฤษว่า “competency” หมายถึง คณุสมบตัิของบุคคล
หรือความช านาญ ในส่วนของความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม บุคลิกภาพ ทัศนคติ ทักษะ 
คุณสมบัติเฉพาะของบุคคล การบริหารจัดการ รวมถึงเจตคติท่ีมีผลท าให้เกิดความสามารถ  
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อดุลย์ สนั่นเอือ้เม็งไธสง , 2553), (Nagelsmith, 
1995),(Hornby Derek and Thomas Reymond, 1989, p. 53), (Woodraffe,1992, p.17), 
(อภิรักษ์ วรรณสาธพ, 2545, น. 52) สอดคล้องกับ สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์ (2548, น. 52) ท่ีกล่าว 
ไว้ว่า สมรรถนะเป็นองค์ประกอบของความรู้ ทักษะเจตคติของบุคคลท่ีมีผลกระทบอย่างมากต่อ
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ผลสมัฤทธ์ิของการท างานของบคุคลนัน้ๆ และเป็นบทบาทความรับผิดชอบ ซึ่งสมัพนัธ์กบังานหรือ
ความสามารถ วัดค่าเเละเปรียบเทียบมาตรฐานได้โดยการฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งนอกจากนี ้  
กู๊ด (Good, 1973, p. 121) ยงัได้ให้ความหมายของสมรรถนะเพิ่มเตมิไว้ว่า คือความสามารถอยา่ง
ใดอย่างหนึ่งในการประยุกต์เอาหลักการหรือเทคนิควิธีการต่างๆ  มาใช้กับสถานการณ์ในการ
ท างานและแก้ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายดงักล่าวท าให้สามารถสังเคราะห์ความหมายของสมรรถนะได้ว่า 
หมายถึง ความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีมีความช านาญ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางทกัษะ 
บคุลิกภาพ พฤติกรรม ทศันคติ และเจตคติอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีจะมีผลท าให้บุคคลนัน้ๆ  สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมรรถนะดงักล่าวนัน้
สามารถวดัและประเมินผลได้โดยการฝึกอบรม                                                                                                            

ความหมายของสมรรถนะครู 
สมรรถนะครูได้มีนักวิชาการทางการศึกษาให้ค านิยามและความหมายไว้ว่า 

หมายถึง ความรู้ความสามารถของครูผู้ สอนในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงพฤติกรรมของ
ครูผู้สอนท่ีแสดงออกถึงความเข้าใจ ทกัษะ และเจตคติท่ีมีต่อการพฒันาคณุภาพของนกัเรียน ซึ่ง
ต้องอาศัยทักษะความรู้ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งสมรรถนะครูผู้ สอนสามารถวัดและ
ประเมินผลในด้านต่างๆ ได้ (มาลิดา อินทรีมีศกัดิ์.  2541: 12, สุนนัท์ สังข์อ่อนและคณะ.  2544: 
53, Kablilan.  2004: 51) 

จากความหมายดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ความหมายของสมรรถนะครูได้ว่า 
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติและคณุลกัษณะ รวมถึงพฤติกรรมท่ีครูแสดงออกเพ่ือ
น าไปพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ สติปัญญา อารมณ์และ
สังคมของแต่ละบุคคล อีกทัง้สมรรถนะครูสามารถท าให้เห็นถึงทักษะ เจตคติหรือพฤติกรรมท่ี
สามารถวดัและประเมินผลได้ 

สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน 
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน หมายถึง ความรู้ความสามารถของ

ครูผู้ สอนในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
พฤติกรรมของครูผู้ สอนท่ีแสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติท่ีมีต่อการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งหน่วยงานและนักวิชาการต่างๆ ได้ให้ความหมายของสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไว้ ดงันี ้
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ส านักมาตรฐานวิชาชีพ  ส านักงานเลขาธิการคุ รุสภา  (http://www.ksp.or.th)  
ได้จัดท ามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยกล่าวถึงสมรรถนะทางด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวตักรรมทางการศึกษาส าหรับครู ซึ่งอยู่ในมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพใน ด้านท่ี 8 นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาไว้ดงันี ้

1. สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวตักรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีดี 

2. สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 
3. สามารถแสวงหาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

(สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา (2549 อ้างถึงใน พิมพ์พนัธ์ 
เดชะคปุต์, 2551) ยงัได้กล่าวถึงสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมการศกึษา
ไว้ว่าเป็นความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

1. การเลือกใช้นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการเรียนรู้ 
2. การออกแบบและสร้างนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการเรียนรู้ 
3. การหาประสิทธิภาพและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จดัการเรียนรู้ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553) ได้ชีแ้จง

เก่ียวกบัสมรรถนะประจ าสายงานในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนไว้ใน สมรรถนะท่ี 
1 การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ ตวับง่ชีท่ี้ 4 การใช้และพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยี
เพ่ือการจดัการเรียนรู้ไว้ 3 รายพฤตกิรรม ดงันี ้

1. ใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกบัเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. สืบค้นข้อมลูผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
3. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือ/นวตักรรมท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ 

วสันต์ อติศพัท์ (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานแห่งชาติ
ทางเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับผลิตบัณฑิตทางการศึกษา โดยก าหนดไว้ 9 มาตรฐาน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

มาตรฐานท่ี 9 สมรรถนะทางเทคโนโลยีการศึกษาของบณัฑิตทางการศึกษา  ตวั
บง่ชีท่ี้สมรรถนะ 9.1 ด้านมโนคตทิางเทคโนโลยีการศกึษา 

http://www.ksp.or.th/
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1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
กายภาพและด้านพฤตกิรรม 

2. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการใช้เทคโนโลยีการศกึษาในวิชาชีพ 
3. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนยุทธศาสตร์การเรียนการสอนท่ี

สง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีเทคโนโลยีในการสนบัสนนุ 
ตวับง่ชีส้มรรถนะ 9.2 การใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีทางการศกึษา 

มีความสามารถในการใช้ส่ือโสตทศัน์และส่ือคอมพิวเตอร์เพ่ือสง่เสริมการ
เรียนรู้ 

ตวับ่งชีท่ี้สมรรถนะ 9.3 การออกแบบและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการ
ศกึษา 

มีความสามารถในการออกแบบและพฒันาส่ือเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือ
สง่เสริมการเรียนรู้ 

ตวับง่ชีท่ี้สมรรถนะ 9.4 การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
1. ใช้เทคโนโลยีในการสง่เสริมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
2. ประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความคิด

สร้างสรรค์ท่ีสงูขึน้ 
3. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีเทคโนโลยี

สนบัสนนุ 
ตวับง่ชีท่ี้สมรรถนะ 9.5 การสืบค้นและการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

มีความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมดุ 
ตวับง่ชีท่ี้สมรรถนะ 9.6 การประเมินส่ือและเทคโนโลยีในการน ามาใช้จดัการ

เรียนการสอน 
มีความสามารถในการประเมินประสิทธิภาพของส่ือและเทคโนโลยีท่ีใช้

ในการเรียนการสอน 
ตวับ่งชีท่ี้สมรรถนะ 9.7 การใช้เทคโนโลยีในการวดัและประเมินผลการเรียน

การสอน 
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน 
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ตวับ่งชีท่ี้สมรรถนะ 9.8 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

 
1. ใช้เทคโนโลยีในการพฒันาประสบการณ์วิชาชีพและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
2. ประยกุต์เทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางวิชาชีพ 
3. ใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและร่วมมือกบัครู ผู้ปกครองเพ่ือพฒันาการ

เรียนรู้ของนกัเรียน 
ตวับง่ชีท่ี้สมรรถนะ 9.9 สาระทางจริยธรรม กฎหมาย มนษุย์และสงัคม 

1. ตระหนกัถึงผลกระทบตอ่ผู้ เรียนและสงัคมในการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียนการสอน 

2. สอดแทรกสาระจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยี
ให้นกัเรียนได้ตระหนกั 

3. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
กิดานนัท์ มลิทอง (2548) กล่าวว่าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ส าหรับครูผู้สอน สามารถแบง่ได้ 3 ระดบั คือ 
1. ระดับต้น เป็นความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับครูทัง้หมด ได้แก่ ความรู้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารขัน้พืน้ฐาน โดยรวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
2. ระดบักลาง เป็นสิ่งท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับครูท่ีต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งจะท าให้ครูสามารถสร้างส่ือการเรียนการสอน โดยใช้
ความรู้และทกัษะระดบัสงูของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตวัอยา่งเชน่ 

2.1. สร้างเว็บเพจอยา่งง่ายโดยใช้โมเดลส าเร็จรูป 
2.2. สร้างเว็บเพจอยา่งง่ายโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
2.3. สร้างเว็บไซต์และอพัโหลดขึน้สูเ่คร่ืองบริการอินเทอร์เน็ต 

3. ระดับสูง เป็นสิ่ ง ท่ีครูผู้ สอนท่ีต้องการเป็นผู้ เช่ียวชาญ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารต้องมีความรู้ในเร่ืองตา่งๆ ได้แก่ 

3.1. การดแูลท านบุ ารุงคอมพิวเตอร์ 
3.2. การตดิตัง้เครือขา่ย 
3.3. การตดิตัง้เคร่ืองบริการอินเทอร์เน็ต 
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3.4. การพฒันาอินเทอร์เน็ตและสนบัสนนุการใช้งานของผู้สอนผา่นเครือขา่ย 
3.5. การปฏิรูปการศึกษาโดยให้ครูท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถบูรณาการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ากบัการเรียนการสอนได้   
Pernia (2008) ได้เสนอเพิ่มเติมเก่ียวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

อธิบายไว้เป็น 7 ด้านซึง่ประกอบด้วย 
1. การนิยาม (Define) คือ การมีความรู้และความเข้าใจพื น้ฐานเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. การเข้าถึง (Access) คือ การมีความรู้เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบค้นและเข้าถึง   ข้อมลูสารสนเทศ 
3. การจดัการ (Manage) คือ การสร้างและการจดัการหมวดหมูข้่อมลู 
4. การประเมิน (Evaluate) คือ การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเก่ียวกับ

สารสนเทศและส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. การบูรณาการ (Integrate) คือ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพ่ือ

บรูณาการในการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้ เรียน 
6. การสร้างสรรค์ (Create) คือ การใช้ความรู้และทักษะในการออกแบบ

สร้างสรรค์ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

7. การส่ือสาร (Communicate) คือ การใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคลหรือส่ือสารกบักลุม่ 

กฤษณวรรณ กิติผดงุ (2541) ได้เพิ่มเติมรายละเอียดของสมรรถภาพทางเทคโนโลยี
ของครูผู้สอนไว้วา่ ควรท่ีจะประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 

1. ด้านความรู้ 
1.1 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นอย่างดี เพ่ือใช้ในการ

ตดิตอ่ส่ือสารและแสวงหาความรู้ 
1.2 มีความรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์ 
1.3 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้ในงาน

ตา่งๆ 
1.4 มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้โปรแกรมท่ีจะน ามาช่วยในการอ านวย

ความสะดวกในการท างาน 
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1.5 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับซอฟแวร์ประเภทตา่งๆ ท่ีจะน ามาใช้ในการ
เรียนการสอน 

1.6 มีความรู้เก่ียวกับการบ ารุงรักษา การเลือกซือ้ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ การ
ปรับแก้ไขและการประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์ 

2. ด้านทกัษะ 
2.1 การอ่านหนังสือได้เร็วทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะเป็นหัวใจ

ส าคญัเน่ืองจากข้อมลูขา่วสารเกิดขึน้มากและรวดเร็ว 
2.2 ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ ต้องสามารถตดัสินได้วา่เร่ืองใดถกู 

เร่ืองใดผิดหรือควรเช่ือเร่ืองเหลา่นัน้มากน้อยเพียงใด ซึง่เป็นสิ่งท่ีต้องสะสมจากการอา่น 
2.3 ความสามารถในการสะสมข้อมูลสารสนเทศและการเลือกใช้ส่ือทาง

คอมพิวเตอร์ 
2.4 ความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
2.5 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์และ

การประยกุต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
2.6 ความสามารถในการพูดและการน าเสนอ ต้องเรียนรู้วิธีท่ีเหมาะสมมี

ล าดบัขัน้ตอนท่ีดีโน้มน้าวคนฟังได้ 
2.7 ความสามารถในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
2.8 มีความสามารถและทกัษะในการน าคอมพิวเตอร์ไปใช้สอนในเนือ้หาวิชา

ได้ 
2.9 มีความสามารถออกแบบการเรียนการสอนท่ีใช้กบัคอมพิวเตอร์ 
2.10 สามารถเลือกใช้ซอฟแวร์ได้อยา่งเหมาะสมและคุ้มคา่ 

3.ด้านเจตคต ิ
3.1 ความมัน่ใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 
3.2 สนใจท่ีจะเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
3.3 มีความพงึพอใจท่ีได้ท างานกบัคอมพิวเตอร์ 
3.4 สนใจตดิตามความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์อยูเ่สมอ 
3.5 มุง่มัน่ในการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน 
3.6 มีวินยัในตนเองและเคารพกฎเกณฑ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
3.7 มีความพยายามตอ่การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ขณะใช้คอมพิวเตอร์ 
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3.8 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
3.9 มีความต้องการสร้างส่ือการเรียนการสอนใหม่ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น

เคร่ืองมือ 
ณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ (2537) ได้ท าการศึกษาเร่ืองสมรรถภาพของนักเทคโนโลยี

การศกึษาในยคุเทคโนโลยีสารสนเทศได้กล่าวไว้เก่ียวกบัสมรรถภาพไว้ ดงันี ้
1. ด้านการบริหาร 

1.1 ด้านการบริหารองค์กร สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างเป็นระบบ มี
ความรู้เร่ืองเคร่ืองมือสมยัใหมแ่ละการบ ารุงรักษา ตลอดจนเปิดใจส าหรับสิ่งใหม ่

1.2 ด้านการบริหารบุคคล การจัดการอบรมภายในองค์กรให้บุคลากรมี
ความรู้ มีทศันคติท่ีดีในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลิกภาพดึงดดูความสนใจให้เพ่ือน
ร่วมงาน ศึกษาแหล่งผลิตบุคลากรท่ีจะเข้ามาปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.3 ด้านการบริหารโครงการสามารถวางแผนโครงการ ด าเนินโครงการ การ
ประเมินผลรวมทัง้สามารถเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมในแตล่ะโครงการ รวมถึงมีความเป็นผู้น าทัง้ใน
ด้านของการคดิริเร่ิมโครงการใหม่ๆ  

2. ด้านการออกแบบ 
2.1 ด้านการออกแบบส่ือการสอน มีความคดิรวบยอดตอ่เนือ้หาเพ่ือใช้ในการ

น าเสนอเป็นส่ือ โดยมีความรู้ด้านจิตวิทยา หลกัสตูร และระบบ เพ่ือใช้ในการออกแบบส่ือการสอน  
2.2 ด้านการออกแบบระบบการสอน มีความสามารถในการประสมประสาน

ทางด้านส่ือวิธีการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา สามารถวิเคราะห์คดัเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการออกแบบระบบการสอน รวมถึงการให้ค าแนะน า 

2.3 ด้านการออกแบบโครงการ สามารถออกแบบโครงการแปลกใหมแ่ละเป็น
ประโยชน์ตอ่หนว่ยงานโดยให้สอดคล้องตอ่สภาพปัญหาและเป็นท่ียอมรับของหนว่ยงานตลอดจน
ก าหนดของหลกัสตูรโครงการได้ 

3. ด้านการผลิต 
3.1 ด้านส่ือทัว่ๆ ไป มีความเข้าใจพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้

ในลกัษณะการประยกุต์ใช้และสามารถร่วมมือกบัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านได้ 
3.2 ด้านคอมพิวเตอร์ เข้าใจคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์รวมทัง้อุปกรณ์

ตา่งๆ ท่ีใช้ร่วมกบัคอมพิวเตอร์ 



  34 

3.3 ด้านวิทยุและโทรทศัน์ สามารถผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา
ได้ 

3.4 ด้านวีดิทัศน์และอุปกรณ์อ่ืนๆ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ตดิตอ่ส่ือสารหรือการส่ือสารทางไกลตลอดจนสามารถประยกุต์ใช้ร่วมงานกนัได้ 

4. ด้านการบริหาร 
4.1 ด้านการจัดเตรียมส่ือ ต้องมีระบบการจัดเตรียมส่ือเพ่ือใช้ ด้านการ

ให้บริการและคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เก็บข้อมลู 
4.2 ด้านจดัระบบส่ือ พัฒนาการจัดระบบส่ือ วางระเบียบ ข้อปฏิบตัิในการ

ให้บริการและ ใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมลู 
4.3 ด้านการบ ารุงซ่อมแซม จัดหาบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบ ารุง

ซอ่มแซมอปุกรณ์เทคโนโลยีสมยัใหมไ่ด้ 
4.4 ด้านการใช้ส่ือ ติดตามความเคล่ือนไหวเก่ียวกับส่ือการสอนจากแหล่งท่ี

ผลิต ตลอดจนจดัหาส่ือจากหนว่ยงานอ่ืนๆ 
4.5 ด้านการให้ความรู้เร่ืองส่ือ มีความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษา  

การส่ือสารและประสิทธิภาพในการน าเสนอข้อมลู 
4.6 ด้านการประเมิน สามารถออกแบบวิธีการประเมินส่ือและการใช้ส่ือ  

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประหยดังบประมานและบคุลากร 
5. ด้านการวิจยั 

5.1 ควรมีการวิจัยในหัวข้อท่ีสามารถน าไปใช้ในงานด้านเทคโนโลยีทาง
การศกึษา โดยเน้นการวิจยัท่ีเก่ียวข้องในวงการเทคโนโลยีการศกึษา 

นอกจากนี ้ศิริวรรณ จ าปาทอง (2541) ได้ท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวโน้ม ของ
สมรรถภาพของครูผู้ สอนคอมพิวเตอร์และจากแบบประเมินพบว่าสมรรถภาพของครูผู้ สอน
คอมพิวเตอร์ควรท่ีจะประกอบด้วย  

1. แนวโน้มท่ีเก่ียวกบัการออกแบบระบบการสอน 
1.1 สามารถพฒันาความรู้ด้านการออกแบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2 มีความรู้ในระบบการสอน 
1.3 สามารถประยกุต์ระบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลทางปฏิบตั ิ 
1.4 สามารถออกแบบระบบการสอนท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ให้

เหมาะสมกบัผู้ เรียน 
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1.5 สามารถระบุประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใช้กับระบบการ
สอน 

1.6 สามารถออกแบบระบบการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนให้แก้ปัญหาเป็น 
1.7 สามารถน าซอฟแวร์มาใช้ในการออกแบบส่ือการสอนได้เหมาะสม 

2. แนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบส่ือการสอน 
2.1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์อ่ืนๆ พฒันาส่ือการสอนได้ 
2.2 สามารถพฒันาส่ือการสอนโดยเฉพาะมลัตมีิเดียได้ 
2.3 สามารถออกแบบส่ือการสอนประกอบการเรียนการสอนของตนเองได้

เป็นอย่างดีสามารถออกแบบและพฒันาบทเรียนโดยบูรณาการเทคโนโลยีในสถานการณ์การสอน
แบบตา่งๆ 

2.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานตา่งๆ โดยเฉพาะการสอน 
2.6 สามารถออกแบบส่ือการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลางและมีสว่นร่วม 

3. แนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตส่ือการสอน 
3.1 สามารถสร้างส่ือพืน้ฐานได้ เชน่ ภาพถ่าย เขียนสคริป เป็นต้น 
3.2 สามารถสร้างส่ือการสอนด้วยตนเองได้ 
3.3 สามารถใช้ส่ือทางด้านอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอนได้ 
3.4 สามารถเลือกแหลง่ข้อมลูทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
3.5 มีความรู้และทกัษะในการผลิตส่ือการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ 
3.6 สามารถผลิตส่ือประเภทมลัตมีิเดียได้ 
3.7 สามารถแลกเปล่ียนส่ือการสอนผา่นระบบเครือขา่ยได้ 
3.8 สามารถผลิตส่ือการจ าลองแบบหรือสร้างโมเดลเพ่ือถ่ายทอดเนือ้หาวิชา

ตา่งๆ ได้ 
3.9 สามารถเพิ่มคณุคา่และคณุภาพของส่ือการสอน 
3.10 สามารถผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ได้ 

ซึ่งสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้ สอน ท่ีผู้ วิจัยได้สังเคราะห์จาก
นกัวิชาการและงานวิจยัมีรายละเอียด ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 สงัเคราะห์สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน 

นักวิชาการและ
งานวิจัย 

สมรรถนะ ICT ของครูผู้สอน 

ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ
พฤติกรรม/ 

ความสามารถ 

ใจทิพย์  

ณ สงขลา 

ความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกบัเทคโนโลยี 

 

ใช้คอมพิวเตอร์เป็น 

เคร่ืองมือหลกัใน การ

แสวงหาความรู้ 

- - บรูณาการ

เทคโนโลยี กบั

การเรียนการสอน 

ในชัน้เรียน สร้าง

บรรยากาศให้เกิด

การคิดวิเคราะห์ 

- ปรับปรุงตนเอง

เสมอ 

ดวงรัตน์ อาบใจ - คอมพวิเตอร์และ 

ระบบปฏิบตัิการ 

- เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

และการสือ่สาร 

- การใช้คอมพิวเตอร์ 

- การใช้ซอฟแวร์ 

- การใช้คอมในการ

สอน 

- เห็นประโยชน์ ใฝ่

เรียนรู้ 

- รับผิดชอบ 

- ไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิ 

- 

จนัทิมา 

แสงเลศิอทุยั 

- เนือ้หาสาระ 

เทคโนโลยี สารสนเทศ 

- ขา่วสาร ICT 

- การปฏิบตัิงานของ

ครู โดยใช้ความรู้

ความ ช านาญทาง

เทคโนโลยี 

- มีเจตคติทางบวก 

- เห็นคณุคา่ ประโยชน์ 

สนใจ ใสใ่จและมุง่มัน่ 

- 

Kablilan ความรู้ความเข้าใจ 

ด้านเทคโนโลยี 

ทกัษะด้านเทคโนโลยี - แรงจงูใจ/เจตคตใิน 

การปฏิบตัิงาน 

- ตระหนกัถงึความ 

ส าคญัของการใช้ 

เทคโนโลยี 

- การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

- การมี

ปฏิสมัพนัธ์กบั

ผู้อื่น 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

นักวิชาการและ
งานวิจัย 

สมรรถนะ ICT ของครูผู้สอน 

ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ
พฤติกรรม/ 

ความสามารถ 

Howland and 

Wedman,2004 

- การเข้าถงึข้อมลู

ความรู้ด้านสารสนเทศ 

- มีความรู้ในการ

ประเมินเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มีทกัษะในการ

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่ออ านวย

ความสะดวกในการ

สอน 

 - การน าความรู้

ไปพฒันา

ตนเองและ

ผลงาน 

- การพฒันา

นวตักรรม

การศกึษา 

 

จากตารางดงักลา่วท าให้ผู้วิจยัสามารถสงัเคราะห์ได้วา่ สมรรถนะด้านนวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาของครูผู้สอนท่ีผู้วิจยัสนใจท่ีจะน ามาใช้ในงานวิจยัครัง้นีค้วรท่ี
จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

องค์ประกอบท่ี 1 สามารถใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี  1) สามารถน าซอฟแวร์มาใช้ในการออกแบบส่ือการเรียนการสอนได้
อยา่งเหมาะสม 2) สามารถน าส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน   

องค์ประกอบท่ี 2 สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีดี 1) สามารถวิเคราะห์เนือ้หาท่ีน ามาใช้ในส่ือการเรียนการสอน 2) สามารถจัดวาง
องค์ประกอบของส่ือการเรียนการสอนได้ 3) สามารถออกแบบส่ือการสอนประกอบการเรียนการ
สอนของตนเองได้เป็นอยา่งดี   

องค์ประกอบท่ี 3 ความสามารถในการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 1) สามารถใช้ส่ือทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอนได้  
2) สามารถเลือกแหลง่ข้อมลูทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ จ าปาทอง (2541) และ ณัฐวุฒิ รัตนอรุณ 
(2537) และตรงกับมาตรฐานวิชาชีพครูในมาตรฐานท่ี 8 นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษาท่ีครุุสภาก าหนด  

การประเมินสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน 
การประเมินสมรรถนะของครูผู้สอนนัน้สามารถกระท าได้หลากหลายวิธี ซึง่ขึน้อยู่กบั

สภาพแวดล้อม วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ว่า มีความเหมาะสมจะน ารูปแบบการประเมินรูปแบบ
แบบใดมาใช้ในการวดัประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547), (รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม, 2548, น. 19-20) ดงันี ้

1. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบ (Test of Performance) เป็นรูปแบบของการ
ทดสอบท่ีมุ่งวัดความสามารถของบุคคลโดยให้แสดงพฤติกรรมตามเง่ือนไขท่ีก าหนด เช่น 
แบบทดสอบวัดความรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการปฏิบตัิงาน เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการ
ประเมินประเภทนีจ้ะมุง่วดัสมรรถนะท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ความสามารถเป็นหลกั 

2. การประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observation) เป็นการ
ประเมินโดยสงัเกตพฤติกรรมของผู้ ท่ีได้รับการประเมินในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งการประเมินด้วย
รูปแบบนีจ้ะมีเคร่ืองมือในการประเมินหลายรูปแบบคือ การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง การ
สมัภาษณ์ การใช้แบบประเมินหรือการประเมินด้วยวิธีการอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการประเมินโดยโดยการใช้
เคร่ืองมือหรือวิธีการหลากหลายชนิดผสมกัน เช่น การใช้การทดสอบ การสมัภาษณ์ร่วมกับการ
สงัเกตพฤตกิรรม การแสดงบทบาทสมมตุ ิการฝึกปฏิบตัใินกิจกรรม เป็นต้น 

3. การประเมินโดยการรายงานข้อมูลของตนเอง (Self Reports) ซึ่งการประเมิน
โดยให้ผู้ ท่ีได้รับการประเมินเป็นผู้ รายงานข้อมูลตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะของตน เช่น การใช้
แบบทดสอบบคุลิกภาพ การใช้แฟ้มผลงาน แบบสอบถาม แบบส ารวจความคิดเห็น แบบวดัเจตคต ิ
เป็นต้น  

วรวุฒิ มั่นสุขผล (2557) ได้กล่าวถึง รูปแบบการประเมินสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของครูผู้ สอนไว้ในงานวิจัย การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมออนไลน์ โดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมกันเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการออกแบบอีเลิ ร์นนิ่ งเพ่ือการเรียนการสอนของอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา โดยมีการชีแ้จงว่าสมรรถนะทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางด้านอีเลิร์นนิ่งท่ี
เหมาะสมวา่ควรประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ และ 2) ด้านทกัษะ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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1. สมรรถนะด้านความรู้ 
1.1 ด้านการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

1.1.1 มีความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์เป้าหมาย การสอน เนือ้หา/ทัง้
รายวิชา 

1.1.2 มีความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์วตัถปุระสงค์ทัว่ไปของการสอน 
1.1.3 มีความรู้ในการแบง่เนือ้หายอ่ย 
1.1.4 มีความรู้ในการจดัล าดบัความส าคญัเนือ้หา 
1.1.5 มีความรู้ในการวิเคราะห์พืน้ฐานความสามารถของผู้ เรียน 
1.1.6 มีความรู้เก่ียวกบัเก่ียวกบัการวิเคราะห์วิธีการสอน  
1.1.7 มีความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์ส่ือและกิจกรรมเหมาะสมกับการ

เรียนแบบ อีเลิร์นนิ่ง 
1.1.8 มีความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์เคร่ืองมือท่ีในการประเมินผล  เช่น 

การบ้าน แบบฝึกหดั แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหวา่งเรียน  
1.2 ด้านการออกแบบ ประกอบด้วย 

1.2.1 มีความรู้เก่ียวกับการออกแบบเนือ้หาการออกแบบบทน าของ
เนือ้หา 

1.2.2 มีความรู้ในการจดัล าดบัเนือ้หา 
1.2.3 มีความรู้เก่ียวกบัการออกแบบส่ือสารสอน การออกแบบหน้าจอ 
1.2.4 มีความรู้เก่ียวกบัการออกแบบส่วนควบคมุบทเรียน 
1.2.5 มีความรู้เก่ียวกบัการออกแบบระหวา่งบทเรียนกบัผู้ เรียน 
1.2.6 มีความรู้เก่ียวกบัการออกแบบวิธีประเมินผลพฤตกิรรมการเรียนรู้ 
1.2.7 มีความรู้เก่ียวกบัการออกแบบวิธีประเมินผลตามสภาพจริง  

1.3 ด้านการพฒันา ประกอบด้วย  
1.3.1 มีความรู้ในการพฒันาแผนการสอนอีเลิร์นนิ่ง 
1.3.2 มีความรู้ในการพฒันาเนือ้หาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง 
1.3.3 มีความรู้ในการเลือกใช้ส่ือในการสอนอีเลิร์นนิ่ง 
1.3.4 มีความรู้ในการพฒันากลยทุธ์การสอนอีเลิร์นนิ่ง 
1.3.5 มีความรู้เก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล      

1.4 ด้านการน าไปใช้ ประกอบด้วย 
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1.4.1 มีความรู้เก่ียวกบัการตดิตามผู้ เรียน 
1.4.2 มีความรู้เก่ียวกบัการตอบค าถามผู้ เรียน   

1.5 ด้านการประเมินผล ประกอบด้วย 
1.5.1 มีความรู้เก่ียวกบัการเลือกเคร่ืองมือและวิธีประเมินผลก่อนเรียน 
1.5.2 มีความรู้ในการเลือกเคร่ืองมือและวิธีประเมินผลระหวา่งเรียน 
1.5.3 มีความรู้ในการเลือกเคร่ืองมือและวิธีประเมินผลหลงัเรียน 

2. สมรรถนะด้านทกัษะ      
2.1 ด้านการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

2.1.1 มีทกัษะในการวิเคราะห์เปา้หมายการสอนเนือ้หาทัง้รายวิชา 
2.1.2 มีทกัษะในการวิเคราะห์วตัถปุระสงค์ทัว่ไปของการสอน 
2.1.3 มีทกัษะในการแบง่เนือ้หายอ่ย 
2.1.4 มีทกัษะในการจดัล าดบัความส าคญัเนือ้หา 
2.1.5 มีทกัษะในการวิเคราะห์พืน้ฐานความสามารถของผู้ เรียน 
2.1.6 มีทกัษะในการวิเคราะห์วิธีการสอน 
2.1.7 มีทกัษะในการวิเคราะห์ส่ือและกิจกรรมเหมาะสมกบัการเรียนแบบ

อีเลิร์นนิ่ง 
2.1.8 มีทกัษะในการวิเคราะห์เคร่ืองมือท่ีในการประเมินผล เชน่ การบ้าน 

แบบฝึกหดั แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหวา่งเรียน     
2.2 ด้านการออกแบบ ประกอบด้วย 

2.2.1 มีทกัษะในการออกแบบวตัถปุระสงค์ทัว่ไป 
2.2.2 มีทักษะในการออกแบบหน้าจอเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ส่ือ  
2.2.3 มีทักษะในการออกแบบส่วนควบคุมบทเรียนท่ีเหมาะสมกับการ

เรียน 
2.2.4 มีทกัษะในการออกแบบการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบทเรียนกบัผู้ เรียน 
2.2.5 มีทกัษะในการในขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน สร้างแรงจงูใจ 
2.2.6 ขัน้ทบทวนความรู้เดมิ 
2.2.7 ขัน้น าความรู้ไปใช้ 
2.2.8 มีทกัษะในการออกแบบวิธีประเมินผลพฤตกิรรมการเรียนรู้ 
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2.2.9 ออกแบบวิธีประเมินผลตามสภาพจริง     
2.3 ด้านการพฒันา ประกอบด้วย 

2.3.1 มีทกัษะในการพฒันาแผนการสอนอีเลิร์นนิ่ง 
2.3.2 มีทกัษะในการเลือกใช้ส่ือการสอน  
2.3.3 มีทกัษะการพฒันากลยทุธ์การสอนอีเลิร์นนิ่ง    

2.4 ด้านการประเมินผล ประกอบด้วย 
2.4.1 มีทกัษะในการเลือกเคร่ืองมือและวิธีประเมินผลก่อนเรียน 
2.4.2 มีทกัษะในการเลือกเคร่ืองมือและวิธีประเมินผลระหวา่งเรียน 
2.4.3 มีทกัษะในการเลือกเคร่ืองมือและวิธีประเมินผลหลงัเรียน 

จากการศกึษาการประเมินสมรรถนะครูผู้สอนทางเทคโนโลยีดงัท่ีกล่าวมานัน้ ผู้วิจยั
จงึสามารถสงัเคราะห์ได้ว่าการประเมินสมรรถนะครูผู้สอนทางเทคโนโลยีมีรูปแบบการประเมินอยู่
หลากหลายรูปแบบด้วยกัน ขึน้อยู่กับปัจจัยในหลายๆ ด้าน เช่น จุดมุ่งหมาย ลักษณะผู้ เรียน 
สภาพแวดล้อม เป็นต้น  ซึ่งในงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้เลือกท่ีจะท าการประเมินสมรรถนะด้านการ
ออกแบบและพัฒนาส่ือเทคโนโลยีการศึกษา โดยออกแบบและประเมินตามสภาพจ ริงจาก
องค์ประกอบของสมรรถนะด้านการออกแบบและพฒันาส่ือเทคโนโลยีการศกึษาท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ 
2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 สามารถใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวตักรรมเพ่ือให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี องค์ประกอบท่ี 2 สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ท่ีดี องค์ประกอบท่ี 3 ความสามารถในการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือ
สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

3. แนวคิด TPCK Model  
กรอบแนวคิด TPCK 

กรอบแนวคิด TPCK เป็นกรอบท่ีถกูคิดและพฒันาตอ่ยอดมาจากกรอบแนวคิด PCK 
ข อ ง  Shulman (1987) โด ย  Punya Mishra แ ล ะ  Matthew J. Koehler นั ก วิ ช า ก า ร จ า ก
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศอเมริกา เป็นผู้น าเสนอแนวคิดนีเ้ป็นครัง้แรกในวารสารวิชาการปี 
ค.ศ.2006 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าเสนอกรอบแนวคิดท่ีต่อยอดขึน้มาใหม่เเละน าไปใช้เป็นฐาน
คิดเพ่ือพฒันาความเป็นมืออาชีพส าหรับครูในการบรูณาการเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การปฏิบตัิงาน ซึ่งรูปแบบ TPCK หรือ TPACK ท่ีต้องการให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเพ่ือการบรูณาการ
ไอซีทีจะมีประสิทธิภาพได้นัน้ครูผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจเก่ียวกับ CK ความรู้ในเนือ้หาสาระ 
แนวคิด หลักการ รวมทัง้เจตคติท่ีดีของข้อมูลต่างๆ ท่ีจะเรียบเรียงพร้อมท่ีจะถ่ายทอดไปยัง



  42 

ผู้ เรียน  ประการท่ีสองคือ PK ความรู้ ความสามารถและทกัษะของการถ่ายทอดความรู้ด้านเนือ้หา 
รวมถึงการวดัผลประเมินผลในการจดัการเรียนการสอน ท่ีสามารถให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนือ้หานัน้ๆ ตามความเหมาะสมกบัวยัวฒุิ คณุวฒุิของผู้ เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีจะก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดของ ผู้ เรียน และสิ่งต่างๆ เหล่านัน้อาจเรียกได้ว่าวิธีการสอน เทคนิคการสอน
ต่างๆ ท่ีผู้ สอนจะน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนือ้หาและผู้  เรียนตามสภาพแวดล้อม การ
เรียนรู้และประการท่ีสาม คือ TK การท่ีครูผู้ สอนมีความรู้และสนใจท่ีจะน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศตา่งๆ ด้านการศกึษามาประยกุต์ใช้หรือน ามาเป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกตอ่การ
จดัการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกบัเนือ้หา ระดบัการศกึษาของผู้ เรียนและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การเรียนรู้ (TK) (ประหยดั จิระวรพงศ์, 2553),(นิวฒัน์ ศรีสวสัดิ,์ 2555, น. 24),(ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, 
2556) ดงัภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบแสดงกรอบแนวคิด TPACK  

ท่ีมา: (Koehler,M. And P. Mishra,2008) 

จากรูปภาพดังกล่าว  Mishra P. & Koehler M.J (2006) ได้ให้ค านิยามโดยแบ่ง
องค์ประกอบได้ 3 ลกัษณะดงันี ้

1. องค์ประกอบพืน้ฐานแบง่ออกได้เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
1.1 ความรู้ในเนือ้หา (Content Knowledge:CK) ตัวองค์ความรู้ในเนือ้หา

จ าเพาะสาขาวิชาท่ีจะต้องใช้ในการสอน ได้แก่  องค์ความรู้ท่ีเป็นข้อเท็จจริง แนวคิด หลักการ 
ทฤษฎี หลกัการ วิธีการด าเนินการ 
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1.2 ความรู้ในวิธีการสอน (Pedagogical Knowledge: PK ) กระบวนการใน
การจดัการเรียนการสอน วิธีท่ีใช้ในการปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการท่ีสามารถใช้ได้
ในชัน้เรียน ประสบการณ์และเทคนิควิธีการสอน รวมถึงการประเมินผลของผู้ เรียน 

1.3 ความ รู้ในเทคโน โลยี  (Technological Knowledge: TK) การน าเอา
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจดัการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีขัน้พืน้ฐานการใช้เทคโนโลยี
ขัน้สูง ความรู้ในระบบฮาร์ดแวร์ ความรู้ในระบบซอฟแวร์ ความรู้ในการสร้างและแก้ไขเอกสาร
ตา่งๆ และการน าความรู้ทางเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้เพ่ือผลิตส่ือการเรียนการสอน 

2. องค์ประกอบเชิงทวิบรูณาการ แบง่ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
2.1 ค ว า ม รู้ ใน วิ ธี ก า รส อ น จ า เพ า ะ เ นื ้อ ห า  (PedagogicalContent 

Knowledge: PCK ) ความรู้ท่ีมีลกัษณะเช่ือมโยงกบัวิธีการสอนหรือเช่ือมโยงความรู้ซึ่งกันและกัน
ในเนือ้หาและวิธีการสอน เทคนิคเชิงกลยุทธ์ของการสอนท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการสอน
เนือ้หา วิธีการหรือสาเหตท่ีุสามารถอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ เรียนในการจดัการเรียนการสอน 

2.2 ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร ใ ช้ เท ค โน โล ยี เ พ่ื อ ก า ร ส อ น ( Technological 
PedagogicalKnowledge: TPK ) ความรู้ท่ีมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน
ระหว่างความรู้ในวิธีการสอนและความรู้ในเทคโนโลยี การใช้อปุกรณ์หรือโปรแกรมทางเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถเลือกใช้เค ร่ืองมือทางเทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมกับวิธีการสอนนัน้ๆ ความสามารถในการประยุกต์วิธีการสอนให้เหมาะกับการใช้
เคร่ืองมือเทคโนโลยี 

2.3 ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเนือ้หา (TechnologicalContent 
Knowledge: TCK ) ความรู้ท่ีมีลักษณะการเป็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงซึ่ งกันและกันระหว่าง
ความรู้ในเนือ้หาและความรู้ในเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีแสดงความรู้โดยให้อยู่ในรูปแบบหรือ
ลกัษณะท่ีเหมาะสมตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน 

3. องค์ประกอบเชิงพหบุรูณาการ 
ความรู้ในวิธีการสอนจ าเพาะเนือ้หาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Technological 

Pedagogical Content Knowledge: TPCK หรือ TPACK) ความรู้ท่ีมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์
เช่ือมโยงซึง่กนัและกนัระหวา่งความรู้ในเนือ้หา ความรู้ในวิธีการสอนและความรู้ในเทคโนโลยี การ
สร้างเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียน
การสอนและช่วยให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในเนือ้หา การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นเทคนิค
วิธีการในการจัดการเรียนการสอนในเนือ้หานัน้ๆ การใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีไปช่วยอ านวย
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ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างแนวปฏิบตักิารสอนท่ีอยู่บนพืน้
ฐานความรู้ท่ีมีอยูเ่ดมิของผู้ เรียนและสอดคล้องเป็นไปตามทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ 

นอกจากนี  ้Engida (2011) ได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการพัฒนาปิรามิดจาก
กรอบแนวคิด ICT-enhanced Teacher Development (ICTeTD) โดยปิรามิดจะเป็นการรวม 4 
ขัน้ตอนของการบูรณาการไอซีที (TPCK) ท่ีมีแนวความคิดเป็น ปิรามิด 3 มิติท่ีมีฐานเป็นเนือ้หา
ลกัษณะเป็นฐานรูปกรวยกลม แล้วบริบททัง้ 3 ด้าน มีการท าเคร่ืองหมายโยงเข้าหากนัโดยมียอด
สงูสดุเป็นในสว่นของ TPCK นอกจากนีปิ้รามิดดงักลา่วยงัมีองค์ประกอบภายในอีก 4 ขัน้ คือ 

1. Emerging เป็นขัน้ตอนการพฒันาท าให้เกิดรูปแบบใหม่ 
2.  Applying เป็นขัน้ตอนท่ีน ารูแบบท่ีเราพฒันาขึน้มาแล้วไปใช้  
3. Infusing เป็นขัน้ตอนท่ีต่อยอดจากการน าไปใช้โดยมีการผสมผสานเอา

เทคนิควิธีการตา่งๆ มาประยกุต์ใช้ 
4. Transforming เป็นขัน้ตอนท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียน

การสอนให้เป็น TPCK Model  
ซึ่งมีการชีแ้จงเพิ่มเติมถึงความส าคญัไว้ว่า การจัดเรียนการสอนของครูควรท่ีจะมี

สมรรถนะท่ีตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน หรือ การน า TPCK model มาประยุกต์ใช้นั่นเอง และได้มี
การอธิบายเพิ่มเตมิอีกวา่ครูจะสร้างสรรค์การจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นัน้ ครู
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกมากขึน้ทัง้ในส่วนของเนือ้หาท่ีจะสอน กระบวนการหรือวิธีการ
จดัการเรียนการสอนและบริบทของโรงเรียนหรือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้วย  

Jodi Pilgrim and Elda Martinez (2015) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมไว้เก่ียวกับความรู้ท่ี
ครูผู้ สอนและผู้ เรียนจะได้รับหลังจากการด าเนินการศึกษาวิจัยในเร่ืองของเว็บความรู้และ      
การบรูณาการเทคโนโลยีไปสู ่TPACK ท่ีมุง่เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางไว้ ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดง TPACK ท่ีมีนกัเรียนเป็นศนูย์กลางส าหรับการจดัการเรียนการสอนผ่าน Web-
based 

Knowledge 
Web Literacy 

Skill Used 
Teacher knowledge Student Knowledge 

TK 

Technology  

Knowledge 

ท่ีอยู่ 

ช่องทางส่ือสาร 

ความ รู้เก่ียวกับ เทคโนโล ยีจากการ

ท างานร่วมกบัเคร่ืองมือและทรัพยากรท่ี

สามารถน าไปใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อีกทัง้ยังสามารถน าไปแก้ปัญหาหรือ

อุปสรรคต่างๆ ได้ และสามารถน าไป

ปรับข้อมูลให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง

ตา่งๆ ได้อย่างตอ่เน่ือง 

ความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการค้นหาข้อมูล

ในสภาพ- 

แวดล้อมออนไลน์ ความรู้เก่ียวกบัเวบ็ ส่งเสริม

ทักษะการใช้ เทคโนโล ยี  ความ รู้ เพิ่ ม เติม

เก่ี ย วกับ การใช้ เค ร่ือ งมื อ เทค โน โล ยี ใน

โปรแกรมตา่งๆ และเปิดโอกาสในช่องทางการ

ตดิตอ่ส่ือสารให้กบันกัเรียน 

PK 

Pedagogy  

Knowledge 

การจดัระเบียบ 

ความร่วมมือ 

ช่องทางส่ือสาร 

ครูมีความรู้ลึกซึง้เก่ียวกับกระบวนการ

หรือการปฏิบัติและวิธีการจัดการเรียน

ก า ร ส อ น  ร ว ม ถึ ง ก า ร ก า ห น ด

วัตถุประสงค์  จุดมุ่ งหมาย รูปแบบ

ความรู้ท่ีน าไปใช้กับวิธีการจัดการเรียน

การสอน การวางแผนและการประเมิน

นกัเรียน 

นกัเรียนได้ทราบถึงความหมายของวิธีการใน

การเลือกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

รวมถึงส่ือสารความต้องการของการจัดการ

เรียนการสอน ความสามารถในทกัษะการใช้

เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การท าความ

เข้าใจการเรียนรู้ของพวกเขาด้วยกระบวนการ

เรียนรู้ผ่านเวบ็ไซต์ 

CK 

Content  

Knowledge 

การประเมินผล 

การสงัเคราะห์ 

ความร่วมมือ 

ช่องทางส่ือสาร 

ความรู้เก่ียวกับเนือ้หา การเรียนการ

สอนในหลักสูตรต่างๆ รวมถึงความรู้

เก่ียวกับทฤษฎี ความคิด กรอบของ

องค์กรและความรู้ในส่วนของหลักฐาน

เอกสารต่างๆ ท่ีสามารถน ามาพัฒนา

ความรู้ดงักล่าวได้ 

นักเรียนได้ความรู้ท่ีสืบค้นมาจากการค้นหา

ออนไลน์ ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง

ความรู้นี ใ้ห้รากฐานในการพัฒนาความรู้

พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งความรู้ท่ีได้มาจากการ

สืบค้นออนไลน์อาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

นัน้นักเรียนต้องสามารถประเมินเนือ้หาตาม

ความ เหมาะสมได้  รายละเอียด ในการ

ตรวจสอบอาจมาจากแหล่งความรู้ท่ีน่าเช่ือถือ

และการสงัเคราะห์ท่ีแตกตา่งกนัไป 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

Knowledge 
Web Literacy 

Skill Used 
Teacher knowledge Student Knowledge 

PCK 

Pedagogical  

Content  

Knowledge 

การประเมินผล ความรู้เก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีมีใช้

ในหลกัสูตร สามารถหาเทคนิควิธีการท่ี

หลากหลายมาปรับใช้ การเลือกใช้วสัดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการเรียนการ

สอน รวมถึงการประเมินผลในรูปแบบ

ต่างๆ  เช่นเง่ือนไขท่ีส่งเสริมการเรียนรู้

และเช่ือมโยงในกระบวนการประเมินผล

หลกัสตูรและการเรียนการสอน 

นกัเรียนได้เรียนรู้เนือ้หาของการเรียนการสอน

จากแหล่งข้อมลูออนไลน์ ในรูปแบบของข้อมลู

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีพิมพ์ท่ีสามรถโต้ตอบกันได้

ทัน ที  ช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมกับเนื อ้หา 

รวมถึงนักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ ท่ี เป็นผู้ ร่วมออกแบบ

มากกว่าเป็นผู้ รับ อีกทัง้ยังเป็นการช่วยให้

ครูผู้ สอนในการประเมินสิ่งท่ีนักเรียนเรียนรู้

และวิธีการเรียนรู้ของนกัเรียนในรูปแบบต่างๆ 

ท่ีมีความเช่ือมโยงกนั 

TCK 

Technological  

Content  

Knowledge 

ท่ีอยู่ 

การประเมินผล 

การสงัเคราะห์ 

ความร่วมมือ 

ช่องทางส่ือสาร 

ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและ

อิทธิพลท่ีมีต่อเนือ้หา ความสามารถใน

ก า ร เป ล่ี ย น แป ล ง  ป รับ ป รุ ง  โด ย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเนือ้หาของ

หลักสูต ร ท่ีก าหนด ซึ่ ง เทคโนโล ยี ท่ี

เหมาะสมนัน้ขึ น้อยู่ กับหัวเร่ืองและ

วัตถุป ระสงค์ รวมถึ งวิ ธี การในการ

น าเสนอเนือ้หาลกัษณะตา่งๆ ด้วย 

นกัเรียนได้ความรู้ความเข้าใจของเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมในรูปแบบเฉพาะ (รูปแบบออนไลน์) 

ท่ีได้รับจากหัวข้อและวัตถุประสงค์ท่ีต่างกัน 

เช่ น  ค้ อนและไขควงเป็ น เค ร่ือ ง มื อช่ า ง

เหมือนกนั แต่ใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีต่างกนั ซึง่

ความหลากหลายของเคร่ืองมือจะโดยเฉพาะ

แบบออนไลน์จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือมี

การส่ือสารท่ีถูกต้อง นกัเรียนท่ีแสดงให้เห็นถึง 

TCK ท่ีดี  จะมีความเข้าใจข้อมูลท่ีต่อเน่ือง

รวมถึงวัตถุประสงค์ ท่ีแตกต่างกันของส่ือ

ออนไลน์ เช่น บล็อก บทความ และเว็บไซต์ 

นอกจากนีน้กัเรียนจะรับรู้ได้ว่าข้อมลูเหล่านัน้

ถูกต้องหรือไม่ส าหรับวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ซึ่ง

จะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในการเข้าถึง

ข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

Knowledge 
Web Literacy 

Skill Used 
Teacher knowledge Student Knowledge 

TPK 
Technological  

Pedagogical  

Knowledge 

ท่ีอยู่ 

การประเมินผล

การสงัเคราะห์ 

ความร่วมมือ 

ช่องทางส่ือสาร 

ความเข้าใจในการเรียนการสอนและ

วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถ

เปล่ียน 

แปลงไป  เม่ือค านึ งถึ ง เทคโนโล ยี ท่ี

น ามาใช้ให้เข้ากับเทคนิควิธีการ รวมถึง

รับรู้ในข้อจ ากดัต่างๆ ของเคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยี ท าให้การออกแบบการเรียน

การสอนสามารถท าได้เหมาะสมและ

พฒันาได้ตอบสนองตอ่กลยทุธ์ 

นกัเรียนมีความเข้าใจในวิธีการเรียนการสอน

และการเลือกใช้เทคโนโลยี รูปแบบต่างๆ 

สะท้อนให้เห็นถึงทางเลือกท่ีนักเรียนจะน า

เทคโนโลยีมาใช้ การเรียนการสอนผ่านเวบ็จะ

ช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลท่ีหลากหลาย แต่

อย่างไรก็ตามครูท่ีคอยสนับสนุนทักษะการ

เรียนรู้ผ่านเว็บถือเป็นสิ่ งส าคัญ ท่ีจะน าไป

ส่ือสารกับนักเรียน ท าให้นักเรียนทราบถึง

วธีิการเลือกเทคโนโลยีได้ตามความเหมาะสม  

TPACK ท่ีอยู่ 

การประเมินผล 

การสงัเคราะห์ 

ความร่วมมือ 

ช่องทางส่ือสาร 

ครูผู้ สอนจะมีความเช่ียวชาญในการ

จัดการเรียน รู้ ด้ วย เทค โน โล ยี  โดย

TPACK จะมีความแตกต่างกันของ

ความรู้ทัง้ 3 แนวคิด ซึง่ TPACK จะเป็น

พืน้ฐานของการจดัการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ การเลือกใช้เทคโนโลยีมี

ความจ าเป็นท่ีครูผู้สอนจะต้องเข้าใจใน

การเลือกใช้ เลือกเทคนิควิธีการสอนท่ี

เหมาะสมต่อ เทคโนโล ยี ท่ี เลื อกใช้  

วิธีการสร้างสรรค์เนือ้หาในการน าไปใช้

ในการเรียนการสอน ซึง่สิ่งต่างๆ เหล่านี ้

ท าให้ความรู้ในเร่ืองท่ียากกลายเป็น

เร่ืองที่ง่ายตอ่การเรียนรู้และวธีิการโดยมี

เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเคร่ืองมือคอย

เพิ่ ม เติมและแก้ไขปัญหาท่ีนักเรียน

เผชิญ นอกจากนีก้ารน าเทคโนโลยีมาใช้

ยังเป็นการต่อยอดพัฒนาความรู้เดิม

ของนกัเรียนได้อีกด้วย 

นัก เรียนเป็นศูน ย์กลางของ TPACK เป็น

พืน้ฐานของการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

เทคโนโลยีจ าเป็นต้องใช้ความเข้าใจในเนือ้หา

และวัตถุประสงค์รวมถึงการพิจารณาการ

เรียนการสอน ท่ีน าเทคโนโลยีไปประยกุต์ใช้ให้

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้  

ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ีพวกเขาเป็นผู้ ก าหนดและครูเป็นผู้

อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน  

 



  48 

จากข้อมูลเก่ียวกับ TPCK Model ท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้ ผู้ วิจยัสามารถสงัเคราะห์ได้
ว่า TPCK Model เป็นแนวคิดท่ีต่อยอดมาจาก PCK โดยการเพิ่ม T หรือเทคโนโลยีเข้าไป ซึ่งถือ
เป็นรูปแบบของการบรูณาการเทคโนโลยีกบัการจดัการเรียนการสอนเข้าด้วยกนั ท าให้เทคโนโลยีมี
ความส าคญัในการจดัการเรียนการสอนมากขึน้ ทัง้นีก็้เพราะเทคโนโลยีจะช่วยให้การจดัการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพได้มากขึน้ ครูผู้ สอนและผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์กันมากขึน้ ผู้ เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจ ากดัทัง้เวลาและสถานท่ี นอกจากนี ้TPCK Model ยงัสามารถน าไปใช้เป็น
ฐานคิดเพ่ือพัฒนาครูในส่วนของการน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึง่รายละเอียดของ TPCK Model สามารถอธิบายได้จาก ดงัตาราง 4 

ตาราง 4 สงัเคราะห์ TPCK Model  

ขอบเขตการพัฒนาครูผู้สอนตามแนวคดิTPCK 
Model 

ขอบเขตการพัฒนาที่ ผู้วิจัยสังเคราะห์ 

CK  (Content  Knowledge) ความรู้ในเนือ้หาวิชาทีต่นเองมีความช านาญ, เนือ้หาวิชา

ที่ใช้ในชดุฝึกอบรม เช่น การสบืค้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู

บนเว็บไซต์, กฎหมายและจรรยาบรรณ เป็นต้น 

PK (Pedagogical  Knowledge) ความรู้ในเร่ืองของทฤษฎีและเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ 

ซึง่เป็นความรู้ที่ผู้ ฝึกอบรมมีอยูแ่ล้วและได้เรียนรู้เพิม่เตมิ

จากกิจกรรมของชดุฝึกอบรม 

TK (Technological  Knowledge) ความรู้ในเร่ืองของเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ตา่งๆ ท่ี

สามารถน ามาใช้ในการสร้างสือ่การเรียนการสอน เช่น

แอพพลเิคชัน่, โปรแกรมหรือซอฟแวร์ เป็นต้น 

PCK  (Pedagogical  Content  Knowledge) มีความรู้ความสามารถในการน าทฤษฎีและเทคนคิใน

การจดัการเรียนรู้ มาประยกุต์ใช้ในเนือ้หาวชิาทีต่นเอง

เช่ียวชาญ เพื่อน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้

อยา่งเหมาะสม 

TPK  (Technological  Pedagogical 

Knowledge) 

มีความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์

ตา่งๆมาประยกุต์ใช้ในการสร้างสือ่การเรียนการสอนให้

สอดคล้องกบัทฤษฎีและเทคนคิในการจดัการเรียนรู้  
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ขอบเขตการพัฒนาครูผู้สอนตามแนวคดิTPCK 
Model 

ขอบเขตการพัฒนาที่ ผู้วิจัยสังเคราะห์ 

TCK  (Technological  Content  Knowledge) มีความรู้ความสามารถในการน าเนือ้หาวชิาทีต่นเองมี

ความเช่ียวชาญไปประยกุต์ใช้ในสือ่การเรียนการสอน

ที่สร้างขึน้ได้ เช่น การน าเนือ้หาวชิาไปใช้ในแอปพลเิค

ชนัเกมการศกึษา 

TPCK  (Technological  Pedagogical Content 

Knowledge) 

มีความรู้ความสามารถในการน าเนือ้หาวชิาทีต่นเองมี

ความเช่ียวชาญไปประยกุต์ใช้ในสือ่การเรียนการสอน

ที่สร้างขึน้ได้อยา่งเหมาะสมและสามารถน าสือ่การ

เรียนการสอนท่ีสร้างขึน้ไปประยกุต์ใช้ในการจดัการ

เรียนการสอนให้สอดคล้องกบัทฤษฎีและเทคนิคใน

การจดัการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมและชุดการฝึกอบรม 

วาสนา สงัข์พุ่ม (2550) ได้ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง การฝึกอบรมบนเว็บ เร่ืองเทคนิค
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา โดยมีวตัถปุระสงค์ของ
การวิจยัเพ่ือ 1) สร้างและหาคณุภาพของเว็บฝึกอบรม เร่ือง เทคนิคการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอน 2) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม 3) ประเมินทกัษะ
ปฏิบตัิจากการฝึกอบรมผ่านเว็บ 4) ศกึษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอ่การฝึกอบรม ซึ่งผลของการ
วิจยัสรุปได้ดงันี ้1) คณุภาพของการฝึกอบรมเร่ืองเทคนิคการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผู้ เช่ียวชาญได้ประเมินคุณภาพอยู่ในระดบัดี 2) คะแนนทดสอบหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนการฝึกอบรม อยา่งมีนยัทางสถิตริะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ 3) ผลการ
ประเมินทกัษะปฏิบตัิของผู้ ฝึกอบรมอยู่ในระดบัดี 4) ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอ่การฝึกอบรมบน
เวบ็ เร่ือง เทคนิคการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดบัมาก 

สุคนธนา จารุเพ็ง (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เร่ือง 
การสร้างวิดีโอคลิปประกอบการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โดยมี
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วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเว็บฝึกอบรม 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิจากการฝึกอบรมของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม เร่ืองการสร้างวิดีโอคลิปประกอบการเรียนรู้ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
เว็บฝึกอบรม เร่ือง การสร้างวิดีโอคลิปประกอบการเรียนรู้ 4) เปรียบเทียบคะแนนทกัษะปฏิบตัขิอง
นกัศึกษาวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีท่ีใช้กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งผลของการวิจยัสรุปได้ดงันี ้ 
1) เว็บการฝึกอบรม เร่ืองการสร้างวิดีโอประกอบการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และ
มีประสิทธิภาพ 81.09/80.33 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 2) นกัศึกษาท่ีเข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเว็บ
ฝึกอบรม มีผลสัมฤทธ์ิหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 3) ความคิดเห็นของนกัศกึษาวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีท่ีมีตอ่เว็บฝึกอบรม พบว่า 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 4) ผลการวดัทกัษะปฏิบตัิของนกัศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชะนี สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 

มิ่งขวญั ภาคสัญไชย (2555) ได้ท าการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนกัศกึษาปริญญาตรี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ1.วิเคราะห์ความต้องการ
จ าเป็นในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 2.เพ่ือพฒันาแบบประเมินการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาปริญญาตรี 3.เพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรมในการพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ
นกัศึกษาปริญญาตรี โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็น นักศึกษาปริญญาตรีจ านวน 44 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 22 คน กลุ่มควบคุม 22 คน และมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกอบรมและแบบ
ประเมินการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้มีวิธีด าเนินการวิจยัแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน คือ 
1.การประเมินความจ าเป็น เป็นขัน้ตอนในการสร้างและน าแบบสอบถามไปสอบถามความ
ต้องการ เพ่ือให้เห็นสภาพความเป็นจริงหรือสภาพท่ีควรจะเป็น  2.การสร้างและพัฒนาแบบ
ประเมิน เป็นขัน้ตอนในการสร้างแบบประเมินท่ีจะน ามาใช้ซึ่งผู้ วิจยัได้เลือกใช้แบบประเมินแบบ 
Rubric ก าหนดเกณฑ์ 3 ระดบั 3.การพฒันาชุดฝึกอบรมในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจยัได้
ท าการสร้างโดยมีขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน คือ 1)ก าหนดวตัถปุระสงค์ 2)ก าหนดหมวดหมู่ หน่วยย่อย 3)
ก าหนดวัตถุประสงค์หน่วยย่อย 4)ก าหนดเนือ้หาสาระและกิจกรรมในแต่ละตอน 5)จดัท าชุดฝึก
อบรม ฉบบัร่าง ซึ่งชดุฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนกัศกึษาปริญญาตรีจะ
ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ 29 ชั่วโมง โดยเน้นกิจกรรมท่ีมีความสนุกสนาน ได้ท ากิจกรรม
กลุ่ม ไม่เน้นว่าถูกหรือผิดแต่เน้นในการสร้างสรรค์และแสดงความคิดได้อย่างอิสระ เน้นการระดม
สมองและแลกเปล่ียนความคิดใหม่ๆร่วมกัน ซึ่งผลการการวิจยัสรุปได้ดงันี ้ผลของชุดฝึกอบรมท่ี
สร้างขึน้ กลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุมีคะแนนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั0.01 นอกจะนี ้
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ผลหลังการใช้ชุดฝึกอบรมยังเพิ่มขึน้กว่าก่อนใช้ชุดฝึกอบรม แสดงว่าชุดฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้มี
ประโยชน์กบัผู้ เข้ารับการอบรม เน่ืองมาจากมีกระบวนการท่ีดีท าให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็น
ระบบ 

วรวุฒิ มัน่สุขผล (2557) ได้ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการฝึกอบรม
ออนไลน์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมกันเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการออกแบบ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ  
1) เพ่ือศกึษาสมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิ่งเพ่ือการเรียนการสอนของอาจารย์ระดบัอดุมศึกษา 
2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบร่วมกันเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการ
ออกแบบอีเลิร์นนิ่งเพ่ือการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 3) เพ่ือศึกษาผลการใช้
รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบร่วมกัน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการออกแบบ          
อีเลิร์นนิ่งเพ่ือการเรียนการสอนของอาจารย์ระดบัอดุมศกึษา ซึ่งวิธีการด าเนินการวิจยัมี 4 ขัน้ตอน 
คือ 1) ศึกษาสมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิ่งเพ่ือการเรียนการสอนของอาจารย์ระดบัอดุมศกึษา  
2) สร้างรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบร่วมกนัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการออกแบบ
อีเลิร์นนิ่งเพ่ือการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 3) ทดลองใช้รูปแบบฝึกอบรม
ออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบร่วมกันเพ่ือพฒันาสมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิ่งเพ่ือการเรียนการ
สอนของอาจารย์ระดบัอดุมศกึษา 4) รับรองและน าเสนอรูปแบบฝึกอบรม ออนไลน์โดยการเรียนรู้
แบบร่วมกันเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิ่งเพ่ือการเรียนการสอนของอาจารย์
ระดบัอุดมศึกษา ผลของการศึกษาวิจยัครัง้นีพ้บว่า 1) สมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิ่งเพ่ือการ
เรียนการสอนของอาจารย์ระดบัอุดมศึกษาท่ีจ าเป็นและเหมาะสมประกอบด้วย ด้านความรู้ 25  
ตวับง่ชี ้และด้านทกัษะ 23 ตวับง่ชี ้2) รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบร่วมกนัเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิ่งเพ่ือการเรียนการสอนของอาจารย์ระดบัอุดมศึกษามี 8 
องค์ประกอบ คือ 1) วตัถุประสงค์การฝึกอบรม 2) บทบาทของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 3) บทบาท
ของผู้ด าเนินการฝึกอบรม 4) หลกัสูตรและเนือ้หาการฝึกอบรม 5) วิธีการฝึกอบรม 6) ส่ือและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 7) กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั และ 8) การประเมินผลรูปแบบ
การฝึกอบรมประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนหลกั และ 8 ขัน้ตอนย่อย คือ 1. ขัน้ก่อนฝึกอบรมออนไลน์  
(1) ปฐมนิเทศ (2) แบ่งกลุ่ม (3) ประเมินผลก่อนฝึกอบรม 2. ขัน้ฝึกอบรมออนไลน์ (4) ขัน้น า  
(5) ขัน้ศึกษาบทเรียน (6) ขัน้ เรียน รู้ร่วมกัน  (7) ขัน้ประเมิน   3. ขัน้ประเมินผลออนไลน์  
(8) ประเมินผลหลงัฝึกอบรม 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมกันท่ีพัฒนาขึน้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อน

ฝึกอบรม คะแนนทกัษะการเขียนแผนการสอนอีเลิร์นนิ่งมีคะแนนเฉล่ีย (x̅  = 35.81) ผ่านเกณฑ์
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การฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรู้ร่วมกันในระดบัมากและมีความพึง
พอใจกบัรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบร่วมกนัในระดบัมาก 

พัชรี ศิริมาก (2559) ได้พัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างการท างานเป็นทีมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ านวน 30 คน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยด าเนินการวิจยั 4 ขัน้ตอน คือ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
พืน้ฐาน การสร้างชุดฝึกอบรมและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล จากนัน้
วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ซึ่งในขัน้ของการพัฒนาชุดฝึกอบรมนัน้ ประกอบด้วย ขัน้ท่ี 1 
วิเคราะห์เนือ้หาโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพืน้ฐาน ขัน้ท่ี 2 วางแผนการจดักิจกรรม
ฝึกอบรม จดัท าแผนในแตล่ะหน่วย ขัน้ท่ี 3 ผลิตชดุฝึกอบรมและส่ือประกอบกิจกรรมฝึกอบรม ให้
สอดคล้องกับผู้ เรียน ได้แก่ แนวทางการฝึกอบรม แผนการจัดกิจกรรมแต่ละหน่วย คู่มือชุดฝึก
อบรมพร้อมส่ือ เอกสารความรู้ส าหรับผู้ เข้ารับอบรม แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการท างาน
เป็นทีม และ แบบประเมินทกัษะการท างานเป็นทีม ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบคณุภาพของชดุฝึกอบรม ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้ ประกอบด้วย 5 หน่วยฝึกอบรม คือ ภาวะผู้น ามนุษย์
สมัพันธ์ การส่ือสาร การตดัสินใจ และการจดัการความขดัแย้ง โดยแต่ละหน่วยการฝึกอบรมใช้
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ 4 ขัน้ตอนคือ ลงมือท า น ามาสะท้อนกลบั ปรับความคิดใหม ่
และประยกุต์ใช้ตามสถานการณ์ ผลการตรวจสอบคณุภาพชดุฝึกอบรมพบวา่ ชดุฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้มากท่ีสุด นอกจากนีห้ลังการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมพบว่า อาสาสมัคร
สาธารณะสุขประจ าหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการท างานเป็นทีมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมและชุดการฝึกอบรม 
ผู้วิจยัจึงสามารถสรุปได้ว่า การพฒันาชดุการฝึกอบรมควรด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพราะจะท า
ให้ชดุการฝึกอบรมมีคณุภาพ ผู้วิจยัจงึใช้กระบวนการในการสร้างชดุการฝึกอบรม โดยมีขัน้ตอนคือ 
1. ก าหนดเปา้หมาย เป็นขัน้ตอนการก าหนดเป้าประสงค์ของชดุการฝึกอบรมว่าต้องการมุ่งเน้นท่ี
จะส่งเสริมหรือพฒันาในเร่ืองใด 2. ออกแบบ เป็นขัน้ตอนในการออกแบบชุดฝึกอบรม ทัง้ในเร่ือง
ของเนือ้หาให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย และในเร่ืองของส่ือหรือกิจกรรมท่ีจะน ามาใช้ในชดุกิจกรรม  
3. ด าเนินการ เป็นขัน้ตอนในการผลิตชดุฝึกอบรมและน าไปตรวจสอบคณุภาพ 4. ประเมินผล เป็น
ขัน้ตอนในการวดัคณุภาพของชดุฝึกอบรม 
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งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

ธนานนัต์ ดียิ่ง (2556) ได้ท าการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษา ขัน้พืน้ฐานด้านการวัดและการประเมินผลในชัน้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พฒันาและศกึษาผลของโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานด้านการวดั
และการประเมินผลในชัน้เรียน โดยมีขัน้ตอนการวิจัยและพัฒนา 4 ขัน้ตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูล
พืน้ฐาน ความต้องการในการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครู  2) การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม 3) ทดลองใช้และนิเทศติดตามผล 4) ปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือให้เป็นโปรแกรมฉบับ
สมบรูณ์ ซึง่ผลของการวิจยัในครัง้นีพ้บวา่ ผลการประเมินสมรรถนะด้านความรู้เก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผล ครูท่ีเข้าร่วมการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 ผลการประเมินสมรรถนะ
ด้านการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลอยู่ในระดบัดี และผลการประเมินตนเองของ
ครูด้านสมรรถนะด้านความสามารถในการวดัและประเมินผลในชัน้เรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และ
สามารถสรุปได้วา่โปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานด้านการวดัและการ
ประเมินผลในชัน้เรียนเป็นโปรแกรมท่ีดีเพราะโปรแกรมได้รับการพัฒนาตามขัน้ตอนของ
กระบวนการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพฒันาผู้ เรียน
ได้ จึงท าให้ผู้ เข้าฝึกอบรมการพัฒนาตามโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูขัน้พืน้ฐานมีผลจาก
การศกึษาความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากในทกุด้าน 

ปิยานี จิตร์เจริญ (2557) ได้พัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูด้วยเครือข่ายครูและ
แนวคิดการออกแบบเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสน เทศทาง
การศกึษา กบัครูประจ าการสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ภาคกลาง 
ท่ีต้องการพฒันาสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา จ านวน 16 คน  จากผู้ เข้า
รับการอบรม 40 คน โดยมีขัน้ตอนการจัดการอบรม ท่ีเน้นให้ครูผู้ รับการอบรมได้ฝึกฝน ลงมือ
ปฏิบตัิ และศกึษาด้วยตนเอง แบง่เป็น 4 ขัน้ตอนได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ศกึษาความต้องการจ าเป็น 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับองค์ประกอบ และขัน้ตอนของการ
พฒันากระบวนการฝึกอบรม ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันากระบวนการฝึกอบรม ขัน้ตอนท่ี 3 ศกึษาผลการ
ใช้งานกระบวนการฝึกอบรม เป็นเวลา 9 สัปดาห์ และ ขัน้ตอนท่ี 4 คือการน าเสนอการพัฒนา
กระบวนการฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้ ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้ท าให้กลุ่ม
ตวัอย่างมีคะแนนจากแบบประเมินสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  ในทุกๆด้าน โดยอธิบายแต่ละด้านได้ดังนี  ้        
1) สมรรถนะด้านรู้และเข้าใจ อยู่ในขัน้ท่ี 1 ของการฝึกอบรม โดยครูผู้ รับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้
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วิธีการใช้เทคโนโลยี ฝึกฝนพัฒนาความสามารถ จนมีทักษะและเจตคติท่ีเหมาะสม ฝึกเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเทคโนโลยี โดยก าหนดเป้าหมายและประเด็นปัญหาจาก
สภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง ท าให้ครูผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษามากขึน้  2) สมรรถนะด้านท่ี 2 ด้าน
ประยุกต์ใช้ น าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษาไป
ประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม อยู่ในขัน้ท่ี 2 ของการฝึกอบรม คือการออกแบบ
สู่ปฏิบัติจริง ซึ่งครูจะเป็นผู้ ก าหนดประเด็นปัญหา โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
สภาพจริง จากนัน้น ามาออกแบบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยบรูณาการเทคโนโลยี ผลิตส่ือ
การสอน ซึง่ตลอดระยะเวลาจะมีการตดิตอ่กบัเพ่ือนครูทางเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ือแลกเปล่ียน
ความรู้ เผยแพร่ผลงาน  แบะแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบตัิงาน  3) สมรรถนะด้านท่ี 3 ด้าน
วิเคราะห์และแก้ปัญหา น าความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา
ไปใช้เพิ่มขึน้  อยู่ ในขัน้ ท่ี  3 ของการฝึกอบรม ซึ่งครูได้แลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ระหว่างกันในเครือข่ายครู  ในขณะท่ีครูได้ทดลองจดัการเรียนการสอนนัน้ เม่ือพบ
ปัญหาครูสามารถแก้ไขและปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา โดยจดบนัทึก สรุปความรู้ เป็นข้อความ
รูปภาพ และวีดิทัศน์ กระบวนการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหานีเ้กิดจากสภาพการเรียนการสอนใน
สภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จริง อีกทัง้ยังแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ อ่ืน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาความรู้
อย่างต่อเน่ืองร่วมกัน 4) สมรรถนะด้านท่ี 4 ด้านออกแบบสร้างผลงาน น าความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาไปใช้ออกแบบ สร้าง ประเมินและ
ปรับปรุง แผนการสอนและส่ือได้อย่างเหมาะสม อยู่ในกระบวนการฝึกอบรมขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ร่วม
ประสบการณ์ เป็นขัน้ตอนการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบตัิให้ผู้ อ่ืน 
ผ่านการเขียนบันทึก ภาพถ่าย วีดิทัศน์ การเล่าเร่ืองแบบดิจิทัล เพ่ือสะท้อนความคิดและน าข้อ
ค้นพบมาพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

อุทิศ บ ารุงชีพ (2559)  ได้ท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกับสมรรถนะด้านไอซีทีของครูใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือก้าวเข้าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับครู   
สพม.18 จ านวน 363 คน โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศึกษาวิจยั คือ  1) ศึกษาสภาพปัจจบุนั  และ
ความต้องการ  2)วิเคราะห์สมรรถนะพฒันากรอบสมรรถนะ  แผนการพฒันา  สร้างแบบประเมิน
สมรรถนะฯ 3) ศกึษาผลการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทีของครู  และ 4)ศกึษาความพงึพอใจของครู
ยคุศตวรรษท่ี 21 ซึ่งในการด าเนินการวิจยัแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 1.ศกึษาสภาพปัจจบุนัและ
ความต้องการในการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษท่ี 21โดยการใช้แบบสอบถาม
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กับครูกลุ่มตวัอย่าง 2.พฒันากรอบสมรรถนะฯ แผนกิจกรรม และสร้างแบบประเมิน 3.ศึกษาผล
การพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูศตวรรษท่ี 21 ซึง่ผลของการวิจยัสรุปได้วา่ ครูสว่นใหญ่มีการ
ติดต่อส่ือสารกับเพ่ือนครูด้วยกันอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือการบูรณาการไอซีทีกับการจดัการ
เรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลทางไอซีทีมาใช้พัฒนาและพัฒนางานการจดัการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
และด้านท่ีครูมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุดคือ ครูมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ไอซีทีในกระบวนการ
สะท้อนคิด นอกจากนีผู้้ วิจัยยังได้เสนอแผนด าเนินกิจกรรม  (CARE  Steps) ซึ่งประกอบด้วย        
C (Collaborative climate) การร่วมมือร่วมพลงั สร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนัระดมสมองเพ่ือวางแผนการ
พัฒนาการเรียนการสอนล าดับขัน้ตอนการใช้งานอย่างเป็นระบบ  A (Activity and Action 
Learning) ออกแบบกิจกรรม เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตามแผน             
R (Routine work to Reflective Thinking) พัฒนางานสอนด้วยกัน ร่วมกันสะท้อนคิด  และ           
E (Evaluation) สรุปผลประเมินผลร่วมกนั ซึ่งผลของแผนการด าเนินกิจกรรม พบวา่ สามารถท าให้
ครู สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติและกระตุ้ นให้เกิดการสะท้อนคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา สรุปได้ว่าสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษาเป็นสมรรถนะควรท่ีจะได้รับการสง่เสริมและพฒันา เน่ืองจากเป็นหนึง่ในสมรรถนะท่ี
ส าคญัและจ าเป็นในการพฒันาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งหากได้รับการส่งเสริม
หรือพัฒนาจะสามารถท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับ
เอกสารงานวิจยัท่ีผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาค้นคว้า ซึ่งผลของการวิจัยในการส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีสมรรถนะเพิ่มขึน้จะ
สามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ TPCK Model 
นฐัพร เกียรติบณัฑิตกลุ (2557) ได้ท าการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัผลของหลกัสตูรผลิตครู

ท่ีมีต่อความรู้ด้านการออกแบบการเรียนการสอนโดยมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนและความรู้
ตามกรอบ  TPCK ของนักศึกษาครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน :แบบพหุมิติ  ซึ่งการวิจัยในครัง้นี มี้
วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาโมเดลเชิงสาเหตขุองหลกัสตูรผลิตครู รวมถึงวิเคราะห์ลกัษณะการสง่ผ่าน
อิทธิพลทางตรงของหลกัสูตรผลิตครูไปยงัความรู้ด้านการออกแบบการเรียนการสอนและอิทธิพล
ทางอ้อมท่ีมีการส่งผา่นการรับรู้ความสามารถตามกรอบ TPCK ไปยงัความรู้ด้านการออกแบบการ
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เรียนการสอน โดยผู้ วิจยัได้เลือกกลุ่มตวัอย่างจากนกัศึกษาครูจ านวน 517 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
งานวิจัยคือ แบบสอบถามวัดความรู้ด้านการออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งในการวิจัยพบว่า 
นกัศึกษาครูมีความรู้ด้านการออกแบบการเรียนการสอนโดยมีการรับรู้ความสามารถตามกรอบ  
TPCK และความรู้และประสบการณ์จากหลกัสตูรผลิตครูในระดบัปานกลางถึงค่อนข้างสงู โมเดล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลได้อย่างชัดเจนจากการเก็บข้อมูล  นอกจากนีย้ังพบว่าความรู้และ
ประสบการณ์จากหลกัสตูรผลิตครูมีอิทธิพลทางตรงตอ่ความรู้ด้านการออกแบบการเรียนการสอน 
และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถแห่งตน และความรู้ตามกรอบ  TPCK ตอ่ความรู้
ด้านการออกแบบการเรียนการสอน โดยอิทธิพลทางอ้อมมีขนาดอิทธิพลท่ีสูงกว่าอิทธิพลทางตรง 
แสดงว่าการรับรู้ความสามารถแห่งตนและความรู้ตามกรอบ  TPCK เป็นปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุส าคญั
ตอ่ความรู้ด้านการออกแบบการเรียนการสอน 

นรัญจ์ โกศลเวช (2557) ได้พฒันาโมเดลการวดัความรู้ด้านทกัษะชีวิตและโมเดลการ
วัดทีแพคท่ีบูรณาการร่วมกับความรู้ด้านทักษะชีวิตของครู โดยผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้
การศกึษาเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ ซึง่ในสว่นของการศกึษาเชิงปริมาณนัน้ ได้ท าการทดลองกบั
ครูในโรงเรียนสงักัด ตชด. สพฐ. และ กทม. จ านวน 532 คน ท่ีได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอน ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวัดทีแพคทัง้ 3 โมเดล พบว่า โมเดลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ท าให้ผลการวิจัยนีไ้ด้สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับโมเดลการวัด
ความรู้ด้านทกัษะชีวิต โมเดลการวดัทีแพค และโมเดลการวดัทีแพคท่ีบรูณาการร่วมกบัความรู้ด้าน
ทักษะชีวิตท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาครู โดยเคร่ืองมือวัดความรู้ด้านทักษะชีวิตและ
คณุลกัษณะตามกรอบความรู้ทีแพคท่ีบรูณาการร่วมกบัความรู้ด้านทกัษะชีวิตตามโมเดลการวดัมี
คณุภาพเหมาะสมทัง้ด้านความตรงเชิงโครงสร้างและด้านความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายใน 
มีคา่ความเท่ียงอยูร่ะหวา่ง .877-.964  

วรดานนัท์ เหมนิธิ และ มนตรี บญุเรืองเศษ (2560) ได้พฒันาแบบจ าลองความรู้ด้าน
เทคโนโลยีผนวกวิธีการสอนและเนือ้หา (TPCK) ในการประเมินศกัยภาพความพร้อมของนกัศกึษา
ชัน้ปีท่ี 5 ท่ีผา่นการลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มา 1 ภาคการศึกษา จ านวน 65 คน ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการประเมินศักยภาพโดยการแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 35 ข้อ หลงัจากนัน้ท าการสุ่มผู้วิจยั 4 
คน เพ่ือรับการสัมภาษณ์เก่ียวกับทัศนคติจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคนละ 5 นาที ผล
การศึกษาพบว่า ครูฝึกสอนสายช่างอุตสาหกรรมมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและด้านเนือ้หาท่ีจะท า
การสอน แตย่งัขาดการบรูณาการท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ในแตล่ะด้านมาผนวกรวมกนัเพ่ือท าให้
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การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ในการออกแบบการเรียนการสอนของสถาบันท่ีผลิต
ครูผู้สอนนัน้ ควรมีการเช่ือมโยงความรู้ด้านต่างๆ ภายใต้กรอบ TPCK เพ่ือถ่ายทอดเนือ้หาผ่าน
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

Jang S.J. & Chen K.C (2010) ได้ท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการออกแบบการ
ปฏิบัติการสอนรายวิชาความรู้การสอนจ าเพาะเนือ้หาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Pedagogical Content Knowledge in Science and Technology) แ ล ะ พั ฒ น า บ ท เ รี ย น
ออนไลน์เพ่ือสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับความรู้จ าเพาะเนือ้หาโดยใช้เทคโนโลยีส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในประเทศไต้หวัน ซึ่งในงานวิจัยครัง้นีเ้ป็นการออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนในระยะเวลา 18 สัปดาห์ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้
ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดหลักท่ีเก่ียวข้องและส่ือเทคโนโลยีต่างๆ จากนัน้ให้นักศึกษาสังเกตการณ์
สอนของครูท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอน แล้วจึงให้นกัศกึษาออกแบบ
การปฏิบตัิการสอนวิทยาศาสตร์ในชัน้เรียนโดยใช้เคร่ืองเทคโนโลยีผ่านการเขียนแผนการสอน
เนือ้หาจ าเพาะ และสดุท้ายคือลงมือปฏิบตักิารสอนจริงในชัน้เรียนแล้วบนัทึกวิดีโอภาพเคล่ือนไหว 
การปฏิบตักิารสอนของตนเองไว้ด้วย 

Rienties et al (2014) ได้ฝึกอบรมออนไลน์เก่ียวกบัทกัษะTPACK ของนกัการศกึษา:
ศึกษาผลกระทบข้ามสถาบัน โดยมีกลุ่มผู้ วิจัยคือ ครู อาจารย์ นักวิชาการจ านวน 67คน  
จาก 5 สถาบัน อุดมศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้และได้ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมมืออาชีพ โดยใช้
รูปแบบการฝึกอบรม MARCH ซึ่งในส่วนของการออกแบบตาม TPACK นัน้ ได้ท าการทบทวน
โปรแกรมฝึกอบรม21โปรแกรมของPellegrino(2007)จากนัน้น ามาปรับใช้ให้ตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมจึงได้รูปแบบการอบรม18สัปดาห์ แล้วออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีครูได้รับ
อนุญาตให้เผยแพร่ในโลกออนไลน์และมีการกระจายเป็นกลุ่มเล็กๆเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ตาม
แนวคิด Smith(2003) ท่ีแนะน าไว้ว่าทกุ 2-3 สปัดาห์ควรจะประชมุผ่านวีดิโอconference ท าให้ครู
ได้เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านคนอ่ืน ซึ่งท าให้การฝึกอบรมมีความยืดหยุ่น การออกแบบโปรแกรมจะ
ออกแบบโปรแกรมให้พอดีกับการปฏิบัติการเรียนการสอนของครูตามแนวคิด  (Lawless & 
Pellegrino 2007); (McCarney, 2004) ครูควรได้โอกาสในการฝึกอบรมท่ีถอดแบบมาจากการ
ปฏิบตัิอยู่เป็นประจ าซึ่งจะท าให้ครูสามารถเช่ือมโยงความรู้ได้  ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจ
ทัว่ไปอยู่ในระดบัค่อนข้างดี ในส่วนของวิดีโอconference ผู้ดแูล,เนือ้หา,ความยืดหยุ่นมีความพึง
พอใจ ระดบักลาง ซึง่คะแนนความพงึพอใจท่ีต ่าคือ การท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://oro.open.ac.uk/41828/3/EJTE_4Surrey_09_07_2013.pdf&usg=ALkJrhgS-m9oq4Sn_nWg7rXKLSQvJoi06A#25
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://oro.open.ac.uk/41828/3/EJTE_4Surrey_09_07_2013.pdf&usg=ALkJrhgS-m9oq4Sn_nWg7rXKLSQvJoi06A#25
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://oro.open.ac.uk/41828/3/EJTE_4Surrey_09_07_2013.pdf&usg=ALkJrhgS-m9oq4Sn_nWg7rXKLSQvJoi06A#26
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Jodi Pilgrim and Elda Martinez (2015) ได้ท าการวิจัยเว็บความรู้และการบูรณา
การเทคโนโลยี ไปสู่TPACK ท่ีมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง กบัครูประถมและมธัยมจ านวน 80 คน 
โดยใช้แบบสอบถามผลสมัฤทธ์ิ และการสงัเกต โดยเร่ิมจากออกแบบการฝึกอบรมโดยใช้การเรียนรู้
ผ่านเว็บ ซึ่งผู้ วิจยัเลือกใช้ซอฟแวร์ NVio ออกแบบการเรียนรู้ผ่านเว็บโดยบูรณาการภายใต้กรอบ 
TPACK จากนัน้ด าเนินการทดลองและประเมินผลจากเว็บไซต์ท่ีท ากิจกรรมและการสงัเกตระหวา่ง
ด าเนินกิจกรรมรวมถึงการอภิปรายร่วมกันหลงัเสร็จกิจกรรม ผลการวิจยัพบว่าครูมีความกงัวลใน
เว็บไซต์ท าให้มีผลต่อการพัฒนาCKของครู ซึ่งท าให้มีอิทธิพลต่อการออกแบบเว็บและออกแบบ
การเรียนการสอน แต่ในภาพรวมTPACKช่วยให้การพัฒนาเทคโนโลยีของครูมีความต่อเน่ืองได้
เป็นอยา่งด ี

Arwa Ahmed Abdo Qasem,Gandle Viswanathappa (2016) ได้ศึกษาการเรียนรู้
แบบผสมผสานเพ่ือพฒันาครูผู้สอนด้วยTPACK กับ ครูวิทยาศาสตร์จ านวน  60 คน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองอย่างละ 30 คน โดยการออกแบบการเรียน รู้เป็น  2 แบบ  
Face to Face 12 ช ม . มี ก า ร discuss,ดู feedback,workshop แ ล ะ  Online Learning ใ ช้ 
Facebook,email,chat,video,conferenceและด าเนินการทดลองเรียนรู้แบบผสมผสานจากนัน้
ประเมินผล ซึ่งผู้วิจยัใช้ T = Web Literacy Applications P = Social Networks , การประเมินผล
ผา่นเว็บไซต์ TK = ทกัษะเว็บความรู้ PK = วิธีหรือทกัษะในการเรียนรู้ผ่านเว็บ CK = วตัถปุระสงค์
ท่ีถูกก าหนดโดยครู  โดยการด าเนินงาน นักเรียนจะเป็นผู้ ค้นหาเก่ียวกับเนือ้หาหรืองานท่ีได้รับ
มอบหมาย ซึ่งครูจะคอยสนบัสนุนในส่วนของประสิทธิภาพการค้นหาและเทคนิคท่ีใช้  จากการ
อภิปรายผลพบว่า TPACK เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการประเมินความรู้ครูผู้สอนเก่ียวกับความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้แบบผสมผสานจะช่วยให้มีปฏิสมัพนัธ์และความยืดหยุ่น
ของ สภาพแวดล้อมในการจดัการเรียนรู้ 

      Liu (2016) ได้ท าวิจัยเก่ียวกับการบูรณาการเทคโนโลยีในห้องเรียนประถมศึกษา  : 

การสอนการปฏิบัติของครูฝึกสอน   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจเหตุผลและประเภทของ

เทคโนโลยีท่ีน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   ผ่านแบบบันทึกการสังเกตการณ์สอน ใช้

ระยะเวลา 8 สปัดาห์ โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ ครูฝึกสอนจ านวน 31 คน โดยส ารวจจาก การบนัทึก

การสงัเกตการสอนเป็นรายสปัดาห์และซกัถามข้อมลู จากนัน้น าข้อมลูท่ีได้มาออกแบบการจดัการ

เรียนการสอน แสดงให้เห็นถึงความส าคญัในการน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ แล้วส ารวจเก่ียวกับ

การเข้าถึงและการใช้งานของเทคโนโลยีในห้องเรียน   ผลการวิจัยในด้านการใช้ประเภทของ

เทคโนโลยีพบว่า เคร่ืองถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้บ่อย ท่ีสุด รองลงมาคือ สมาร์ท
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บอร์ด ,วีดิโอ, power point ตามล าดบั นอกจากนีผู้้ วิจัยพบว่าเหตุผลท่ีควรจะน าเทคโนโลยีมาใช้

สูงสุดเป็นเหตุผลท่ีบอกว่านักเรียนมีส่วนร่วมและแรงจูงใจ และรองลงมาเป็นในส่วนของการจัด

เวลา จากการอภิปรายผลร่วมกัน จากการวิจยันี ้ผู้ วิจัยอภิปรายว่ามีความเก่ียวเน่ืองกับTPACK 

ดงันี ้1.TCK ครูมกัใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์ หรือฮาร์ดแวร์ท่ีมีอยู่แล้วในห้องเรียน ซึ่งนัน้แสดงให้เห็น

ถึงความจ าเป็นในความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างจดัการเรียนการ

สอน และจากการสงัเกตยงัพบวา่ส่ือท่ีครูเลือกจะน ามาใช้จะเป็นส่ือท่ีครูมีความรู้ในการใช้งานหรือ

เป็นอุปกรณ์ท่ีง่าย2.TPK การวางแผนการสอนมีความจ าเป็นในการก าหนดวิธีการท่ีจะน ามาใช้

เป็นอย่างมาก รวมถึงการแบ่งพืน้ท่ีในห้องเรียน ประเภทของกลุ่มนักเรียนและเทคโนโลยีท่ีใช้  

3.TPCK ครูผู้ สอนควรท่ีจะมีการวางรากฐานท่ีดีในการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียน 

การสอน เพราะไม่ใช่เพียงแคห้่องเรียนมีเทคโนโลยีอะไรหรือครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีอะไรเป็น เป็น

ควรค านึงถึงการตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและวตัถปุระสงค์ในการจดัการเรียนการสอน 

นอกจากนีก้ารให้ค าปรึกษาในด้านเทคโนโลยีและการจัดโปรแกรมเตรียมครูผู้ สอนจะถือเป็น

ประโยชน์อยา่งมากตอ่การบรูณาการเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ TPCK Model สรุปได้ว่า TPCK Model 

เป็นโมเดลท่ีมีประสิทธิภาพในการน ามาประยกุต์ใช้กบัการพฒันาสมรรถนะทางด้านนวตักรรมและ

เทคโนโลยี เน่ืองจากมีในการน าเทคโนโลยีมาบรูณาการร่วมกบัเทคนิคการสอนและเนือ้หารายวิชา

ได้อย่างเป็นระบบ ตอบสนองการจดัการเรียนรู้ของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นยคุท่ีเทคโนโลยี

จะเข้ามามีบทบาทมากในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับเอกสารงานวิจัยท่ีผู้ วิจัยได้

ท าการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าการน า TPCK Model ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบตา่งๆจะมีผลของการวิจยัผลออกมาในทิศทางเดียวกนัคือ โมเดลดงักล่าวจะสามารถท าให้

เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างชดัเจน นอกจากนีย้ังส่งเสริมใน

เร่ืองของสภาพแวดล้อมในการจดัการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะในการใช้เทคโนโลยี 

สามารถสร้างส่ือการเรียนการสอนด้วยตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็วและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้อีกด้วย 
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บทที่ 3 
การด าเนินการวจิัย 

การพฒันาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู มีวิธีการด าเนินการวิจยัดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในหลักสูตร
การศึกษาบณัฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 519 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )ฝ่ายประถม(  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 30 คน ท่ี
ได้มาโดยการสมคัรใจเข้าร่วมฝึกอบรม 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู 
2. แบบประเมินชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน

นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู 
3. แบบประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับ

นิสิตครู 
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4. แบบประเมินตนเองหลังการฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู 

3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การพฒันาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครูในครัง้นีมี้ขัน้ตอนการสร้างและพัฒนา
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัดงันี ้

3.1 ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู 

3.1.1 ผู้ วิจัยท าการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม ทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ส าหรับนิสิตครู โดยใช้แบบส ารวจความต้องการฝึกอบรม
ทางด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งมีลกัษณะเป็นข้อค าถามเก่ียวกับ
สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่ 1)ความสามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรม
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี  2)สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีดี และ 3)สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่ง
จากผลการส ารวจ พบว่า นิสิตมีค่าเฉล่ียของสมรรถนะทาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา อยู่ในระดบัน้อย-ปานกลาง โดยเรียงตามคา่เฉล่ียตามองค์ประกอบได้
ดงันี ้1)ความสามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวตักรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ี
ดี 2)สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี และ 3)สามารถ
แสวงหาแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน ตามล าดบั 

3.1.2 ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับชดุฝึกอบรมแล้วน ามาสงัเคราะห์
ให้เหมาะสมกับงานวิจยั โดยผู้ วิจยัสามารถสรุปเป็นขัน้ตอนกระบวนการในการสร้างชุดฝึกอบรม
ได้ 4 ขัน้ตอน คือ 1) การก าหนดเป้าหมาย เป็นขัน้ตอนการก าหนดเป้าประสงค์ของชุดการ
ฝึกอบรมว่าต้องการมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริมหรือพฒันาในเร่ืองใด 2) การออกแบบ เป็นขัน้ตอนในการ
ออกแบบชุดฝึกอบรม ทัง้ในเร่ืองของเนือ้หาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และในเร่ืองของส่ือหรือ
กิจกรรมท่ีจะน ามาใช้ในชดุกิจกรรม 3) การด าเนินการฝึกอบรม เป็นขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม
ของชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model 4) การประเมินผล เป็นขัน้ตอนในการวดัคณุภาพของ
ชดุฝึกอบรม 
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3.1.3 ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ TPCK Model แล้วผู้ วิจัยใช้
ขอบเขตความรู้ จากแนวคดิ TPCK Model คือ ความรู้ความสามารถในเนือ้หาวิชาท่ีตนเองมีความ
ช านาญ (CK) ความรู้ความสามารถในเร่ืองของทฤษฎีและเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ (PK) ความรู้
ความสามารถในเร่ืองของเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ตา่งๆ (TK) ความรู้ความสามารถในการน าทฤษฎี
และเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้ในเนือ้หาวิชาท่ีตนเองเช่ียวชาญ (PCK) ความรู้
ความสามารถในการน าเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ตา่งๆ มาประยกุต์ใช้ในให้สอดคล้องกบัทฤษฎีและ
เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ (TPK) ความรู้ความสามารถในการน าเนือ้หาวิชาท่ีตนเองมีความ
เช่ียวชาญไปประยุกต์ใช้ในส่ือการเรียนการสอน(TCK) และการบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี 
ศาสตร์การสอนและเนือ้หา (TPCK) มาเป็นกรอบแนวคิดในการก าหนดขอบเขตความรู้ในชุดฝึก
อบรมเพ่ือพฒันานิสิตครู โดยก าหนดรายละเอียด ดงันี ้

3.1.4 ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา แล้วน ามาสงัเคราะห์ให้เหมาะสมกบัการสร้างชดุการฝึกอบรม 
โดยมีรายละเอียดของสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ดงันี ้

องค์ประกอบท่ี 1 สามารถใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวตักรรมเพ่ือให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ท่ีดี  

1) สามารถน าซอฟแวร์มาใช้ในการออกแบบส่ือการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม   

2) สามารถน าส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน   

องค์ประกอบท่ี 2 สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีดี  

1) สามารถวิเคราะห์เนือ้หาท่ีน ามาใช้ในส่ือการเรียนการสอน  
2) สามารถจดัวางองค์ประกอบของส่ือการเรียนการสอนได้  
3) สามารถออกแบบส่ือการสอนประกอบการเรียนการสอนของตนเองได้เป็น

อยา่งดี  
 องค์ประกอบท่ี 3 ความสามารถในการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือ

สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
1) สามารถใช้ส่ือทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอนได้  
2) สามารถเลือกแหลง่ข้อมลูทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
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3.1.5 ด าเนินการสร้างชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู ผู้ วิจัยได้น ากระบวนการ
ตามแนวคิด TPCK Model มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมของชุดการฝึกอบรม  ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาสมรรถนะนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ควบคูก่บัการ
พฒันาความรู้และทักษะตามวตัถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม โดยมีส่วนประกอบคือ คู่มือประกอบ
ชุดฝึกอบรม วตัถุประสงค์ ค าชีแ้จงในการใช้ชุดฝึกอบรม ตารางฝึกอบรม แผนการฝึกอบรมตาม
แนวคิด TPCK Model  แบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ส าหรับนิสิตครู และแบบประเมินตนเองหลังการใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK 
Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิต
ครู 

ซึ่งผู้ วิจยัได้สร้างชุดฝึกอบรมตามกระบวนการพัฒนาชุดฝึกอบรมท่ีประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน คือ 1) การก าหนดเป้าหมาย เป็นขัน้ตอนการก าหนดเป้าประสงค์ของชุดการฝึกอบรมว่า
ต้องการมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริมหรือพัฒนาในเร่ืองใด 2) การออกแบบ เป็นขัน้ตอนในการออกแบบ
ชุดฝึกอบรมในเร่ืองของเนือ้หาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และในเร่ืองของระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 3) การด าเนินการฝึกอบรม เป็นขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรมของชุดฝึกอบรมตาม
แนวคิด TPCK Model 4) การประเมินผล เป็นขัน้ตอนในการวดัคณุภาพของชดุฝึกอบรม ซึง่ชดุฝึก
อบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู มีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดเปา้หมาย เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และทกัษะในสมรรถนะด้าน
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู ซึง่ประกอบด้วย 

องค์ประกอบท่ี 1 สามารถใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 

องค์ประกอบท่ี 2 สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ท่ีดี  

องค์ประกอบท่ี 3 ความสามารถในการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือ
สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

ขัน้ตอนท่ี 2 การออกแบบ การออกแบบชุดฝึกอบรมในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ท าการ
ออกแบบระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม 7 สัปดาห์โดยเนือ้หาท่ีน ามาใช้ในการสร้างชุดการ
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ฝึกอบรม คือ การพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาซึ่งผู้ วิจยัได้ออกแบบ
เนือ้หาตามวตัถปุระสงค์ โดยแบง่ออกเป็น 4 หนว่ยการเรียนรู้ ได้แก่ 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1  เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
1) การสืบค้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูบนเว็บไซต์ 
2) การน าข้อมลูทาง Internet ไปใช้อยา่งถกูลิขสิทธ์ิ 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2  ทฤษฎีการเรียนรู้  
1) ทฤษฎีการเรียนรู้ 
2) การประยกุต์ใช้ทฤษฎีในการจดัการเรียนการสอน 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3  การออกแบบส่ือการเรียนการสอน 
1) การเลือกส่ือและนวตักรรม 
2) การออกแบบส่ือการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษา  

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้ท าการออกแบบในส่วนของกระบวนการตามแนวคิด TPCK 
Model ให้สอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมของชุดฝึกอบรม โดยด าเนินการตามขัน้ตอนซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

CK  (Content  Knowledge) ความรู้ในเนือ้หาวิชาท่ีผู้ ฝึกอบรมมีความช านาญ, 
ผู้ ฝึกอบรมได้เรียนรู้เนือ้หาในเร่ืองของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษาท่ีน ามาใช้ในชดุฝึกอบรม เช่น ในเร่ืองของกฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ข้อมลูทาง
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

PK (Pedagogical  Knowledge) ผู้ ฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ในเร่ืองของทฤษฎี
และเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นความรู้ท่ีผู้ ฝึกอบรมมีอยู่เดิมหรือได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก
กิจกรรมของชดุฝึกอบรม และผู้ ฝึกอบรมจะได้ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ในเร่ืองของทฤษฎี
และเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ทัง้จากท่ีเคยได้น าไปใช้มาก่อนและจากกิจกรรมของชดุฝึกอบรม 

TK (Technological  Knowledge) ผู้ ฝึกอบรมได้เรียนรู้ในเร่ืองของเทคโนโลยี
หรือซอฟแวร์ต่างๆ ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างส่ือการเรียนการสอน  นอกจากนีผู้้
ฝึกอบรมจะได้อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองของส่ือการเรียนการสอนท่ีเคยน าไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน 
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PCK  (Pedagogical  Content  Knowledge) ผู้ ฝึกอบรมได้เรียนรู้ในเร่ืองของ
การน าทฤษฎีและเทคนิคในการจดัการเรียนรู้มาประยกุต์ใช้ในเนือ้หาวิชาท่ีตนเองเช่ียวชาญและผู้
ฝึกอบรมจะได้ท ากิจกรรมร่วมกนัในการน าเนือ้หาวิชาไปประยกุต์ใช้กบัการจดัการเรียนการสอน 

TPK  (Technological  Pedagogical Knowledge) ผู้ ฝึกอบรมจะได้ทดลองน า
เทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างส่ือการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ทฤษฎีและเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในชดุฝึกอบรมและเรียนรู้หลกัการสร้างส่ือการ
เรียนการสอนตามแนวคดิ TPCK Model 

TCK  (Technological  Content  Knowledge) ผู้ ฝึกอบรมสามารถในการน า
เนือ้หาวิชาท่ีตนเองมีความเช่ียวชาญไปประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ต่างๆ  เพ่ือสร้างส่ือ
การเรียนการสอนด้วยตนเองได้และสามารถเลือกใช้เนือ้หาได้สอดคล้องและเหมาะสมกบัส่ือการ
เรียนการสอนรูปแบบต่างๆ เช่น การน าเนือ้หา ภาพ เสียงหรือวิดีโอไปใช้ในแอปพลิเคชนั Make it 
บนอปุกรณ์ iPad ซึง่เป็นส่ือในรูปแบบของเกมการศกึษา เป็นต้น 

TPCK  (Technological  Pedagogical Content Knowledge) ผู้ ฝึ ก อ บ ร ม
สามารถน าเนือ้หาวิชาท่ีตนเองมีความเช่ียวชาญไปประยกุต์ใช้ในส่ือการเรียนการสอนท่ีสร้างขึน้ได้
อยา่งเหมาะสมและสามารถน าส่ือการเรียนการสอนท่ีสร้างขึน้ไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกบัทฤษฎีและเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสมผา่นส่ือการเรียนการ
สอนท่ีสร้างขึน้ในชดุฝึกอบรม นอกจากนีผู้้ ฝึกอบรมจะสามารถสร้างส่ือการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวคดิ TPCK Model 

ขัน้ตอนท่ี 3 การด าเนินการฝึกอบรม ผู้ วิจัยได้น าแนวคิด  TPCK Model มา
ประยกุต์ใช้ในขัน้ตอนของการด าเนินการฝึกอบรม ดงัตาราง 5 -8 
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ตาราง 5 แสดงแผนการด าเนินชดุฝึกอบรมหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการเรียน
การสอน 

ขัน้ตอนการ
ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ /เคร่ืองมือ  ประเมินผล 

 

ขัน้น าเข้าสู่

กิจกรรม - 

1. วิทยากรกลา่วต้อนรับผู้ เข้า

ฝึกอบรมและแลกเปลีย่นความรู้ใน

เร่ืองของการสร้างสือ่การสอน รวมถึง

มีการตัง้ค าถามงา่ยๆ เก่ียวกบัสือ่การ

เรียนการสอนรูปแบบตา่งๆ 

คอมพิวเตอร์

Power point 

เกม

การศกึษา ที่ผู้

ฝึกอบรม

สร้างขึน้ 

โดยประเมิน

จากแบบ

ประเมิน

สมรรถนะใน 

องค์ประกอบ

ที่ 3 ซึง่ 

ประกอบด้วย

1) สามารถใช้

สือ่ทาง

อินเตอร์เน็ต

เพื่อการเรียน

การสอนได้  

2) สามารถ

เลอืก

แหลง่ข้อมลู

ทาง

เทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

 

ขัน้ด าเนิน

กิจกรรม 

 

 

 

CK  

Content 

Knowledge 

 

 

2.วิทยากรให้ความรู้ในเร่ืองของการ

สบืค้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูบน

เว็บไซต์ เช่น การสบืค้นด้วย google 

การสบืค้นข้อมลูวิดีโอ การสบืค้น

ข้อมลูวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 

3.วิทยากรให้ผู้ ฝึกอบรมศกึษา

เพิ่มเติมจากคูม่ือประกอบชดุฝึก

อบรมในเร่ืองของกฎหมายและ

จรรยาบรรณในการใช้ข้อมลูทาง

อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ ฝึกอบรม

สามารถน าข้อมลูมาใช้งานได้อยา่ง

ถกูต้องและเหมาะสม 

คอมพิวเตอร์  

คูม่ือประกอบ

ชดุฝึกอบรม 

PK 

Pedagogical 

Knowledge 

4.ผู้ ฝึกอบรมเลน่เกมตอบค าถาม, เปิด

แผน่ปา้ย ในเร่ืองกฎหมายและ

จรรยาบรรณ โดยระหวา่งทีเ่ลน่เกมผู้

ฝึกอบรมสามรถเปิดคูม่ือประกอบการ

ฝึกอบรม เพื่อสบืค้นข้อมลูในระหวา่ง

ด าเนินกิจกรรมได้ 

เกมตอบค าถาม 

เกมเปิดแผน่ปา้ย 
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ขัน้ตอนการ
ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ /เคร่ืองมือ  ประเมินผล 

TK 

Technological 

Knowledge 

5.วิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบั การใช้

งานแอปพลเิคชัน่เกมส าหรับ

การศกึษา Make it บนอปุกรณ์ iPad 
ฟังก์ชนัในการใช้งานเบือ้งต้น เชน่ 

การใสข้่อความ ภาพ เสยีง วีดิโอ   

iPad 

แอปพลเิคชนั 

Make it 

 

PCK 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

6. ผู้ ฝึกอบรมท าการเลอืกเนือ้หาใน

สาขาวชิาทีม่ีความถนดัหรือสนใจ 

แล้วท าการวเิคราะห์เนือ้หาให้

สอดคล้องกบัเทคนิคและทฤษฎีการ

เรียนรู้รูปแบบตา่งๆ ที่จะน ามาใช้  

 

TCK 

Technological 

Content 

Knowledge 

7.ผู้ ฝึกอบรมท าการดาวน์โหลดข้อมลู

หรือเนือ้หาที่จะน ามาใช้ในการสร้าง

สือ่การเรียนการสอนบนแอปพลเิคชัน่ 

Make it โดยอาจน าภาพ เสยีง หรือ

ข้อความส าคญั มาใช้เป็นสญัลกัษณ์

เพื่อแทนความหมายของเนือ้หาใน

สว่นตา่งๆ ในแอปพลเิคชัน่ได้ 

iPad 

แอปพลเิคชนั 

Make it, 

อินเทอร์เน็ต 

TPK 

Technological 

Pedagogical 

Knowledge 

8. ผู้ เข้าฝึกอบรมทดลองใช้

แอปพลเิคชัน่ Make it โดยศกึษา

รูปแบบของกิจกรรมตา่งๆ ซึง่

ประกอบด้วยการน าเสนอ เกมเปิด

แผน่ปา้ย เกมตอบค าถาม จบัคู ่การ

เรียงค า ภาพปริศนา ฯลฯ  เพื่อน าไป

ปรับใช้ให้สอดคล้องกบัข้อมลูหรือ

เนือ้หาในสาขาวิชาที่มีความถนดัหรือ

สนใจ 
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ขัน้ตอนการ
ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ /เคร่ืองมือ  ประเมินผล 

TPCK 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

9. วิทยากรมอบหมายให้ผู้ เข้า

ฝึกอบรมด าเนินการสร้างเกม

การศกึษาของตนเองบนอปุกรณ์ 

iPad ด้วยแอปพลเิคชัน่ Make it โดย

น ากิจกรรมและเนือ้หาจาก

อินเทอร์เน็ตมาประยกุต์ใช้ด้วยตนเอง  

 

ขัน้สรุป

กิจกรรม 

 10. ผู้ ฝึกอบรมอภิปรายและ

แลกเปลีย่นกนัเลน่เกมการศกึษาที่แต่

ละคนสร้างขึน้ 

11. วิทยากรสรุปใจความส าคญัของ

กิจกรรมในหนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง

การสบืค้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูบน

เว็บไซต์ รวมถงึการน าข้อมลูเหลา่นัน้

ไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมและ

ถกูต้องตามกฎหมายและ

จรรยาบรรณในการใช้ข้อมลูทาง 

อินเทอร์เน็ต 
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ตาราง 6 แสดงแผนการด าเนินชดุฝึกอบรมหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 ทฤษฎีการเรียนรู้   

ขัน้ตอน
การ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ /เคร่ืองมือ  ประเมินผล 

 

ขัน้น าเข้าสู่

กิจกรรม 

- 

1.วิทยากรทบทวนผู้ เข้าฝึกอบรม

เก่ียวกบักิจกรรมที่ได้ท าร่วมกนัใน

สปัดาห์ก่อน 

2.วิทยากรท าการสอบถามผู้ ฝึกอบรม

เพิ่มเติมในเร่ืองทฤษฎีและเทคนิคใน

การจดัการเรียนรู้ และชีแ้จงถงึเนือ้หาใน

สปัดาห์นีว้า่เป็นเร่ืองของทฤษฎีการ

เรียนรู้และการประยกุต์ใช้ในการจดัการ

เรียนการสอน 

 โครงร่างการ

ออกแบบสือ่

การเรียนการ

สอนของผู้

ฝึกอบรม 

โดยประเมิน

จากแบบ

ประเมิน

สมรรถนะใน 

องค์ประกอบ

ที่ 2 คือ 

1) สามารถ

วิเคราะห์

เนือ้หาที่

น ามาใช้ใน

สือ่การเรียน

การสอน   

 

ขัน้ด าเนิน

กิจกรรม 

 

 

 

CK  

Content 

Knowledge 

3.ผู้ ฝึกอบรมทบทวนความรู้ใน

เนือ้หาวชิาทีต่นเองมีความช านาญ และ

แหลง่ข้อมลูของเนือ้หาวา่สามารถ

สบืค้นได้จากทีใ่ดบ้าง ซึง่ผู้ ฝึกอบรม

สามารถศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้จาก

คูม่ือประกอบชดุฝึกอบรม 

คูม่ือประกอบ

ชดุฝึกอบรม 

PK 

Pedagogical 

Knowledge 

4. วิทยากรให้ผู้ ฝึกอบรมในแตล่ะ

สาขาวชิาท าการแลกเปลีย่นทฤษฎีและ

เทคนิคในการจดัการเรียนรู้ทีต่นเองใช้

หรือน าไปใช้แล้วมีข้อดีหรือข้อเสยีที่

แตกตา่งกนัอยา่งไร 

 

TK 

Technological 

Knowledge 

5.ผู้ ฝึกอบรมในแตล่ะสาขาวชิาท าการ

แลกเปลีย่นความรู้ในเร่ืองของสือ่การ

เรียนการสอนท่ีตนเองเคยน าไปใช้

ตนเองเคยน าไปใช้ 
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ขัน้ตอนการ
ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ /เคร่ืองมือ  ประเมินผล 

 PCK 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

6.วิทยากรแบ่งกลุม่ผู้ ฝึกอบรมออกเป็น 5 

กลุ่ม  จากนั น้ แบ่ งทฤษ ฎีการเรียน รู้

ประเภทต่างๆ ให้ผู้ เข้าฝึกอบรมแต่ละ

กลุ่มไปศึกษาค้นคว้าจากคู่มือประกอบ

ชุดการฝึกอบรมแล้วน าไปอภิปราย

ร่วมกบักลุม่อื่น  

คูม่ือประกอบ

ชดุฝึกอบรม 

 

TCK 

Technological 

Content 

Knowledge 

7. วิทยากรแนะน าซอฟแวร์หรือแอปพลเิค

ชนัท่ีจะน ามาใช้ในกิจกรรมให้สอดคล้อง

กบัเนือ้หาในลกัษณะตา่งๆ เช่น i-movie 

ใช้ในรูปแบบของวิดีโอ, Canva ใช้ใน

รูปแบบของสือ่สิง่พิมพ์, Keynote ใช้ใน

รูปแบบของการน าเสนอ และ Hologo ใช้

ในรูปแบบของภาพสามมติ ิเป็นต้น 

แอปพลเิคชนั 

i-movie 

Canva 

Keynote 

Hologo 

TPK 

Technological 

Pedagogical 

Knowledge 

8.วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเตมิในสว่นของ

การน าสือ่การเรียนการสอนไปใช้ให้

สอดคล้องกบัทฤษฎีและเทคนคิในการ

จดัการเรียนรู้ ในบริบทตา่งๆ ของการ

จดัการเรียนการสอน 

คูม่ือประกอบ

ชดุฝึกอบรม 
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ขัน้ตอนการ
ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ /เคร่ืองมือ  ประเมินผล 

 TPCK 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

9.วิทยากรมอบหมายให้ผู้ ฝึกอบรม

ออกแบบสือ่การเรียนการสอนของตนเอง 

โดยเขียนโครงร่างของสือ่ให้ครอบคลมุ

เนือ้หาและสอดคล้องกบัทฤษฎีและ

เทคนิคในการจดัการเรียนรู้ 

  

ขัน้สรุป

กิจกรรม 

 10. ผู้ เข้าฝึกอบรมน าเสนอผลงานของ

ตนเอง จากนัน้ให้ผู้ เข้าฝึกอบรมร่วมกนัให้

ข้อเสนอแนะ 

  

ตาราง 7 แสดงแผนการด าเนินชดุฝึกอบรมหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 การออกแบบส่ือการเรียนการสอน 

ขัน้ตอน
การ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ /เคร่ืองมือ  ประเมินผล 

 

ขัน้น าเข้าสู่

กิจกรรม - 

1.วิทยากรทบทวนกิจกรรมที่ได้ท าใน

สปัดาห์ที่แล้วและชีแ้จงวา่กิจกรรมใน

สปัดาห์นีจ้ะเก่ียวเนื่องกนัจากการ

ออกแบบสือ่การเรียนการสอนของ

สปัดาห์ก่อน 

 การออกแบบ

สือ่การเรียน

การสอนของ

ผู้ ฝึกอบรม 

ตามแนวคดิ  

ADDIE 

Model ใน

ขัน้ตอน  ของ

การ 

 

ขัน้ด าเนิน

กิจกรรม 

CK  

Content 

Knowledge 

2. ผู้ ฝึกอบรมศกึษาในเร่ืองของการน า

เนือ้หาไปประยกุต์ใช้ในการสร้างสือ่การ

เรียนการสอน  โดยสามารถศกึษาได้จาก

คูม่ือประกอบชดุฝึกอบรม 

คูม่ือประกอบ

ชดุฝึกอบรม 
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ขัน้ตอน
การ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ /เคร่ืองมือ  ประเมินผล 

 

 

 

PK 

Pedagogical 

Knowledge 

3.จากที่ได้ศกึษาในเร่ืองของการน า

เนือ้หาไปประยกุต์ใช้ในการสร้างสือ่การ

เรียนการสอน  ให้ผู้ ฝึกอบรมร่วมกนั

อภิปรายในเร่ืองขององค์ประกอบส าคญั

ในการสร้างสือ่การเรียนการสอน 

 Analysis  

โดยประเมิน

จากแบบ

ประเมิน

สมรรถนะใน

องค์ประกอบ

ที่ 2 ซึง่

ประกอบด้วย

2) สามารถ

จดัวาง

องค์ประกอบ

ของสือ่การ

เรียนการ

สอนได้  

3) สามารถ

ออก แบบสือ่

การสอน

ประกอบการ

เรียนการ

สอนของ

ตนเองได้เป็น

อยา่งดี   

 

 

TK 

Technological 

Knowledge 

4. วิทยากรให้ความรู้เพิม่เตมิในสว่นของ

ซอฟแวร์ที่สามารถน ามาใช้ในการ

ออกแบบและสร้างสือ่การเรียนการสอน

ได้ เช่น Adobe Photoshop, Adobe 

illustrator  Prezi  ซอฟแวร์ฟรีออนไลน์ 

ฯลฯ 

โปรแกรม 

Adobe 

Photoshop 

Adobe 

illustrator  Prezi  

ซอฟแวร์ฟรี

ออนไลน์ ฯลฯ 

PCK 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

5. วิทยากรท าการบรรยายในเร่ืองของ

หลกัการสร้างสื่อการเรียนการสอนตาม

แ น ว คิ ด   ADDIE Model เพื่ อ ใ ห้ ผู้

ฝึกอบรมได้มีความเข้าใจอย่างเป็น

ขัน้ตอนและสอดแทรกตัวอย่างรวมถึง

ลักษณะส าคัญของสื่อและนวัตกรรม

รูปแบบตา่งๆ 

 

คอมพิวเตอร์ 

Power point 

TCK 

Technological 

Content 

Knowledge 

6. วิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัวเิคราะห์

เนือ้หาในการสร้างสือ่การเรียนการสอน 

ตามแนวคดิ  ADDIE Model ในขัน้ตอน

ของการ Analysis เพื่อวิเคราะห์เนือ้หา 

คอมพิวเตอร์ 

Power point 
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ขัน้ตอน
การ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ /เคร่ืองมือ  ประเมินผล 

TPK 

Technological 

Pedagogical 

Knowledge 

7. วิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัวเิคราะห์

ทฤษฎีและเทคนคิในการจดัการเรียนรู้ที่

จะน าไปใช้ในการสร้างสือ่การเรียนการ

สอน ตามแนวคิด  ADDIE Model ใน

ขัน้ตอนของการ Analysis เพื่อวเิคราะห์

กิจกรรมทีจ่ะน าสือ่การเรียนการสอนท่ี

สร้างขึน้ไปประยกุต์ใช้ 

 

TPCK 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

8.ผู้ ฝึกอบรมท าการออกแบบสือ่การเรียน

การสอนของตนเองโดยใช้หลกัการตาม

แนวคิด ADDIE Model ในขัน้ของการ 

Analysis เพื่อวิเคราะห์เนือ้หา สือ่และ

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่จะน ามาใช้ในการ

สร้างสือ่การเรียนการสอน 

 

ขัน้สรุป

กิจกรรม 

 9.วิทยากรท าการสรุปความส าคญัของ

กิจกรรมและแนะน าเพิม่เตมิในสว่นของ 

ADDIE Model ในขัน้ตอนอ่ืนๆ โดยผู้

ฝึกอบรมสามารถศกึษาเพิ่มเติมได้จาก

คูม่ือประกอบชดุฝึกอบรม 

คูม่ือประกอบ

ชดุฝึกอบรม 
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ตาราง 8 แสดงแผนการด าเนินชดุฝึกอบรมหนว่ยการเรียนรู้ท่ี  4  การพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา     

ขัน้ตอน
การ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ /เคร่ืองมือ  ประเมินผล 

 

ขัน้น าเข้าสู่

กิจกรรม 

- 

1.วิทยากรทบทวนหลกัการพฒันาสือ่

การเรียนการสอนตามแนวคิด  ADDIE  

Model ให้กบัผู้ เข้าฝึกอบรม พร้อม

ชีแ้จงกิจกรรมในสปัดาห์นีว้า่ผู้ เข้า

ฝึกอบรมจะได้รับมอบหมายให้สร้างสือ่

การเรียนการสอนของตนเอง ใน

สาขาวชิาทีต่นเองมีความเช่ียวชาญ ซึง่

สือ่การเรียนการสอนท่ีผลตินีใ้ห้น าไปใช้

ในการจดัการเรียนการสอนของตนเอง

ได้จริงและสามารถประเมินผลได้ 

คอมพิวเตอร์ 

Power Point 

Infographic 

ADDIE Model 

ขัน้ตอนการ

ผลติสือ่การ

เรียนการ

สอน 

ตามแนวคดิ  

ADDIE  

Model 

โดยประเมิน

จากแบบ

ประเมิน

สมรรถนะใน 

องค์ประกอบ

ที่ 1 ซึง่

ประกอบด้วย

1) สามารถ

น าซอฟแวร์

มาใช้ในการ

ออกแบบสือ่

 

ขัน้ด าเนิน

กิจกรรม 

 

 

 

CK  

Content 

Knowledge 

2. ผู้ เข้าฝึกอบรมน าขัน้ของการ 

Analysis ตามแนวคดิ ADDIE Model 

ที่ได้ออกแบบไว้ในสปัดาห์ที่แล้วมา

ทบทวนและวิเคราะห์เพิ่มเติมในสว่น

ของการจดัเตรียมเนือ้หาข้อมลูใน

สาขาวชิาทีต่นเองมีความเช่ียวชาญ  

โดยเตรียมในสว่นของเนือ้หาวชิา และ

สว่นของรูปภาพ เสยีง และวิดีโอที่จะ

น ามาใช้เป็นสือ่ประกอบ 
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ขัน้ตอน
การ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ /เคร่ืองมือ  ประเมินผล 

PK 

Pedagogical 

Knowledge 

3.ผู้ เข้าฝึกอบรมน าขัน้ของการ 

Analysis ตามแนวคดิ ADDIE Model 

ที่ได้ออกแบบไว้ในสปัดาห์ที่แล้วมา

ทบทวนและวิเคราะห์เพิ่มเติมในสว่น

ของทฤษฎีและเทคนิคในการจดัการ

เรียนรู้ ท่ีจะน ามาใช้ควบคูก่บัสือ่การ

เรียนการสอนท่ีจะสร้างขึน้ โดยผู้

ฝึกอบรมต้องวิเคราะห์วา่จะออกแบบ

กิจกรรมเป็นอยา่งไรและสือ่ที่สร้างขึน้

จะน าไปใช้ในขัน้ตอนใดในการจดัการ

เรียนการสอน 

 การเรียนการ

สอนได้อยา่ง

เหมาะสม  

2) สามารถ

น าสือ่ทาง

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

มา

ประยกุต์ใช้

ในการเรียน

การสอน 

TK 

Technological 

Knowledge 

4.ผู้ เข้าฝึกอบรมศกึษาเทคโนโลยีที่จะ

น ามาใช้ในการสร้างสือ่การเรียนการ

สอนวา่จะใช้ซอฟแวร์หรือสือ่ใน

ลกัษณะใดที่จะสามารถน ามาใช้

ร่วมกบัทฤษฎีและเทคนคิในการจดัการ

เรียนรู้รวมถึงเนือ้หาวชิาให้สอดคล้อง

และเหมาะสมในการจดัการเรียนการ

สอน 

 

PCK 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

5.ผู้ เข้าฝึกอบรมออกแบบเทคนิควิธีการ

ที่มีความสอดคล้องกับเนือ้หาที่ผู้ เข้า

ฝึกอบรมจะสร้างขึน้  โดยเขียนเป็น

ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้

เพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื อ้หาและ

เทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการ

สอน  
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ขัน้ตอน
การ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ /เคร่ืองมือ  ประเมินผล 

TCK 

Technological 

Content 

Knowledge 

6.ผู้ ฝึกอบรมด าเนินการพฒันาสือ่การ

เรียนการสอนโดยน าเนือ้หาวชิาไปใช้ใน

เทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ที่น ามาใช้ใน

การจดัการเรียนการสอน โดยใน

ขัน้ตอนนีผู้้ ฝึกอบรมจะท าการสร้างสือ่

การเรียนการสอน ซึง่เป็นการน า

เนือ้หาวชิาที่ผู้ ฝึกอบรมได้วิเคราะห์ไว้

มาใสใ่นเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ทีจ่ะ

น ามาใช้ในสือ่การเรียนการสอน และ

เขียนการออกแบบในรูปแบบขัน้ตอน

ของการ Design ตามแนวคิด ADDIE 

Model 

 

TPK 

Technological 

Pedagogical 

Knowledge 

7.ผู้ ฝึกอบรมด าเนินการพฒันาสือ่การ

เรียนการสอนท่ีได้ออกแบบไว้ ซึง่ผู้

ฝึกอบรมจะพฒันาสือ่การเรียนการสอน

ตามที่ได้ออกแบบไว้และเพิม่เตมิใน

สว่นของการน าสือ่การเรียนการสอนท่ี

สร้างขึน้ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบั

ทฤษฎีและเทคนคิในการจดัการเรียนรู้

และเขียนการพฒันาในรูปแบบขัน้ตอน

ของการ Develop ตามแนวคดิ ADDIE  

Model 
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ขัน้ตอน
การ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ /เคร่ืองมือ  ประเมินผล 

TPCK 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

8.ผู้ เข้าฝึกอบรมน าสือ่การเรียนการ

สอนไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

โดยด าเนินการตามแผนการสอนที่เขียน

ไว้ และท าการวดัและประเมินผล 

จากนัน้น ามาเขียนในขัน้ตอนของการ 

Implement และขัน้ตอนของการ 

Evaluate ตามแนวคิด ADDIE  Model 

 

ขัน้สรุป

กิจกรรม 

 วิทยากรให้ผู้ ฝึกอบรมร่วมกนัอภิปราย

ถึงผลการน าสือ่การสอนไปใช้วา่มีผล

เป็นอยา่งไรและพบปัญหาในสว่นไหน

บ้าง โดยให้ตวัแทนของผู้ ฝึกอบรมในแต่

ละสาขาวชิาออกมาน าเสนอสือ่การ

เรียนการสอนและร่วมกนัอภิปรายวา่

หลงัจากใช้สือ่การเรียนรู้ผู้ เรียนมี

พฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ที่เปลีย่นไป

หรือไมอ่ยา่งไร  

  

 

ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผล 
ผู้ วิจัยท าการประเมินผลจากชิน้งานในแต่ละกิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้ 

โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษาส าหรับนิสิตครู ท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้ 

3.1.6 ก าหนดเนือ้หาของชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู  ซึ่งเนือ้หาของชุด
การฝึกอบรม ประกอบด้วย 4 หนว่ยการเรียนรู้ ดงันี ้

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
1) การสืบค้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูบนเว็บไซต์ 
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2) การน าข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตไปใช้อยา่งถกูลิขสิทธ์ิ 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 ทฤษฎีการเรียนรู้  

1) ทฤษฎีการเรียนรู้ 
2) การประยกุต์ใช้ทฤษฎีในการจดัการเรียนการสอน 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 การออกแบบส่ือการเรียนการสอน 
1) การเลือกส่ือและนวตักรรม 
2) การออกแบบส่ือการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษา  

3.1.7 ก าหนดรูปแบบกิจกรรมในชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู  ซึ่งผู้ วิจัยได้
ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับเนือ้หาและการประเมินผลตามกระบวนการแนวคิด TPCK 
Model ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

3.1.8 น าชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเส ริมสมรรถนะด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ไปปรึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษาและน าข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาไปปรับปรุงแก้ไข 

3.1.9 น าชุดฝึกอบรมท่ีผู้ วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขไปประเมินคุณภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 3 ท่าน โดยใช้แบบประเมินคณุภาพชดุฝึกอบรมตามแนวคิด 
TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ส าหรับนิสิตครู ( รายนามผู้ เช่ียวชาญดงัภาคผนวก ก )  

1) ผู้ ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี
การศกึษา ไมน้่อยกวา่ 3 ปี จ านวน 2 คน 

2) ผู้ ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี
การศกึษา ไมน้่อยกวา่ 5 ปี จ านวน 1 คน 

 3.1.10 ผลการประเมินคณุภาพชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู จากผู้ เช่ียวชาญ

พบวา่ ระดบัคะแนนเฉล่ียของชดุฝึกอบรมมีคณุภาพในระดบัดี (x̅ = 4.02 , S.D.= 0.29 )  
3.1.11 น าชุดฝึกอบรมท่ีได้รับการประเมินคุณภาพแล้วไปปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่ การปรับกิจกรรมในบางขัน้ตอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกบั
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แนวคิด TPCK Model เพิ่มในส่วนของความหลากหลายของส่ือเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการ
ออกแบบส่ือการเรียนการสอน การน าเทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ ฝึกอบรมมี
สว่นร่วมในการฝึกอบรม 

3.1.12 น าชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครูท่ีผู้ วิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขตามท่ี
ผู้ เช่ียวชาญแนะน าแล้วไปใช้ในการด าเนินการวิจยั 

3.2 แบบประเมินชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตครู 

3.2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมินชุดการ
ฝึกอบรม 

3.2.2 ด าเนินการสร้างแบบประเมินคณุภาพชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model 
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู โดย
ใช้การประเมินด้วยมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 
ระดบัดงันี ้

5  หมายถึง  คณุภาพชดุฝึกอบรมอยูใ่นระดบัดีมาก 
4 หมายถึง  คณุภาพชดุฝึกอบรมอยูใ่นระดบัดี  
3  หมายถึง  คณุภาพชดุฝึกอบรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
2  หมายถึง  คณุภาพชดุฝึกอบรมอยูใ่นระดบัน้อย  
1  หมายถึง  คณุภาพชดุฝึกอบรมอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

3.2.3 น าแบบประเมินชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปปรึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษาและน าข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาไปปรับปรุงแก้ไข 

3.2.4 น าแบบประเมินท่ีสร้างขึน้ไปประเมินคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของชดุการฝึกอบรม โดยผู้ เช่ียวชาญมีคณุสมบตัิอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้
สองอยา่ง ดงันี ้

1) ผู้ ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี
การศกึษา ไมน้่อยกวา่ 3 ปี จ านวน 3 ทา่น  

2) ผู้ ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี
การศกึษา ไมน้่อยกวา่ 5 ปี จ านวน 3 ทา่น 
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3.2.5 ด าเนินการหาค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละข้อ
ค าถาม โดยพิจารณาคา่ความคดิเห็นเทียบกบัเกณฑ์ ซึง่สามารถแปลความหมายได้ดงันี ้

คา่คะแนนเฉล่ียตัง้แต ่4.51 – 5.00  หมายถึง  ชดุฝึกอบรมมีคณุภาพระดบัดีมาก   
คา่คะแนนเฉล่ียตัง้แต ่3.51 – 4.50  หมายถึง  ชดุฝึกอบรมมีคณุภาพระดบัดี  
คา่คะแนนเฉล่ียตัง้แต ่2.51 – 3.50  หมายถึง  ชดุฝึกอบรมมีคณุภาพระดบั 

                                                                                          ปานกลาง 
คา่คะแนนเฉล่ียตัง้แต ่1.51 – 2.50  หมายถึง   ชดุฝึกอบรมมีคณุภาพระดบัน้อย 
คา่คะแนนเฉล่ียตัง้แต่ 1.00 – 1.50  หมายถึง  ชุดฝึกอบรมมีคณุภาพระดบัน้อย                      

                                                                                           ท่ีสดุ 
เกณฑ์ก าหนดคา่เฉล่ียชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ

ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู ผู้วิจยัได้มีการก าหนดให้มี
คา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัดีหรือตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป จงึจะสามารถน าไปใช้ได้ 

3.2.6 น าแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้
ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาและมีข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 
ปรับข้อค าถามให้สอดคล้องกับกระบวนการ TPCK Model และเพิ่มเติมข้อค าถามในด้านการ
ออกแบบกิจกรรมของชดุฝึกอบรม 

3.3 แบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาส าหรับนิสิตครู 

3.3.1 ศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบประเมิน 

3.3.2 ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู ในชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model โดยประเมิน
ตามสภาพจริง Rubric Score จากชิน้งานท่ีผู้ เข้าฝึกอบรมสร้างขึน้ ซึ่งจะเป็นลกัษณะของการใช้คา่
คะแนนแทนคณุภาพของชิน้งาน สรุปผลของการประเมินจากคะแนนเฉล่ียของการประเมินชิน้งาน 
3 ระดบั ดงันี ้

3 คะแนน   หมายถึง ดีมาก   
2 คะแนน  หมายถงึ ดี 
1 คะแนน  หมายถึง พอใช้ 
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ซึง่สามารถแปลคา่ของคะแนนดงันี ้
ระดบัคะแนนรวมระหวา่ง  2.50 – 3.00 หมายถึง  มีสมรรถนะระดบัดีมาก 
ระดบัคะแนนรวมระหวา่ง  1.50 - 2.49 หมายถึง  มีสมรรถนะระดบัดี  
ระดบัคะแนนรวมระหวา่ง  1.00 - 1.49 หมายถึง  มีสมรรถนะระดบัพอใช้ 

3.3.3 น าแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษาท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาและน าข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาไป
ปรับปรุงแก้ไข 

3.3.4 น าแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาในชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model ท่ีผู้ วิจยัปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ประเมินความสอดคล้อง (IOC) จ านวน 3 ท่าน โดยผู้ เช่ียวชาญมี
คณุสมบตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่หรือทัง้สองอยา่ง ดงันี ้

1) ผู้ ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี
การศกึษาไมน้่อยกวา่ 3 ปี จ านวน 2 ทา่น  

2) ผู้ ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี
การศกึษาไมน้่อยกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ทา่น 

 3.3.5 ผู้ เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องของรายการประเมินกับสมรรถนะ โดย
พิจารณาคา่ความสอดคล้องเทียบกบัเกณฑ์ ดงันี ้

คะแนน  +1 ส าหรับข้อท่ีแนใ่จวา่สอดคล้อง 
คะแนน    0 ส าหรับข้อท่ีไมแ่นใ่จ 
คะแนน   -1 ส าหรับข้อท่ีแนใ่จวา่ไมส่อดคล้อง 

ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณารายการประเมินแตล่ะข้อมีรายละเอียดดงันี ้
คา่ IOC ไมน้่อยกวา่ 0.50   เป็นข้อค าถามท่ีสามารถน าไปใช้ได้ 
คา่ IOC น้อยกวา่     0.50  เป็นข้อค าถามท่ีต้องปรับปรุงหรือตดัออก  

3.3.6 ผลท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของผู้ เช่ียวชาญ  พบว่า ข้อ
ค าถามมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 ซึ่งอยู่ในระดบัท่ีสามารถน าไปใช้ได้ แปลว่า
สามารถน าแบบประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับ
นิสิตครูท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปด าเนินการวิจยัได้  

3.4 แบบประเมินตนเองหลังการใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู 

3.4.1 ศกึษาค้นคว้าเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบประเมิน 
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3.4.2 ผู้วิจยัด าเนินการสร้างแบบประเมินตนเองหลงัการใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด 
TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ส าหรับนิสิตครู โดยแบบประเมินแบง่ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 

ส่วนท่ี  1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert) ซึง่มี 5 ระดบัดงันี ้

5  หมายถึง  มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัดีมาก 
4 หมายถึง  มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัดี  
3  หมายถึง  มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัปานกลาง  
2  หมายถึง  มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัน้อย  
1  หมายถึง  มีสมรรถนะอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

โดยพิจารณาคา่ความคดิเห็นเทียบกบัเกณฑ์ ซึง่สามารถแปลความหมายได้ดงันี ้

คา่คะแนนเฉล่ียตัง้แต ่  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีสมรรถนะในระดบัดีมาก   
คา่คะแนนเฉล่ียตัง้แต ่  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีสมรรถนะในระดบัดี  
คา่คะแนนเฉล่ียตัง้แต ่  2.51 – 3.50 หมายถึง มีสมรรถนะในระดบัปานกลาง 
คา่คะแนนเฉล่ียตัง้แต ่  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีสมรรถนะในระดบัน้อย  
คา่คะแนนเฉล่ียตัง้แต ่ 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีสมรรถนะในระดบัน้อยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นปลายเปิดและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ของผู้ เข้าฝึกอบรม 

3.4.3 น าแบบประเมินตนเองหลงัการใช้ชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู  ท่ีผู้ วิจยั
สร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาและน าข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาไปปรับปรุงแก้ไข 

3.4.4 น าแบบประเมินตนเองหลงัการใช้ชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือ
ส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู ท่ีผู้ วิจยั
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งผู้ เช่ียวชาญจะมีคณุสมบตัิอย่าง
ใดอยา่งหนึง่หรือทัง้สองอยา่ง ดงันี ้

1) ผู้ ทรงคุณวุฒิในระดบัปริญญาเอก และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ใน
ด้านเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 2 ทา่น 
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2) ผู้ทรงคณุวุฒิในระดบัปริญญาโท และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้าน
เทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 1 ทา่น  

3.4.5 ผลการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญพบว่า ข้อค าถามส่วนใหญ่สามารถน าไปใช้ได้
แต่มีบางข้อค าถามท่ีควรปรับข้อความเพ่ือให้ผู้ประเมินสามารถเข้าใจในข้อค าถามได้ง่ายยิ่งขึน้ 
ผู้วิจยัจึงน าไปปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้ เช่ียวชาญแนะน า จากนัน้จึงน าแบบประเมินตนเองหลงัการใช้
ชดุฝึกอบรมตามแนวคดิ TPCK Model ไปใช้ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลของชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือ

สง่เสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู มีขัน้ตอน
ดงันี ้

4.1ส ารวจความต้องการฝึกอบรมของนิสิตครู จากแบบส ารวจความต้องการฝึกอบรม
ทางด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา  ส าหรับนิสิตครู 

4.2 พัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู 

4.3 พัฒนาแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษาในชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model  

4.4 การประสานงานก่อนการฝึกอบรม ผู้ วิจยัด าเนินการติดต่อประสานงานกับทาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) เพ่ือขออนญุาตด าเนินการวิจยักบักลุ่ม
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

4.5 ด าเนินการขอท าการศกึษาวิจยั โดยจดัท าเอกสารเพ่ือด าเนินการขอจริยธรรมใน
มนษุย์ 

4.6 ด าเนินการใช้ชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมด้านนวตักรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู โดยน าไปฝึกอบรมกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
นิสิตครูจ านวน 30 คน จ านวน 7 สปัดาห์ๆ ละ 3 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 21 ชัว่โมง 

สปัดาห์ท่ี  1   หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
สปัดาห์ท่ี  2   หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
สปัดาห์ท่ี  3   หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 การออกแบบส่ือการเรียนการสอน 
สปัดาห์ท่ี 4-7   หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา 
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4.7 เก็บรวบรวมผลการด าเนินการฝึกอบรม น าชิน้งานในแตล่ะสปัดาห์มาประเมินผล 
จากนัน้น ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์และอภิปรายผลการฝึกอบรม 

4.8 หลงัการฝึกอบรมให้นิสิตท าแบบประเมินตนเอง 

5. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 การประเมินความสอดคล้อง IOC (Index of Item – Objective Congruence)  
5.2 หาคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5.3 การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
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บทที่ 4  
ผลการด าเนินการวจิยั 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู ผู้ วิจยั มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาและศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1. ผลการพัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิดTPCK Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู 

1.1 ได้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู ผู้ วิจัยได้น ากระบวนการตามแนวคิด TPCK 
Model มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมของชุดการฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะตามวัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม โดยมีส่วนประกอบ คือ คู่มือประกอบชุดฝึกอบรม 
วตัถปุระสงค์ ค าชีแ้จงในการใช้ชดุฝึกอบรม ตารางฝึกอบรม แผนการฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK 
Model  แบบประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับ
นิสิตครู และแบบประเมินตนเองหลังการใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู ผู้วิจยัได้น าชดุฝึก
อบรมและแบบประเมินท่ีได้พฒันาขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาและประเมินคณุภาพ ดงัตาราง 9 
  

 

 

 

 



  86 

ตาราง 9 ผลการประเมินคณุภาพของชดุฝึกอบรมตามแนวคดิ TPCK Model เพ่ือสง่เสริม
สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู  

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

ด้านการออกแบบชุดฝึกอบรม                                             4.13           0.63          ระดบัดี 

1. แนวคิดพืน้ฐานในการพฒันาชดุฝึกอบรม 4.00 1.00 ระดบัดี 

2. วตัถปุระสงค์ของชดุการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ระดบัดี 

3. แผนการด าเนินการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 3.66 0.57 ระดบัดี 

4. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ระดบัดี 

5. แนวคิด TPCK Model ท่ีน ามาใช้ในชดุฝึกอบรมมีความ

เหมาะสม 

4.33 0.58 ระดบัดี 

ด้านการออกแบบกิจกรรม 4.06 0.70 ระดบัดี 

1. กิจกรรมการฝึกอบรมแตล่ะหนว่ยมีความเหมาะสม 3.66 1.15 ระดบัดี 

2. ระยะเวลาเหมาะสมกบัหนว่ยการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.33 80.5  ระดบัดี 

3. การล าดบัเนือ้หาและกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.66 70.5  ระดบัดี 

4. การน าคูมื่อประกอบชดุฝึกอบรมมาใช้ในกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 

4.33 0.58 ระดบัดี 

 

5. กิจกรรมท่ีให้ผู้ ฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยตนเองมีความ

เหมาะสม 

4.33 0.58 ระดบัดี 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับ
คุณภาพ 

ด้านการออกแบบส่ือ 3.99 0.51 ระดบัดี 

1. การใช้สีในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ระดบัดี 

2. แบบตวัอกัษรมีความเหมาะสม 4 0 ระดบัดี 

3. สีตวัอกัษรและพืน้หลงัมีความเหมาะสม 4 0 ระดบัดี 

4. ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม 4 0 ระดบัดี 

5. ความคมชดัของภาพประกอบ 4.33 0.58 ระดบัดี 

6. ภาพประกอบมีความเหมาะสม 3.66 0.57 ระดบัดี 

7. ภาพประกอบจดัวางได้อย่างเหมาะสม 3.66 0.57 ระดบัดี 

ด้านการวัดและประเมินผล    

  การประเมินผลจากชิน้งานมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ระดบัดี 

                            เฉล่ียรวม 4.07 0.29 ระดบัดี 

 

จากตาราง 9 ผลการประเมินคุณภาพ พบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพของชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู มีคุณภาพเฉล่ียอยู่ในระดับดี( x̅ = 4.07 , 
S.D.=0.29 ) ซึง่สามารถพิจารณาเป็นรายด้าน ดงันี ้

ด้านการออกแบบชุดฝึกอบรม มีคุณภาพเฉล่ียรวมอยู่ในระดับดี ( x̅ = 4.13 , 
S.D.=0.63 ) ซึ่งเม่ือพิจารณาเป็นรายการประเมิน พบว่า รายการประเมินท่ีมีระดบัคณุภาพมาก
ท่ีสุด มีระดับคุณภาพเท่ากัน 3 รายการ คือประเมินวัตถุประสงค์ของชุดการฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม และแนวคิด TPCK Model ท่ีน ามาใช้ใน
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ชุดฝึกอบรม มีระดบัคุณภาพเท่ากันอยู่ในระดบัดี ( x̅ = 4.33,S.D.=0.58 ) รองลงมาคือ แนวคิด

พืน้ฐานในการพัฒนาชุดฝึกอบรม มีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัดี ( x̅ = 4.00 , S.D.=1.00 ) และ
รายการประเมินท่ีมีระดบัคณุภาพน้อยท่ีสุดคือ แผนการด าเนินการฝึกอบรมมีความเหมาะสมมี

ระดบัคณุภาพอยูใ่นระดบัดี ( x̅ = 3.66,S.D.=0.57 ) 

ด้านการออกแบบกิจกรรม  มีคุณภาพเฉ ล่ียรวมอยู่ ในระดับ ดี  ( x̅ = 4.06 , 
S.D.=0.70 ) ซึ่งเม่ือพิจารณาเป็นรายการประเมิน พบว่า รายการประเมินท่ีมีระดบัคณุภาพมาก
ท่ีสุด มีระดบัคุณภาพเท่ากัน 3 รายการ คือข้อระยะเวลาเหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม, การน าคู่มือประกอบชุดฝึกอบรมมาใช้ในกิจกรรมมีความเหมาะสม , กิจกรรมท่ีให้ผู้
ฝึ กอบรม เรียน รู้ด้ วยตน เองมี ความ เหมาะสม  มี ระดับคุณ ภาพ เท่ ากันอยู่ ใน ระดับ ดี   

( x̅ = 4.33,S.D.=0.58 ) รองลงมาคือ  การล าดับ เนื อ้หาและกิจกรรม มีความ เหมาะสม  

( x̅ = 3.66,S.D.=0.57 ) และรายการประเมินท่ีมีระดบัคณุภาพน้อยท่ีสดุคือ กิจกรรมการฝึกอบรม

แตล่ะหนว่ยมีความเหมาะสม มีระดบัคณุภาพอยูใ่นระดบัดี ( x̅ = 3.66,S.D.=0.57 ) 

ด้านการออกแบบส่ือ มีคณุภาพเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัดี ( x̅= 3.99 , S.D.=0.51 ) ซึ่ง
เม่ือพิจารณาเป็นรายการประเมิน พบว่า รายการประเมินท่ีมีระดับคุณภาพมากท่ีสุด มีระดับ
คุณภาพเท่ากัน 2 รายการ คือการใช้สีในภาพรวมมีความเหมาะสม และ ความคมชัดของ

ภาพประกอบ มีคณุภาพอยู่ในระดบัดี ( x̅= 4.33 , S.D.=0.58 ) รองลงมา มีระดบัคณุภาพเท่ากัน 
3 รายการ คือ แบบตวัอกัษรมีความเหมาะสม , สีตวัอกัษรและพืน้หลังมีความเหมาะสม , ขนาด

ตวัอกัษรมีความเหมาะสม มีคณุภาพอยู่ในระดบัดี (x̅ = 4.00 , S.D.= 0 ) และรายการประเมินท่ีมี
ระดบัคณุภาพน้อยท่ีสดุคือ ภาพประกอบมีความเหมาะสม  ภาพประกอบจดัวางได้อยา่งเหมาะสม  

มีระดบัคณุภาพอยูใ่นระดบัดี ( x̅ = 3.66, S.D.=0.57 ) 
ด้านการวัดและประเมินผล ผลการประเมินคุณภาพพบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัคณุภาพของชดุฝึกอบรม มีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี( x̅ =4.33 , S.D.=0.58 ) 

2. ผลการใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู 

2.1 การประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ส าหรับนิสิตครู หลังจากใช้ชุดการฝึกอบรม  ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ได้รับการฝึกอบรม
ด้วยชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model ตามล าดบัขัน้ตอนของกิจกรรมและสร้างชิน้งานตาม
หน่วยการเรียนรู้ จากนัน้ผู้ วิจัยประเมินชิน้งานด้วยแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาและน าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมลูดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 ผลการประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับ
นิสิตครูหลงัจากใช้ชดุการฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model 

รายการประเมิน x̅ S.D. ระดับสมรรถนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 สามารถใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวตักรรมเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 

1.สามารถน าซอฟแวร์มาใช้ในการออกแบบส่ือการเรียนการสอน

ได้อยา่งเหมาะสม   

2.73 0.44 ดีมาก 

2. สามารถน าส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการ

เรียนการสอน 

2.86 0.34 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 

3.สามารถวิเคราะห์เนือ้หาท่ีน ามาใช้ในส่ือการเรียนการสอน 2.83 0.37 ดีมาก 

4.สามารถจดัวางองค์ประกอบของส่ือการเรียนการสอนได้ 2.73 0.44 ดีมาก 

5.สามารถออกแบบส่ือการสอนประกอบการเรียนการสอนของ

ตนเองได้เป็นอยา่งดี 

2.73 0.44 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 ความสามารถในการแสวงหาแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียน 

6. สามารถใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอนได้ 2.60 0.49 ดีมาก 

7.สามารถเลือกแหลง่ข้อมลูทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2.73 0.44 ดีมาก 

เฉล่ียรวม 2.74 0.05 ดีมาก 
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จากตาราง 10 ประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาส าหรับนิสิตครู จ านวน 30 คน พบว่า นิสิตครูหลงัจากใช้ชุดการฝึกอบรมตามแนวคิด 
TPCK Model มีสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยู่ในระดบัดี

มาก ( x̅ = 2.74 , S.D.=0.05 ) โดยหากพิจารณาทัง้ 3 องค์ประกอบของสมรรถนะ สามารถ
สรุปผลการประเมิน ดงันี ้ 

องค์ประกอบท่ี 1 สามารถใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวตักรรมเพ่ือให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ท่ีดี พบว่า ในด้านท่ี 1 สามารถน าซอฟแวร์มาใช้ในการออกแบบส่ือการเรียนการสอน

ได้อย่างเหมาะสม นิสิตครูมีสมรรถนะในระดบัดีมาก (x̅ = 2.73 , S.D.=0.44 ) และในด้านท่ี 2 
สามารถน าส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน มีนิสิตครูท่ีมีสมรรถนะ

ในระดบัดีมาก (x̅ = 2.86 , S.D.=0.34 )   
องค์ประกอบท่ี 2 สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้ท่ีดี พบว่า ในด้านท่ี 3 สามารถวิเคราะห์เนือ้หาท่ีน ามาใช้ในส่ือการเรียนการสอน  นิสิตครูมี

สมรรถนะในระดบัดีมาก  (x̅ = 2.83 , S.D.=0.37 ) ด้านท่ี 4 สามารถจดัวางองค์ประกอบของส่ือ

การเรียนการสอนได้ นิสิตครูมีสมรรถนะในระดับดีมาก  (x̅ = 2.73 , S.D.=0.44 ) และด้านท่ี 5 
สามารถออกแบบส่ือการสอนประกอบการเรียนการสอนของตนเองได้เป็นอย่างดี นิสิตครูมี

สมรรถนะในระดบัดีมาก (x̅ = 2.73 , S.D.=0.44 ) 
องค์ประกอบท่ี 3 ความสามารถในการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือ

สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน พบวา่ ในด้านท่ี 6 สามารถใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอนได้ 

นิสิตครูมีสมรรถนะในระดับดีมาก  (x̅ = 2.60 , S.D.=0.49 )และด้าน ท่ี  7 สามารถเลือก

แหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ นิสิตครูมีสมรรถนะในระดับดีมาก  (x̅ = 2.73 , 
S.D.=0.44 ) 

2.2 ผลการประเมินตนเองของนิสิตครูหลงัใช้ชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model 
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ผู้ วิจัยได้น าแบบ
ประเมินตนเองท่ีได้พฒันาขึน้ไปให้นิสิตครู จ านวน 30 คน ประเมินตนเองหลงัใช้ชดุฝึกอบรมตาม
แนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษา พิจารณาและประเมินตนเอง ดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 ผลการประเมินตนเองของนิสิตครูหลงัใช้ชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือ
สง่เสริมสมรรถนะ ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา  

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับ 

สมรรถนะ 

1.สามารถน าซอฟแวร์มาใช้ในการออกแบบส่ือการเรียนการสอน

ได้อยา่งเหมาะสม   
4.46 0.57 ระดบัดี 

2.สามารถน าส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการ

เรียนการสอน 
4.63 0.49 ระดบัดีมาก 

3.สามารถวิเคราะห์เนือ้หาท่ีน ามาใช้ในส่ือการเรียนการสอน 4.60 0.56 ระดบัดีมาก 

4.สามารถจดัวางองค์ประกอบของส่ือการเรียนการสอนได้ 4.73 0.50 ระดบัดีมาก 

5.สามารถออกแบบส่ือการสอนประกอบการเรียนการสอนของ

ตนเองได้เป็นอยา่งดี 
4.63 0.49 ระดบัดีมาก 

6.สามารถใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอนได้ 4.53 0.57 ระดบัดีมาก 

7.สามารถเลือกแหลง่ข้อมลูทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 4.63 0.55 ระดบัดีมาก 

เฉล่ียรวม 4.60 0.53 ระดบัดีมาก 

 
จากตาราง 11 ผลการประเมินตนเองของนิสิตครูหลงัใช้ชุดฝึกอบรม พบว่า นิสิตครู

ส่วนใหญ่ประเมินตนเองหลังการใช้ชุดฝึกอบรมแล้วเห็นว่ามีสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาหลงัการฝึกอบรมอยู่ในระดบัดีมาก  (x̅ = 4.60 , S.D.=0.53) 
โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อจะ พบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุคือสามารถจดัวางองค์ประกอบของส่ือ

การเรียนการสอนได้อยู่ในระดบัดีมาก ( x̅ = 4.73 , S.D.= 0.50 ) รองลงมาคือสามารถออกแบบ
วิธีการสอนท่ีสอดคล้องกบัส่ือการเรียนการสอนได้และสามารถออกแบบส่ือการสอนประกอบการ
เรียนการสอนของตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งทัง้สองข้อมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  

( x̅ = 4.63 , S.D.=0.49 ) สามารถเลือกแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อยู่ในระดับดี
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มาก ( x̅ = 4.63 , S.D.= 0.55 ) สามารถวิเคราะห์เนือ้หาท่ีน ามาใช้ในส่ือการเรียนการสอนอยู่ใน

ระดบัดีมาก ( x̅ = 4.60 , S.D.=0.56 ) สามารถใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอนได้อยู่ใน

ระดบัดีมาก ( x̅ = 4.53 , S.D.=0.57 ) และข้อท่ีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุคือสามารถวิเคราะห์เนือ้หาใน

การออกแบบส่ือการเรียนการสอนได้อยูใ่นระดบัดี ( x̅ = 4.46 , S.D.=0.57 ) 
นอกจากนีใ้นส่วนของแบบประเมินตนเองยังมีส่วนของข้อค าถามปลายเปิดหรือ

ข้อเสนอแนะซึง่จากการประเมินตนเองของนิสิตครู พบวา่ 
นิสิตครูมีความคดิเห็นเก่ียวกบัวา่ชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริม

สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู ซึ่งจากการ
วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) พบว่าชดุฝึกอบรมสามารถส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกปฏิบตัใินการ
สร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง ได้รับความรู้ท่ีหลากหลายในเร่ืองของนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ ท าให้ส่ือการเรียนการสอน     
มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ ลดเวลาในการสร้างส่ือการเรียนการสอนท าให้การสร้างส่ือการเรียน
การสอนมีความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนีย้งัสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปตอ่ยอดในการท าวิจยัได้อีก
ด้วย  

ในส่วนของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า นิสิตต้องการให้มีการจดัฝึกอบรมในชว่งของ
ภาคเรียนแรกในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือจะได้น าความรู้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน
และต้องการให้มีการจดัฝึกอบรมในเร่ืองอ่ืนๆท่ีสามารถน าไปใช้กบัการจดัการเรียนการสอนในด้าน
อ่ืนๆด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การพฒันาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู มีวิธีการด าเนินการวิจยัดงันี ้

ความส าคัญของการวิจัย 
ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model สามารถน าไปใช้เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน

นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาให้กบันิสิตท่ีจะประกอบวิชาชีพครูในอนาคตให้
มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะส่งผลท าให้สถานศกึษาสามารถน าไปใช้เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ความสามารถใน
การประยุกต์เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอน นอกจากนีย้ังสามารถน าผลท่ีได้ จากชุด
ฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model ไปปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะในด้านอ่ืนๆตอ่ไป  

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการพัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริม

สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตครูโดยก าหนด
ขอบเขตดงันี ้

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
ชดุการฝึกอบรมตามแนวคดิ TPCK Model มีเนือ้หาประกอบด้วย 

หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 การออกแบบส่ือการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศกึษา 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี คื้อ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศกึษา 2561 จ านวน 519 คน 

กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )ฝ่ายประถม(  ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 ในหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จ านวน 30 คน ท่ีได้มาโดยการสมคัรใจร่วมฝึกอบรม 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรต้น คือ ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน

นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู  
ตวัแปรตาม คือ สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ส าหรับนิสิตครู 

สรุปผลการวิจัย 
การพฒันาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู ประกอบด้วยรูปแบบและการน าไปใช้ดงันี ้
1. ผลการพฒันาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน

นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตครู พบว่า ชดุฝึกอบรมท่ีพฒันาตาม
แนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ส าหรับนิสิตครู ได้น ากระบวนการของแนวคิด TPCK Model ซึ่งประกอบด้วย ความรู้
ความสามารถในเนือ้หาวิชาท่ีตนเองมีความช านาญ(CK) ความรู้ความสามารถในเร่ืองของทฤษฏี
และเทคนิคในการจดัการเรียนรู้(PK) ความรู้ความสามารถในเร่ืองของเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ตา่งๆ 
(TK) ความรู้ความสามารถในการน าทฤษฏีและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้  มาประยุกต์ใช้ใน
เนือ้หาวิชาท่ีตนเองเช่ียวชาญ (PCK) ความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ตา่งๆ
มาประยุกต์ใช้ในให้สอดคล้องกับทฤษฏีและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้  (TPK) ความ รู้
ความสามารถในการน าเนือ้หาวิชาท่ีตนเองมีความเช่ียวชาญไปประยกุต์ใช้ในส่ือการเรียนการสอน
(TCK) และการบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี เนือ้หา และทฤษฏีและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ 
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(TPCK) มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมของชุดฝึกอบรม ซึ่งส่วนประกอบของชุดฝึกอบรม
ประกอบด้วย 1) คูมื่อประกอบชดุฝึกอบรม แผนการฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model  ในแตล่ะ
หน่วยการเรียนรู้ 2) ส่ือประกอบการฝึกอบรม 3) เคร่ืองมือการประเมินผล ซึ่งผลการประเมิน

คณุภาพของชดุฝึกอบรมอยูใ่นระดบัดี (x̅ = 4.02 , S.D.=0.55 ) 
2. ผลการใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน

นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู ผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

2.1 ผลการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ส าหรับนิสิตครู หลงัจากใช้ชุดการฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model พบว่า นิสิตครู
หลังการใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา มีสมรรถนะโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  

2.2 ผลการประเมินตนเองของนิสิตครูหลังใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK 
Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา พบว่า นิสิต
ครูมีสมรรถนะโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศกึษาวิจยั เร่ือง การพฒันาชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริม

สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตครู ผู้ วิจัยได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนและการพัฒนาตามกระบวนการด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง จากนัน้น าข้อมลูท่ีได้ไปวิเคราะห์และสงัเคราะห์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมลูท่ีสามารถน ามาใช้
ในงานวิจยั แล้วน าชดุฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญประเมินคณุภาพ ท าให้ได้มาซึง่ชดุฝึก
อบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา ส าหรับนิสิตครู ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาและศึกษาผลการใช้ชดุฝึกอบรมตาม
แนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษา ส าหรับนิสิตครู โดยการวิจยัดงักลา่วผู้วิจยัได้แบง่หวัข้อการอภิปรายผลการวิจยัได้ ดงันี  ้

1.การพัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตครู พบว่า ผลการประเมินของ
ผู้ เช่ียวชาญชุดฝึกอบรมมีคณุภาพอยู่ในระดบัดี ทัง้นีอ้าจเป็นผลมาจากการศึกษางานวิจยัอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาในเร่ืองของกระบวนการในการสร้างชุดฝึกอบรมว่าควรท่ีจะ
ประกอบด้วยขัน้ตอนใดบ้างและในแต่ละขัน้ตอนมีองค์ประกอบอย่างไร จากนัน้ผู้วิจยัได้ศึกษาใน
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ส่วนของแนวคิด TPCK Model ว่ามีองค์ประกอบอย่างไรและสามารถน ามาประยกุต์ใช้กับชดุการ
ฝึกอบรมได้อย่างไรบ้าง จากนัน้ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้ท าการศกึษามาสงัเคราะห์ให้สอดคล้องกบัชุด
ฝึกอบรมท่ีจะสร้างขึน้โดยมีผลการด าเนินการวิจยัดงันี ้

1.1 สร้างชุดฝึกอบรมตามกระบวนการ 4 ขัน้ตอน คือ 1)การก าหนดเป้าหมาย 
เป็นขัน้ตอนการก าหนดวตัถปุระสงค์ของชดุการฝึกอบรมวา่ต้องการมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริมหรือพฒันา
ในเร่ืองใด 2)การออกแบบ เป็นขัน้ตอนในการออกแบบชุดฝึกอบรม ทัง้ในเร่ืองของเนือ้หาให้
สอดคล้องกับ เป้าหมาย  และในเร่ืองของส่ือห รือกิจกรรม ท่ีจะน ามาใช้ในชุด กิจกรรม  
3)การด าเนินการฝึกอบรม เป็นขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรมของชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK 
Model 4)การประเมินผล เป็นขัน้ตอนในการวดัคณุภาพของชุดฝึกอบรม ซึ่งกระบวนการสร้างชุด
ฝึกอบรมดงักลา่วจะท าให้สามารถสร้างชดุฝึกอบรมได้อยา่งเป็นระบบและเหมาะสมกบัผู้ ฝึกอบรม 
สอดคล้องกบั  พชัรี ศิริมาก (2559) ท่ีได้พฒันาชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างการท างานเป็นทีมของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งได้มีขัน้ตอน
ของการพัฒนาชุดฝึกอบรมท่ีประกอบด้วย ขัน้ท่ี 1 วิเคราะห์เนือ้หาโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลพืน้ฐาน ขัน้ท่ี 2 วางแผนการจดักิจกรรมฝึกอบรม จดัท าแผนในแต่ละหน่วย ขัน้ท่ี 3 
ผลิตชุดฝึกอบรมและส่ือประกอบกิจกรรมฝึกอบรมให้สอดคล้องกับผู้ เรียน  ได้แก่ แนวทางการ
ฝึกอบรม แผนการจดักิจกรรมแต่ละหน่วย คู่มือชดุฝึกอบรมพร้อมส่ือ เอกสารความรู้ส าหรับผู้ เข้า
รับอบรม แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการท างานเป็นทีม และ แบบประเมินทกัษะการท างาน
เป็นทีม ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบคุณภาพของชุดฝึกอบรม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้มากท่ีสดุ นอกจากนีห้ลงัการทดลองใช้ชดุฝึกอบรมยงัพบอีกว่า อาสาสมคัร
สาธารณะสุขประจ าหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการท างานเป็นทีมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม  

1.2 ชุดฝึกอบรมท่ีพัฒนาตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตครู ผู้ วิจยัได้น ากระบวนการของ
แนวคดิ TPCK Model ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความสามารถในเนือ้หาวิชาท่ีตนเองมีความช านาญ
(CK) ความรู้ความสามารถในเร่ืองของทฤษฏีและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ (PK) ความรู้
ความสามารถในเร่ืองของเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ตา่งๆ (TK) ความรู้ความสามารถในการน าทฤษฏี
และเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้ในเนือ้หาวิชาท่ีตนเองเช่ียวชาญ (PCK) ความรู้
ความสามารถในการน าเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์ตา่งๆมาประยกุต์ใช้ในให้สอดคล้องกบัทฤษฏีและ
เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ (TPK) ความรู้ความสามารถในการน าเนือ้หาวิชาท่ีตนเองมีความ
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เช่ียวชาญไปประยุกต์ใช้ในส่ือการเรียนการสอน(TCK) และการบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี 
เนือ้หา และทฤษฏีและเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ (TPCK) มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ของชุดฝึกอบรม ทัง้นีก็้เพ่ือน ามาใช้เป็นฐานแนวคิดของการพฒันาชดุฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนในส่วนของการน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานิสิตครูให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการพฒันาชดุฝึกอบรมท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกบั นรัญจ์ โกศลเวช (2557) ท่ีได้พฒันา
โมเดลการวดัความรู้ด้านทกัษะชีวิตและโมเดลการวดั TPCK ท่ีบรูณาการร่วมกบัความรู้ด้านทกัษะ
ชีวิตของครู พบว่า โมเดลดงักล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ ท าให้ผลการวิจัยนีไ้ด้
สร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัโมเดลการวดัความรู้ด้านทกัษะชีวิต โมเดลการวดั  TPCK และโมเดลการ
วัด TPCK ท่ีบูรณาการร่วมกับความรู้ด้านทักษะชีวิตท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาครู โดย
เคร่ืองมือวดัความรู้ด้านทกัษะชีวิตและคณุลกัษณะตามกรอบความรู้ TPCK ท่ีบูรณาการร่วมกับ
ความรู้ด้านทกัษะชีวิต ตามโมเดลการวดัซึ่งมีคณุภาพเหมาะสม ทัง้ด้านความตรงเชิงโครงสร้าง
และด้านความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายใน และสอดคล้องกบั วรดานนัท์ เหมนิธิ และ มนตรี 
บุญเรืองเศษ (2560) ท่ีได้พัฒนาแบบจ าลองความรู้ด้านเทคโนโลยีผนวกวิธีการสอนและเนือ้หา 
(TPCK) ในการประเมินศักยภาพความพร้อมของนักศึกษาชัน้ปีท่ี  5 ท่ีผ่านการลงทะเบียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า การออกแบบการเรียนการสอนของสถาบนัท่ีผลิตครูผู้สอนนัน้ ควร
มีการเช่ือมโยงความรู้ด้านต่างๆ ภายใต้กรอบ TPCK เพ่ือถ่ายทอดเนือ้หาผ่านเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกับ Liu (2016) ท่ีได้ท าวิจยัเก่ียวกับการบูรณาการเทคโนโลยี
ในห้องเรียนประถมศึกษา : การสอนการปฏิบตัิของครูฝึกสอน ซึ่งมีการอภิปรายเก่ียวกับ TPCK  
ไว้ว่า ด้าน TCK ครูมกัใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์ หรือฮาร์ดแวร์ท่ีมีอยู่แล้วในห้องเรียน ซึ่งนัน้แสดงให้
เห็นถึงความจ าเป็นในความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างจดัการเรียน
การสอน ด้าน TPK การวางแผนการสอนมีความจ าเป็นในการก าหนดวิธีการท่ีจะน ามาใช้เป็น
อย่างมาก รวมถึงการแบ่งพืน้ท่ีในห้องเรียน ประเภทของกลุ่มนกัเรียนและเทคโนโลยีท่ีใช้  และใน
ด้าน TPCK ครูผู้สอนควรท่ีจะมีการวางรากฐานท่ีดีในการบูรณาการเทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอน  ควรค านึงถึงการตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและวตัถปุระสงค์ในการจดัการเรียน
การสอน ในด้านเทคโนโลยีและการจดัโปรแกรมเตรียมครูผู้สอนจะถือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
การบรูณาการเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 

2. การศกึษาผลการใช้ชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู พบว่า นิสิตครูมีสมรรถนะ
อยู่ในระดบัดีมาก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
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การศึกษา เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับนิสิตครูในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ทัง้นีก็้
เพราะในยุคปัจจุบนัเทคโนโลยีเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากสามารถตอบสนอง
การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากจะวิเคราะห์ในส่วนของสมรรถนะด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ตามองค์ประกอบท่ีส าคญัจะประกอบด้วย 
องค์ประกอบท่ี 1 สามารถใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวตักรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 
เป็นองค์ประกอบท่ีส่งเสริมให้นิสิตครูสามารถน าซอฟแวร์มาใช้ในการออกแบบส่ือการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสมและสามารถน าส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการ
สอน องค์ประกอบท่ี 2 สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 
เป็นองค์ประกอบท่ีสง่เสริมให้นิสิตครูสามารถวิเคราะห์เนือ้หาและจดัวางองค์ประกอบท่ีน ามาใช้ใน
ส่ือการเรียนการสอน เพ่ือออกแบบส่ือการสอนประกอบการเรียนการสอนของตนเองได้เป็นอย่างดี  
องค์ประกอบท่ี 3 ความสามารถในการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้ เรียน เป็นองค์ประกอบท่ีสนบัสนุนให้ผู้ เรียนสามารถใช้และเลือกแหล่งข้อมลูทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ สอดคล้องกับ ปิยานี จิตร์เจริญ  (2557) ได้พัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูด้วย
เครือข่ายครูและแนวคิดการออกแบบเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา กับครูประจ าการสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.) ภาคกลาง ท่ีต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมี
ขัน้ตอนการจดัการอบรมท่ีเน้นให้ครูผู้ รับการอบรมได้ฝึกฝน ลงมือปฏิบตัิและศกึษาด้วยตนเอง ซึ่ง
พบว่ากระบวนการฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้ท าให้กลุม่ตวัอย่างมีคะแนนจากแบบประเมินสมรรถนะครู
ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี.05 โดย
อธิบายในแต่ละด้านดงันี ้ด้านท่ี 1 สมรรถนะด้านรู้และเข้าใจ จะท าให้ผู้ ฝึกอบรมมีความรู้และ
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษามากขึน้  ด้านท่ี 2 ด้าน
ประยกุต์ใช้ จะท าให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพ่ือการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ด้านท่ี 3 วิเคราะห์และ
แก้ปัญหา จะท าให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การศึกษา ไปใช้เพิ่มขึน้  น าไปสู่การพัฒนาความรู้ได้อย่างต่อเน่ืองร่วมกัน ด้านท่ี  4 ด้าน
ออกแบบสร้างผลงาน จะท าให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพ่ือการศกึษาไปใช้ออกแบบ สร้าง ประเมินและปรับปรุง แผนการสอนและส่ือได้อย่าง
เหมาะสม  
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3.การศึกษาผลประเมินตนเองของนิสิตครูหลังใช้ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK 
Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา พบว่า นิสิต
ครูประเมินตนเองหลังการใช้ชุดฝึกอบรมแล้วเห็นว่ามีสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการด าเนิน
กิจกรรมของชดุฝึกอบรมตามแนวคดิ TPCK Model มุง่เน้นให้นิสิตครูสามารถบรูณาการเทคโนโลยี
ร่วมกับเนือ้หาและทฤษฎีการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้นิสิตครูมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม สนบัสนุนให้สามารถสร้างส่ือการสอนของตนเองได้อย่างเป็นระบบ มีการแนะน า
เทคนิควิธีการในการน าซอฟแวร์ตา่งๆไปประยกุต์ใช้ การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้และสง่เสริมให้
นิสิตครูได้สร้างและน าส่ือการเรียนการสอนของตนเองไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้ 
สอดคล้องกับ Arwa Ahmed Abdo Qasem,Gandle Viswanathappa (2016) ท่ี ได้ศึกษาการ
เรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือพฒันาครูผู้สอนด้วยTPACK กับ ครูวิทยาศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบคือ 
T = Web Literacy Applications  P = Social Networks  การประเมินผลผ่านเว็บไซต์  TK = 
ทกัษะเว็บความรู้  PK = วิธีหรือทกัษะในการเรียนรู้ผ่านเว็บ  CK = วตัถุประสงค์ท่ีถูกก าหนดโดย
ครู  ซึ่งการด าเนินกิจกรรมนกัเรียนจะเป็นผู้ ค้นหาเก่ียวกับเนือ้หาหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งครู
จะคอยสนบัสนุนในส่วนของการค้นหาและเทคนิคท่ีใช้ และผลท่ีพบก็คือ TPACK เป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัในการประเมินความรู้ครูผู้สอนเก่ียวกบัความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานจะช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์และความยืดหยุ่นของสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียน รู้ 
สอดคล้องกบั Jodi Pilgrim and Elda Martinez (2015) ท่ีได้ท าการวิจยัเว็บความรู้และการบรูณา
การเทคโนโลยีไปสู่ TPACK ท่ีมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางกับครูประถมและมัธยม  โดยเร่ิมจาก
ออกแบบการฝึกอบรมโดยใช้การเรียนรู้ผ่านเว็บ ซึ่งผู้ วิจัยเลือกใช้ซอฟแวร์ NVio ออกแบบการ
เรียนรู้ผ่านเว็บโดยบรูณาการภายใต้กรอบ TPACK จากนัน้ด าเนินการทดลองและประเมินผลจาก
เว็บไซต์ท่ีท ากิจกรรมและการสงัเกตระหว่างด าเนินกิจกรรมรวมถึงการอภิปรายร่วมกันหลงัเสร็จ
กิจกรรม ซึ่งผลการวิจยัพบว่า TPACK ช่วยให้การพฒันาเทคโนโลยีของครูมีความต่อเน่ืองได้เป็น
อย่างดี เช่นเดียวกบั Rienties et al (2014) ท่ีได้ท าการพฒันาการฝึกอบรมออนไลน์เก่ียวกบัทกัษะ
TPACK ของนักการศึกษาท่ีได้ศึกษาผลกระทบข้ามสถาบันกับกลุ่ม ครู อาจารย์ นักวิชาการ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพ่ือพฒันาบคุลากรทางการศกึษาให้มีประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้และได้ซึ่งโปรแกรมการฝึกอบรมมืออาชีพ โดยมีการออกแบบตาม TPACK และจาก
การพฒันา พบวา่ ผู้ ใช้งานมีความพึงพอใจทัว่ไปอยูใ่นระดบัคอ่นข้างดี นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั 
ธนานนัต์ ดียิ่ง (2556) ท่ีได้ศกึษาวิจยัในเร่ืองโปรแกรมการพฒันาสมรรถนะครูระดบัการศกึษาขัน้
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พืน้ฐาน ด้านการวดัและประเมินผลในชัน้เรียน ซึ่งกล่าวไว้ว่าโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครู
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นโปรแกรมท่ีสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาครูได้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะ
โปรแกรมมีการพฒันาตามขัน้ตอนของกระบวนการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล
และสามารถน าไปใช้ในการพฒันาผู้ เรียนได้ จึงท าให้ผู้ เข้าฝึกอบรมการพฒันาตามโปรแกรมการ
พฒันาสมรรถนะครูขัน้พืน้ฐานมีผลจากการศกึษาความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากในทกุด้าน  

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริม

สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตครู มีข้อเสนอแนะ 
ดงันี ้

1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การพัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ

ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู ในครัง้นีมี้คณุภาพระดบัดี 
จงึควรน าไปใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือสง่เสริมและพฒันาสมรรถนะให้กบันิสิตในรุ่นอ่ืนๆตอ่ไป 

1.2 ในการด าเนินกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้ เข้าฝึกอบรมมีสมรรถนะเพิ่มขึน้นัน้ ผู้
ฝึกอบรมและผู้ เข้ารับการฝึกควรมีการท าข้อตกลงร่วมกนัในรายละเอียดของงานท่ีมีการมอบหมาย
หรือการติดตามผลหลังจากน าชิน้งานไปใช้ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ในส่วนของการ
ประเมินผล 

 
2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

2.1 ควรมีการศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการน าแนวคิด TPCK Model มาประยกุต์ใช้
ร่วมกบัชดุฝึกอบรม เพ่ือสง่เสริมหรือพฒันาสมรรถนะในด้านอ่ืนๆตอ่ไป 

2.2 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการทดลองกบัผู้ เรียนท่ีเป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเพียงกลุ่มเดียว ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรออกแบบการวิจยัให้มี
การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ เพ่ือสามารถน าผลการศกึษาไปเปรียบเทียบ
กนั เพ่ือชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพของชดุการฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้ 

2.3 การวิจยัในครัง้นีมี้การหาความต้องการก่อนท่ีจะน ามาพฒันาชดุฝึกอบรม จึง
ท าให้ผลของชดุฝึกอบรมมีคณุภาพ ดงันัน้ในการออกแบบการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาชดุฝึกอบรม
ขัน้ตอนนีจ้งึมีความส าคญัเพราะจะท าให้การพฒันาชดุฝึกอบรมมีคณุภาพ 
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 รายนามผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาท่ีท าการประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรม 

ประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินสมรรถนะและประเมินแบบประเมินตนเองหลงัการใช้

ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู 

 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นทัธีรัตน์  พีระพนัธุ์  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   

                 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา 

      คณะศกึษาศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.นิพาดา  ไตรรัตน์   อาจารย์ 

      ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา 

      คณะศกึษาศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ โยธิน  หวงัทรัพย์ทวี   อาจารย์ 

      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจยั นิเทศและ 

      ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

      โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

      ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

 

 

 

 

http://edtech.edu.swu.ac.th/?page_id=149
http://edtech.edu.swu.ac.th/?page_id=149
http://edtech.edu.swu.ac.th/?page_id=140


 109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตครู 
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ชุดการฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตครู 

 ชุดการฝึกอบรมเล่มนีถู้กเขียนขึน้มาเพ่ือต้องการสร้างความเข้าใจในการด าเนินการ

ฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษาส าหรับนิสิตครู ซึง่แนวคิด TPCK Model เป็นแนวคิดท่ีเน้นการบรูณาการ 

3 องค์ประกอบหลกัเข้าด้ วยกนัคือ 1.Technology หรือความรู้ในการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน

ในการจดัการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีขัน้พืน้ฐาน การใช้เทคโนโลยีขัน้สูง ความรู้ในระบบ

ซอฟแวร์ และการน าเอาความรู้ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือผลิตส่ือการเรียนการสอน  

2.Pedagogy หรือความรู้ในทฤษฏีการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน วิธีท่ีใช้ในการปฏิบัติ

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการท่ีสามารถใช้ได้ในชัน้เรียน ประสบการณ์และเทคนิควิธีการสอน  

3.Content หรือความรู้ในเนือ้หาจ าเพาะสาขาวิชาท่ีจะต้องใช้ในการสอน ได้แก่องค์ความรู้ท่ีเป็น

ข้อเท็จจริง แนวคิด หลกัการ ทฤษฏี วิธีการด าเนินการ ซึ่งเม่ือน าทัง้ 3 องค์ประกอบดงักล่าวมา

ประยกุต์ใช้ในการฝึกอบรมจะท าให้ผู้ เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ในลกัษณะของการ บรูณาการความรู้ใน

ด้านตา่งๆเข้าด้วยกนั นอกจากนีใ้นการฝึกอบรมครัง้นีย้งัอยูบ่นพืน้ฐานท่ีต้องการสง่เสริมสมรรถนะ

ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ซึ่งประกอบด้วยการสร้างส่ือการเรียนการ

สอนท่ีหลากหลาย การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีกบัทฤษฏีการเรียนรู้ การเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอน 

การสร้างส่ือการสอนตามแนวคิด ADDIE Model รวมถึงการสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมลูออนไลน์

และเช่ือมโยงความรู้ด้านต่างๆเข้ากับการสร้างส่ือการเรียนการสอนของตนเอง ทัง้นีก็้เพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่นิสิตท่ีเข้าฝึกอบรม ซึ่งจะสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

จดัการเรียนการสอนของตนเองในอนาคตตอ่ไป 

 วัตถุประสงค์ 

  1.สามารถใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวตักรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ี

ดี 

  2. สามารถพฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี 
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  3. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลายหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียน 

 เนือ้หาที่ใช้ในชุดฝึกอบรม 

  1. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

  2. ทฤษฏีการเรียนรู้ 

  3. การออกแบบส่ือการเรียนการสอน 

  4. การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 

 ระยะเวลาในการฝึกอบรม  

  7  สปัดาห์  

 การด าเนินการใช้ชุดฝึกอบรม   

  มีขัน้ตอนตามแผนการด าเนินการชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือ

สง่เสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู ดงันี ้ 

 แผนการด าเนินการชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตครู 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอ  ระยะเวลา  1สปัดาห์   (3 ชม.)  

วัตถุประสงค์ เพิ่มพูนความรู้และทกัษะในสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษาองค์ประกอบท่ี 3 ความสามารถในการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือ

สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน ประกอบด้วย1) สามารถใช้ส่ือทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน

ได้ 2) สามารถเลือกแหลง่ข้อมลูทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

เนือ้หาที่ใช้ในกิจกรรม 1. การสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมลูบนเว็บไซต์ 

   2. กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ข้อมลูทาง Internet 
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ขัน้ตอน
การ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ/เคร่ืองมือ ประเมินผล 

 

ขัน้น าเข้าสู่

กิจกรรม - 

1.วิทยากรกลา่วต้อนรับผู้ เข้าฝึกอบรม

และแลกเปลีย่นความรู้ในเร่ืองของการ

สร้างสือ่การสอน รวมถึงมีการตัง้

ค าถามง่ายๆ เก่ียวกบัสือ่การเรียนการ

สอนรูปแบบตา่งๆ 

คอมพิวเตอร์ , 

Power point 

เกม

การศกึษา ที่

ผู้ ฝึกอบรม

สร้างขึน้ โดย

ประเมินจาก

แบบประเมิน

สมรรถนะใน

องค์ประกอบ  

ที่ 3 ซึง่

ประกอบด้วย 

1) สามารถใช้

สือ่ทาง

อินเตอร์เน็ต

เพื่อการเรียน

การสอนได้ 

2) สามารถ

เลอืก

แหลง่ข้อมลู

ทาง

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ได้ 

 

ขัน้ด าเนิน

กิจกรรม 

 

 

 

CK  

Content 

Knowledge 

 

 

2.วิทยากรให้ความรู้ในเร่ืองของการ

สบืค้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูบน

เว็บไซต์ เช่น การสบืค้นด้วย google , 

การสบืค้นข้อมลูวีดิโอ , การสบืค้น

ข้อมลูวิทยานิพนธ์,ฯลฯ 

3. วิทยากรให้ผู้ ฝึกอบรมศกึษาเพิม่เติม

จากคูม่ือประกอบชดุฝึกอบรมในเร่ือง

ของกฎหมายและจรรยาบรรณในการ

ใช้ข้อมลูทาง Internet เพื่อให้ผู้ ฝึกอบรม

สามารถน าข้อมลูมาใช้งานได้อยา่ง

ถกูต้องและเหมาะสม 

คอมพิวเตอร์ , 

คูม่ือประกอบ

ชดุฝึกอบรม 

PK 

Pedagogical 

Knowledge 

4.ผู้ ฝึกอบรมเลน่เกมตอบค าถาม,เปิด

แผน่ปา้ย ในเร่ืองกฎหมายและ

จรรยาบรรณ โดยระหวา่งทีเ่ลน่เกมผู้

ฝึกอบรมสามรถเปิดคูม่ือประกอบการ

ฝึกอบรม เพื่อสบืค้นข้อมลูในระหวา่ง

ด าเนินกิจกรรมได้ 

เกมตอบค าถาม 
, 

เกมเปิดแผน่ปา้ย 



 113 
 
ขัน้ตอน
การ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ/เคร่ืองมือ ประเมินผล 

TK 

Technological 

Knowledge 

5.วิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบั การใช้งาน

แอพพลเิคชัน่เกมส าหรับการศกึษา  

Make it บนอปุกรณ์ไอแพด ฟังชัน่ในการ

ใช้งานเบือ้งต้น เช่น การใสข้่อความ 

ภาพ เสยีง วดีิโอ   

ไอแพด , 

แอพพลเิคชัน่ 

 Make it 

PCK 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

6.ผู้ ฝึกอบรมท าการเลอืกเนือ้หาใน

สาขาวชิาทีม่ีความถนดัหรือสนใจ แล้ว

ท าการวิเคราะห์เนือ้หาให้สอดคล้องกบั

เทคนิคและทฤษฏีการเรียนรู้รูปแบบ

ตา่งๆ ท่ีจะน ามาใช้  

 

 

TCK 

Technological 

Content 

Knowledge 

7.ผู้ ฝึกอบรมท าการดาวน์โหลดข้อมลู

หรือเนือ้หาที่จะน ามาใช้ในการสร้างสือ่

การเรียนการสอนบนแอพพลเิคชัน่ 

Make it  โดยอาจน าภาพ เสยีง หรือ

ข้อความส าคญั มาใช้เป็นสญัลกัษณ์

เพื่อแทนความหมายของเนือ้หาในสว่น

ตา่งๆในแอพพลเิคชัน่ได้ 

ไอแพด , internet ,

แอพพลเิคชัน่ 

 Make it 

 

TPK 

Technological 

Pedagogical 

Knowledge 

8. ผู้ เข้าฝึกอบรมทดลองใช้แอพพลเิคชัน่ 

Make it โดยศกึษารูปแบบของกิจกรรม

ตา่งๆ ซึง่ประกอบด้วย    การน าเสนอ 

เกมเปิดแผน่ปา้ย เกมตอบค าถาม จบัคู ่

การเรียงค า ภาพปริศนา ฯลฯ  เพือ่

น าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกบัข้อมลูหรือ

เนือ้หาในสาขาวิชาที่มีความถนดัหรือ

สนใจ 
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ขัน้ตอน
การ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 
TPCK Model 

กิจกรรม สื่อ/เคร่ืองมือ ประเมินผล 

TPCK 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

9. วิทยากรมอบหมายให้ผู้ เข้าฝึกอบรม

ด าเนินการสร้างเกมการศกึษาของ

ตนเองบนอปุกรณ์ไอแพด ด้วย

แอพพลเิคชัน่ Make it โดยน ากิจกรรม

และเนือ้หาจากอินเตอร์เนต็มา

ประยกุต์ใช้ด้วยตนเอง  

 

ขัน้สรุป

กิจกรรม 

 10.ผู้ ฝึกอบรมอภิปรายและแลกเปลีย่น

กนัเลน่เกมการศกึษาที่แตล่ะคนสร้าง

ขึน้ 

11.วิทยากรสรุปใจความส าคญัของ

กิจกรรมในหนว่ยการเรียนรู้ที่1 เร่ืองการ

สบืค้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูบน

เว็บไซต์ รวมถงึการน าข้อมลูเหลา่นัน้ไป

ประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมและถกูต้อง

ตามกฎหมายและจรรยาบรรณในการ

ใช้ข้อมลูทาง Internet 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 ทฤษฏีการเรียนรู้             ระยะเวลา  1สปัดาห์   (3 ชม.)  

วัตถุประสงค์ เพิ่มพูนความรู้และทกัษะในสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษาองค์ประกอบท่ี 2 สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้ท่ีดี ประกอบด้วย 1) สามารถวิเคราะห์เนือ้หาท่ีน ามาใช้ในส่ือการเรียนการสอน   

เนือ้หาที่ใช้ในกิจกรรม 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ 

   2. การประยกุต์ใช้ทฤษฏีในการจดัการเรียนการสอน  

  

ขัน้ตอนการ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 

TPCK Model 
กิจกรรม สือ่/เคร่ืองมือ ประเมินผล 

 

ขัน้น าเข้าสู่

กิจกรรม 

- 

1.วิทยากรทบทวนผู้ เข้าฝึกอบรม

เก่ียวกบักิจกรรมที่ได้ท าร่วมกนัใน

สปัดาห์ก่อน 

2.วิทยากรท าการสอบถามผู้ ฝึกอบรม

เพิ่มเติมในเร่ือง ทฤษฏีและเทคนคิใน

การจดัการเรียนรู้ และชีแ้จงถงึเนือ้หา

ในสปัดาห์นีว้า่เป็นเร่ืองของทฤษฎีการ

เรียนรู้และการประยกุต์ใช้ในการจดัการ

เรียนการสอน 

 โครงร่างการ

ออกแบบสือ่

การเรียนการ

สอนของผู้

ฝึกอบรมโดย

ประเมินจาก

แบบประเมิน

สมรรถนะใน

องค์ประกอบ  

ที่ 2 คือ 

1) สามารถ

วิเคราะห์

เนือ้หาที่

น ามาใช้ใน

สือ่การเรียน

 

ขัน้ด าเนิน

กิจกรรม 

 

 

CK  

Content 

Knowledge 

3.ผู้ ฝึกอบรมทบทวนความรู้ใน

เนือ้หาวชิาทีต่นเองมีความช านาญ และ

แหลง่ข้อมลูของเนือ้หาวา่สามารถ

สบืค้นได้จากทีใ่ดบ้าง ซึง่ผู้ ฝึกอบรม

สามารถศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้จาก

คูม่ือประกอบชดุฝึกอบรม 

คูม่ือประกอบ

ชดุฝึกอบรม 
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ขัน้ตอนการ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 

TPCK Model 
กิจกรรม สือ่/เคร่ืองมือ ประเมินผล 

 PK 

Pedagogical 

Knowledge 

4.วิทยากรให้ผู้ ฝึกอบรมในแต่ละ

สาขาวชิาท าการแลกเปลีย่นทฤษฏีและ

เทคนิคในการจดัการเรียนรู้ทีต่นเองใช้

หรือน าไปใช้แล้วมีข้อดีหรือข้อเสยีที่

แตกตา่งกนัอยา่งไร 

 การสอน   

TK 

Technological 

Knowledge 

5.ผู้ ฝึกอบรมในแตล่ะสาขาวชิาท าการ

แลกเปลีย่นความรู้ในเร่ืองของสือ่การ

เรียนการสอนท่ีตนเองเคยน าไปใช้

ตนเองเคยน าไปใช้ 

 

 

PCK 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

6.วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้ ฝึกอบรมออกเป็น 

5 กลุ่ม จากนัน้แบ่งทฤษฏีการเรียนรู้

ประเภทต่างๆให้ผู้ เข้าฝึกอบรมแต่ละ

กลุม่ไปศึกษาค้นคว้าจากคู่มือประกอบ

ชุดการฝึกอบรมแล้วน าไปอภิปราย

ร่วมกบักลุม่อื่น  

 

คูม่ือประกอบ

ชดุฝึกอบรม 

TCK 

Technological 

Content 

Knowledge 

7.วิทยากรแนะน าซอฟแวร์หรือ

แอพพลเิคชัน่ท่ีจะน ามาใช้ในกิจกรรม

ให้สอดคล้องกบัเนือ้หาในลกัษณะตา่งๆ 

เช่น i-movie ใช้ในรูปแบบของวีดิโอ , 

Canva ใช้ในรูปแบบของสือ่สิง่พิมพ์ , 

Keynote ใช้ในรูปแบบของการน าเสนอ 

และ Hologo ใช้ในรูปแบบของภาพสาม

มิต ิเป็นต้น 

แอพพลเิคชัน่  

i-movie , Canva , 

Keynote ,Hologo ,

ฯลฯ 
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ขัน้ตอนการ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 

TPCK Model 
กิจกรรม สือ่/เคร่ืองมือ ประเมินผล 

TPK 

Technological 

Pedagogical 

Knowledge 

8.วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเตมิในสว่นของ

การน าสือ่การเรียนการสอนไปใช้ให้

สอดคล้องกบัทฤษฏีและเทคนคิในการ

จดัการเรียนรู้ ในบริบทตา่งๆของการ

จดัการเรียนการสอน 

คูม่ือประกอบ

ชดุฝึกอบรม 

TPCK 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

9.วิทยากรมอบหมายให้ผู้ ฝึกอบรม

ออกแบบสือ่การเรียนการสอนของ

ตนเอง โดยเขียนโครงร่างของสือ่ให้

ครอบคลมุเนือ้หาและสอดคล้องกบั

ทฤษฏีและเทคนคิในการจดัการเรียนรู้ 

 

ขัน้สรุป

กิจกรรม 

 10.ผู้ เข้าฝึกอบรมน าเสนอผลงานของ

ตนเอง จากนัน้ให้ผู้ เข้าฝึกอบรมร่วมกนั

ให้ข้อเสนอแนะ 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3 การออกแบบส่ือการเรียนการสอน           ระยะเวลา  1สปัดาห์   (3 ชม.)  

วัตถุประสงค์ เพิ่มพูนความรู้และทกัษะในสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษาองค์ประกอบท่ี 2 สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้ท่ีดี ประกอบด้วย 2) สามารถจดัวางองค์ประกอบของส่ือการเรียนการสอนได้ 3) สามารถ

ออก แบบส่ือการสอนประกอบการเรียนการสอนของตนเองได้เป็นอย่างดี   

เนือ้หาที่ใช้ในกิจกรรม 1. การเลือกส่ือและนวตักรรม 

   2. การออกแบบส่ือการเรียนการสอน    

ขัน้ตอนการ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 

TPCK Model 
กิจกรรม สือ่/เคร่ืองมือ ประเมินผล 

 

ขัน้น าเข้าสู่

กิจกรรม - 

1.วิทยากรทบทวนกิจกรรมที่ได้ท าใน

สปัดาห์ที่แล้วและชีแ้จงวา่กิจกรรมใน

สปัดาห์นีจ้ะเก่ียวเนื่องกนัจากการ

ออกแบบสือ่การเรียนการสอนของ

สปัดาห์ก่อน 

 การออกแบบ

สือ่การเรียน

การสอนของ

ผู้ ฝึกอบรม 

ตามแนวคดิ  

ADDIE Model 
ในขัน้ตอน  

ของการ 
Analysis  

โดยประเมิน

จากแบบ

ประเมิน

สมรรถนะใน

องค์ประกอบ  

ที ่2 ซึง่ 

 

ขัน้ด าเนิน

กิจกรรม 

 

 

 

CK  

Content 

Knowledge 

2.ผู้ ฝึกอบรมศกึษาในเร่ืองของการน า

เนือ้หาไปประยกุต์ใช้ในการสร้างสือ่การ

เรียนการสอน  โดยสามารถศกึษาได้

จากคูม่ือประกอบชดุฝึกอบรม 

คูม่ือประกอบ

ชดุฝึกอบรม 

PK 

Pedagogical 

Knowledge 

3.จากที่ได้ศกึษาในเร่ืองของการน า

เนือ้หาไปประยกุต์ใช้ในการสร้างสือ่การ

เรียนการสอน  ให้ผู้ ฝึกอบรมร่วมกนั

อภิปรายในเร่ืองขององค์ประกอบ

ส าคญัในการสร้างสือ่การเรียนการสอน 

 



 119 
 
ขัน้ตอนการ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 

TPCK Model 
กิจกรรม สือ่/เคร่ืองมือ ประเมินผล 

TK 

Technological 

Knowledge 

4.วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเตมิในสว่นของ

ซอฟแวร์ที่สามารถน ามาใช้ในการ

ออกแบบและสร้างสือ่การเรียนการสอน

ได้ เช่น Adobe Photoshop , Adobe illustrator 

, Prezi , ซอฟแวร์ฟรีออนไลน์ ฯลฯ 

โปรแกรม Adobe 

Photoshop , Adobe 

illustrator , Prezi , 

ซอฟแวร์ฟรี

ออนไลน์ ฯลฯ 

ประกอบด้วย 

2) สามารถ

จดัวางองค์ 

ประกอบของ

สือ่การเรียน

การสอนได้ 

3) สามารถ

ออก แบบสือ่

การสอน

ประกอบการ

เรียนการ

สอนของ

ตนเองได้เป็น

อยา่งดี   

PCK 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

5.วิทยากรท าการบรรยายในเร่ืองของ

หลกัการสร้างสื่อการเรียนการสอนตาม

แนวคิด  ADDIE Model เพื่อให้ผู้ ฝึกอบรม

ได้มีความเข้าใจอย่างเป็นขัน้ตอนและ

สอดแทรกตัวอย่างรวมถึงลักษณะ

ส าคัญของสื่อและนวัตกรรมรูปแบบ

ตา่งๆ 

คอมพิวเตอร์ , 
Power point 

TCK 

Technological 

Content 

Knowledge 

6.วิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัวิเคราะห์

เนือ้หาในการสร้างสือ่การเรียนการสอน 

ตามแนวคดิ  ADDIE Model ในขัน้ตอน

ของการ Analysis เพื่อวิเคราะห์เนือ้หา 

คอมพิวเตอร์ , 
Power point 

 

TPK 

Technological 

Pedagogical 

Knowledge 

7.วิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัวิเคราะห์

ทฤษฏีและเทคนคิในการจดัการเรียนรู้ที่

จะน าไปใช้ในการสร้างสือ่การเรียนการ

สอน ตามแนวคิด  ADDIE Model ใน

ขัน้ตอนของการ Analysis เพื่อวเิคราะห์

กิจกรรมทีจ่ะน าสือ่การเรียนการสอนท่ี

สร้างขึน้ไปประยกุต์ใช้ 
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ขัน้ตอนการ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 

TPCK Model 
กิจกรรม สือ่/เคร่ืองมือ ประเมินผล 

TPCK 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

8.ผู้ ฝึกอบรมท าการออกแบบสือ่การ

เรียนการสอนของตนเองโดยใช้หลกัการ

ตามแนวคดิ ADDIE Model ในขัน้ของการ 

Analysis เพื่อวิเคราะห์เนือ้หา สือ่และ

ทฤษฏีการเรียนรู้ที่จะน ามาใช้ในการ

สร้างสือ่การเรียนการสอน 

 

ขัน้สรุป

กิจกรรม 

 9.วิทยากรท าการสรุปความส าคญัของ

กิจกรรมและแนะน าเพิม่เตมิในสว่นของ 

ADDIE Model ในขัน้ตอนอ่ืนๆ โดยผู้

ฝึกอบรมสามารถศกึษาเพิ่มเติมได้จาก

คูม่ือประกอบชดุฝึกอบรม 

คูม่ือประกอบ

ชดุฝึกอบรม 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา  

ระยะเวลา 4สปัดาห์ (8 ชม.) 

วัตถุประสงค์ เพิ่มพูนความรู้และทกัษะในสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษาองค์ประกอบท่ี 1 สามารถใช้ ออกแบบ สร้างและปรับปรุงนวตักรรมเพ่ือให้ผู้ เรียน

เกิดการเรียนรู้ท่ีดี ประกอบด้วย   1) สามารถน าซอฟแวร์มาใช้ในการออกแบบส่ือการเรียนการสอน

ได้อยา่งเหมาะสม 2) สามารถน าส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน  

เนือ้หาที่ใช้ในกิจกรรม  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

   

ขัน้ตอนการ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 

TPCK Model 
กิจกรรม สือ่/เคร่ืองมือ ประเมินผล 

 

ขัน้น าเข้าสู่

กิจกรรม 

- 

1.วิทยากรทบทวนหลกัการพฒันาสือ่การเรียน

การสอนตามแนวคิด  ADDIE  Model ให้กบัผู้

เข้าฝึกอบรม พร้อมชีแ้จงกิจกรรมในสปัดาห์นีว้า่

ผู้ เข้าฝึกอบรมจะได้รับมอบหมายให้สร้างสือ่การ

เรียนการสอนของตนเอง ในสาขาวิชาที่ตนเองมี

ความเช่ียวชาญ ซึง่สือ่การเรียนการสอนท่ีผลตินี ้

ให้น าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนของตนเอง

ได้จริงและสามารถประเมินผลได้ 

 ขัน้ตอนการ

ผลติสือ่การ

เรียนการสอน 

ตามแนวคดิ  

ADDIE  

Model 

โดยประเมิน

จากแบบ

ประเมิน

สมรรถนะใน

องค์ประกอบ 

ที่ 1 ซึง่

ประกอบด้วย    

1) สามารถน า

 

ขัน้ด าเนิน

กิจกรรม 

 

 

CK  

Content 

Knowledge 

2.ผู้ เข้าฝึกอบรมน าขัน้ของการ Analysis ตาม

แนวคิด ADDIE Model ที่ได้ออกแบบไว้ใน

สปัดาห์ที่แล้วมาทบทวนและวิเคราะห์เพิ่มเติมใน

สว่นของการจดัเตรียมเนือ้หาข้อมลูในสาขาวิชาที่

ตนเองมีความเช่ียวชาญ  โดยเตรียมในสว่นของ

เนือ้หาวชิา และสว่นของรูปภาพ เสยีง และวดีิโอ

ที่จะน ามาใช้เป็นสือ่ประกอบ 
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ขัน้ตอนการ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 

TPCK Model 
กิจกรรม สือ่/เคร่ืองมือ ประเมินผล 

 PK 

Pedagogical 

Knowledge 

3.ผู้ เข้าฝึกอบรมน าขัน้ของการ Analysis ตาม

แนวคิด ADDIE Model ที่ได้ออกแบบไว้ใน

สปัดาห์ที่แล้วมาทบทวนและวิเคราะห์เพิ่มเติมใน

สว่นของทฤษฏีและเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ ท่ี

จะน ามาใช้ควบคูก่บัสือ่การเรียนการสอนท่ีจะ

สร้างขึน้ โดยผู้ ฝึกอบรมต้องวเิคราะห์วา่จะ

ออกแบบกิจกรรมเป็นอยา่งไรและสือ่ที่สร้างขึน้

จะน าไปใช้ในขัน้ตอนใดในการจดัการเรียนการ

สอน 

 ซอฟแวร์มาใช้

ในการ

ออกแบบสือ่

การเรียนการ

สอนได้อยา่ง

เหมาะสม   

2) สามารถน า

สือ่ทาง

เทคโนโลยี

สารสนเทศมา

ประยกุต์ใช้ใน

การเรียนการ

สอน 

TK 

Technological 

Knowledge 

4. . ผู้ เข้าฝึกอบรมศกึษาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้

ในการสร้างสือ่การเรียนการสอนวา่จะใช้ซอฟแวร์

หรือสือ่ในลกัษณะใดที่จะสามารถน ามาใช้

ร่วมกบัทฤษฏีและเทคนคิในการจดัการเรียนรู้

รวมถงึเนือ้หาวิชาให้สอดคล้องและเหมาะสมใน

การจดัการเรียนการสอน 

 

PCK 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

5.ผู้ เข้าฝึกอบรมออกแบบเทคนิควิธีการที่มีความ

สอดคล้องกบัเนือ้หาที่ผู้ เข้าฝึกอบรมจะสร้างขึน้ 

โดยเขียนเป็นลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้

เพื่อให้เห็นภาพรวมของเนือ้หาและเทคนิควิธีการ

ในการจดัการเรียนการสอน  
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ขัน้ตอนการ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 

TPCK Model 
กิจกรรม สือ่/เคร่ืองมือ ประเมินผล 

TCK 

Technological 

Content 

Knowledge 

6.ผู้ ฝึกอบรมด าเนินการพฒันาสือ่การเรียนการ

สอนโดยน าเนือ้หาวิชาไปใช้ในเทคโนโลยีหรือ

ซอฟแวร์ที่น ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

โดยในขัน้ตอนนีผู้้ ฝึกอบรมจะท าการสร้างสือ่การ

เรียนการสอน ซึง่เป็นการน าเนือ้หาวิชาที่ผู้

ฝึกอบรมได้วิเคราะห์ไว้มาใสใ่นเทคโนโลยีหรือ

ซอฟแวร์ที่จะน ามาใช้ในสือ่การเรียนการสอน 

และเขียนการออกแบบในรูปแบบขัน้ตอนของการ 

Design ตามแนวคิด ADDIE Model 

 

TPK 

Technological 

Pedagogical 

Knowledge 

7.ผู้ ฝึกอบรมด าเนินการพฒันาสือ่การเรียนการ

สอนท่ีได้ออกแบบไว้ ซึง่ผู้ ฝึกอบรมจะพฒันาสือ่

การเรียนการสอนตามที่ได้ออกแบบไว้และ

เพิ่มเติมในสว่นของการน าสือ่การเรียนการสอนท่ี

สร้างขึน้ไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัทฤษฏี

และเทคนิคในการจดัการเรียนรู้และเขียนการ

พฒันาในรูปแบบขัน้ตอนของการ Develop ตาม

แนวคิด ADDIE  Model 

 

TPCK 

Technological 

Pedagogical 

Content 

Knowledge 

ผู้ เข้าฝึกอบรมน าสือ่การเรียนการสอนไปใช้ใน

การจดัการเรียนการสอน โดยด าเนินการตาม

แผนการสอนท่ีเขียนไว้ และท าการวดัและ

ประเมินผล จากนัน้น ามาเขียนในขัน้ตอนของ

การ Implement และขัน้ตอนของการ Evaluate 

ตามแนวคดิ ADDIE  Model 
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ขัน้ตอนการ

ฝึกอบรม 

กระบวนการ 

TPCK Model 
กิจกรรม สือ่/เคร่ืองมือ ประเมินผล 

ขัน้สรุป

กิจกรรม 

 วิทยากรให้ผู้ ฝึกอบรมร่วมกนัอภิปรายถงึผลการ

น าสือ่การสอนไปใช้วา่มีผลเป็นอยา่งไรและพบ

ปัญหาในสว่นไหนบ้าง โดยให้ตวัแทนของผู้

ฝึกอบรมในแตล่ะสาขาวิชาออกมาน าเสนอสือ่

การเรียนการสอนและร่วมกนัอภิปรายวา่

หลงัจากใช้สือ่การเรียนรู้ผู้ เรียนมพีฤติกรรมหรือ

ผลการเรียนรู้ที่เปลีย่นไปหรือไมอ่ยา่งไร  
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ตัวอย่างคู่มือการฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model 

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับ
นิสิตครู 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model 

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับ
นิสิตครู 

ค าชีแ้จง  

 แบบประเมินนีเ้ป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model เพ่ือ

ส่งเสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู  ซึ่งแบบ

ประเมินนีจ้ะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาชุดฝึกอบรมตามแนวคิด  TPCK Model ต่อไป ทัง้นี ้

ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ ดงันี ้      

เกณฑ์คะแนนความเหมาะสมท่ีผู้ เช่ียวชาญให้มีลกัษณะ คือ 

5   หมายถึง   คณุภาพชดุฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

4  หมายถึง   คณุภาพชดุฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก  

3   หมายถึง   คณุภาพชดุฝึกอบรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2   หมายถึง   คณุภาพชดุฝึกอบรมอยูใ่นระดบัน้อย  

1   หมายถึง   คณุภาพชดุฝึกอบรมอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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แบบประเมินคณุภาพชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือสง่เสริมสมรรถนะด้านนวตักรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู 

ข้อค าถาม เกณฑ์คณุภาพ 
5 4 3 2 1 

ด้านการออกแบบชุดฝึกอบรม 
-แนวคิดพืน้ฐานในการพฒันาชดุฝึกอบรม 

     

-วตัถปุระสงค์ของชดุการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      
-แผนการด าเนินการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      
-ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      
-แนวคิด TPCK Modelที่น ามาใช้ในชดุฝึกอบรมมีความเหมาะสม      
ด้านการออกแบบกิจกรรม 
-กิจกรรมการฝึกอบรมแตล่ะหนว่ยมีความเหมาะสม 

     
-ระยะเวลาเหมาะสมกบัหนว่ยการเรียนรู้มีความเหมาะสม      
-การล าดบัเนือ้หาและกิจกรรมมคีวามเหมาะสม      
-การน าคูม่ือประกอบชดุฝึกอบรมมาใช้ในกิจกรรมมคีวามเหมาะสม      
-กิจกรรมที่ให้ผู้ ฝึกอบรมเรียนรู้ด้วยตนเองมีความเหมาะสม      
ด้านการออกแบบสื่อ 
-การใช้สใีนภาพรวมมีความเหมาะสม    

  

-แบบตวัอกัษรมีความเหมาะสม      
-สตีวัอกัษรและพืน้หลงัมคีวามเหมาะสม      
-ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม      
-ความคมชดัของภาพประกอบ      
-ภาพประกอบมีความเหมาะสม      
-ภาพประกอบจดัวางได้อยา่งเหมาะสม      
ด้านการวดัและประเมินผล 
-การประเมินผลจากชิน้งานมคีวามเหมาะสม    
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แบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
ส าหรับนิสิตครู 

ค าชีแ้จง 

 โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ( ✓)  ลงในช่องรายการประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งแบบประเมินนีเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินสรรถนะด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตครู ท่ีได้เข้าฝึกอบรมจากชุด

ฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model ทัง้นีผู้้วิจยัได้ประเมินตามสภาพจริง Rubric Score แบบแยก

องค์ประกอบ จากชิน้งานท่ีผู้ เข้าฝึกอบรมสร้างขึน้ ซึ่งจะเป็นลักษณะของการใช้ค่าคะแนนแทน

คณุภาพของชิน้งาน โดยสรุปผลของการประเมินจากคะแนนเฉล่ียของการประเมินคณุภาพชิน้งาน

ของผู้ ฝึกอบรม ซึง่แบง่เป็น 3 ระดบั ดงันี ้

   

3  คะแนน   หมายถึง ดีมาก 

2 คะแนน  หมายถึง ดี 

1 คะแนน  หมายถึง พอใช้ 

 

ซึง่สามารถแปลคา่ของคะแนนดงันี ้

 ระดบัคะแนนรวมระหวา่ง      2.50 - 3.00    หมายถึง มีสมรรถนะในระดบัดีมาก 

ระดบัคะแนนรวมระหวา่ง      1.50 - 2.49    หมายถึง มีสมรรถนะในระดบัดี 

ระดบัคะแนนรวมระหวา่ง      1.00 - 1.49    หมายถึง สมรรถนะอยูใ่นระดบั 

           พอใช้ 
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เกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของชุดฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model 

ค าชี้แจง 

 1.แบบประเมนความสอดคล้องฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้สอบถามความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญระหว่างองค์ประกอบของชุดฝึกอบรมกับแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ

ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู 

 2.แบบประเมินฉบบันีแ้บง่ออกเป็น 3 ตอนซึง่ประกอบด้วย 

  ตอนท่ี 1 ข้อมลูของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ตอนท่ี 2 ข้อค าถาม/รายการประเมิน 

  ตอนท่ี3 ข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ค าชีแ้จง โปรดกรอกข้อมลูของผู้ตอบแบบประเมิน 

 1. ช่ือ-นามสกลุ .......................................................................................................... 

 2.ต าแหนง่ทางวิชาการ................................................................................................ 

 3.วฒุิการศกึษาสงูสดุ 

          ปริญญาเอก  สาขา ........................................................................................ 

  ปริญญาโท    สาขา ........................................................................................ 

  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ   ............................................................................................ 

 4.หนว่ยงาน/สงักดั...................................................................................................... 

 5.ประสบการณ์ท างาน................................................................................................ 
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ตอนที่ 2 รายการประเมิน 

 ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็น โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดงันี ้

  คะแนน +1 หมายถึง สอดคล้อง 

  คะแนน   0 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 

  คะแนน  -1 หมายถึง ไมส่อดคล้อง 
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แบบประเมินตนเองหลังการฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model 
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับ

นิสิตครู 
 
ค าชีแ้จง 
 แบบประเมินตนเองฉบับนีว้ัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ ฝึกอบรมได้ประเมินตนเองหลังการ
ฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู 
  ซึง่แบบประเมินฉบบันีแ้บง่เป็น 2 ตอน ได้แก่  
  ตอนท่ี 1 รายการประเมิน  
  ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะ  
ตอนที่ 1 รายการประเมิน  

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น โดยมีเกณฑ์พิจารณา 
ดงันี ้

5  หมายถึง  ดีมาก 
4 หมายถึง  ดี 
3  หมายถึง  ปานกลาง  
2  หมายถึง  น้อย  
1  หมายถึง  น้อยท่ีสดุ 

ล าดับ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1 สามารถน าวเิคราะห์เนือ้หามาใช้ในการออกแบบส่ือการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสม 

     

2 สามารถออกแบบวธีิการสอนท่ีสอดคล้องกบัส่ือการเรียนการสอน
ได้ 

     

3 สามารถวเิคราะห์เนือ้หาท่ีน ามาใช้ในส่ือการเรียนการสอน      

4 สามารถจดัวางองค์ประกอบของส่ือการเรียนการสอนได้      

5 สามารถออกแบบส่ือการสอนประกอบการเรียนการสอนของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี 

     

6 สามารถใช้ส่ือทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอนได้      

7 สามารถเลือกแหล่งข้อมลูทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้      
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ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ  

1.นิสติคิดวา่การจดัฝึกอบรมเป็นประโยชน์กบัตวันิสติหรือไม ่เพราะเหตใุด 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.นิสติคิดวา่ในการฝึกอบรมครัง้ตอ่ไป หวัข้อในการฝึกอบรมควรเป็นหวัข้อใด และช่วงเวลาในการจดัฝึกอบรม

ควรเป็นช่วงเวลาใด 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ง 

คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ตาราง 12 ผลการประเมินคณุภาพชดุฝึกอบรมตามแนวคดิ TPCK Model เพ่ือสง่เสริมสมรรถนะ

ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู 
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ตาราง 13 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา ส าหรับนิสิตครู  
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ตาราง 14 ผลการประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาส าหรับ

นิสิตครูหลงัจากใช้ชดุการฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model 
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ตาราง 15 ผลการประเมินตนเองของนิสิตครูหลงัใช้ชดุฝึกอบรมตามแนวคิด TPCK Model เพ่ือ

สง่เสริมสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างผลงานของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
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ตัวอย่างการออกแบบส่ือ เร่ือง  Working Memory Games ตามหลักการ ADDIE Model  
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพการฝึกอบรม 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ณฐัพงษ์  บางทา่ไม้ 
วัน เดือน ปี เกิด 15 สิงหาคม 2532 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2555  กศ.บ. สาขาเทคโนโลยีส่ือสารการศกึษา  

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562  กศ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 52  ซอย กรุงเทพนนท์ 1 แยก 2  ต าบล บางเขน  อ าเภอเมืองนนทบรีุ         
จงัหวดันนทบรีุ  11000   
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