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ช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนของครูประจำ�การ
ที่ส่งผลต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพการสอน
Channels of information on innovative teaching of teachers affecting
the inspiration for the development of teaching
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรม
การสอนของครูประจำ�การที่ส่งผลต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพการสอน 2) เพื่อ
ศึกษาแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูประจำ�การที่มีผลจากการได้รับ
สารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอน และกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ครูประจำ�การสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำ�นวน15 เขต แต่ละสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จำ�นวน
400 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.971 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน
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ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
1. ช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนของครูประจำ�การที่ส่งผลต่อ
แรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพการสอน 1) ช่องทางสื่อสารสนเทศด้านนวัตกรรมการ
สอน พบว่า มากที่สุด คือ หนังสือ ตำ�ราวารสารงานวิจัย 2) ช่องทางการได้รับสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนจาก พบว่า มากที่สุด คือ หนังสือ ตำ�รา วารสาร งานวิจัย 3) ช่อง
ทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนประเภทที่นำ�ไปใช้ประโยชน์กับนักเรียน พบว่า
มากที่สุด คือ หนังสือ ตำ�รา วารสาร งานวิจัย รองลงมา 4) ช่องทางการรับสารสนเทศใดที่ได้
รับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนที่ชัดเจน พบว่า มากที่สุด คือ กิจกรรม ได้แก่ การอบรม
สัมมนาและการจัดนิทรรศการ 5) ช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนประเภท
ที่มีรูปแบบการเผยแพร่ที่น่าสนใจ พบว่า มากที่สุด คือ โทรทัศน์ครู (Teacher TV) 6) ช่องทาง
การรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนที่ได้รับแล้วทันตามเวลากำ�หนด พบว่า มากที่สุด
คือ โทรทัศน์ครู (Teacher TV) 7) ช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนที่ได้รับ
แล้วใช้ถ้อยคำ�เข้าใจง่าย พบว่า มากที่สุด คือ บุคคล ได้แก่ การถาม-ตอบ ครู ศึกษานิเทศ 8)
ช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนที่สามารถชักจูงและเป็นแรงบันดาลใจที่
พัฒนาตนเองด้านการสอน พบว่า มากที่สุด คือ โทรทัศน์ครู (Teacher TV) 9) ความต้องการ
รับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนจากช่องทางทีม่ คี วามสะดวกในการรับสารสนเทศ พบว่า
มากที่สุด คือ หนังสือ ตำ�รา วารสาร งานวิจัย 10) ช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรม
การสอนที่คิดว่าควรมีการเพิ่มเติมและปรับปรุง พบว่า มากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต
2. แรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูประจำ�การที่มีผลจากการ
ได้รบั สารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนในการพัฒนาศักยภาพของครู สามารถนำ�สารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนาสื่อ และ/หรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ : ช่องทางการรับนวัตกรรม, นวัตกรรมการสอน, แรงบันดาลใจ
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Abstract

The purpose of this study was to 1) Study for Channels of information
on innovative teaching of teachers affecting the inspiration for the development of
teaching 2) Study about teachers’s affecting the inspiration for the development of
teaching. office of north east educational Area for secondary school teachers . The
samples consisted of 400 secondary school teachers north east educational area
in 15 area, selected by means of cluster random sampling method were utilized
as the sample group in this study.
The research instrument consisted the questionnaires a reliability of 0.971
and were used to collect data and frequency, percentages, arithmetic means and
standard deviations were used to analyze those data.
The results of the study were as follow:
channels of information on innovative teaching of teacheraffecting the
Inspiration for the development of teaching 1) channels of information on Innovative
instructional media that rated at the highest level are books, textbooks, journals,
research. 2) channel of information received from the teaching innovation that rated at
the highest level are books, textbooks, journals, research. 3) channels for information
leading to the kind of innovative teaching and student use that rated at the highest
level is books, textbooks, journals, research. 4) channels for information technology
innovation, which has been explicit instruction that rated at the highest level is
activities include workshops, seminars and exhibitions. 5) channels of information
for innovation in the teaching of diffusion interest that rated at the highest level is
Teacher television (Teacher TV) 6) channels of information for innovation in teaching
has already been set up by this time that rated at the highest level is teacher
television (Teacher TV) 7) channels of information for innovative teaching and use
words that is easy to understand that rated at the highest level is activities include
workshops, seminars and exhibitions. 8) channels of information that can lead to
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innovation in teaching and inspiration to develop their own teaching that rated at the
highest level is teacher television (Teacher TV) 9) the need for innovative teaching
of information channels that is easy to get information that rated at the highest level
are books, textbooks, journals, research. 10) channels of information for innovation
in teaching that you think should be added and updated that rated at the highest
level is internet.
2. Study about teacher’s affecting the inspiration for the development
of teaching as a whole was at the high level : applied Information is the ability to
develop innovative research , media development and / or innovative teaching and
learning.
Key words : channels of information, innovative teaching, inspiration

บทนำ�

พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความสำ�คัญของ
การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยได้ระบุไว้ใน หมวดที่ 1 บททั่วไป
ความมุ่งหมายและหลักการ หมวด 9 (4)
ว่า “มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง” และได้กำ�หนดหลัก
การดำ�เนินการไว้ในหมวด 7 ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 ว่า
“ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการ
ผลิตพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการ

ศึกษา ให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานทีเ่ หมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำ�กับและ
ประสานให้สถาบันทีท่ �ำ หน้าทีผ่ ลิตและพัฒนา
ครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความพร้อมและมีความเข้มเข็งในการ
เตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากร
ประจำ�การอย่างต่อเนือ่ ง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณ
และจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ” แต่จาก
การศึกษาผลการดำ�เนินงานในการพัฒนาครู
ประจำ�การในปัจจุบนั นัน้ พบว่า ยังไม่ประสบ
ความสำ�เร็จจากการดำ�เนินงาน โดยจะเห็นได้
จาการเสนอสภาพปัญหาด้านการผลิตและ

36

วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปัญหาครู ในข้อเสนอการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา (2548 : 2) สรุปได้ว่า ครูส่วนใหญ่มี
ความกระตือรือร้นที่จะพัฒนา แต่ขาดรูป
แบบและวิธีการพัฒนาครูหลายแหล่งยังใช้
วิธีเดิม ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษา ของ คณะกรรมการ
อำ�นวยการปฏิรปู การศึกษา (2547) ทีไ่ ด้เสนอ
ปัญหาการพัฒนาครูประจำ�การว่า ขาดระบบ
การพัฒนาครูประจำ�การทีด่ ี ครูประจำ�การยัง
ไม่มโี อกาสได้รบั การพัฒนาอย่างเพียงพอ จึง
ไม่ทราบแนวโน้มใหม่ทางวิชาการ การวิจัย
เชิงนวัตกรรม และแนวปฏิบัติทางด้านการ
เรียนการสอน ประกอบกับมีหลายหน่วยงาน
ดำ�เนินการ ทำ�ให้การพัฒนาไม่เป็นเอกภาพ
ด้านนโยบายแผน และมาตรฐานที่ชัดเจน
การพัฒนาเกิดความ�����������������������
ซ้ำ��������������������
ซ้อนไม่เป็นระบบ ไม่
ต่อเนื่อง และขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่
ตรงกับความต้องการ ไม่สามารถปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูตามแนว
ปฏิรูปได้ อีกทั้งการพัฒนาครูประจำ�การใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล ที่ดำ�เนินการ
อยู่ในปัจจุบัน แยกกันในการอบรมทีละส่วน
ไม่เป็นองค์รวม โดยวิทยากรต่างหน่วยงาน
อีกทั้งรูปแบบการอบรมเน้นการบรรยายทาง

ทฤษฎีมากกว่าการฝึกปฏิบัติ วิทยากรขาด
ประสบการณ์ตรงในการนำ�หลักสูตรไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
สำ�คัญ ทำ�ให้การฝึกอบรมครูไม่ได้ผลเท่าที่
ควร นอกจากนี้ หลังจากการอบรมไปแล้ว
ไม่มีการติดตามผล และการนิเทศเพื่อให้คำ�
ปรึกษา แนะนำ�เมื่อครูมีปัญหา
ด้วยการทีร่ ฐั บาลให้ความสำ�คัญ
กับการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ความสำ�คัญกับ
การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน โดยคาด
หวังให้ครูได้รบั รูส้ ารสนเทศด้านการสอนและ
นำ�ไปปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน
ของตนให้มีประสิทธิภาพ รูปแบบการนำ�
เสนอมีทงั้ การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การ และที่สำ�คัญคือการเผยแพร่สารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนผ่านสื่อสารมวลชน
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น โทรทัศน์ครู
เป็นต้น จะเห็นได้วา่ มีการนำ�เสนอสารสนเทศ
ผ่านช่องทางต่างๆ มากมายใช้งบประมาณใน
การดำ�เนินการจำ�นวนมาก ดังนั้น เพื่อให้เห็น
ช่องทางการรับรูส้ ารสนเทศด้านนวัตกรรมการ
สอนของครูประจำ�การ ว่ารับผ่านช่องทางใด
เป็นหลัก การวิจัยนี้จะทำ�ให้ได้ข้อมูลสำ�หรับ
ใช้วางแผนการเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยดังนี้

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาช่องทางการรับ
สารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนของ
ครูประจำ�การที่ส่งผลต่อแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาศักยภาพการสอน
2. เพื่อศึกษาแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาศักยภาพการสอนของครูประจำ�การ
ทีม่ ผี ลจากการได้รบั สารสนเทศด้านนวัตกรรม
การสอน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจัยในครั้งนี้
		 1.1 ประชากร ได้แก่ ครูประ
จำ�การสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจำ�นวน 15 เขต ในพืน้ ทีภ่ าคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ จำ�นวน 25,099 คน แล้วเลือก
แบ่งประชากรตามสัดส่วนแต่ละจังหวัด
		 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ครูประจำ�การสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาจำ�นวน 15 เขต แต่ละ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำ�หนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จำ�นวน 400 คน โดยใช้วิธีการเลือก
แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 		
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
		 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ช่อง
ทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอน
ของครูประจำ�การ
		 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความ
คิดเห็นของครูประจำ�การต่อการรับสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนทีส่ ง่ ผลต่อแรงบันดาล
ใจในการพัฒนาศักยภาพการสอน
3. การดำ�เนินการวิจัย
		 รูปแบบการวิจยั เป็นวิจยั เชิง
สำ�รวจ (Survey Research) โดยดำ�เนินการ
ดังนี้
1) วิเคราะห์เอกสารบริบทด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสามารถใน
การนำ�สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพของครู
2) สอบถามช่องทางการรับ
สารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนของครู
ประจำ�การที่ส่งผลต่อแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาศักยภาพการสอน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 4.1 แบบสอบถาม
			 4.1.1 ศึกษาตำ�รา
เอกสาร บทความ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ช่องทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรมแล้ว
สร้างแบบสอบถามให้ขอ้ คำ�ถามครอบคลุมองค์
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ประกอบในช่องทางการรับสารสนเทศ บริบท
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสามารถ
ในการนำ�สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาศักยภาพของครู และแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาตนเอง
			 4.1.2 ศึกษาแบบสอบถาม
จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการรับสารสน
เทศจากแบบสอบถามของ (จักรพงษ์ งามสง่า.
2543), (สุดใจ บุษบงค์. 2550) และ (อุดมศักดิ์
มนูศิลป์. 2534)
			 4.1.3 นำ�ข้อมูลจากข้อ
4.1.1 และ 4.1.2 มาสร้างแบบสอบถามช่อง
ทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรม จำ�นวน
1 ชุด 4 ตอน แบบสอบถามช่องทางการรับ
สารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนของครู
ประจำ�การที่ส่งผลต่อแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาศักยภาพการสอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไป เป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ ตำ�แหน่งงาน อายุ ระดับ
การศึกษา ที่ทำ�งานปัจจุบัน ระดับชั้นที่สอน
กลุ่มสาระที่สอน
ตอนที่ 2 ช่องทางการรับ
สารสนเทศ ได้แก่ บุคคล เช่น การถาม-ตอบ ครู
ศึกษานิเทศก์ หนังสือ ตำ�รา วารสาร งานวิจัย
โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อินเทอร์เน็ตโทรทัศน์ครู (Teacher TV) โทรทัศน์
เพือ่ การศึกษา (ETV) กิจกรรม ได้แก่ การอบรม

สัมมนาและการจัดนิทรรศการ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความสามารถในการนำ�สารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ศักยภาพของ
ครู จำ�นวน 10 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
scale) ตามแบบของไลเคิร์ท (Likert)
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง จำ�นวน
11 ข้อแบบ สอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตาม
แบบของไลเคิร์ท (Likert) ซึ่งผู้วิจัยได้กำ�หนด
ค่า���������������������������
น้ำ������������������������
หนักคะแนนตามแบบสอบถามใน
ตอนที่ 3
		 4.1.4 นำ�แบบสอบถามมา
ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน
3 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความเที่ยงตรง
และความถูกต้องของเนื้อหา
		 4.1.5 นำ�แบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครู
ประจำ�การสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 คน หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (a-Coefficient) โดยใช้สูตร ครอน
บาค (Cronbach) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบ
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สอบถามทั้งชุด เท่ากับ 0.971
			 4.1.6 หาค่าอำ�นาจ
จำ�แนกเป็นรายข้อของแบบสอบถาม โดยใช้
เทคนิคร้อยละ 27 ของกลุม่ สูงและกลุม่ ต่���������
�ำ ����
แล้ว
ใช้การทดสอบที (t-test) คัดเลือกข้อคำ�ถามที่
มีค่าอำ�นาจจำ�แนกตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป ไว้เป็น
แบบสอบถามในการวิจัย ส่วนแบบสอบถาม
ที่มีค่าอำ�นาจจำ�แนกน้อยกว่า 0.75 นำ�ไป
ปรับปรุงข้อคำ�ถามให้มคี วามเหมาะสมมากขึน้
แล้วนำ�ไปใช้เป็นแบบสอบถามในการวิจัย
			 4.1.7 นำ�แบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุม่ ตัว อย่างต่อไปนำ�ไปปรับปรุงข้อคำ�ถามให้
มีความเหมาะสมมากขึ้น ก่อนนำ�มาใช้ต่อไป
5. การจัดกระทำ�และการวิเคราะห์
ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม โดยวิเคราะห์สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
5.2 การหาคุณภาพของแบบสอบ
ถามแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตาม
แบบของไลเคิร์ท (Likert)
5.3 การหาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบสอบถามกับจุดประสงค์การวิจยั
โดยหาค่าเฉลีย่ ของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมด โดยใช้

(Item–Objective Congruence Indexes
หรือ IOC)
5.4 การหาค่าอำ�นาจจำ�แนก
เป็นรายข้อของแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิค
ร้อยละ 27 ของกลุ่มสูงและกลุ่ม������������
ต่ำ� แล้
�������
วใช้
การทดสอบที (t-test)
		

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัยได้

ดังนี้
		 1. ช่องทางการรับสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนของครูประจำ�การทีส่ ง่
ผลต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ
การสอน
จากการวิเคราะห์ พบว่า มีผตู้ อบ
แบบสอบถามทัง้ 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100
เป็นเพศชาย จำ�นวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ
45.2 และ เพศหญิง จำ�นวน 219 คนคิดเป็น
ร้อยล่ะ 54.8
ส่วนใหญ่เป็นตำ�แหน่งงาน เป็น
ครูชำ�นาญการ จำ�นวน 162 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.5 ส่วนตำ�แหน่ง ครูผู้ช่วย จำ�นวน 111
คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ครูช�ำ นาญการพิเศษ
85 จำ�นวน คิดเป็นร้อยละ 21.2 คน และ ครู
เชี่ยวชาญ 42 จำ�นวน คิดเป็นร้อยละ10.5
ส่วนใหญ่อายุอยูช่ ว่ งระหว่าง 3140 ปี จำ�นวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5
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ช่วงอายุ ระหว่าง 21-30 ปี จำ�นวน 107 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.8 ช่วงอายุระหว่าง 41-50
ปี จำ�นวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 และ
ช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี จำ�นวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.0
ระดับการศึกษา ต่������������������
���������������
ำ กว่าปริญญาตรี
จำ�นวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 ปริญญาตรี
จำ�นวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 ปริญญา
โท จำ�นวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 และ
ปริญญาเอก จำ�นวน 4 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 0.8
ที่ทำ�งานปัจจุบัน สพม. 19
(เลย-หนองบัวลำ�ภู) จำ�นวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.2 สพม. 20 (อุดรธานี) จำ�นวน 36
คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 สพม. 21 (หนองคาย)
จำ�นวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 สพม. 22
(นครพนม-มุกดาหาร) จำ�นวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.2 สพม. 23 (สกลนคร) จำ�นวน 43
คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 สพม. 24 (กาฬสินธุ์)
จำ�นวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 สพม. 25
(ขอนแก่น) จำ�นวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ
9.2 สพม. 26 (มหาสารคาม) จำ�นวน 37
คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 สพม. 27 (ร้อยเอ็ด)
จำ�นวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 สพม. 28
(ศรีสะเกษ-ยโสธร) จำ�นวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.0 สพม. 29 (อุบลราชธานี-อำ�นาจเจริญ)
จำ�นวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 สพม. 30
(ชัยภูมิ) จำ�นวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8

สพม. 31 (นครราชสีมา) จำ�นวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.2 สพม. 32 (บุรีรัมย์) จำ�นวน
16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และสพม. 33
(สุรินทร์) จำ�นวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาตอนต้น จำ�นวน
182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 และ มัธยศึกษา
ตอนปลาย จำ�นวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ
54.5 กลุ่มสาระที่สอน คณิตศาสตร์จำ�นวน
47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 วิทยาศาสตร์
จำ�นวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ13.5ภาษาต่าง
ประเทศ จำ�นวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5
ภาษาไทย จำ�นวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม จำ�นวน 61 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.2 สุขศึกษาและพลศึกษา
จำ�นวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี จำ�นวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.0 และ ศิลปะ จำ�นวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.2
		 1.1 ช่องทางสื่อสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอน พบว่า มากที่สุด คือ
หนังสือ ตำ�รา วารสาร งานวิจัย มีจำ�นวน
144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา คือ
กิจกรรม ได้แก่ การอบรมสัมมนาและการจัด
นิทรรศการ) มีจำ�นวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ
15.0
		
		 1.2 การรับสารสนเทศด้าน
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นวัตกรรมการสอน พบว่า มากทีส่ ดุ คือ หนังสือ
ตำ�รา วารสาร งานวิจัย มีจำ�นวน 141 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมา คือ โทรทัศน์
ครู (Teacher TV) มีจำ�นวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.0
		 1.3 ช่องทางการรับสารสน เทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนที่นำ�ไปใช้ประ โยชน์
กับนักเรียน พบว่า มากทีส่ ดุ คือ หนังสือ ตำ�รา
วารสาร งานวิจัย มีจำ�นวน 143 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.8 รองลงมา คือ บุคคล ได้แก่ การ
ถาม-ตอบ ครู ศึกษานิเทศ และโทรทัศน์ครู
(Teacher TV) มีจำ�นวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.8
		 1.4 ช่องทางการรับสารสน เทศ
ที่ได้รับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนที่
ชัดเจน พบว่า มากที่สุด คือ กิจกรรม ได้แก่
การอบรมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ มี
จำ�นวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 รอง
ลง มา คือ หนังสือ ตำ�รา วารสาร งานวิจัย มี
จำ�นวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0
		 1.5 ช่องทางการรับสารสน
เทศด้านนวัตกรรมการสอนทีม่ รี ปู แบบการเผย
แพร่ที่น่าสนใจ พบว่า มากที่สุด คือ โทรทัศน์
ครู (Teacher TV) มีจำ�นวน 162 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.5 รองลงมา คือ โปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีจำ�นวน 81 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.2

		 1.6 ช่องทางการรับสารสน เทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนที่ได้รับแล้วทันตาม
เวลากำ�หนด พบว่า มากที่สุด คือ โทรทัศน์
ครู (Teacher TV) มีจำ�นวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.8 รองลงมา คือ โปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีจำ�นวน 83 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.8
		 1.7 ช่องทางการรับสารสน เทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนได้รับแล้วใช้ถ้อย คำ�
เข้าใจง่าย พบว่า มากที่สุด คือ บุคคล ได้ แก่
การถาม-ตอบ ครู ศึกษานิเทศก์ มีจ�ำ นวน 112
คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมา คือ หนังสือ
ตำ�รา วารสาร งานวิจัย มีจำ�นวน 111 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.8
		 1.8 ช่องทางการรับสารสน เทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนที่สามารถชักจูงและ
เป็นแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองด้าน
การสอน พบว่า มากที่สุด คือ โทรทัศน์ครู
(Teacher TV) มีจำ�นวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.5 รองลงมา คือ บุคคล ได้แก่ การ
ถาม-ตอบ ครู ศึกษานิเทศก์ มีจำ�นวน 86 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.5
		 1.9 ความต้องการรับสารสน เทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนทีม่ คี วามสะดวกในการ
รับสารสนเทศ พบว่า มากที่สุด คือ หนังสือ
ตำ�รา วารสาร งานวิจัย มีจำ�นวน 134 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.5 รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต
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มีจำ�นวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0
		 1.10 ช่องทางการรับสารสน เทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนที่ควรมีการเพิ่มเติม
และปรับปรุง พบว่า มากทีส่ ดุ คือ อินเทอร์เน็ต
มีจ�ำ นวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมา
คือโปรแกรมบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีจำ�นวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5
2. แรงบันดาลใจในการพัฒนา
ศักยภาพการสอนของครูประจำ�การที่มีผล
จากการได้รับสารสนเทศด้านนวัตกรรม
การสอน
		 2.1 จากการวิเคราะห์ค่า
เฉลี่ยระดับความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับ
ข้อมูลความสามารถในการนำ�สารสนเทศไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของครู
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุด คือ สามารถนำ�สารสนเทศด้านนวัตกรรม
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการ
วิจัย อยู่ในระดับมาก ( X = 4.48) รองลงมา
คือ สามารถนำ�สารสนเทศด้านนวัตกรรมการ
สอนทีไ่ ด้รบั ไปปรับปรุงการสอนได้ถกู ต้องและ
รวดเร็ว อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33) และมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X
= 4.04)
		 2.2 จากการวิเคราะห์ค่า
เฉลีย่ ระดับความพึงพอใจของครูเกีย่ วกับแรง
บันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
การพัฒนาสื่อ และ/หรือนวัตกรรมการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.28) รองลง
มา คือ ต้องการพัฒนาเทคนิคการจัด การเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.93) และมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =
3.93)

อภิปรายผล

การอภิรายผลการวิจัย ผู้วิจัยจำ�
แนกเป็นหัวได้ดังนี้
1. ช่องทางการรับสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนของครูประจำ�การทีส่ ง่
ผลต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ
การสอน
		 1.1 ช่องทางสื่อสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอน พบว่า มากที่สุด คือ
หนังสือ ตำ�รา วารสาร งานวิจัย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ สุดใจ บุษบงค์ (2550: 68) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้
สารสนเทศในโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อำ�เภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ด้านสื่อที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรูส้ ารสนเทศใน
โรงเรียนเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อตามลักษณะ
ของสือ่ ทีค่ รูใช้ สือ่ สิง่ พิมพ์คอื หนังสือประกอบ
การเรียนการสอนและเอกสารประกอบการ
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สอนของครู ที่ครูใช้สื่อเหล่านี้มากเพราะว่า
หนังสือถือได้ว่าเป็นสื่อประกอบการจัดการ
เรียนการสอนทีส่ �ำ คัญของครูและนักเรียน ทีม่ ี
เนื้อหาและการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตรงตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษา
		 1.2 ช่องทางการได้รบั สารสน เทศ
ด้านนวัตกรรมการสอน พบว่า มากที่สุด คือ
หนังสือ ตำ�รา วารสาร งานวิจัย สอดคล้อง
กับวิจัยของ สุดใจ บุษบงค์ (2550: 68) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้
สารสนเทศในโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อำ�เภอ
เมืองจังหวัด กาฬสินธุ์ สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ด้านสื่อที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรูส้ ารสนเทศใน
โรงเรียน โดยรวมสื่อใช้อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ที่
ใช้อยู่ในระดับมาก คือ หนังสือประกอบการ
เรียนการสอน
		 1.3 ช่องทางการรับสารสน
เทศด้านนวัตกรรมการสอนประเภทที่นำ�ไป
ใช้ประโยชน์กับนักเรียน พบว่า มากที่สุด คือ
หนังสือ ตำ�รา วารสาร งานวิจัย สอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ สุจิรา ธงงาม (2547: บทคัดย่อ)
ได้ศกึ ษาสภาพการส่งเสริมการรูส้ ารสนเทศ พบ
ว่า ด้านการส่งเสริมการรูส้ ารสนเทศ ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศเพื่อให้เป็น
ผู้รู้สารสนเทศและสามารถใช้สารสนเทศได้

อย่างถูกต้อง พบว่า ใช้สอื่ สิง่ พิมพ์และหนังสือ
ประกอบเรียนและการศึกษาค้นคว้ามากกว่า
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
		 1.4 ช่องทางการรับสาร
สนเทศที่ได้รับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการ
สอนที่ชัดเจน พบว่า มากที่สุด คือ กิจกรรม
ได้แก่ การอบรมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิไลพันธ์ นวลสิงห์
(2545: บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาพบว่า กิจกรรมทีจ่ ดั
ตามการเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ครู
ผูส้ อนใช้กจิ กรรมกลุม่ ให้ผเู้ รียนศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ใช้กจิ กรรมการปฏิบตั ติ ามใบงานในวิชาปฏิบตั ิ
ครูจะใช้กิจกรรมโครงงาน การสัมภาษณ์ผู้รู้
การส่งเสริมการอ่านการแก้ ปัญหาและการ
ทดลองอย่างต่อเนื่อง
			 1.5 ช่องทางการรับ
สารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอนประเภท
ที่มีรูป แบบการเผยแพร่ที่น่าสนใจ พบว่า
มากที่สุด คือ โทรทัศน์ครู (Teacher TV) ซึ่ง
สอด คล้องกับ ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542:
47-54) กล่าวไว้วา่ สือ่ ไม่ตพี มิ พ์ทคี่ รูใช้ในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการรูส้ ารสนเทศในโรงเรียน
มากคือ ภาพ (แผ่นภาพ/แผนภูม/ิ รูปภาพ/ภาพ
โปสเตอร์) และวีดิทัศน์/วีซีดี ซึ่งสื่อไม่ตีพิมพ์
ดังกล่าว ทีค่ รูใช้เพือ่ เป็นสือ่ ประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาทีส่ อนและการจัดกิจกรรม
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		 1.6 ช่องทางการรับสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนที่ได้รับแล้วทันตาม
เวลากำ�หนด พบว่า มากที่สุด คือ โทรทัศน์
ครู (Teacher TV) ซึ่งสอดคล้องกับ ฉวีวรรณ
คูหาภินันท์ (2542: 47-54) กล่าวไว้ว่า สื่อไม่
ตีพิมพ์ที่ครูใช้ในการจัดกิจกรรมส่ง เสริมการ
รู้สารสนเทศในโรงเรียนมากคือ ภาพ และวีดิ
ทัศน์/วีซดี ี ซึง่ สือ่ ไม่ตพี มิ พ์ดงั กล่าว ทีค่ รูใช้เพือ่
เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่สอนและการจัดกิจกรรม
		 1.7 ช่องทางการรับสารสน เทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนทีไ่ ด้รบั แล้วใช้ถอ้ ยคำ�
เข้าใจง่าย พบว่า มากที่สุด คือ บุคคล ได้แก่
การถาม-ตอบ ครู ศึกษานิเทศก์ ซึง่ สอดคล้อง
งานวิจัยของ วีรฉัตร สุปัญโญ (2532: 8) พบ
ว่า สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่สารสนเทศความรู้
คือสื่อด้านบุคคลซึ่งใช้วิธีการบอกกล่าว การ
พูดคุย หรือสนทนา และวิจัยของ อาภิรมย์
ชิณโน (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา พบว่า
หลังการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
ด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างได้รับข่าวสารจาก
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มากที่สุดคือ สื่อ
บุคคล ร้อยละ 92.5
		
		 1.8 ช่องทางการรับสาร
สนเทศด้านนวัตกรรมการสอนทีส่ ามารถชักจูง

และเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสนใจที่พัฒนา
ตนเองด้านการสอน พบว่า มากที่สุด คือ
โทรทัศน์ครู (Teacher TV) ซึ่งสอดคล้องกับ
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542: 47-54) กล่าว
ไว้วา่ สือ่ ทีก่ �ำ หนดให้นกั เรียนได้อา่ นมากทีส่ ดุ
สือ่ ไม่ตพี มิ พ์ทคี่ รูใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การรูส้ ารสนเทศในโรงเรียนมากคือ ภาพ และ
วีดิทัศน์/วีซีดี ซึ่งสื่อไม่ตีพิมพ์ดังกล่าว ที่ครู
ใช้เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่สอนและการจัดกิจกรรม
		 1.9 ความต้องการรับสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนจากช่องทางที่เห็น
ว่ามีความสะดวกในการรับสารสนเทศ พบ
ว่า มากที่สุด คือ หนังสือ ตำ�รา วารสาร งาน
วิจัย สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุจิรา ธงงาม
(2547 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาสภาพการส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ พบว่า ด้านการส่งเสริมการ
รู้สารสนเทศ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
รู้สารสนเทศเพื่อให้เป็นผู้รู้สารสนเทศและ
สามารถใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง พบว่า
ใช้สื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือประกอบเรียนการ
ศึกษาค้นคว้ามากกว่าการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์
		 1.10 ช่องทางการรับสาร
สนเทศด้านนวัตกรรมการสอนที่ควรมีการ
เพิ่มเติมและปรับปรุง พบว่า มากที่สุด คือ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ สุดใจ
บุษบงค์ (2550 : 68) ที่กล่าวว่า ช่องทางสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมาก คือ อินเทอร์เน็ต
2. แรงบันดาลใจในการพัฒนา
ศักยภาพการสอนของครูประจำ�การทีม่ ผี ลจาก
การได้รับสารสนเทศด้านนวัตกรรมการสอน
ระดับความพึงพอใจของครูเกีย่ วกับข้อมูลความ
สามารถในการนำ�สารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาศักยภาพของครู เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
สามารถนำ�สารสนเทศด้านนวัตกรรมในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวิจัย
อยู่ในระดับมาก มาก ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัย ของ (กันยารัตน์ หัสโรค์. 2543 : 60)
ได้สรุประดับปัญหาการรับสารสนเทศ ของ
อาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาจาก
สื่อทั้ง 7 ประเภท พบว่า สื่อประเภทหนังสือ
พิมพ์ อาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา
จะไม่ได้รับสารสนเทศผ่านสื่อประเภทนี้เลย
ผลการศึกษาค้นคว้าเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ
เนือ้ หาสาระในหนังสือพิมพ์มหี ลากหลาย ผูร้ บั
สารสนเทศไม่สามารถเลือกรับสารสนเทศอย่าง
เจาะจง เมื่อพิจารณาจากสื่อประเภทอื่น ๆ ที่
อาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาได้รับ
และระดับความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับแรง
บันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
การพัฒนาสื่อ และ/หรือนวัตกรรมการเรียน

การสอน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงา
นวิจยั ของสุดใจ บุษบงค์ (2550 : 68) ส่วนสือ่
ไม่ตีพิมพ์ที่ใช้อยู่ในระดับมาก คือ ภาพ (แผ่น
ภาพ/แผนภูมริ ปู ภาพ/ภาพโปสเตอร์) รองลงมา
คือ วีดิทัศน์/วีซีดี และแถบบันทึกเสียง สื่อไม่
ตีพิมพ์ที่ใช้น้อยที่สุดคือ สไลด์และหุ่นจำ�ลอง
ส่วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก คือ อินเทอร์เน็ต

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผล
การวิจัยไปใช้
		 1.1 จากการวิจัยพบว่าช่อง
ทางการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรม เช่น
หนังสือ ตำ�รา วารสาร งานวิจยั และโทรทัศน์ครู
(Teacher TV) ควรมีการส่งเสริมเพื่อเป็นช่อง
ทางหลักในการรับสารสนเทศด้านนวัตกรรม
การสอนของครูประจำ�การ			
1.2 ควรมีการจัดกิจกรรม ได้แก่ การอบรม
สัมมนาและการจัดนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการรับสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนของครูที่เป็นต้นแบบ
ที่ชัดเจนและนำ�ไปปฏิบัติได้จริง
2. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัย
ครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการวิจยั เกีย่ วกับการ
ศึกษาปัจจัยทีผ่ ลต่อช่องทางการรับสารสนเทศ
ด้านนวัตกรรมการสอนของครูประจำ�การทีส่ ง่
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ผลต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ ทางอินเทอร์เน็ตทีเ่ หมาะสมกับครูเพือ่ พัฒนา
การสอน
ศักยภาพการสอนที่สามารถทำ�ให้เกิดทักษะ
		 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัย การปฏิบัติจริง
ถึงรูปแบบกิจกรรมด้านการรับสารสนเทศ
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