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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็ น
ของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบการใช้สื่อการสอนของครู
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน โดยจาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาสู งสุ ด ประชากรที่ใช้ใน
การวิจ ัย คื อ ครู ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นจ านวน 111 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจยั คื อ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA
โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า สื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู คือ คู่มือ เอกสาร หรื อ Sheet
ประกอบการสอน ปัจจัยด้านตัวครู เกี่ยวกับเจตคติต่อการใช้สื่อการสอนพบว่า สื่ อการสอนเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอน ปัจจัยด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนพบว่า ครู
มีความสามารถในการเลือกสื่ อการสอนให้เหมาะสมกับระดับวัยและความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละ
บุคคล ปั จจัยด้านแรงจูงใจจากการได้รับการยอมรับ พบว่า สื่ อการสอนที่ใช้ได้รับการยอมรับจาก
เพื่อนร่ วมงาน ปั จจัยด้านแรงจูงใจจากโอกาสก้าวหน้าในการทางานพบว่า การที่ ครู ได้มีโอกาส
ได้รับการสนับสนุ นเลื่ อนขั้น เลื่ อนตาแหน่ งที่สูงขึ้นเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอน ปั จจัย
ด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน ด้านงบประมาณสนับสนุ นพบว่า ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรี ยน ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดประกวดสื่ อการสอนภายในศูนย์
การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ปั จ จัย ด้า นการบริ ก ารสื่ อ การสอนพบว่า บุ ค ลากรของ
หน่ วยงานมีความรู ้ ความสามารถในการใช้สื่อการสอน การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสื่ อการ
สอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู กบั ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยจาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษาสู งสุ ดที่ต่างกันพบว่า มีการใช้สื่อการสอนโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ .05
คาสาคัญ : สื่ อการสอน
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Abstract
The purpose of this research was to study Factors Affecting of the Instructional Media as
Perceived by Teachers in Nonthaburi Non-Formal Education Center and examine differences on
utilizing instructional media of teachers of Non-Formal Education Center by classifying
according to gender, age, and the highest education level. The population was 111 teachers of
Non-Formal Education Center and research instrument was questionnaire. The statistics
employed were percentage, mean, standard deviation, t-test, and ANOVA while statistical
significance was set at .05.
It was found that instructional media utilized by teachers were handbook, document, or
sheet for their teaching. For factor concerning teacher’s opinion on utilizing instructional media,
it was stated that instructional media were necessary for teaching and learning management. For
factor concerning knowledge and skill in utilizing instructional media, it was found that teachers
were able to select suitable instructional media for each student’s age and learning ability. For
factor concerning motive for obtaining acceptance, the result was that instructional media utilized
gained acceptance from colleagues. According to factor concerning motive for career
development opportunity, it was stated that promotion opportunity effected on utilizing
instructional media. With respect to factor concerning budget support from the center, it was
found that the center provided budget support for instructional media contest in the center
continuously. Besides, factor concerning instructional media service, it was stated that personnel
of this unit were able to utilize instructional media. As difference between instructional media
utilized by teachers and general information obtained from respondents classified by gender, age,
and the highest educational level was examined, it was found that utilizing instructional media as
a whole was not different significantly at .05.
Keyword: Instructional Media
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จได้ดว้ ย ความกรุ ณาของท่านผูบ้ ริ หารวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ได้ให้
ทุ น สนับ สนุ น การวิจ ัย อ านวยความสะดวกในการท าวิจยั ให้ส าเร็ จ ได้ด้ว ยดี ขอกราบ
ขอบพระคุณด้วยความเคารพยิง่
การดาเนิ นงานวิจยั สามารถเป็ นไปตามกาหนดของแผนการวิจยั โดยได้รับความ
กรุ ณาจาก รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และเจ้าหน้าที่งานวิจยั ทุกท่าน ที่ช่วยชี้ แนะเนื้ อหา
และปรับแก้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั จนครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับควาอนุ เคราะห์อย่างดี
ยิง่ จากครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี ผูต้ อบแบบสอบถามที่ให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่องานวิจยั ครั้งนี้
ท้า ยที่ สุ ด นี้ ผู ้วิ จ ัย ขอขอบพระคุ ณ ผศ.ดร. พัล ลภ พิ ริ ย ะสุ ร วงศ์ อาจารย์ป ระจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ที่ได้สละเวลาเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
ตลอดจนให้คาแนะนาเพิ่มเติมในการจัดทางานวิจยั และได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุ งงานวิจยั ฉบับนี้ เพื่อนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษานอกโรงเรี ยน นับเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของคนไทยในการที่จะได้รับโอกาสทาง
การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่ มเป้ าหมายที่อยู่นอกโรงเรี ยน ซึ่ งออกมาจากระบบโรงเรี ยนด้วยเหตุผล
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเพราะความยากจน เพราะข้อจากัดทางด้านร่ างกาย สติปัญญา สังคม รวมทั้งอยู่
ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล การศึกษานอก โรงเรี ยนจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ชดเชยโอกาสที่ขาดหายไป
การศึกษานอกโรงเรี ยน มีหลักสู ตรมากมายหลายหลักสู ตร โดยเฉพาะเป็ นหลักสู ตรประเภท
การศึกษาต่อเนื่ อง คือ การศึกษาที่จดั ในหลักสู ตรระยะสั้นต่อเนื่ องจากการศึกษาที่ผเู ้ รี ยนเคยเรี ยน
ในโรงเรี ยนเป็ นหลัก ดังนั้น จึงมีหลักสู ตรที่หลากหลาย ทั้งหลักสู ตรเพื่อการพัฒนาอาชี พ หลักสู ตร
เพื่อการพัฒนาทักษะชี วิต ตลอดจนกิ จกรรม หรื อโครงการต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย
กระบวนการจัด การเรี ย นการสอน ครู ผู้ส อน และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการสอนล้ว นเป็ น
องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ในการด าเนิ น งานเพื่ อ สู ้ เ ป้ าหมายสู ง สุ ด บทบาทที่ มี ส่ ว นที่ จ ะท าให้
กระบวนการจัดการเรี ยน ตลอดจนผูส้ อนได้ใช้ศกั ยภาพกระบวนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ต้องอาศัยสื่ อมาใช้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยเฉพาะในการเรี ยน
การสอน สื่ อ(media) เป็ นส่ วนที่จะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และมีความรู ้ ความเข้าใจและการนาไปใช้ได้
เป็ นอย่างดี
สื่ อการสอน (Instructional Media) หมายถึ ง สื่ อชนิ ดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็ นเทปบันทึกเสี ยง
สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทศั น์ แผนภูมิ ภาพนิ่ ง เป็ นต้น ซึ่ งบรรจุเนื้ อหาเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน
สิ่ งเหล่านี้เป็ นวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพที่นามาใช้ในเทคโนโลยีการศึกษา เป็ นสิ่ งที่ใช้เป็ นเครื่ องมือ
หรื อช่ องทางสาหรับการทาให้การสอนของผูส้ ่ งไปถึ งผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเกิ ดการเรี ยนรู ้
ตามวัตถุประสงค์ หรื อจุดมุ่งหมายที่ผสู ้ อนวางไว้ได้เป็ นอย่างดี เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว สื่ อ
การสอนเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญ ที่ จะช่ วยให้การเรี ยนการสอนบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ฉะนั้นการ
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ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้มี ก ารใช้และการพัฒ นาสื่ อ การสอนทุ ก ประเภท ทุ ก รู ป แบบอย่า ง
ต่ อเนื่ อง จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษา ดัง นั้น สื่ อการสอนนับ ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ มี
บทบาทอย่างมากในการเรี ยนการสอนนับตั้งแต่ในอดี ตจนถึ งปั จจุบนั เนื่ องจากสื่ อเป็ นตัวกลางที่
ช่ วยให้การสื่ อสารระหว่างผูส้ อน และผูเ้ รี ยนดาเนิ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผเู ้ รี ยนมี ความ
เข้าใจความหมายของเนื้ อหาบทเรี ยนได้ตรงกับผูส้ อน ไม่ว่าสื่ อนั้นจะเป็ นสื่ อในรู ปแบบใดก็ตาม
ล้วนแล้วแต่เป็ นทรัพยากรที่จะสามารถอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ได้ท้ งั สิ้ น ในการใช้สื่อการ
สอนนั้นผูส้ อนจาเป็ นต้องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสื่ อแต่ละชนิ ด เพื่อเลือกสื่ อให้
ตรงกับวัตถุ ประสงค์การสอน และสามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ให้แก่ผเู ้ รี ยน โดยต้องมีการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบในการใช้สื่อด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการเรี ยนการสอนดาเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เมื่ อสื่ อการเรี ยนการสอนเข้ามามีบทบาทสาคัญเช่ นนี้ แล้ว การนาสื่ อการเรี ยนการ
สอนมาใช้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับครู ผูส้ อน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนบรรลุ ตามเป้ าประสงค์ของหลักสู ตร
ถึงแม้วา่ จะมีการสนับสนุนการใช้สื่อการสอนแล้วก็ตาม พบว่าครู ผสู ้ อนไม่ได้นาสื่ อการสอนไปใช้
อย่างจริ งจัง ทั้งนี้ อาจมาจากปั จจัยต่างๆ ที่ เป็ นสาเหตุการขาดงบประมาณสนับสนุ น ขาดความรู้
และทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน ขาดการบริ การด้านสื่ อการสอน และสภาพการทางาน
ซึ่ งปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู จาเป็ นต้องมีแรงจูงใจต่อการใช้สื่อการสอน ซึ่ ง
แรงจูงใจนั้นจะส่ งผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู กล่ าวถึ ง แรงจูงใจถื อเป็ นปั จจัยกระตุ น้ หรื อ
ปั จจัยส่ งเสริ มให้ครู ทางานเพื่อความสาเร็ จของงาน จากทฤษฎี แรงจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์ก กล่าวว่า
ปั จจัยกระตุน้ จูงใจให้คนทางาน ได้แก่ ความสาเร็ จของงาน การได้รับการยกย่อง ลักษณะของงาน
ความรับผิดชอบและความก้าวหน้า
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นพอสรุ ปได้วา่ สื่ อการสอนมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อ
การสอนและการเรี ยนรู้ เพราะสื่ อการสอนเป็ นตัวกลางที่มนุ ษย์สามารถที่จะใช้ประสาทสัมผัส
เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพทุก ๆ ด้าน และเข้าถึงมวลความรู้ที่ตนเองสามารถที่จะรั บรู้ได้ จากความ
จาเป็ นดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงต้องมีการสารวจหาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนและคุณภาพ
การสอนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1..เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี
1.2.2..เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของสื่ อ การสอนที่ น าไปใช้ ใ นการสอนของครู ศู น ย์
การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี โดยจาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาสู งสุ ด
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
งานวิ จ ัย ในครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้สื่ อ การสอนตามความคิ ด เห็ น ของครู
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี โดยกาหนดปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู
ดังต่อไปนี้
1.3.1.1 สื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู
1.3.1.2 ปัจจัยด้านตัวครู
ก) เจตคติต่อการใช้สื่อการสอน
ข) ความรู้และทักษะในการใช้สื่อการสอน
ค) แรงจูงใจ
1) การได้รับการยอมรับ
2) โอกาสก้าวหน้าในการทางาน
1.3.1.3 ปั จจัยด้านการสนับสนุนส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน
ก) งบประมาณสนับสนุน
ข) การบริ การสื่ อการสอน
ค) สภาพการทางาน
1.3.1.3 ปัจจัยด้านผูเ้ รี ยน
1.3.2 ขอบเขตด้ านประชากร
1.3.2.1..ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ครู ผูส้ อนศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
จังหวัดนนทบุรี มีท้ งั หมด 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอบางบัวทอง อาเภอไทรน้อย อาเภอปาก
เกร็ ด อาเภอบางกรวย อาเภอบางใหญ่ มีครู ผสู ้ อนจานวน 153 คน

43

1.3.2.1..กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ครู ผสู้ อนศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน
จังหวัดนนทบุรี จานวน 111 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane) ดังนี้
N
สู ตร
n
=
1  N (e)2
เมื่อ
N หมายถึง จานวนหน่วยทั้งหมด หรื อขนาดของประชากรทั้งหมด
n
หมายถึง จานวนตัวอย่าง หรื อ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
e
หมายถึง ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง
แทนสู ตร n

=
=

153
1  153 (0.05) 2
111

ตารางที่ 1-1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ลาดับที่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

1

อาเภอเมืองนนทบุรี

33

24

2

อาเภอไทรน้อย

19

14

3

อาเภอบางกรวย

19

14

4

อาเภอบางบัวทอง

22

16

5

อาเภอบางใหญ่

29

21

6

อาเภอปากเกร็ ด

31

22

153

111

รวมทั้งสิ้น

1.3.3..ขอบเขตด้ า นระยะเวลา ผู้วิจ ัย ด าเนิ น การวิ จ ัย ระหว่า งเดื อ นธัน วาคม 2555 ถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน 2556
1.3.4..ขอบเขตด้ านสถานที่ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.4.1 สื่ อการสอน หมายถึง สื่ อการสอนทุกชนิ ดทั้ง 3 ประเภท คือ สื่ อประเภทวัสดุ สื่ อประเภท
อุปกรณ์ และสื่ อประเภทเทคนิควิธีการ ที่นามาใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นตัวกลางในการ
สื่ อสารของผูส้ อนนาความรู ้ ส่งไปถึ งผูเ้ รี ยน และทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่
ผูส้ อนวางไว้เป็ นอย่างดี
1.4.2..ปั จจัยด้ านความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้ สื่อการสอน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณลักษณะและวิธีการใช้สื่อการสอน
1.4.3 ปัจจัยด้ านการบริการสื่ อการสอน หมายถึง.สถานที่ หรื อแหล่ง หรื อบุคลากรที่ให้บริ การ
เกี่ยวกับการผลิต การใช้ และให้ความรู ้เกี่ยวกับสื่ อการสอนภายในโรงเรี ยน
1.5 ประโยชน์ ของงานวิจัย
1.5.1 ได้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี
1.5.2 ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับศูนย์การศึ กษานอกโรงเรี ยน
นอกจากจากนี้ ยงั เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อแก้ไข
ปัญหา ปรับปรุ ง และการพัฒนาด้านการใช้สื่อการสอน
1.5.3 ผลการวิจยั จะสามารถนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนา ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการใช้สื่อการ
สอนของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
1.5.4 ผลของการวิจยั ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม หรื อเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจในการ
ศึกษาวิจยั ต่อไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ย น จัง หวัดนนทบุ รี ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาทฤษฎี รวบรวมเอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง โดย
ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 สื่ อการสอน
2.2 แรงจูงใจ
2.3 ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอน
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 สื่ อการสอน
2.1.1 ความหมายของสื่ อการสอน
สื่ อการสอน เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อกระบวนการเรี ยนการสอน ซึ่ งผูส้ อนจะต้องศึกษา
รู ป แบบและวิ ธี ก ารให้ เ หมาะสม กับ สถานการณ์ และตรงกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ เ พื่ อ
ประสิ ทธิภาพของการเรี ยนการสอน
สื่ อการสอนหมายถึง สิ่ งที่เป็ นตัวกลาง อันได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และเทคนิ ควิธีการ
ที่ผสู ้ อนนามาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการสอน
2.1.2 คุณค่าของสื่ อการสอน
คุณค่าของสื่ อกานสอนสามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ งั กับผูเ้ รี ยน และผูส้ อน ดังต่อไปนี้
สื่ อกับผูเ้ รี ยน
1. เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจ
เนื้ อหาบทเรี ยน ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ในระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่ วยให้เกิ ดความคิ ด
รวบยอดในเรื่ องนั้น ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว
2. สื่ อจะช่ วยกระตุ น้ และสร้ างความสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยน ทาให้เกิ ดความสนุ กและไม่รู้สึก
เบื่อหน่ายการเรี ยน
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3. การใช้สื่อจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจตรงกัน และเกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชาที่เรี ยน
นั้น
4. ช่วยให้ผเู ้ รี ยน ได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนมากขึ้นทาให้เกิดมนุ ษย์สัมพันธ์
อันดี ในระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง และกับผูส้ อนด้วย
5. ช่ วยสร้ างเสริ มลัก ษณะที่ ดี ในการศึ กษาค้นคว้าหาความรู ้ ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคิ ด
สร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านั้น
6. ช่ วยแก้ปัญหาเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุ คคล โดยการจัดให้มีการใช้สื่อในการศึ กษา
รายบุคคล สื่ อกับผูส้ อน
ลักษณะพิเศษ และความสาคัญของสื่ อการสอน ทาให้สื่อสอนมีบทบาทในกระบวนการเรี ยน
การสอนดังต่อไปนี้
1. สื่ อการสอนช่วยจัดและเสริ มประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยนมากขึ้น
2. สื่ อการสอนช่วยครู จดั เนื้อหาวิชาที่มีความหมายต่อชี วติ ของเด็ก
3. สื่ อการสอนช่วยให้ครู แนะนาและควบคุมนักเรี ยนให้มีพฤติกรรมในทางที่พึงปรารถนา
4. สื่ อการสอนช่วยให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ในรู ปแบบต่าง ๆ
5. สื่ อการสอนช่วยให้ครู สอนได้ตรงจุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้
6. สื่ อการสอนช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
7. สื่ อการสอนช่วยให้ครู สอนได้รวดเร็ ว และถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
นิพนธ์ สุ ขปรี ดี (2521) ได้สรุ ปสาระสาคัญเกี่ยวกับคุณค่าของสื่ อการเรี ยนการสอนไว้ดงั นี้
1. คุณค่าทางวิชาการ
1.1 เด็กที่ได้รับการสอนจากการใช้สื่อการสอนประกอบการสอนจะได้รับประสบการณ์
ตรงและเรี ยนได้ดีมากกว่าเด็กที่ไม่มีสื่อการสอนประกอบการเรี ยนการสอน
1.2 ลักษณะที่เป็ นรู ปธรรมของสื่ อการสอน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความหมายของสิ่ งต่าง ๆ
ได้ก ว้า งขวางเป็ นแนวทางให้ เ ข้า ใจสิ่ ง อื่ น ๆ ได้ดี ยิ่ ง ขึ้ น และยัง ส่ ง เสริ ม ด้า นความคิ ด และการ
แก้ปัญหาอีกด้วย
2. คุณค่าทางด้านจิตใจ
2.1 สื่ อการสอนทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความสนใจ และต้องการเรี ยนในสิ่ งต่าง ๆ มากขึ้น เช่ น
การอ่าน ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ จินตนาการ ทัศนคติ การแก้ปัญหาและความซาบซึ้ งในคุณค่า
2.2 ทาให้เด็กมีมโนภาพเริ่ มแรกอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และก่อให้เกิดความคิดรวบยอดเป็ น
อย่างเดียวกันทั้งมีอิทธิ พลต่อเจตคติของผูเ้ รี ยนด้วย
2.3 สื่ อการสอนเร้าให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพอใจและยัว่ ยุให้ทากิจกรรมด้วยตนเอง
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3. คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจการศึกษา
3.1 สื่ อการสอนสามารถช่วยผูเ้ รี ยนที่เรี ยนช้าให้เรี ยนได้เร็ วและมากขึ้น ส่ วนผูเ้ รี ยนที่ฉลาด
ก็จะเรี ยนรู ้ได้มากขึ้นอีกด้วย
3.2 การสอนโดยอธิ บายอย่างเดี ยวเป็ นการสิ้ นเปลืองเวลาที่สุด เพราะเด็กลืมง่าย ถ้าใช้สื่อ
การสอนจะช่วยขจัดความสิ้ นเปลืองนี้ และยังช่วยครู ที่สอนดีอยูแ่ ล้วสอนดียงิ่ ขึ้น
3.3 สื่ อการสอนช่วยประหยัดคาพูดและเวลาของครู ที่สาคัญยิ่งกว่านั้นยังช่วยประหยัดเวลา
ของผูเ้ รี ยน ทาให้มีเวลาเหลือที่จะศึกษาบทเรี ยนอื่นต่อไป
2.1.3 ประเภทของสื่ อการสอน สามารถแบ่งออกได้เป็ น 6 ประเภท
2.1.3.1 ภาพนิ่ง (Still Pictures) ได้แก่ รู ปภาพต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นภาพถ่าย ภาพพิมพ์ และภาพ
ที่มีอยูใ่ นหนังสื อ สไลด์ ฟิ ล์มสตรี ป และภาพโปร่ งใส
2.1.3.2 การบันทึกเสี ยง (Audio Recording) ได้แก่ สื่ อที่ เก็บเสี ยงเช่ น แผ่นเสี ยง เทป
บันทึกเสี ยง วิทยุ แถบเสี ยงในฟิ ล์มภาพยนตร์และเทปโทรทัศน์ เป็ นต้น
2.1.3.3 ภาพเคลื่อนไหว (Motion Pictures) ได้แก่ ฟิ ล์มภาพยนตร์ เทปโทรทัศน์ (Video
Tape Recording) ซึ่ งเป็ นภาพเคลื่ อนไหว จะมีเสี ยงประกอบในตัวหรื อไม่ก็ได้ ภาพเคลื่ อนไหว
เหล่านี้จะถ่ายจากวัสดุ หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้
2.1.3.4 โทรทัศน์ (Television) สื่ อประเภทนี้ ครอบคลุมวัสดุอิเล็กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ ในด้าน
การได้ยนิ (Audio) และได้เห็นภาพ (Video)
2.1.3.5 ของจริ ง สถานการณ์จาลอง และหุ่ นจาลอง (Real Thing Simulation and Models)
ได้แก่ คน เหตุการณ์ วัสดุสิ่งของ การสาธิ ต และการจัดการสถานการณ์จาลองซึ่ งอาจใช้สื่อหลาย ๆ
อย่างประกอบกัน
2.1.3.6 การสอนแบบโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Programed and Computer
Assisted Instruction) โปรแกรม คื อการจัดลาดับ ความรู ้ เพื่ อเตรี ยมให้ผูเ้ รี ย นตอบสนอง เช่ น
แบบเรี ยนโปรแกรม และโปรแกรมการสอนที่เตรี ยมไว้ใช้กบั คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
2.1.4 หลักการเลือกสื่ อการสอน
การเลื อกสื่ อการสอนเพื่ อนามาใช้ประกอบการสอน เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญยิ่ง โดยในการเลือกสื่ อ ผูส้ อนจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม
ในการเรี ย นให้แน่ นอนเสี ย ก่ อน เพื่อใช้วตั ถุ ป ระสงค์น้ ันเป็ นตัวชี้ นาในการเลื อกสื่ อการสอนที่
เหมาะสม นอกจากนี้ยงั มีหลักการอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
2.1.4.1 สื่ อนั้นต้องสัมพันธ์กบั เนื้อหาบทเรี ยนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน
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2.1.4.2 เลือกสื่ อที่มีเนื้ อหาถูกต้อง ทันสมัย น่ าสนใจ และเป็ นสื่ อที่จะให้ผลต่อการเรี ยน
การสอนมากที่สุด ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดีเป็ นลาดับขั้นตอน
2.1.4.3 เป็ นสื่ อที่เหมาะกับวัย ระดับชั้น ความรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
2.1.4.4 สื่ อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวธิ ี ใช้ไม่ซบั ซ้อนยุง่ ยากจนเกินไป
2.1.4.5 ต้องเป็ นสื่ อที่มีคุณภาพ เทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจนและเป็ นจริ ง
2.1.4.6 มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรื อถ้าจะผลิตเองควรคุม้ กับเวลาและการลงทุน
2.1.5 การวางแผนการใช้สื่อการสอน
การวางแผนการใช้สื่อการสอนนั้น ผูส้ อนควรจะได้มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบในการใช้
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ต้ งั ไว้ การวางแผนอย่า งเป็ นระบบนี้ สามารถใช้รู ป
แบบจาลองที่เรี ยกว่า The ASSURE Model เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผน โดยรู ปแบบจาลองนี้ มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ
2.1.5.1 การวิเคราะห์ลกั ษณะผูเ้ รี ยน (Analyze Learner Characteristics)
เป็ นการวิเคราะห์ ลกั ษณะผูเ้ รี ยนเพื่อผูส้ อนจะได้ทราบว่า ผูเ้ รี ยนมี ความพร้ อมในการเรี ยน
มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ เพราะการที่ จะใช้สื่อให้ได้ผลดี ย่อมจะต้องเลื อกสื่ อให้มีความสัมพันธ์ กบั
ลักษณะผูเ้ รี ยน ในเรื่ องนี้ ผสู ้ อนจะต้องคานึ งถึงลักษณะทัว่ ไป และลักษณะเฉพาะของผูเ้ รี ยนแต่ละ
คน ถึงแม้วา่ ลักษณะทัว่ ไปของผูเ้ รี ยนจะไม่มีความเกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาบทเรี ยนก็ตาม แต่ก็เป็ นสิ่ งที่
ช่วยให้ผสู ้ อนสามารถตัดสิ นระดับของบทเรี ยน และเพื่อเลือกตัวอย่างของเนื้ อหาให้เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ย นได้ สาหรั บลักษณะเฉพาะของผูเ้ รี ย นแต่ล ะคนนั้น นับ ว่า มี ส่ วนสาคัญโดยตรงกับ เนื้ อหา
บทเรี ย นตลอดจนสื่ อ การสอน และวิ ธี ก ารที่ จ าน ามาใช้ใ นการสอน สิ่ ง ที่ ต้อ งน ามาใช้ใ นการ
วิเคราะห์ ได้แก่
ก) ทักษะที่มีมาก่อน (Prerequisite Skills) เพื่อให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้พ้ืนฐาน
หรื อทักษะที่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยนนั้นอะไรบ้างก่อนจะเรี ยน
ข) ทักษะเป้ าหมาย (Target Skills) ผูเ้ รี ยนมีความชานาญในทักษะที่จะสอนนั้นมา
ก่อนหรื อไม่ เพื่อจะได้สอนให้ตรงกับที่วางจุดมุ่งหมายไว้
ค) ทักษะในการเรี ยน (Study Skills) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถขั้นตนทางด้านภาษา
การอ่าน เขียน การคานวณ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะช่ วยในการเรี ยนรู ้ น้ นั ในระดับมากน้อย
เพียงใด
ง) ทัศนคติ (Attitudes) ผูเ้ รี ยนมีทศั นคติอย่างไรต่อวิชาที่จะเรี ยนนั้นการวิเคราะห์
ลักษณะผูเ้ รี ยนนี้ถึงแม้วา่ จะเป็ นการกระทาเพียงผิวเผินก็ตาม แต่ก็สามารถนาไปใช้ในการเลือกสื่ อที่
เหมาะสมได้ เช่ น หากผูเ้ รี ย นมี ท กั ษะในการอ่ า นต่ า กว่า เกณฑ์ ก็ ส ามารถช่ วยได้ด้วยการใช้สื่ อ
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ประเภทที่มิใช่สื่อสิ่ งพิมพ์ หรื อถ้าหากผูเ้ รี ยนในกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันมากก็สามารถให้เรี ยน
ด้วยชุดการเรี ยนรายบุคคล เป็ นต้น
2.1.5.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ (State Object)
วัต ถุ ป ระสงค์ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ต้ ัง ขึ้ นเพื่ อ คาดหวัง ว่ า ผู ้เ รี ยนจะสามารถบรรลุ ถึ ง สิ่ งใดหรื อมี
ความสามารถใหม่อะไรบ้างในการเรี ยนนั้น การตั้งหรื อกาหนดวัตถุ ประสงค์ในการเรี ยนการสอน
เพื่อ
ก) ผูส้ อนจะได้ทราบว่าการเรี ยนการสอนนั้นมีวตั ถุ ประสงค์อะไร เพื่อสะดวกในการ
เลือกสื่ อ และวิธีการให้ถูกต้อง วัตถุประสงค์น้ ี จะช่วยผูส้ อนในการจัดลาดับกิจกรรมการเรี ยนและ
สร้างสิ่ งแวดล้อม หรื อประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์น้ นั
ข) ช่วยในการประเมินผูเ้ รี ยนได้อย่างถูกต้อง เพราะผูส้ อนจะไม่ทราบเลยว่าผูเ้ รี ยนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ค) ช่ วยให้ผเู ้ รี ยนทราบว่าเมื่อเรี ยนบทเรี ยนนั้นแล้ว จะสามารถเรี ยนรู ้หรื อกระทาอะไร
ได้บา้ ง
การกาหนดวัตถุประสงค์ ควรประกอบด้วย
1. การกระทา (Performance) เป็ นสิ่ งที่คาดหวังว่าผูเ้ รี ยนจะสามารถกระทาอะไรได้
บ้างภายหลังจากการเรี ยนแล้ว ซึ่ งการกระทานั้นต้องเป็ นสิ่ งที่สังเกตเห็นได้
2. เงื่อนไข (Conditions) เป็ นข้อจากัดหรื อเงื่ อนไขที่ต้ งั ขึ้ นโดยรวมอยู่ภายใต้การ
กระทานั้น
3. เกณฑ์ (Criteria) เพื่อเป็ นการตัดสิ นการกระทานั้นว่าเป็ นไปตามที่ กาหนดไว้
หรื อไม่ เมื่อกาหนดวัตถุประสงค์แล้ว ควรมีการแบ่งประเภท หรื อระดับของขอบเขตการเรี ยนรู ้ท้ งั นี้
เพื่ อ ประโยชน์ ห รื อ แนวทางในการตัด สิ น ว่า การเรี ย นรู ้ น้ ัน จะครอบคลุ ม แนวของทัก ษะหรื อ
พฤติกรรมอะไรบ้าง จึงต้องมีการกาหนดเป็ น “วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม” ได้แก่
3.1 พุทธิพิสัย เป็ นวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้เพื่อวัดการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับความรู ้
ความเข้าใจ สติปัญญา และการพัฒนา เป็ นต้น
3.2 จิตพิสัย เป็ นวัตถุ ประสงค์ทางด้านความคิด ทัศนคติ ความรู ้สึก ค่านิ ยม และ
การเสริ มสร้างทางปัญญา
3.3 ทักษะพิสัย เป็ นวัตถุ ประสงค์ที่เกี่ ยวกับการกระทา การแสดงออกหรื อการ
ปฏิบตั ิ
2.1.6 การเลือก ดัดแปลง หรื อออกแบบสื่ อ (Select, Modify, or Design Materials)
การที่จะมีสื่อวัสดุที่เหมาะสมในการเรี ยนการสอนสามารถทาได้ 3 วิธีคือ
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2.1.6.1 เลื อ กจากสื่ อ ที่ มี อ ยู่แ ล้ว ส่ ว นใหญ่ ใ นสถาบัน การศึ ก ษามัก จะมี ท รั พ ยากรที่
สามารถใช้เป็ นสื่ อได้อยูแ่ ล้ว ดังนั้น สิ่ งที่ผสู ้ อนต้องกระทาคือ ตรวจสอบดูวา่ สิ่ งใดที่จะใช้เป็ นสื่ อได้
บ้าง โดยเลือกให้ตรงกับลักษณะผูเ้ รี ยน และวัตถุประสงค์ของการเรี ยน เช่น สื่ อที่มีอยูม่ ีเนื้ อหาข้อมูล
และกิจกรรมที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ และการเลือกสื่ อนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั วิธีการสอนใน
บทเรี ยน และข้อจากัดของสถานการณ์การเรี ยนการสอนด้วย
2.1.6.2 ดัดแปลงสื่ อที่มีอยู่แล้วให้ใช้ได้ดี และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยอ่ มขึ้นกับเวลา
และงบประมาณในการดัดแปลงสื่ อนั้นด้วย เช่น มีภาพยนตร์ เสี ยงในฟิ ล์มเป็ นภาษาอังกฤษ ถ้ามีการ
แปลงเป็ นภาษาไทย แล้วบันทึกใหม่เพื่อให้ผเู ้ รี ยนชม และฟั งเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น จะคุม้ กับเวลาและการ
ลงทุนหรื อไม่ เป็ นต้น
2.1.6.3 การออกแบบสื่ อใหม่ ในกรณี ที่ไม่มีสื่อเดิมอยูห่ รื อสื่ อที่มีอยูแ่ ล้วไม่สามารถนามา
ดัดแปลงให้ใช้ได้ตามที่ตอ้ งการ ผูส้ อนย่อมต้องมีการออกแบบ และจัดทาสื่ อใหม่ซ่ ึ งต้องคานึ งถึ ง
องค์ประกอบต่างๆ หลายอย่าง เช่น ต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรี ยน และลักษณะของผูเ้ รี ยน
มีงบประมาณในการจัดทาเพียงพอหรื อไม่ มีเครื่ องมือ และผูช้ านาญในการจัดสื่ อหรื อไม่ เป็ นต้น
2.1.7 การใช้สื่อ (Utilize Materials)
เป็ นขั้นของการกระทาจริ งซึ่ งผูส้ อนจะต้องดาเนินการดังนี้
2.1.7.1 อ่านเนื้ อหาในสื่ อเหล่านั้นก่อนเป็ นการเตรี ยมตัว เช่ น ดูสไลด์หรื อวีดีทศั น์ เพื่อ
ศึกษาเนื้อหาให้แม่นยาก่อนนาไปสอน หรื ออ่านบทวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่ องนั้นร่ วมด้วย
2.1.7.2 จัดเตรี ยมสถานที่ ที่นงั่ เรี ยน อุปกรณ์ เครื่ องมือ และสิ่ งต่าง ๆ เพื่อความสะดวก
เรี ยบร้อยก่อนการสอน และควรต้องทดลองอุปกรณ์ที่จะใช้ก่อนว่าใช้ได้ดีหรื อไม่
2.1.7.3 เตรี ย มตัว ผูเ้ รี ย น โดยการใช้ สื่ อ น าเข้า สู่ บ ทเรี ย น ถ้า มี ก ารฉายวี ดี ท ัศ น์ หรื อ
ภาพยนตร์ ให้ชม ก็ควรจะต้องสรุ ปเนื้ อหาเรื่ องที่จะชมนั้นให้ผเู ้ รี ยนทราบเสี ยก่อนว่าเกี่ ยวข้องกับ
บทเรี ยนอย่างไรบ้าง เป็ นการแนะนาก่อนล่วงหน้าและเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผเู ้ รี ยน
2.7.1.4 ควบคุมชั้นเรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจในสื่ อที่นาเสนอนั้น
2.1.8 การกาหนดการตอบสนองของผูเ้ รี ยน (Require Learner Response)
การให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน และเปิ ดโอกาสให้มีการตอบสนองนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญยิ่ง
ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะมีการตอบสนองหรื อไม่ และมากน้อยเพียงไรขึ้นอยูก่ บั สื่ อที่นามาใช้ สื่ อบางชนิ ดเมื่อใช้
แล้วจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมมากกว่าสื่ อชนิ ดอื่น เช่นการให้อ่านข้อความในหนังสื อ หรื อ
ดูรูปจะทาให้ผเู้ รี ยนมีการอภิปรายจากสิ่ งที่อ่าน หรื อเห็น ผูเ้ รี ยนย่อมมีการตอบสนองเกิดขึ้นได้ทนั ที
และง่ายกว่าการให้ดูภาพยนตร์ ทั้งนี้ เพราะการดูภาพยนตร์ ถา้ จะดูให้รู้เรื่ องจริ ง ๆ แล้วควรจะต้องดู
ให้จบเรื่ องเสี ยก่อนแล้วจึงอภิปรายกัน ซึ่ งจะดี กว่าหยุดดี ทีละตอน แล้วอภิปราย เพราะจะทาให้มี
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การขัดจังหวะเกิดความไม่ต่อเนื่องในการดูอาจจะทาให้ไม่เข้าใจ หรื อจับความสาคัญของเรื่ องไม่ได้
นอกจากนี้ ผเู ้ รี ยนสามารถมีการตอบสนองโดยเปิ ดเผย (Overt Reponse) โดยการพูดออกมาหรื อ
เขียน และการตอบสนองภายในตัวผูเ้ รี ยน โดยการท่องจา หรื อคิดในใจ เมื่อผูเ้ รี ยนมีการตอบสนอง
แล้วผูส้ อนควรให้การเสริ มแรงทันที เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบว่าตนมีความเข้าใจ และเกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่
ถูกต้องหรื อไม่ การเรี ยนการสอนโดยการให้ทาแบบฝึ กหัด การตอบคาถาม การอภิปราย หรื อการ
ใช้บทเรี ยนแบบโปรแกรม จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีการตอบสนอง และได้รับการเสริ มแรง
ระหว่างการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
2.1.9 การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลสามารถกระทาได้ใน 3 ลักษณะคือ
2.1.9.1 การประเมิ นกระบวนการสอน เพื่อเป็ นการประเมิ นว่าสามารถบรรลุ ได้ตาม
วัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ หรื อไม่ ทั้งในด้านผูส้ อน สื่ อการสอน และวิธีการสอน โดยในการประเมิน
สามารถทาได้ท้ งั ในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการสอน
2.1.9.2 การประเมิ นความสาเร็ จของผูเ้ รี ยน ขึ้ นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ว่ามีเกณฑ์
เท่ า ใด การวัด ผลอาจท าได้ด้ว ยการทดสอบ การสอบปากเปล่ า หรื อ ดู จ ากผลงานของผูเ้ รี ย น
สิ่ งสาคัญที่จะทราบได้ว่าผูเ้ รี ยนมีสัมฤทธิ์ ผลทางการเรี ยนมาน้อยเพียงใด คือ สังเกตจากการปฏิบตั ิ
และการแสดงออกของผูเ้ รี ยนนั้น
2.1.9.3 การประเมินสื่ อและวิธีการสอน โดยการให้ผเู้ รี ยนมีการอภิปราย และวิจารณ์การ
ใช้สื่อ และเทคนิควิธีการสอนว่าเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
2.1.10 หลักการเตรี ยม (Preparation)
หลักการเตรี ยมก่อนการใช้สื่อการสอน ควรเตรี ยมผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และชั้นเรี ยน ดังนี้
2.1.10.1 การเตรี ยมตัวของผูส้ อน
ก) พิจารณาคุณค่า และจุดมุ่งหมายของบทเรี ยนที่จะสอน
ข) พิจารณาความสนใจและความต้องการของผูเ้ รี ยน
ค) พิจารณาถึงสิ่ งที่จะเป็ นปั ญหาในการสอน
ง) การเตรี ยมแผนการสอน
จ) จัดหาหรื อผลิ ตสื่ อการสอน ซึ่ งจะแก้ปัญหาของการเรี ยนในชั้นเรี ยนที่ได้
พิจารณาเลือกไว้
ฉ) พิจารณาถึงวิธีที่จะใช้สื่อการสอนนั้นให้ได้ผลดีที่สุด
ช) เตรี ยมและทดลองใช้สื่อการสอนก่อนการใช้จริ งในห้องเรี ยน
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ซ) เตรี ยมอุปกรณ์ หรื อสื่ อการสอนที่เหมาะสม เพื่อแจกจ่ายให้กบั ผูเ้ รี ยน เช่น
คาบรรยายประกอบการสอน
ฌ) ถ้าจาเป็ นต้องมีผชู ้ ่ วยในการฉายหรื อบริ การอื่น ๆ ควรจะได้มีการซักซ้อม
ความเข้าใจกันเสี ยก่อน
ญ) จัดเรี ยงลาดับสื่ อการสอนที่จะใช้ไว้ตามลาดับก่อนหลังที่ตอ้ งการแล้ววาง
ไว้ในที่เหมาะสม
2.1.10.2 การเตรี ยมผูเ้ รี ยน
ก) อธิ บายให้ผเู ้ รี ยนทราบล่วงหน้าว่าจะใช้สื่ออะไร สอนอะไร เพื่ออะไร ที่
ไหนอย่างไร เมื่อไร
ข) อธิ บายให้ผเู ้ รี ยนทราบล่วงหน้าว่าจะต้องมีส่วนร่ วมในระหว่างการใช้สื่อ
การสอนอย่างไรบ้าง เช่ น คอยสังเกตหรื อฟั งตรงที่สาคัญการหาคาตอบหรื อคาศัพท์ใหม่ซ่ ึ งผูส้ อน
บอกหรื อเขียนเอาไว้ล่วงหน้า
ค) อธิ บายให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจว่ากิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิหลังจาการใช้สื่อการสอน
แล้วมีอะไรบ้าง
2.1.10.3 เตรี ยมชั้นเรี ยน
ก) เตรี ยมสิ่ งอานวยความสะดวกที่จะต้องใช้ร่วมกับสื่ อการสอนที่เลือกไว้ เช่น
สายไฟ หม้อแปลง แผงติดภาพ เป็ นต้น
ข) ตรวจสภาพของห้องที่ ใช้สื่อการสอนล่วงหน้า การจัดที่นงั่ การตั้งจอ และ
เครื่ องฉายที่จ่ายกระแสไฟฟ้ าระยะทางผูด้ ูกบั จอ การควบคุมแสงสว่างในห้อง เป็ นต้น
ค) เตรี ยมเครื่ องมือต่าง ๆ ที่จาเป็ น เช่น เครื่ องฉาย เครื่ องบันทึกเสี ยง โต๊ะ จอ
ฉาย ปลัก๊ ไฟ และหลอดสารองสาหรับเครื่ องฉาย
ง) จัดบรรยากาศของห้องให้สะดวกสบาย เช่น การถ่ายเทอากาศ การควบคุ ม
อุณหภูมิ การควบคุมแสงสว่าง และอื่น ๆ
2.1.11 หลักการนาเสนอ (Presentation)
2.1.11.1 นาเสนอสื่ อการสอนออกใช้ตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนได้
เห็นได้ยนิ หรื อกิจกรรมร่ วมอย่างทัว่ ถึงกัน
2.1.11.2 ใช้เทคนิ คการเสนอสื่ อการสอนที่ดี และถูกต้อง เช่ น ฉายภาพให้อยู่กลางจอ
การปรับความชัดเจนของภาพ การปรับเสี ยง เป็ นต้น
2.1.11.3 พยายามพิจารณาหรื อสังเกตปฏิกิริยาของผูเ้ รี ยนที่มีต่อสื่ อการสอนนั้น เพื่อจะ
ได้นามาแก้ไขปรับปรุ งในคราวต่อไป
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2.1.12 หลักการประเมินผล (Evaluation)
ครู ควรประเมินผลทั้งจากตัวสื่ อ และจากการใช้สื่อการสอนของครู เองทาให้ทราบว่า สื่ อนั้นมี
คุ ณค่ าต่อการเรี ย นการสอนมากน้อยเพียงใด และครู เองมี เทคนิ ค ในการใช้สื่ อการสอนนั้นดี พ อ
หรื อไม่ สื่ อการสอนสามารถบรรลุ จุดมุ่งหมายการสอนหรื อไม่เพียงใด เพื่อนาไปปรั บปรุ งใช้ให้
เหมาะสมในโอกาสต่อไป
สรุ ปหลักการประเมินผลไว้วา่ ควรประเมินผลจากองค์ประกอบในการใช้สื่อการสอนที่สาคัญ
3 ประการ คือ ครู ผใู ้ ช้สื่อการสอน ผูเ้ รี ยน สื่ อการสอนโดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญในการประเมินการใช้
สื่ อการสอนมี 2 ประการคือ
2.1.12.1 เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนว่าเรี ยนรู้ได้มากน้อยเพียงใดจากสื่ อและ
การสอนของครู
2.1.12.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ให้กว้างขวางออกไปด้วย
2.1.13 การใช้สื่อการสอนตามกระบวนการเรี ยนการสอน
การใช้สื่อการสอนจะทาให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลมากขึ้น การใช้
สื่ อการสอนนั้นมุ่งทั้งประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล การใช้สื่อการสอนที่ดีน้ นั นอกจากจะขึ้นอยู่
กับทัศนะ และทักษะของครู แต่ละคนแล้ว ยังขึ้นอยู่กบั ผูเ้ รี ยนด้วย ทั้งนี้ เพราะวัตถุ ประสงค์สาคัญ
ของการใช้สื่อในการเรี ยนการสอนนั้น เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ ของตัวผูเ้ รี ยนนัน่ เอง ดังนั้น
การใช้สื่อการสอนของครู ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลนั้น ควรคานึ งถึงขั้นตอนการใช้สื่อการ
สอนไว้ดงั นี้
ก) ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในเนื้ อหาที่จะเรี ยน สื่ อที่ใช้
ในขั้นนี้จึงเป็ นสื่ อที่แสดงเนื้ อหากว้าง ๆ หรื อเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนในครั้งก่อนยังไม่ใช่สื่อ
ที่เน้นเนื้อหาเจาะลึกอย่างแท้จริ ง อาจเป็ นสื่ อที่เป็ นแนวปั ญหาหรื อเพื่อให้ผเู ้ รี ยนคิด และควรเป็ นสื่ อ
ที่ง่ายต่อการนาเสนอในระยะเวลาอันสั้น เช่น ภาพ บัตรคาหรื อบัตรปั ญหา เป็ นต้น
ข) ขั้นดาเนิ นการสอนหรื อประกอบกิจกรรมการเรี ยน เป็ นขั้นสาคัญในการเรี ยนเพราะ
เป็ นขั้นที่จะให้ความรู ้เนื้ อหาอย่างละเอียดเพื่อสนองวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ผูส้ อนจะต้องเลือกสื่ อให้
ตรงกับเนื้ อหาและวิธีการสอนหรื ออาจจะใช้สื่อประสมก็ได้ ต้องมีการจัดลาดับขั้นตอนการใช้สื่อ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิ จกรรมการเรี ยน การใช้สื่อในขั้นนี้ จะต้องให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้
นั้นอย่างละเอียดถูกต้องและชัดเจน เช่น แผนภูมิ ภาพยนตร์ สไลด์ แผ่นโปร่ งใส วิดีโอ เป็ นต้น
ค) ขั้นวิเคราะห์และฝึ กปฏิบตั ิ เป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงแก่ผเู ้ รี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ได้ทดลองนาความรู้ดา้ นทฤษฎีหรื อหลักการที่เรี ยนมาแล้วไปใช้แก้ปัญหาในขั้นฝึ กหัด โดยลงมือ
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ปฏิ บตั ิเอง สื่ อในขั้นนี้ จึงเป็ นประเด็นปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนได้ขบคิดโดยผูเ้ รี ยนเป็ นผูใ้ ช้สื่อเองมากที่สุด
เช่น สมุดแบบฝึ กหัด ภาพบัตร ปั ญหา เทปบันทึกเสี ยงหรื อชุดการเรี ยนรายบุคคลเหล่านี้ เป็ นต้น
ง) ขั้นสรุ ปบทเรี ยน เป็ นขั้นสุ ดท้ายของการเรี ยนการสอน เพื่อการย้ าเนื้ อหาบทเรี ยนให้
ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ดว้ ย ขั้นสรุ ปนี้ควรใช้ระยะเวลานั้น ๆ
เช่นเดียวกับขั้นนา สื่ อที่ใช้สรุ ป จึงควรครอบคลุมเนื้อหาที่สาคัญทั้งหมดโดยย่อและใช้เวลาน้อย
2.2 แรงจูงใจ
2.2.1 ความหมายของแรงจูงใจและแรงจูงใจในการทางาน
แรงจูงใจ หมายถึง ความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้เป็ นผลสาเร็ จออกมา
ซึ่ งจะได้ผ ลดี ห รื อ ไม่ ม ากน้อ ยเพี ย งใดย่ อ มขึ้ น อยู่ก ับ ว่ า ผู ้บ ริ ห ารจะสามารถจู ง ใจให้ บุ ค ลากร
ปฏิบตั ิงานด้วยการทุ่มเทให้ได้ผลงานที่ดีอย่างไร หรื อมากน้อยเพียงใด
แรงจูงใจเป็ นกระบวนการกระตุน้ พฤติกรรมบุคลากรให้มีความกระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุผลสาเร็ จ โดยอาศัยปั จจัยแห่ งความต้องการพื้นฐานที่จะทาให้บุคลากรเต็มใจที่จะรวมพลัง
ทุ่มเทความอุตสาหะพยายามอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นองค์ประกอบที่ทาให้เกิดแรงจูงใจมีหลาย
ประการด้วยกัน นับตั้งแต่บทบาทของผูน้ า เพื่อร่ วมงาน สิ่ งตอบแทนที่เป็ นทั้งตัวเงิ น และโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพ สิ่ งเหล่านี้คือพลังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่ตอ้ งการ และเป็ นแรงกระตุน้ ให้
บุคลากรมีความผูกพัน มุ่งมัน่ ที่จะสร้างความสาเร็ จให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและองค์การ
2.2.2 ประเภทของแรงจูงใจ
นักจิตวิทยาแบ่งการจูงใจออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.2.2.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความ
ต้องการทาบางสิ่ งบางอย่างด้วยจิตใจของตนเองโดยไม่ตอ้ งใช้สิ่งล่อใจใด ๆ มากระตุน้ ซึ่ งถื อว่ามี
คุณค่าต่อการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เป็ นอย่างยิง่ แรงจูงใจประเภทนี้ได้แก่
ก) ความต้องการ (Need) ความต้องการทาให้เกิ ดแรงขับ แรงขับทาให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งผลที่จะเกิดก็คือ ความสบายใจ ความพอใจ
ข) ความปรารถนา (Desire) เป็ นความต้องการชนิ ดหนึ่ งที่เหนื อกว่าความต้องการ
พื้นฐาน ความปรารถนามักมีแรงขับที่ น้อยกว่าความต้องการ หากไม่บรรลุ เป้ าหมายทั้งหมดก็จะ
รู้สึกเฉย ๆ
ค) ความทะเยอทะยาน (Ambition) ความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่ สู งเป็ นสิ่ งที่ดี
เป็ นความต้องการ ความอยากได้ที่ช่วยให้บุคคลแสวงหาแนวทางที่จะให้บรรลุตามเป้ าหมาย
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ง) ความสนใจพิเศษ (Special Interest) ถ้าผูป้ ฏิบตั ิงานคนใดสนใจสิ่ งใดเป็ นพิเศษ
ก็จะมีความตั้งในในการทางาน ช่วยให้งานประสบความสาเร็ จได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
จ) ทัศนคติหรื อเจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรู ้สึกนึ กคิดที่บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ งถื อว่าเป็ นการจูงในภายในที่จะกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เช่น ถ้าผูป้ ฏิบตั ิมีทศั นคติที่ดี
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาก็จะเป็ นผลดีต่อการทางานเป็ นอย่างยิง่
2.2.2.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ได้รับการ
กระตุ ้น จากภายนอกเพื่ อ น าไปสู่ ก ารแสดงพฤติ ก รรมตามจุ ด มุ่ ง หมายของผูก้ ระตุ ้น การจู ง ใจ
ภายนอกได้แก่ เป้ าหมาย ความคาดหวัง ความก้าวหน้า สิ่ งล่อใจต่างๆ เช่ น การชมเชย การติเตียน
การให้รางวัล การประกวด การลงโทษ การแข่งขัน เป็ นต้น ซึ่ งได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็ น 2 ประเภท
ดังนี้
ก) แรงจูงใจในแง่บวก (Positive Motivation) การจูงใจแบบใช้ไม้นวม การจูงใจ
ในแง่น้ ี บุคคลจะได้รับสิ่ งที่มีคุณค่า เช่น การยกย่องสรรเสริ ญหรื อให้รางวัลสาหรับการกระทาหรื อ
พฤติกรรมอันเป็ นที่ยอมรับ
ข) แรงจูงใจในแง่ลบ (Negative Motivation) การจูงใจแบบใช้ไม้แข็ง มักใช้วิธี
จูงใจที่ตรงกันข้าม คือ มักจะเป็ นการขู่ การลงโทษ การติเตียน หากพฤติกรรมหรื อการกระทาของ
บุคคลนั้นไม่เป็ นที่ยอมรับ
2.2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theories)
ทฤษฎี ลาดับขั้นตามความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierachy of Needs) เริ่ มจาก
สมมติฐานที่มีเหตุผล 2 ประการ
ประการที่ 1 มนุษย์มีความต้องการในหลายสิ่ งหลายอย่างที่มีความแตกต่างกัน มีช่วงห่ างกัน
นับจากระดับความต้องการขั้นต่าทางสรี ระจนกระทัง่ ถึงระดับความต้องการขั้นสู งทางจิตวิทยา
ประการที่ 2 ความต้องการของมนุ ษย์ที่เกิดขึ้นเป็ นลาดับขั้นความต้องการ ดังนั้น ก่อนที่จะมี
ความต้องการในระดับที่สู งขึ้น ก่อนที่จะทาการจูงใจและก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อพฤติกรรมอย่าง
น้อยที่สุดก็จะต้องทาให้เกิดความรู ้ สึกบางส่ วนที่มีความพอใจในความต้องการของมนุ ษย์ในระดับ
ขั้นต่ า เสี ย ก่ อน มาสโลว์จะให้ค าตอบได้ว่า อะไรเป็ นความต้องการของมนุ ษ ย์ในระดับ ต่ า และ
ระดับสู ง
ความต้องการของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ลาดับขั้นคือ
ลาดับขั้นที่ 1 ความต้องการทางสรี ระ (Physiological Needs) ความต้องการนี้ เป็ นความ
ต้องการแรก และเป็ นความต้องการขั้นต่าสุ ดของมนุ ษย์ ความต้องการพื้นฐานเหล่านี้ ได้แก่ ความ
ต้องการมีชีวติ รอด ความต้องการอาหารและที่อยูอ่ าศัย
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ลาดับขั้นที่ 2 ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการในขั้นที่ 2
ได้แก่ ความต้องการความมัน่ คง การปกป้ องดูแล และความปลอดภัยในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน
ของแต่ละบุคคล
ลาดับขั้นที่ 3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ความต้องการในขั้นที่ 3 จะเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมทางสังคม โดยความต้องการนี้เป็ นความปรารถนาของแต่ละบุคคลที่จะได้รับการยอมรับ
ให้เป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มหรื อสังคม รวมถึงความปรารถนาที่จะได้รับความรักและความใส่ ใจ
ลาดับขั้นที่ 4 ความต้องการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) ความต้องการในขั้นที่ 4 เกี่ยวข้อง
กับความต้องการความเคารพ (Respect) การยอมรับนับถือ (Recognition) และชื่ อเสี ยงเกี ยรติยศ
(Prestige)
ลาดับที่ 5 ความบรรลุเป้ าหมายในชีวิต (Self-actualization) เป็ นความต้องการขั้นที่ 5 และ
เป็ นความต้องการขั้นสู งสุ ดที่เป็ นความปรารถนาของบุคคลที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ของตนให้มากที่สุดตามเป้ าหมายของปั จเจกบุคคลอย่างแท้จริ ง
2.2.4 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
2.2.4.1 การใช้คาชมเชย คือ ผูบ้ ริ หารจะต้องมีการชมเชยบุคลากรในโอกาสที่เหมาะสมจะ
เป็ นการเพิ่มกาลังใจและกระตุน้ ให้เกิดความรับผิดชอบต่องานมากยิง่ ขึ้น
2.2.4.2 การให้ความเป็ นธรรม คือ การดูแลปกครองบุคลากรโดยยึดหลักความเป็ นธรรม
ในเรื่ องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิต่อคนใดคนหนึ่งเป็ นพิเศษ
2.2.4.3 การยกย่องให้เกียรติและให้การยอมรับ ถือเป็ นการสร้างเสริ มความรู ้สึกที่ดี ทาให้
บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องจากผูบ้ ริ หารและสังคมรอบข้าง
2.2.4.4 การให้ความเป็ นมิตร คือ การแสดงออกของผูบ้ ริ หารที่ไม่ถือตนว่าสู งกว่าลูกน้อง
ให้ความเป็ นกันเอง ความห่วงใย และความรู ้สึกอบอุ่นในการอยูร่ ่ วมปฏิบตั ิงาน
2.2.4.5 การให้ร่วมใช้ความคิด คือ การที่ผบู ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นในส่ วนงานขององค์การ เช่ น การกาหนดวัตถุประสงค์หรื อนโยบาย การวางแผนเพื่อ
แก้ปัญหาการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น การปฏิบตั ิเช่นนี้ จะทาให้บุคลากรในองค์การมีความผูกพันภูมิใจที่
ได้มีส่วนร่ วม และทาให้เกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของงานมากยิง่ ขึ้น
2.2.4.6 การให้ร่วมปฏิบตั ิงาน คือ การที่ผบู ้ ริ หารให้บุคลากรร่ วมลงมือปฏิบตั ิงานในบาง
โอกาส ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความผูกพันที่ดี เพราะถือว่าผูบ้ ริ หารให้เกียรติให้ความเป็ นกันเอง
2.2.4.7 การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน โดยผูบ้ ริ หารจะต้องคานึ งถึงความรู ้ ความสามารถ
ความชานาญ และความสนใจของบุคลากรเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งปริ มาณงาน ตลอดจนหน้าที่ ความ
รับผิดชอบให้แต่ละคน จะส่ งผลให้บุคลากรพอใจและมีความสุ ขกับการปฏิบตั ิงาน
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2.2.4.8 การให้ความช่วยเหลือบุคลากร ในกรณี ที่บุคลากรมีปัญหาหรื อมีขอ้ ขัดแย้งในการ
ปฏิ บ ัติ ง านผู ้บ ริ ห ารจะต้อ งเข้า ไปช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ แก้ปั ญ หา ข้อ ขัด แย้ง เหล่ า นี้ เช่ น ไกล่ เ กลี่ ย ให้
คาแนะนา ร่ วมคิดหาวิธีแก้ปัญหา สิ่ งเหล่านี้เป็ นผลทาให้บุคลากรรู ้สึกอบอุ่นและมีขวัญกาลังใจที่จะ
ร่ วมคิ ดหาวิธี แก้ปั ญหา สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นผลทาให้บุ ค ลากรรู ้ สึ กอบอุ่ นและมี ข วัญก าลัง ใจที่ จะร่ วม
ปฏิบตั ิงานต่อไป
2.2.4.9 การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน เป็ นวิธีการสุ ดท้ายที่
ผูบ้ ริ หารบางท่านอาจจะมองข้ามไปเพราะถือว่าไม่ใช่เรื่ องใหญ่ ความเป็ นจริ งแล้วกลับเป็ นความคิด
ที่ผดิ ทั้งนี้
2.3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการใช้ สื่อการสอน
2.3.1 ด้านเจตคติต่อการใช้สื่อการสอน ประกอบด้วย
เจตคติเป็ นความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง อันจะเป็ นแนวทางไปสู่ กิจกรรม ซึ่ งเจต
คติเป็ นปั จจัยในตัวบุคคลที่สาคัญสิ่ งหนึ่งที่จะทาให้บุคคลใช้หรื อไม่ใช้นวัตกรรม
เจตคติ หมายถึ ง ความรู ้ สึกความคิดเห็ นของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง แล้วส่ งผลให้บุคคล
นั้นแสดงพฤติกรรมออกมาที่ตนมีเจตคติต่อสิ่ งนั้น ๆ
จากค าจ ากัดความที่ มี ผูก้ ล่ า วไว้ ผูว้ ิจ ัย สรุ ป ได้ว่า เจตคติ ต่อ การใช้สื่ อการสอน หมายถึ ง
ความรู ้ สึก ความคิดเห็ น ของครู ผสู ้ อนต่อการใช้สื่อการสอน แล้วความคิดเห็ นนั้นส่ งผลต่อการใช้
สื่ อการสอนของครู
เจตคติต่อการใช้สื่อการสอนของครู อาจารย์ จึงจาเป็ นที่ครู ทุกคนจะต้องมีอยูใ่ นตัวเอง เพราะ
จะส่ งผลถึงการใช้สื่อการสอน หรื อนาสื่ อการสอนมาใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3.2 ปั จจัยด้านความรู ้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน
ความรู ้ และทัก ษะเกี่ ย วกับ การใช้ สื่ อ การสอน หมายถึ ง ความรู ้ ความเข้า ใจ เกี่ ย วกับ
คุณลักษณะและวิธีการใช้สื่อการสอน
ความรู ้ เป็ นปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดความเข้าใจ ความรู ้ อาจเกิ ดจากการศึ กษา การอบรม สัมมนา
หรื ออื่นๆ ความรู ้จะช่วยให้บุคคลเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ และมักจะนาความรู้ไปใช้ในการตัดสิ นใจที่จะ
กระทา หรื อไม่กระทาสิ่ งต่าง ๆ ดังนั้นความรู ้ ความเข้าใจ จึงเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อการใช้สื่อการ
สอนของครู อาจารย์
ดังนั้นความรู ้ และทักษะเกี่ ยวกับการใช้สื่อการสอน จึงนับเป็ นปั จจัยที่ สาคัญปั จจัยหนึ่ งต่อ
การส่ งเสริ มการใช้สื่อการสอนของครู อาจารย์ ซึ่ งจากความสาคัญของปั จจัยดังกล่าว จึงทาให้ผวู ้ ิจยั
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มีความสนใจที่จะศึกษา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาคุณภาพครู ผสู้ อน และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป
2.3.3 ปัจจัยด้านลักษณะของสื่ อการสอน
ลักษณะของสื่ อการสอน หมายถึง รายละเอียด ประโยชน์ และความยากง่ายของสื่ อการสอน
ลักษณะเฉพาะของสื่ อชนิดต่างๆ สามารถเร้าความสนใจ และให้ความหมายต่อประสบการณ์
การการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยนแตกต่างกันและลักษณะของสื่ อการสอนนั้น ผูส้ อนต้องพิจารณาว่า
2.3.3.1 สื่ อนั้นต้องสัมพันธ์กบั เนื้อหาบทเรี ยน และจุดมุ่งหมายที่สอน
2.3.3.2 เลือกสื่ อที่มีเนื้ อหาถูกต้อง ทันสมัย น่ าสนใจ และเป็ นสื่ อที่จะให้ผลต่อการเรี ยน
การสอนมากที่สุด ช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นได้ดี
2.3.3.3 เป็ นสื่ อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู ้ ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
2.3.3.4 สื่ อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวธิ ี ใช้ไม่ซบั ซ้อนยุง่ ยากจนเกินไป
2.3.3.5 ต้องเป็ นสื่ อที่มีคุณภาพ เทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจน และเป็ นจริ ง
2.3.3.6 มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรื อถ้าจะผลิตเองควรคุม้ กับเวลา และการลงทุน
2.3.4 ปัจจัยด้านการบริ การสื่ อการสอน
การบริ การสื่ อการสอน หมายถึ ง สถานที่ หรื อแหล่ง หรื อบุคลากรที่ให้บริ การเกี่ ยวกับการ
ผลิต การใช้ และให้ความรู ้เกี่ยวกับสื่ อการสอนภายในโรงเรี ยน
2.3.5 ปัจจัยด้านงบประมาณสนับสนุน
งบประมาณสนับสนุ น หมายถึ ง เงิ นทุน หรื องบประมาณ ที่ทางโรงเรี ยนจัดสรร เพื่อการ
สนับสนุน การใช้สื่อการสอน หรื อนาสื่ อการสอนมาใช้
การใช้สื่ อ การสอนจ าเป็ นต้อ งมี ง บประมาณสนับ สนุ น ในการจัดซื้ อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และ
เครื่ องมื อต่างๆ ซึ่ งนวัตกรรมไม่สามารถนาไปใช้ได้ทุกที่ เพราะแต่ละแห่ งย่อมมีปัจจัยต่างๆ เช่ น
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรที่แตกต่างกัน โรงเรี ยนที่มีปัญหาในด้านงบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การให้ ค วามช่ วยเหลื อ ด้า นงบประมาณ เป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ท ดลองใช้นวัตกรรม
ทางการเรี ย นการสอนเป็ นอัน ดับ แรก รองลงไปเป็ นการได้รั บ ค าแนะน าจากผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า น
นวัตกรรม รองลงไปเป็ นการได้รับคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม
จะเห็ นได้ว่าปั จจัยด้านงบประมาณสนับสนุ น เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการทางานของ
บุคลากรไม่ว่าจะเป็ นด้านเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน หรื อการใช้สื่อการสอนของครู อาจารย์ เพราะ
การเลื อกสื่ อการสอนของครู อาจารย์ ถ้าขาดงบประมาณสนับสนุ นแล้ว จะทาให้มีปัญหาในการ
ทางาน และส่ งผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู อาจารย์
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ดังนั้น งบประมาณสนับสนุ น จึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึ่ งต่อการส่ งเสริ มการใช้สื่อการ
สอนของครู อาจารย์
2.3.6 ปัจจัยด้านสภาพการทางาน
สภาพการทางาน หมายถึ ง สภาพแวดล้อม และสิ่ งอานวยความสะดวกในการทางาน เช่ น
แสงสว่าง เสี ยงรบกวน ชัว่ โมงการทางาน อุปกรณ์ในการทางาน เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่า สภาพการทางาน นับเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ ง ที่จะทาให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานเอาใจใส่ ต่อหน้าที่
ต่องานที่ ปฏิ บตั ิ เพราะสภาพแวดล้อม และสิ่ งอานวยความสะดวกในการท างาน ย่อมเกิ ดความ
สะดวกสบาย และความคล่องตัวในการปฏิ บตั ิงาน แล้วการมีสภาพการทางานที่ดี ย่อมส่ งผลถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานด้ว ยเช่ นกัน ดัง นั้นปั จจัย ด้า นสภาพการท างานจึ งเป็ นปั จ จัย หนึ่ ง ที่ จ ะ
ส่ งเสริ มการใช้สื่อการสอนของครู อาจารย์
2.3.7 ปั จจัยด้านเพื่อนร่ วมงาน
เพื่อนร่ วมงาน หมายถึง ครู อาจารย์ภายในโรงเรี ยน ซึ่ งการรวมกลุ่มหรื อการมีเพื่อน นับเป็ น
สิ่ งที่ ดีต่อการทางาน เพราะจะทาให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความคิ ด ตลอดจนได้อาศัยซึ่ งกันและกัน
การน าสื่ อ การสอนมาใช้ใ นกระบวนการเรี ย นการสอนควรได้รั บ การสนับ สนุ น จากบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องหลายฝ่ ายในโรงเรี ยน โดยเฉพาะเพื่อนครู ดว้ ยกันต้องให้การส่ งเสริ ม และช่วยเหลือ
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า เพื่อนร่ วมงานมีอิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิงานของบุ คคลนับเป็ นปั จจัยที่
สาคัญปัจจัยหนึ่งที่จะส่ งผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู อาจารย์
2.3.8 ปัจจัยด้านลักษณะของผูเ้ รี ยน
ลักษณะของผูเ้ รี ยน หมายถึง ความพร้อม อายุ ระดับความรู ้ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ของผูเ้ รี ยน
การใช้สื่อการสอนนั้น ควรมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้บรรลุ ถึงวัตถุ ประสงค์ของ
การเรี ยนรู้ ก่อนการใช้สื่อการสอน จึงควรมีการวิเคราะห์ลกั ษณะผูเ้ รี ยน เพื่อให้ทราบว่า ผูเ้ รี ยนมี
ความพร้ อ มในการเรี ย นมากน้อยเพี ย งใด ทั้ง นี้ เพราะการใช้สื่ อ จะได้ผ ลดี ย่อมต้องเลื อกสื่ อให้
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูส้ อนต้องคานึ งถึ งอายุ ระดับความรู ้ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
ผูเ้ รี ยน
ลัก ษณะเฉพาะของผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคนนั้น นับ ว่า มี ส่ ว นส าคัญ โดยตรงกับ เนื้ อ หาบทเรี ย น
ตลอดจน การใช้สื่อการสอนของครู ซึ่งลักษณะของผูเ้ รี ยนที่ควรพิจารณา คือ
2.3.8.1 ลักษณะภายนอกทัว่ ไป เช่น อายุ เพศ และสุ ขภาพ
2.3.8.2 ลักษณะทางความรู ้สึก หรื อเจตคติ เช่น ความเชื่ อ ความสนใจ อารมณ์ ความโน้ม
เอียงในการชอบ หรื อไม่ชอบ
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2.3.8.3 ลักษณะทางการศึกษา เช่น พื้นความรู ้ทวั่ ไป ประสบการณ์เดิม ความถนัดในการ
เรี ยน วิธีการเรี ยนที่ชอบ
2.3.8.4 สถานะทางเศรษฐกิ จ วัฒนธรรม และสังคม เช่ น อาชี พ เชื้ อชาติ ศาสนา ฐานะ
และวัฒนธรรม
ฉะนั้นอาจกล่าวได้วา่ ลักษณะของผูเ้ รี ยน นับว่ามีความสาคัญกับการใช้สื่อการสอนของ
ครู อาจารย์ และวิธีก ารเลื อกใช้สื่อการสอนซึ่ ง จากความพร้ อม หรื อความแตกต่า งของลัก ษณะ
ผูเ้ รี ย น เป็ นแรงกระตุ ้น หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ค รู ต้อ งใช้สื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ และเพื่ อ การ
แก้ปัญหาในกระบวนการเรี ยนการสอน
2.3.9 ปั จจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ ประกอบด้วย
2.3.9.1 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
การได้รับการยอมรับ หมายถึ ง การที่ครู ได้รับการยกย่องชมเชย การได้รับความไว้วางใจ
การได้รับความเชื่อถือ และได้รับการสนับสนุนในการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชา บุคคลภายนอก
และเพื่อนร่ วมงาน
การได้รับการยอมรับนับถื อ เป็ นความต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์อย่างหนึ่ งเพราะมนุ ษย์ทุก
คนย่อมต้องการ การยอมรับ การยกย่องนับถือ บุคคลจะได้รับการยอมรับนับถือจากผูอ้ ื่นนั้น ปั จจัย
ที่สาคัญที่จะทาให้ผอู ้ ื่นยกย่อง นับถือว่าตนเองมีความสาคัญนั้น ได้แก่
ก) มีความตั้งใจ
ข) มีท่าทีที่เป็ นมิตร
ค) มีความแนบเนียน และนุ่มนวล จะทาให้คนเชื่อถือ
ปั จจัยที่สร้างความพึงพอใจ หรื อเป็ นปั จจัยกระตุน้ ให้คนทางาน ได้แก่ ความรู ้สึกสัมฤทธิ์ ผล
ความเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพ และการได้รับการยกย่องนับถือ
จะเห็นว่า ในด้านการทางานไม่วา่ จะเป็ นด้านการสอน การผลิต หรื อการใช้สื่อการสอน หรื อ
งานที่ได้รับมอบหมายให้ทาเป็ นครั้งคราว หากได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่นแล้วผูป้ ฏิ บตั ิงาน ย่อมมี
แรงจูงใจในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ดังนั้น การได้รับการยอมรับนับถื อนั้น ก็เป็ นปั จจัยที่จะส่ งเสริ มการใช้สื่อการสอนของครู
อาจารย์ดว้ ยเช่นกัน
2.3.9.2 ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทางาน
โอกาสก้าวหน้าในการทางาน หมายถึง การได้มีโอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งสู งขึ้น การได้
มีโอกาสศึกษา รวมทั้งการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์
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ความก้าวหน้าในสายอาชี พเป็ นกิจกรรมด้านการบริ หารงานบุคคล เพื่อช่วยให้บุคคล มีแผน
สาหรับ อาชี พ ของตนในอนาคต ทั้งนี้ เพื่ อช่ วยให้หน่ วยงานสามารถบรรลุ ถึง วัตถุ ป ระสงค์ และ
บุคลากรในหน่วยงานก็มีโอกาสที่จะมีผลสาเร็ จด้วยในการที่จะพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น และมีโอกาส
ที่จะก้าวหน้าได้ตลอดเวลา
โอกาสก้าวหน้าของครู ผสู ้ อนได้แก่
1) การเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ในอาชีพให้แก่ครู ได้แก่ การอบรมสัมมนาการศึกษา
ต่อ และดูงาน เป็ นต้น
2) การได้รับเลื่อนตาแหน่งสู งขึ้น
3) การได้รับเลื่อนเงินเดือนให้สูงขึ้น
ดังนั้น โอกาสก้าวหน้าในการทางาน ของครู อาจารย์ ก็เป็ นปั จจัยที่สาคัญ ที่จะส่ งผลถึ งการ
ใช้สื่อการสอน
2.3.9.3 ด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครู
ฐานะทางเศรษฐกิ จของครู หมายถึ ง ฐานะทางการเงิ น ความพร้ อมภายในครอบครัว สภาพ
รายได้ครู
จากภาวะทางเศรษฐกิจในสังคมปั จจุบนั สภาพคล่องทางการเงิน หรื อรายได้ของแต่ละบุคคล
เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการดารงชี วิต ซึ่ งเกี่ ยวพันไปถึ ง สภาพการทางานของบุคคลด้วยฐานะ
ทางการเงินของบุคคล เป็ นส่ วนที่ส่งเสริ มให้บุคคลประสบความสาเร็ จในการทางาน เพราะเงินเป็ น
ปั จจัยที่เอื้อในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้ลุล่วง หรื อสาเร็ จลงได้
ซึ่ งจากความสาคัญดังกล่าว ฐานะทางเศรษฐกิจของครู จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งเสริ มให้ครู ใช้
สื่ อการสอน เพราะถ้าครู มีความตระหนัก และต้องการที่จะนาสื่ อการสอนมาใช้ในกระบวนการ
เรี ยนการสอน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน ซึ่ งจะส่ งผลไปถึ งการยอมรั บนับถื อ
โอกาสก้าวหน้าในการทางานของครู แล้ว ครู ยอ่ มต้องใช้ความพร้อมส่ วนตัวของครู ในการนาสื่ อการ
สอนมาใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอน และเพื่อแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของ
ครู ดว้ ย
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นอกจากทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องแล้วยังมี งานวิจยั ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งขอยกตัวอย่างงานวิจยั ที่
น่าสนใจ ดังนี้
สนุ่น มีเพชร (2551) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การใช้สื่อการสอนของอาจารย์โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใช้สื่อการสอนของ
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อาจารย์ 2) ศึกษาความต้องการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ 3) ศึกษาสภาพปั ญหาการใช้สื่อการสอน
ของอาจารย์ 4) เปรี ยบเทียบสภาพการใช้สื่ อการสอนตามความต้องการ และสภาพปั ญหาการใช้สื่อ
การสอนของอาจารย์ กลุ่ ม ตัวอย่า งในการวิจยั ครั้ งนี้ ไ ด้แก่ อาจารย์โรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิท ยาลัย
รามค าแหง 123 คน โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ
แบบสอบถามเกี่ ย วกับ สภาพการใช้ ค วามต้อ งการ และสภาพปั ญ หาการใช้ สื่ อ การสอน น า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Windows ส่ วนสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
Independent t-test และการทดสอบ one-way ANOVA
อรวรรณ สัมฤทธิ์ (2550) การศึกษาวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้
สื่ อการสอนตามความคิ ดเห็ นของครู โรงเรี ยนอาชี วศึกษา เขตพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่ งทะเลตะวันออก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่สอนในโรงเรี ยนอาชี วศึกษา จานวน 286 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบตรวจรายการและแบบมาตราส่ วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ระดับปั จจัยและการ
ใช้สื่อการสอนผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู อยูใ่ น
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละปั จจัย พบว่าปั จจัยด้านตัวครู และปั จจัยด้านผูเ้ รี ยนเป็ นปั จจัย
ที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนปั จจัยด้านการสนับสนุ น
ส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิ ดเห็ นของครู อยู่ในระดับ
ปานกลาง 2) ระดับการใช้สื่อการสอนของครู มี สภาพการปฏิ บตั ิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายขั้นตอนพบว่า สภาพการปฏิบตั ิทุกขั้นตอนอยูใ่ นระดับมาก
สุ เทพ โตสุ วรรณ (2548) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องการใช้สื่อการสอนของครู โรงเรี ยนคงคา
ราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบ
การใช้สื่อการสอนของครู โรงเรี ยนคงคาราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน
3 ประเภท คือ ประเภทวัสดุ ประเภทอุปกรณ์ และประเภทเทคนิ คและวิธีการ จาแนกตามเพศ อายุ
ประสบการณ์ใน การสอนและประสบการณ์อบรมการใช้สื่อการสอน ใช้วิธีการวิจยั เชิงสารวจจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นครู โรงเรี ยนคงคาราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จานวน
78 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 สถิ ติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test
และ One-way ANOVA ผลการวิจยั พบว่า 1) ครู ผตู ้ อบแบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิงร้อยละ65.30 อายุระหว่าง 36 - 50 ปี ร้อยละ 57.10 มีประสบการณ์การสอน 21 ปี ขึ้นไป
ร้อยละ 63.30 และเคยเข้ารับการอบรมการใช้สื่อการสอน 2 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 83.70 2) การใช้สื่อ
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การสอนของครู โรงเรี ยนคงคาราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในภาพรวม
พบว่า ครู มีความคิดเห็นว่า มีการใช้สื่อการสอนอยูในระดับ ปานกลาง
สุ วารี เทพการุ ณ (2543) ได้ทาการศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการ
สอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในเรื่ องการใช้สื่อการ
สอนของอาจารย์ส ายวิท ยาศาสตร์ และสายสัง คมศาสตร์ กลุ่ มตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ ง นี้ คื อ
อาจารย์ผูส้ อนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 271 คน ในคณะต่ างๆ จานวน 13 คณะ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย Factor Analysis
นิภาพร ปาระแก้ว (2542) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งเสริ มการ
ใช้สื่อการสอนของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งเสริ มการใช้สื่อการสอนของครู ใน 3 ปั จจัยคือ 1) ปั จจัย
เกี่ ยวกับสื่ อการสอน 2) ปั จจัยเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน 3) ปั จจัยเกี่ ยวกับแรงจูงใจ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน จานวน 346 คน จากประชากรจานวน 3,461
คน ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยเกี่ ยวกับสื่ อการสอน เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มการใช้สื่อการสอนของครู
ในระดับมาก ปั จจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มการใช้สื่อการสอน
ของครู ในระดับปานกลาง และปั จจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มการใช้สื่อสอนของครู
ในระดับปานกลาง
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยนจังหวัดนนทบุรีครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือในการวิจยั
3.3 การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
3.1..ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ครู ผสู ้ อนศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดนนทบุรี มี
ทั้งหมด 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอบางบัวทอง อาเภอไทรน้อย อาเภอปากเกร็ ด อาเภอบาง
กรวย อาเภอบางใหญ่ มีครู ผสู ้ อนจานวน 153 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ครู ผูส้ อนศูนย์ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นจัง หวัด
นนทบุรี จานวน 111 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane) ดังนี้
N
สู ตร
n
=
1  N (e)2
เมื่อ
N หมายถึง จานวนหน่วยทั้งหมด หรื อขนาดของประชากรทั้งหมด
n
หมายถึง จานวนตัวอย่าง หรื อ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
e
หมายถึง ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง
แทนสู ตร n

=
=

153
1  153 (0.05) 2
111
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ตารางที่ 3-1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ลาดับที่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน

ประชากร(N)

กลุ่มตัวอย่าง(n)

1

อาเภอเมืองนนทบุรี

33

24

2

อาเภอไทรน้อย

19

14

3

อาเภอบางกรวย

19

14

4

อาเภอบางบัวทอง

22

16

5

อาเภอบางใหญ่

29

21

6

อาเภอปากเกร็ ด

31

22

รวมทั้งสิ้น

153

111

3.2..เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถามปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความ
คิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรีโดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1..ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถามได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด
ประสบการณ์ ในการสอน ภาระงานสอนต่อสัปดาห์ และภาระอื่นๆ นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์
เป็ นต้น โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ด แบบคาถามมีรายการให้เลือก (multiple choice questions) ..
ตอนที่ 2 ใช้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน ซึ่ งให้พิจารณาสื่ อการสอนต่างๆ ว่าท่าน
ได้นาสื่ อการสอนแบบใดไปใช้ในการสอนบ้าง
ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มาก
3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง น้อย
1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด
0 คะแนน หมายถึง ไม่เคยใช้เลย
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ตอนที่ 3..ใช้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู
เป็ นคาถามเกี่ยวกับสาเหตุในการใช้สื่อการสอนว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอน ซึ่ งได้
แบ่งกลุ่มแบบสอบถามออกเป็ น 2 ปัจจัย ดังนี้
3.2.3.1..ปัจจัยด้านตัวครู
ก) เจตคติต่อการใช้สื่อการสอน
ข) ความรู ้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน
ค) แรงจูงใจจากการได้รับการยอมรับ
ง) แรงจูงใจจากโอกาสก้าวหน้าในการทางาน
3.2.3.2..ปัจจัยด้านการสนับสนุนส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน
ก) ด้านงบประมาณสนับสนุน
ข) ด้านการบริ การสื่ อการสอน
ค) ด้านสภาพการทางาน
ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีรายละเอียด ดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนมากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนมาก
3 คะแนน
หมายถึง
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนน้อย
1 คะแนน
หมายถึง
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนน้อยที่สุด
3.3..การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้ า งเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ ง นี้ ได้สร้ างเป็ นแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่ งมี
ขั้นตอนและรายละเอียดในการสร้างดังต่อไปนี้
3.3.1 ศึกษาหลักการสร้ างแบบสอบถามเพื่อการวิจยั และกาหนดกรอบแนวความคิดในการ
วิจยั โดยได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึ กษา
3.3.2 ศึกษาค้นคว้าจากตาราเอกสาร บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางนามา
สร้างข้อคาถาม (item) ของแบบสอบถาม
3.3.3 กาหนดประเด็นและขอบเขตของคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์
ของการวิจยั
3.3.4 ดาเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่ าง
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3.3.5 นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึ กษาพิจารณาขั้นต้นก่อนส่ งไปให้
ผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ เพื่ อรวมรวบข้อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขให้เหมาะสม จากนั้นจึ ง น า
แบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษา (Wording) และความ
ชัดเจน (Clarity) ของคาถาม พิจารณาเป็ นครั้งสุ ดท้ายก่อนนา ไปทดลองใช้
3.3.6 นาแบบสอบถามดังกล่าวที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครู ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่ อง แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนาไปใช้จริ ง
3.4..การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.4.1..ทาหนังสื อถึงผูบ้ ริ หารศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี เพื่อขอความร่ วมมือ
ในการจัดเก็บข้อมูล
3.4.2..ผูว้ ิ จ ัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยตนเอง โดยการน าแบบสอบถามไปแจกให้ เฉพาะผูท้ ี่
กาหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่างไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น ตามศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนที่ได้กาหนดไว้ เพื่อ
ทาการเก็บข้อมูล แล้วนัดเวลาในการรับแบบสอบถามคืนตามวันเวลาที่กาหนด
3.4.3..การรับแบบสอบถามโดยการรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้
3.4.4..นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่อไป
3.5..การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ วเิ คราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ท้ งั หมด ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test และ ANOVA โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.5.1..การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ประสบการณ์ ในการสอน ภาระงานสอนต่อสัปดาห์ และภาระอื่นๆนอกจากงานสอนต่อสัปดาห์
โดยวิธีทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
3.5.2..การวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้สื่อการสอน เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในการ
ใช้สื่อการสอนที่ได้นาไปใช้ในการสอนของครู ผสู ้ อน ให้เลือกคาตอบเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณ

29

ค่า (Rating Scale) ตามระดับการใช้สื่อ หาค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.18 – 5.00
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.35 – 4.17
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.34
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.68– 2.50
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับความคิดเห็นน้อย
คะแนนเฉลี่ย 0.84 – 1.67
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 0.83
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับความคิดเห็นไม่เคยใช้เลย
3.5.3..การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ระดับ ของปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อการใช้สื่ อการสอนตามความ
คิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน ได้แก่ ปั จจัยด้านตัวครู ปั จจัยด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
จากโรงเรี ยน โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 โดยใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับความคิดเห็นน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
3.5.4..แสดงการเปรี ยบเที ย บระหว่า งข้อมู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด กับการใช้สื่อการสอนของครู ท้ งั หมด 22 สื่ อการสอน สถิติในการวิเคราะห์
สาหรับข้อมูลทัว่ ไปด้าน เพศ ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย t-test ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อ 2 ข้อมูลทัว่ ไปด้านอายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One – way Analysis of Variance)

30

บทที่ 4
ผลของการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์และการนาเสนอผลของการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตาม
ความคิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดนนทบุรี ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์และ
เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในรู ปแบบตารางและภาพประกอบคาบรรยาย โดยแบ่งหัวข้อในการ
นาเสนอดังต่อไปนี้
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
4.2 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
สัญญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติและการแปลความหมายที่ใช้ ในงานวิจยั
ประกอบด้วย
แทน
ค่าเฉลี่ย
X
S.D.
แทน
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
P
แทน
ความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อน
F
แทน
ค่าแจกแจงแบบเอฟ
t
แทน
ค่าแจกแจงแบบที
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4.2 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็ น
ของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดนนทบุรี แบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สู งสุ ด ประสบการณ์ ในการสอน ภาระงานสอนต่อสัปดาห์ และภาระอื่ นๆ นอกจากงานสอนต่อ
สัปดาห์มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้สื่อการสอน เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นใน
การใช้สื่อการสอนที่ ได้นาไปใช้ในการสอนของครู ผูส้ อน ให้เลื อกคาตอบเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามระดับการใช้สื่อ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับของปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความ
คิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน ได้แก่ ปั จจัยด้านตัวครู ปั จจัยด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
จากโรงเรี ยน โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 4 ผลการเปรี ย บเที ย บระหว่า งข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด กับการใช้สื่อการสอนของครู ท้ งั หมด 22 สื่ อการสอน สถิติในการวิเคราะห์
สาหรับข้อมูลทัว่ ไปด้าน เพศ ใช้การวิเคราห์ความแตกต่างด้วย t-test ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้
2 ข้อมูลทัว่ ไปด้านอายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway Analysis of Variance)
4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด ประสบการณ์ในการสอน ภาระงานสอนต่อสัปดาห์ และภาระอื่นๆ นอกจากงาน
สอนต่อสัปดาห์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามด้านเพศ ปรากฎผลดังตารางที่ 4-1 และ
ภาพที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปด้านเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
28
หญิง
83
รวม
111

ร้ อยละ
25.2
74.8
100.00
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ภาพที่ 4-1 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านเพศ
จากตารางที่ 4-1 และภาพที่ 4-1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ
74.8 รองลงมาเป็ นเพศชายร้อยละ 25.2
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านอายุ และการจัดกลุ่ มช่ วงอายุ
ของผูต้ อบแบบสอบถามออกเป็ น 6 ช่วง ปรากฏผลดังตารางที่ 4-2 และภาพที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปด้านช่วงอายุ
อายุ
จานวน
ต่ากว่า 30 ปี
25
30-35 ปี
21
36-40 ปี
22
41-45 ปี
24
46-50 ปี
12
มากกว่า 50 ปี
7
รวม
111

ร้ อยละ
22.5
18.9
19.8
21.6
10.8
6.3
100.00
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ภาพที่ 4-2 แสดงค่าร้อยละของสถานข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านอายุ
จากตารางที่ 4-2 และภาพที่ 4-2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมีอายุต่ากว่า 30 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 22.5 รองลงมาได้แก่ อายุ 41-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.6 อายุ 36-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.8
อายุ 30-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.9 อายุ 46-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10.8 และอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 6.3
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถามในด้า นระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด
ปรากฏผลดังตารางที่ 4-3 และภาพที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปด้านระดับการศึกษาสู งสุ ด
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
4
3.6
ปริ ญญาตรี
100
90.1
ปริ ญญาโท
7
6.3
สู งกว่าปริ ญญาโท
0
0
รวม
111
100.00
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ภาพที่ 4-3 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปในด้านระดับการศึกษาสู งสุ ด
จากตารางที่ 4-3 และภาพที่ 4-3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมีระดับการศึกษา
สู งสุ ด ในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 90.1 รองลงมาได้แก่ ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 6.3 และ
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 3.6
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถามด้า นประสบการณ์ ใ นการสอน
ปรากฏผลดังตารางที่ 4-4 และภาพที่ 4-4
ตารางที่ 4-4 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปด้านประสบการณ์ในการสอน
ประสบการณ์ในการสอน
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ากว่า 10 ปี
76
68.5
ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
35
31.5
รวม
111
100.00
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ภาพที่ 4-4 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปด้านประสบการณ์ในการสอน
จากตารางที่ 4-4 และภาพที่ 4-4 พบว่าในกลุ่ มของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมี
ประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 68.5 และมีประสบการณ์ในการสอนที่
ต่ากว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.5
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านภาระงานสอนต่อสัปดาห์ปรากฎ
ผลดังตารางที่ 4-5 และภาพที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านภาระงานสอน
ต่อสัปดาห์
ภาระงานสอนต่ อสั ปดาห์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
น้อยกว่า 5 ชัว่ โมง
13
11.7
5-10 ชัว่ โมง
73
65.8
11-15 ชัว่ โมง
17
15.3
16-20 ชัว่ โมง
3
2.7
มากกว่า 20 ชัว่ โมง
5
4.5
รวม
111
100.00
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ภาพที่ 4-5 ค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านภาระงานสอนต่อสัปดาห์
จากตารางที่ 4-5 และภาพที่ 4-5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีภาระงานสอนต่อ
สัปดาห์ในระหว่าง 5-10 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 65.8 รองลงมาได้แก่ช่วงระหว่าง 11-15 ชัว่ โมง คิด
เป็ นร้อยละ 15.3 ภาระงานสอนต่อสัปดาห์นอ้ ยกว่า 5 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 11.7 ภาระงานสอนต่อ
สัปดาห์มากกว่า 20 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 4.5 และภาระงานสอนต่อสัปดาห์ระหว่าง 16-20 ชัว่ โมง
คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านภาระอื่นๆ นอกจากงานสอนต่อ
สัปดาห์ปรากฎผลดังตารางที่ 4-6 และภาพที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปด้านภาระอื่นๆ นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์
ภาระอืน่ ๆ นอกจากงานสอนต่ อสั ปดาห์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
น้อยกว่า 5 ชัว่ โมง
14
12.6
5-10 ชัว่ โมง
41
36.9
11-15 ชัว่ โมง
6
5.4
16-20 ชัว่ โมง
6
5.4
มากกว่า 20 ชัว่ โมง
44
39.6
รวม
111
100.00
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ภาพที่ 4 -6 ค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านภาระอื่นๆ
นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์
จากตารางที่ 4-6 และภาพที่ 4-6 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีภาระอื่นๆ นอกจาก
งานสอนต่อสัปดาห์มากกว่า 20 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 39.6 รองลงมาได้แก่ 5-10 ชัว่ โมง คิดเป็ น
ร้อยละ 36.9 น้อยกว่า 5 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 12.6 ภาระอื่นๆ นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์เท่ากับ
16-20 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 5.4 และ 11-15 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 5.4
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน ในขั้นตอนนี้ จะวิเคราะห์สื่อการ
สอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู ซึ่ งประกอบด้วยแผ่นโปร่ งแสง เครื่ องฉาย และอุปกรณ์ประกอบ
การนาเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Power point) หรื ออื่น ๆ โดยอาศัยเครื่ องฉาย(Video
Projector) ภาพยนตร์ วีดิทศั น์ อินเทอร์ เน็ต การประชุ มทางไกล(Videoteleconference)บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) ชุ ดการสอน ของจาลอง หรื อหุ่ นจาลอง ภาพถ่าย ภาพโปสเตอร์ แผ่น
พลิ ก แผ่นภาพ ไวน์บอร์ ด(White Board) คู่มือ เอกสาร หรื อ Sheet ประกอบการสอน การใช้
ห้องปฏิบตั ิการเพื่อการทดลอง การใช้ห้องปฏิ บตั ิการทางภาษา การให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การใช้เทคนิ คการสอนแบบสาธิ ต การใช้เทคนิ คการสอนโดยการจัดนิ ทรรศการ การใช้
เทคนิ คการสอนโดยบรรยาย อภิปราย การใช้เทคนิ คการสอนแบบอื่น ๆ เช่ น กรณี ศึกษา บทบาท
เกม เป็ นต้น
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 4-7
ตารางที่ 4-7 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู
สื่ อการสอนทานาไปใช้ ในการสอนของครู
S.D.
แปลค่ า
X
แผ่นโปร่ งแสง เครื่ องฉาย และอุปกรณ์ประกอบ
2.43
1.51
น้อย
การนาเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Power point) 3.01
1.40
ปานกลาง
หรื ออื่น ๆ โดยอาศัยเครื่ องฉาย(Video Projector)
ภาพยนตร์
วีดิทศั น์
อินเทอร์เน็ต
การประชุมทางไกล (Videoteleconference)
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI)
ชุดการสอน
ของจาลอง หรื อหุ่นจาลอง
ภาพถ่าย
ภาพโปสเตอร์
แผ่นพลิก
แผ่นภาพ
ไวน์บอร์ด(White Board)
คู่มือ เอกสาร หรื อ Sheet ประกอบการสอน
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการเพื่อการทดลอง
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการทางภาษา
การให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต
การใช้เทคนิคการสอนโดยการจัดนิทรรศการ
การใช้เทคนิคการสอนโดยบรรยาย อภิปราย
การใช้เทคนิ คการสอนแบบอื่น ๆ เช่น กรณี ศึกษา บทบาท
เกมส์ เป็ นต้น

2.77
3.07
3.34
2.48
2.81
3.23
3.11
3.23
3.32
2.97
3.21
3.70
3.90
2.53
2.51
3.90
3.43
3.30
3.77
3.63

1.41
1.39
1.28
1.41
1.32
1.13
1.25
1.05
0.96
1.22
1.13
1.03
1.08
1.59
1.57
1.16
1.02
1.01
0.98
0.90

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

รวม

3.17

1.22

ปานกลาง
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จากตารางที่ 4-7 พบว่า สื่ อการสอนที่ นาไปใช้ในการสอนของครู ศูนย์การศึ กษานอก
โรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี สามารถเรี ยงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง สื่ อการ
สอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู สามารถเรี ยงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดลงมา ค่ าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากคือ คู่มือ เอกสาร หรื อ Sheet ประกอบการสอน การให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การใช้เทคนิคการสอนโดยบรรยาย อภิปราย ไวน์บอร์ ด(White Board) การใช้เทคนิคการสอนแบบ
อื่น ๆ เช่ น กรณี ศึกษา บทบาท เกมส์ การใช้เทคนิ คการสอนแบบสาธิ ต ส่ วนค่ าเฉลี่ยอยู่ระดับปาน
กลาง คือ อินเทอร์ เน็ต ภาพโปสเตอร์ การใช้เทคนิ คการสอนโดยการจัดนิ ทรรศการ ชุ ดการสอน
ภาพถ่าย แผ่นภาพ ของจาลอง หรื อหุ่ นจาลอง วีดิทศั น์ การนาเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Power point) หรื ออื่น ๆ โดยอาศัยเครื่ องฉาย(Video Projector) แผ่นพลิ ก บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ภาพยนตร์ การใช้ห้องปฏิบตั ิการเพื่อการทดลอง การใช้ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
ส่ วนค่ าเฉลี่ยที่อยู่ระดับน้ อย คือ การประชุมทางไกล (Videoteleconference) แผ่นโปร่ งแสง เครื่ อง
ฉาย และอุปกรณ์ประกอบ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับของปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความ
คิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน ได้แก่ ปั จจัยด้านตัวครู ปั จจัยด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
จากโรงเรี ยน โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1...ปัจจัยด้านตัวครู
1.1 เจตคติต่อการใช้สื่อการสอน
1.2 ความรู ้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน
1.3 แรงจูงใจจากการได้รับการยอมรับ
1.4 แรงจูงใจจากโอกาสก้าวหน้าในการทางาน
2...ปั จจัยด้านการสนับสนุนส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน
2.1 ด้านงบประมาณสนับสนุน
2.2 ด้านการบริ การสื่ อการสอน
2.3 ด้านสภาพการทางาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านตัวครู เกี่ ยวกับเจตคติต่อการใช้สื่อการสอน ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 4-8
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ตารางที่ 4-8 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านตัวครู เกี่ยวกับเจตคติต่อการใช้สื่อการ
สอน
ปัจจัยด้ านตัวครู เกีย่ วกับเจตคติต่อการใช้ สื่อการสอน

X

S.D.

แปลค่ า

สื่ อการสอนทาให้นกั เรี ยนมีประสบการณ์ การเรี ยนรู้ เป็ น
รู ปธรรม

3.09

0.63

ปานกลาง

สื่ อการสอน เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอน
สื่ อการสอนช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนดีข้ ึน
ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นที่จะสอนโดยใช้สื่อการสอน
สื่ อการสอนสามารถกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้รู้จกั คิด
วิเคราะห์ วิจารณ์และสนใจศึกษาค้นคว้ายิง่ ขึ้น

3.24
3.23
2.93
3.14

0.68
0.73
0.75
0.64

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจผลที่เกิดจากการใช้สื่อการสอน
สื่ อการสอนช่วยสร้างบรรยากาศในการเรี ยนการสอน ทา
ให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนมากขึ้น

3.08
3.15

0.63
0.64

ปานกลาง
ปานกลาง

ถ้าให้เลือกข้าพเจ้าจะใช้สื่อการสอนมากกว่าการอธิ บาย
สื่ อการสอนนั้นทาให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ และฝึ กหัด
ด้วยตนเอง

3.10
3.23

0.67
0.66

ปานกลาง
ปานกลาง

สื่ อการสอนช่วยให้สามารถเรี ยนรู ้ได้มากในเวลาอันสั้น
รวม

3.14
3.13

0.64
0.67

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4-8 พบว่า ปั จจัยด้านตัวครู เกี่ ยวกับ เจตคติ ต่อการใช้สื่ อการสอน สามารถ
เรี ยงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.13 อยูใ่ นระดับปานกลาง เจตคติต่อการใช้สื่อการสอน
สามารถเรี ยงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดลงมา ค่าเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับปานกลาง คือสื่ อการสอน
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอน สื่ อการสอนช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนดีข้ ึน สื่ อการ
สอนนั้นทาให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ และฝึ กหัดด้วยตนเอง สื่ อการสอนช่วยสร้างบรรยากาศในการ
เรี ยนการสอน ทาให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนมากขึ้น สื่ อการสอนสามารถกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้รู้จกั คิด
วิเคราะห์ วิจารณ์และสนใจศึกษาค้นคว้ายิ่งขึ้น สื่ อการสอนช่วยให้สามารถเรี ยนรู ้ได้มากในเวลาอัน
สั้ น ถ้า ให้เลื อ กข้า พเจ้า จะใช้สื่ อการสอนมากกว่า การอธิ บ าย สื่ อการสอนท าให้นัก เรี ย นมี
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ประสบการณ์การเรี ยนรู้เป็ นรู ปธรรม ข้าพเจ้ารู ้สึกพอใจผลที่เกิดจากการใช้สื่อการสอน ข้าพเจ้ารู้สึก
ตื่นเต้นที่จะสอนโดยใช้สื่อการสอน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านตัวครู เกี่ยวกับความรู ้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน
ปรากฏผลดังตารางที่ 4-9
ตารางที่ 4-9 ค่าเฉลี่ ยและค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานปั จจัยด้านตัวครู เกี่ ยวกับความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน
ปัจจัยด้ านตัวครู เกีย่ วกับ
ความรู้ และทักษะเกีย่ วกับการใช้ สื่อการสอน
มีความรู ้เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการใช้สื่อการ
สอน

X

S.D.

แปลค่ า

3.01
2.93

0.71
0.57

ปานกลาง
ปานกลาง

มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการใช้สื่อการสอนชนิ ดต่าง ๆ
มีความรู ้เกี่ยวกับลักษณะและประโยชน์ของสื่ อชนิดต่างๆ
มีความสามารถในการเลือกสื่ อการสอนให้เหมาะสมกับ
ระดับวัยและความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล

2.96
3.02
3.05

0.59
0.60
0.58

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม

2.99

0.61

ปานกลาง

จากตารางที่ 4-8 พบว่า ปั จจัยด้านตัวครู เกี่ยวกับความรู ้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน
สามารถเรี ยงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ ยโดยรวมเท่ากับ 2.99 อยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน สามารถเรี ยงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดลงมา ค่าเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คือ มีความสามารถในการเลือกสื่ อการสอนให้เหมาะสมกับระดับ วัยและความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล มีความรู ้เกี่ยวกับลักษณะและประโยชน์ของสื่ อชนิ ดต่างๆ มีความรู ้เกี่ยวกับ
การใช้สื่อการสอน มีความรู ้ ความเข้าใจหลักการใช้สื่อการสอนชนิ ดต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนการใช้สื่อการสอน
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านตัวครู เกี่ยวกับความรู ้ และทักษะเกี่ ยวกับแรงจูงใจจากการ
ได้รับการยอมรับปรากฏผลดังตารางที่ 4-10
ตารางที่ 4-10 ค่าเฉลี่ ยและค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานปั จจัยด้านตัวครู เกี่ ยวกับแรงจูงใจจากการ
ได้รับการยอมรับ
ปัจจัยด้ านตัวครู เกีย่ วกับ
แรงจูงใจจากการได้ รับการยอมรับ
การได้รับคาชมเชยเสมอเมื่อมีการใช้สื่อประกอบกิจกรรม
การเรี ยนการสอน

X

2.91

0.51

ปานกลาง

สื่ อการสอนที่ใช้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน
เพื่อนร่ วมงานมาขอคาแนะนาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนและ
การใช้สื่อการสอน

2.93
2.86

0.61
0.62

ปานกลาง
ปานกลาง

โรงเรี ยนยอมรับหลัก และการใช้สื่อการสอนของท่านเพื่อ
เป็ นแบบอย่างแก่เพื่อนร่ วมงาน

2.84

0.76

ปานกลาง

การได้รับเชิญเป็ นวิทยากรในการให้ความรู ้เกี่ยวกับเทคนิค
การสอนและการใช้สื่อการสอน

2.73

0.70

ปานกลาง

ผูบ้ งั คับบัญชาให้การยกย่องชมเชยว่าเป็ นบุคคลตัวอย่าง
ด้านการใช้สื่อการสอน

2.74

0.75

ปานกลาง

2.83

0.66

ปานกลาง

รวม

S.D.

แปลค่ า

จากตารางที่ 4-10 พบว่า ปั จจัยด้านตัวครู เกี่ยวกับแรงจูงใจจากการได้รับการยอมรับ สามารถ
เรี ยงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.83 อยู่ในระดับปานกลาง แรงจูงใจจากการได้รับการ
ยอมรับสามารถเรี ยงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดลงมา ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ สื่ อ
การสอนที่ใช้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน การได้รับคาชมเชยเสมอเมื่อมีการใช้สื่อประกอบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อนร่ วมงานมาขอคาแนะนาเกี่ยวกับเทคนิ คการสอนและการใช้สื่อการ
สอน โรงเรี ยนยอมรับหลัก และการใช้สื่อการสอนของท่านเพื่อเป็ นแบบอย่างแก่เพื่อนร่ วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาให้การยกย่องชมเชยว่าเป็ นบุคคลตัวอย่างด้านการใช้สื่อการสอน และการได้รับเชิญ
เป็ นวิทยากรในการให้ความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนและการใช้สื่อการสอน
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านตัวครู เกี่ ยวกับแรงจูงใจจากโอกาสก้าวหน้าในการทางาน
ปรากฏผลดังตารางที่ 4-11
ตารางที่ 4-11 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยด้านตัวครู เกี่ยวกับแรงจูงใจจากโอกาส
ก้าวหน้าในการทางาน
ปัจจัยด้ านตัวครู เกีย่ วกับ
แรงจูงใจจากโอกาสก้ าวหน้ าในการทางาน
ได้รับการสนับสนุ นให้ศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
ได้รับโอกาสไปฝึ กอบรม และศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู ้
ด้านสื่ อการสอน
ได้รับโอกาสไปอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการผลิต และ
การใช้สื่อการสอนมากขึ้น

X

S.D.

แปลค่ า

2.88

0.68

2.93

0.76

ปานกลาง
ปานกลาง

2.86

0.72

ปานกลาง

สามารถนาใบประกาศเกียรติคุณ หรื อวุฒิบตั รการสอน
ดีเด่นไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบได้

2.86

0.67

ปานกลาง

มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งที่
สู งขึ้น

4.68

19.87

มากที่สุด

3.24

4.54

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 4-11 พบว่า ปั จจัยด้านตัวครู เกี่ยวกับแรงจูงใจจากโอกาสก้าวหน้าในการทางาน
สามารถเรี ยงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.24 อยูใ่ นระดับปานกลาง แรงจูงใจจากโอกาส
ก้าวหน้าในการทางานสามารถเรี ยงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดลงมา ค่าเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด คือ มีโอกาสได้รับการสนับสนุ นเลื่ อนขั้น เลื่ อนตาแหน่ งที่สูงขึ้น ค่าเฉลี่ ยที่อยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ได้รับโอกาสไปฝึ กอบรม และศึ กษาดู ง าน เพิ่ มพูนความรู ้ ด้านสื่ อการสอน ได้รับ การ
สนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น ได้รับโอกาสไปอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการผลิต และการ
ใช้สื่อการสอนมากขึ้น สามารถนาใบประกาศเกียรติคุณ หรื อวุฒิบตั รการสอนดีเด่นไปประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบได้
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ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ปั จ จัย ด้า นการสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม จากโรงเรี ย น ด้า นงบประมาณ
สนับสนุน ปรากฏผลดังตารางที่ 4-12
ตารางที่ 4-12 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน
ด้านงบประมาณสนับสนุน
ปัจจัยด้ านการสนับสนุนส่ งเสริมจากโรงเรียน
แปลค่ า
X
S.D.
ด้ านงบประมาณสนับสนุน
โรงเรี ยนจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาสื่ อการเรี ยนการ 2.79
0.68
ปานกลาง
สอนอย่างเพียงพอ
โรงเรี ยนมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการใช้สื่อการ
สอนของครู อาจารย์อย่างต่อเนื่อง

2.74

0.72

ปานกลาง

โรงเรี ยนมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการสอน และ
เพื่อการผลิตสื่ อประกอบการสอนอย่างเพียงพอ

2.67

0.73

ปานกลาง

โรงเรี ยนให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดประกวด
สื่ อการสอน ภายในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง

2.82

1.96

ปานกลาง

โรงเรี ยนมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการผลิตสื่ อการ
สอนของแผนกวิชาต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

2.65

0.75

ปานกลาง

โรงเรี ยนมีการจัดหา จัดซื้ อ วัสดุ อุปกรณ์ สื่ อการสอนที่
สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาที่สอนของครู

2.72

0.69

ปานกลาง

2.73

0.92

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 4-12 พบว่า ปั จจัยด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน ด้านงบประมาณ
สนับสนุ น สามารถเรี ย งล าดับค่ าคะแนนเฉลี่ ย โดยรวมเท่ ากับ 2.73 อยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่ ง
สามารถเรี ยงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดลงมา ค่าเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ โรงเรี ยนให้
การสนับสนุ นงบประมาณด้านการจัดประกวดสื่ อการสอน ภายในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง โรงเรี ยน
จัดสรรงบประมาณเพื่ อการจัดหาสื่ อการเรี ย นการสอนอย่า งเพี ย งพอ โรงเรี ย นมี ก ารสนับ สนุ น
งบประมาณเพื่อการใช้สื่อการสอนของครู อาจารย์อย่างต่อเนื่ อง โรงเรี ยนมีการจัดหา จัดซื้ อ วัสดุ
อุปกรณ์ สื่ อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาที่สอนของครู โรงเรี ยนมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
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ประกอบการสอน และเพื่อการผลิ ตสื่ อประกอบการสอนอย่างเพียงพอ โรงเรี ยนมีการจัดสรร
งบประมาณสาหรับการผลิตสื่ อการสอนของแผนกวิชาต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน ด้านการบริ การสื่ อการ
สอน ปรากฏผลดังตารางที่ 4-13
ตารางที่ 4-13 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน
ด้านการบริ การสื่ อการสอน
ปัจจัยด้ านการสนับสนุนส่ งเสริมจากโรงเรียน
แปลค่ า
X
S.D.
ด้ านการบริการสื่ อการสอน
โรงเรี ยนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้บริ การ
2.63
0.69 ปานกลาง
ด้านสื่ อการสอน
โรงเรี ยนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทนั สมัย
บุคลากรของหน่วยงานมีความรู ้ความสามารถในการใช้สื่อ
การสอน

2.77
2.80

0.79
0.67

ปานกลาง
ปานกลาง

มีการให้คาปรึ กษา แนะนาและให้การช่วยเหลือด้านการใช้
สื่ อการสอน

2.77

0.70

ปานกลาง

รวม

2.63

0.69

ปานกลาง

จากตารางที่ 4-13 พบว่า ปั จจัยด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน ด้านการบริ การสื่ อ
การสอน สามารถเรี ยงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.63 อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสามารถ
เรี ย งล าดับ จากค่ า คะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ดลงมา ค่ า เฉลี่ ย ที่ อ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง คื อ บุ คลากรของ
หน่วยงานมีความรู ้ความสามารถในการใช้สื่อการสอน โรงเรี ยนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทนั สมัย มีการ
ให้ค าปรึ กษา แนะนาและให้ก ารช่ วยเหลื อด้านการใช้สื่ อการสอน และโรงเรี ย นมี หน่ วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงในการให้บริ การด้านสื่ อการสอน
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน ด้านการบริ การสื่ อการ
สอน ปรากฏผลดังตารางที่ 4-14
ตารางที่ 4-14 ค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน
ด้านสภาพการทางาน
ปัจจัยด้ านการสนับสนุนส่ งเสริมจากโรงเรียน
แปลค่ า
X
S.D.
ด้ านสภาพการทางาน
โรงเรี ยนมีหอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิงานเพียงพอต่อการ
2.65
0.64 ปานกลาง
เรี ยนการสอน
โรงเรี ยนมีหอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิงานที่พร้อมสาหรับ
การใช้งานได้ตลอดเวลา

2.64

0.70

ปานกลาง

โรงเรี ยนมีสภาพห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เช่น มีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากเสี ยงรบกวน
เป็ นต้น
รวม

2.86

0.82

ปานกลาง

2.71

0.72

ปานกลาง

จากตารางที่ 4-14 พบว่า ปั จจัยด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน ด้านด้านสภาพการ
ทางาน สามารถเรี ยงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ ยโดยรวมเท่ากับ 2.71 อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งสามารถ
เรี ยงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดลงมา ค่าเฉลี่ ยที่ อยู่ในระดับปานกลาง คือ โรงเรี ยนมีสภาพ
ห้องเรี ย นและห้องปฏิ บตั ิ ง านที่ เหมาะสมต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เช่ น มี แสงสว่า ง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากเสี ยงรบกวน เป็ นต้น โรงเรี ยนมีห้องเรี ยนและห้อง
ปฏิบตั ิงานเพียงพอต่อการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนมีหอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิงานที่พร้อมสาหรับการ
ใช้งานได้ตลอดเวลา
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สรุ ปผลข้อมูลของปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรี ย น จังหวัดนนทบุ รี ทั้ง 2 ปั จจัย คื อ ปั จจัย ด้านตัวครู และปั จจัยด้านการได้รับการ
สนับสนุนส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน ปรากฏดังตารางที่ 4-15
ตารางที่ 4-15 สรุ ปค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการ
สอนตามความคิดเห็ นของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 2 ปั จจัย คือ ปั จจัย
ด้านตัวครู และปั จจัยด้านการได้รับการสนับสนุนส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน
ปัจจัยด้ านตัวครู
ปัจจัยด้านตัวครู
ปั จจัยด้านการได้รับการสนับสนุนส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน
รวม

X

S.D.

แปลค่ า

3.05
2.69
2.87

1.62
0.78
1.2

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4-15 พบว่า ครู มีความคิดเห็ นว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความ
คิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จัง หวัดนนทบุรี สามารถเรี ยงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยโดย
ภาพรวมเท่ากับ 2.87 อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปั จจัยเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยด้านตัวครู
และปั จจัยด้านการได้รับการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอน
อยูใ่ นระดับปานกลางตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี กับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู จาแนกตาม
ข้อมูลทัว่ ไปทางด้านเพศ ปรากฏผลดังตารางที่ 4-16
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ตารางที่ 4-16 ค่าสถิ ติเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู
จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปทางด้านเพศ
สื่ อการสอนทีน่ าไปใช้ ในการสอนของครู
เพศชาย
เพศหญิง
t
P
S.D. X S.D.
X
แผ่นโปร่ งแสง เครื่ องฉาย และอุปกรณ์
ประกอบ

2.64

1.50

2.36

1.51

0.854 0.395

การนาเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Power point) หรื ออื่น ๆ โดยอาศัยเครื่ อง
ฉาย(Video Projector)
ภาพยนตร์
วีดิทศั น์
อินเทอร์เน็ต
Videoteleconference (การประชุมทางไกล)
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI)
ชุดการสอน
ของจาลอง หรื อหุ่นจาลอง
ภาพถ่าย
ภาพโปสเตอร์
แผ่นพลิก
แผ่นภาพ
White Board
คู่มือ เอกสาร หรื อ Sheet ประกอบการสอน
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการเพื่อการทดลอง
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการทางภาษา
การให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต
การใช้เทคนิคการสอนโดยการจัด
นิทรรศการ

3.43

1.14

2.87

1.46 1.848

0.067

2.96
3.36
3.46
2.43
2.82
3.18
3.07
3.25
3.46
2.93
3.00
3.75
4.11
2.54
2.43
4.04
3.50
3.18

0.84
0.91
1.00
1.14
0.94
0.55
0.86
0.75
0.64
0.94
0.72
0.84
0.63
1.40
1.35
1.07
0.84
0.77

2.71
2.98
3.30
2.49
2.81
3.25
3.12
3.23
3.28
2.99
3.28
3.69
3.83
2.53
2.54
3.86
3.41
3.34

1.56
1.51
1.36
1.49
1.44
1.27
1.36
1.14
1.05
1.30
1.23
1.09
1.19
1.66
1.65
1.19
1.08
1.07

0.280
0.114
0.561
0.809
0.953
0.669
0.824
0.927
0.377
0.795
0.153
0.781
0.121
0.987
0.743
0.479
0.688
0.401

1.087
1.597
0.583
-0.242
0.060
-0.429
-0.223
0.091
0.887
-0.260
-1.444
0.279
1.564
0.016
-0.329
0.710
0.402
-0.846
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ตารางที่ 4-16(ต่ อ) ค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู
จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปทางด้านเพศ
สื่ อการสอนทีน่ าไปใช้ ในการสอนของครู

เพศชาย

เพศหญิง

t

P

X

S.D.

การใช้เทคนิคการสอนโดยบรรยาย
อภิปราย

4.00

0.54 3.70

1.08 1.920

0.058

การใช้ เ ทคนิ ค การสอนแบบอื่ น ๆเช่ น
กรณี ศึกษา บทบาท เกมส์ เป็ นต้น

3.89

0.74 3.54

0.94 1.793

0.076

สื่ อการสอนทีน่ าไปใช้ ในการสอนของครู ใน
ภาพรวม

3.25

0.53

0.99

X

3.14

S.D.

0.717 0.475

* แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4-16 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความความแตกต่างของสื่ อการสอนที่
นาไปใช้ในการสอนของครู จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปทางด้านเพศ พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีการ
ใช้สื่อการสอนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปทางด้านอายุ ปรากฏผลดังตารางที่ 4-17
ตารางที่ 4-17 ค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปทางด้านอายุ
สื่ อการสอนทีน่ าไปใช้ ในการสอนของครู ต่ากว่า 30 ปี
30-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
X

F

P

แผ่นโปร่ งแสง เครื่ องฉาย และอุปกรณ์
ประกอบ

1.88

1.33

2.86

1.28

3.14

1.17

2.17

1.71

1.92

1.73

2.71

1.70 2.63 0.03*

ก า ร น า เ ส น อ โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ (Power point) หรื ออื่น ๆ
โดยอาศัยเครื่ องฉาย(Video Projector)
ภาพยนตร์
วีดิทศั น์
อินเทอร์เน็ต
Videoteleconference
(การประชุ ม
ทางไกล)

2.52

1.26

3.52

1.17

3.32

1.04

2.88

1.73

2.58

1.51

3.43

1.72 1.84

2.40
2.60
3.16
2.32

1.08
1.12
1.21
1.07

3.48
3.57
3.71
2.86

1.36
1.43
1.23
1.06

3.36
3.55
3.18
2.77

1.09
1.14
1.26
1.63

2.42
2.88
3.50
2.58

1.38
1.30
1.29
1.47

2.08
2.75
3.00
1.50

1.56
1.60
1.21
1.45

2.57
3.00
3.43
2.29

2.15
2.16
1.81
1.89

บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI)
ชุดการสอน
ของจาลอง หรื อหุ่นจาลอง

2.68
2.88
2.92

1.03
1.05
1.19

3.14
3.52
3.43

1.20
1.29
1.12

3.18
3.41
3.50

1.37
1.01
0.91

2.75
3.38
3.25

1.48
1.06
1.26

2.00
2.58
1.83

1.13
1.24
1.34

2.71
3.71
3.29

1.89 1.62 0.16
0.76 2.10 0.07
1.38 3.88 0.00*

0.11

3.40 0.01*
1.95 0.09
0.77 0.57
1.84 0.11
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ตารางที่ 4-17(ต่ อ) ค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปทางด้านอายุ
สื่ อการสอนทีน่ าไปใช้ ในการสอนของครู ต่ากว่า 30 ปี
30-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
X

F

P

ภาพถ่าย
ภาพโปสเตอร์
แผ่นพลิก
แผ่นภาพ
White Board
คู่มือ เอกสาร หรื อ Sheet ประกอบการ
สอน

3.16
3.32
3.00
2.96
3.64
3.96

1.11
1.14
1.15
1.14
1.29
1.27

3.38
3.19
3.24
3.24
3.52
3.81

1.16
1.08
1.04
1.30
1.12
1.17

3.36
3.45
3.23
3.64
3.86
3.91

0.79
1.01
1.11
0.95
0.77
1.11

3.13
3.29
2.83
3.21
3.79
3.83

0.90
0.75
1.37
1.14
0.88
0.92

3.08
3.33
2.00
2.75
3.58
3.92

1.16
0.65
1.28
0.97
1.16
1.16

3.29
3.43
3.43
3.43
3.86
4.14

1.70
1.13
0.98
1.13
0.90
0.38

0.27 0.93
0.18 0.97
2.32 0.05*
1.35 0.25
0.34 0.89
0.13 0.99

การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการเพื่อการทดลอง
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการทางภาษา
การให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต
การใช้เทคนิคการสอนโดยการจัด
นิทรรศการ

2.20
2.20
4.04
3.28
2.80

1.63
1.44
1.24
1.06
1.08

3.19
3.14
3.76
3.76
3.62

1.33
1.24
1.22
0.70
0.59

2.64
2.91
3.86
3.50
3.68

1.43
1.41
0.89
0.86
0.95

2.29
2.21
3.75
3.25
3.33

1.83
1.82
1.42
1.26
1.05

2.00
1.83
4.00
3.17
2.83

1.48
1.59
1.04
1.11
1.03

3.14
2.71
4.29
3.86
3.57

1.57
1.98
0.76
1.07
0.98

1.59 0.17
1.88 0.10
0.38 0.86
1.13 0.35
3.21 0.01*

การใช้เทคนิคการสอนโดยบรรยาย
อภิปราย

3.56

1.33

3.90

0.70

3.95

0.65

3.58

1.06

3.92

1.08

4.00

0.58 0.76

0.58
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ตารางที่ 4-17(ต่ อ) ค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปทางด้านอายุ
สื่ อการสอนทีน่ าไปใช้ ในการสอนของครู ต่ากว่า 30 ปี
30-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
X

F

P

การใช้เ ทคนิ ค การสอนแบบอื่ น ๆเช่ น 3.56
กรณี ศึกษา บทบาท เกมส์ เป็ นต้น

0.92

3.90

0.62

3.73

0.63

3.58

1.18

3.33

1.15

3.43

0.79 0.80 0.55

สื่ อการสอนทีน่ าไปใช้ ในการสอนของครู
ในภาพรวม

1.19

3.44

1.11

3.42

1.05

3.09

1.28

2.73

1.26

3.35

1.34 1.75 0.13

2.96

* แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4-17 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความความแตกต่างของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปทางด้าน
อายุ พบว่า ครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุต่างกันมีการใช้สื่อการสอนโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าสื่ อการสอนประเภทแผ่นพลิก แผ่นโปร่ งแสง เครื่ องฉาย และอุปกรณ์ประกอบ การใช้เทคนิคการสอนโดยการจัดนิทรรศการ วีดิทศั น์ ภาพยนตร์ที่
มีอายุต่างกันมีการใช้สื่อการสอนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู จาแนกตาม
ข้อมูลทัว่ ไปทางด้านระดับการศึกษาสู งสุ ด ปรากฏผลดังตารางที่ 4-18
ตารางที่ 4-18 ค่าสถิ ติเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู
จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปทางด้านระดับการศึกษาสู งสุ ด
ต่ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาโท
F
P
สื่ อการสอนทีน่ าไปใช้
ปริญญาตรี
ในการสอนของครู
S.D. X S.D. X S.D.
X
แผ่ น โปร่ งแสง เครื่ องฉาย และ 2.75 0.50 2.45 1.51 2.00 1.91 0.38 0.68
อุปกรณ์ประกอบ
การน าเสนอโดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Power point) หรื อ
อื่น ๆ โดยอาศัย เครื่ องฉาย(Video
Projector)
ภาพยนตร์
วีดิทศั น์
อินเทอร์เน็ต
Videoteleconference (การประชุม
ทางไกล)

3.25 0.50 3.03 1.43 2.57 1.40 0.41 0.67

3.00
3.50
3.50
2.50

1.41
0.58
0.58
1.29

2.82
3.09
3.36
2.50

1.41
1.41
1.32
1.43

2.00
2.57
3.00
2.14

1.41
1.40
0.82
1.21

1.16
0.65
0.29
0.21

0.32
0.52
0.75
0.81

บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน 3.25 0.50 2.83 1.38 2.29 0.49 0.78 0.46
(CAI)
ชุดการสอน
ของจาลอง หรื อหุ่นจาลอง
ภาพถ่าย
ภาพโปสเตอร์
แผ่นพลิก
แผ่นภาพ
White Board

3.00
2.50
2.50
3.25
2.25
2.50
3.00

0.82
1.00
0.58
0.50
0.50
0.58
0.82

3.27
3.16
3.26
3.30
3.01
3.25
3.72

1.14
1.28
1.06
0.98
1.24
1.15
1.04

2.86
2.71
3.29
3.71
2.86
3.00
3.86

1.07
0.49
1.11
0.95
1.07
1.00
1.07

0.52
0.91
1.01
0.61
0.78
0.97
1.02

0.59
0.40
0.37
0.54
0.46
0.38
0.36
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ตารางที่ 4-18(ต่ อ) ค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู
จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปทางด้านระดับการศึกษาสู งสุ ด
สื่ อการสอนทีน่ าไปใช้
ในการสอนของครู

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
S.D.
X

ปริญญาตรี
X

S.D.

ปริญญาโท
X

F

P

S.D.

คู่มือ เอกสาร หรื อ Sheet
ประกอบการสอน

3.25 0.50 3.91 1.09 4.14 1.07 0.91 0.41

การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการเพื่อการ
ทดลอง
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการทางภาษา
การให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
การใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต
การใช้เทคนิคการสอนโดยการจัด
นิทรรศการ

2.50 1.00 2.61 1.59 1.43 1.51 1.84 0.16
2.75 1.26 2.58 1.57 1.43 1.51 1.83 0.17
3.25 1.26 3.93 1.11 3.86 1.77 0.66 0.52
2.75 0.50 3.48 0.98 3.14 1.68 1.28 0.28
3.25 0.50 3.34 0.97 2.71 1.60 1.28 0.28

การใช้เทคนิคการสอนโดยบรรยาย 3.25 0.50 3.80 0.93 3.71 1.70 0.62 0.54
อภิปราย
การใช้เทคนิคการสอนแบบอื่น ๆ 2.75 0.50 3.67 0.83 3.57 1.72 2.05 0.13
เช่น กรณี ศึกษา บทบาท เกม เป็ น
ต้น
รวม

2.94 0.73 3.20 1.22 2.86 1.27 0.92 0.45

จากตารางที่ 4-18 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความความแตกต่างของสื่ อการสอนที่
นาไปใช้ในการสอนของครู จาแนกตามข้อมูลทัว่ ไปทางด้านระดับการศึกษาสู งสุ ด พบว่าครู ศูนย์
การศึ กษานอกโรงเรี ย น จังหวัดนนทบุ รี ที่ มี ระดับการศึ กษาสู ง สุ ดต่ า งกันมี ก ารใช้สื่ อการสอน
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อ
การสอนตามความคิ ดเห็ นของครู ศูนย์ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย น จังหวัดนนทบุ รี โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ 2 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้สื่อการสอนของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี
โดยจาแนกตามเพศ ช่วงอายุ และระดับการศึกษาสู งสุ ด
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ครู ผสู ้ อนศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดนนทบุรี
มีท้ งั หมด 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอบางบัวทอง อาเภอไทรน้อย อาเภอปากเกร็ ด อาเภอ
บางกรวย อาเภอบางใหญ่ มีครู ผสู ้ อนจานวน 111 คน โดยใช้วิธีแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีท้ งั หมด 6 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้สื่อการสอน มี ท้ งั หมด 22 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของ
ครู มีท้ งั หมด 39 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามกลับคืนและเป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 111 ชุด คิดเป็ น
ร้อยละ 100 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ประสบการณ์ในการสอน ภาระงานสอนต่อสัปดาห์ และ
ภาระอื่ นๆ นอกจากงานสอนต่ อ สั ป ดาห์ ม าวิ เคราะห์ ข ้อมู ล โดยวิ ธี ท างสถิ ติ ได้แ ก่ ค่ า ร้ อยละ
(Percentage) ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้สื่อการสอน เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับระดับความ
คิดเห็ นในการใช้สื่อการสอนที่ ได้นาไปใช้ในการสอนของครู ผูส้ อน ให้เลื อกคาตอบเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามระดับการใช้สื่อ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับระดับของปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความ
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คิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน ได้แก่ ปั จจัยด้านตัวครู ปั จจัยด้านการสนับสนุ น
ส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน โดยหาค่าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 4 ผลการเปรี ย บเทีย บ
ระหว่างข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด กับการใช้สื่อ
การสอนของครู ท้ งั หมด 22 สื่ อการสอน สถิติในการวิเคราะห์สาหรับข้อมูลทัว่ ไปด้าน เพศ ใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างด้วย t-test ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ 2 ข้อมูลทัว่ ไปด้านอายุ ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
การนาเสนอสรุ ปผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ทาการเสนอเป็ นภาพรวม และสรุ ปผลการวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ตามลาดับดังต่อไปนี้
5.1.1 ครู ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่ากว่า 30 ปี ส่ วนมากจะมีระดับการศึกษาสู งสุ ด ใน
ระดับปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และครู ส่วนใหญ่มีภาระงานสอน
ต่อสัปดาห์ในระหว่าง 5-10 ชัว่ โมง รองลงมาระหว่าง 11-15 ชัว่ โมง น้อยกว่า 5 ชัว่ โมง มากกว่า 20
ชัว่ โมง ระหว่าง 16-20 ชัว่ โมงตามลาดับ และภาระอื่นๆ นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์ ส่ วนใหญ่
มากกว่า 20 ชัว่ โมง รองลงมาได้แก่ 5-10 ชัว่ โมง น้อยกว่า 5 ชัว่ โมง ระหว่าง 16-20 ชัว่ โมง และ
11-15 ชัว่ โมง
5.1.2 สื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี
ส่ วนมากคือ คู่มือ เอกสาร หรื อ Sheet ประกอบการสอน การให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การใช้เทคนิคการสอนโดยบรรยาย อภิปราย White Board การใช้เทคนิ คการสอนแบบอื่น ๆ เช่น
กรณี ศึ ก ษา บทบาท เกมส์ การใช้เทคนิ คการสอนแบบสาธิ ต รองลงมา คื อ อิ นเทอร์ เน็ ต ภาพ
โปสเตอร์ การใช้เทคนิ ค การสอนโดยการจัดนิ ทรรศการ ชุ ดการสอน ภาพถ่ า ย แผ่นภาพ ของ
จาลองหรื อหุ่นจาลอง วีดิทศั น์ การนาเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Power point) หรื ออื่น ๆ
โดยอาศัย เครื่ อ งฉาย (Video Projector) แผ่ น พลิ ก บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (CAI)
ภาพยนตร์ การใช้ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ การทดลอง การใช้ ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารทางภาษา ส่ ว น
Videoteleconference (การประชุมทางไกล) แผ่นโปร่ งแสง เครื่ องฉาย และอุปกรณ์ประกอบ อยูใ่ น
ระดับน้อย
5.1.3 จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู สรุ ปว่า
5.1.3.1 ปัจจัยด้านตัวครู ครู มีความคิดเห็นว่า เจตคติต่อการใช้สื่อการสอน ความรู้ และ
ทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน แรงจูงใจจากการได้รับการยอมรับ แรงจูงใจจากโอกาสก้าวหน้า
ในการทางาน เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอน ในระดับปานกลาง
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5.1.3.2 ปั จจัย ด้านการสนับ สนุ นส่ ง เสริ ม จากโรงเรี ย น ครู มี ค วามคิ ดเห็ นว่า ด้าน
งบประมาณสนับสนุ น ด้านการบริ การสื่ อการสอน ด้านสภาพการทางาน เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการ
ใช้สื่อการสอน ในระดับปานกลาง
5.1.4 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยเกี่ยวกับสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอน
ของครู กบั ข้อมูลทัว่ ไปมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุ ปผลได้ดงั นี้
5.1.4.1 จาแนกตามเพศ พบว่าเพศชายกับเพศหญิงมีการใช้สื่อการสอนโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.1.4.2 จาแนกตามอายุ พบว่า ครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุ
ต่างกันมีการใช้สื่อการสอนโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า แผ่นพลิก แผ่นโปร่ งแสง เครื่ องฉาย และอุปกรณ์ประกอบ การใช้เทคนิคการสอนโดยการ
จัดนิ ทรรศการ วีดิทศั น์ ภาพยนตร์ ที่มีอายุต่างกันมีการใช้สื่อการสอนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.1.4.3 จาแนกตามระดับการศึกษาสู ดสุ ด พบว่าครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัด
นนทบุ รี ที่ มี ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ดต่ า งกันมี ก ารใช้สื่ อการสอนโดยรวมไม่ แตกต่ า งกันอย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี สามารถอภิปรายผล โดยการนางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องมาอ้างอิงและ
สนับสนุน ได้ดงั นี้
5.2.1 สื่ อการสอนของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนที่ใช้สอนคือ คู่มือ เอกสาร หรื อ Sheet
ประกอบการสอน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ เทพ โตสุ วรรณ (2548) แต่ขดั แย้งกับงานวิจยั
ของ สนุ่ น มีเพชร (2551) ที่พบว่าสื่ อการสอนที่ใช้สูงสุ ดคือ ของจริ ง/ของลาลอง และขัดแย้งกับ
งานวิจยั ของ สุ วารี เทพการุ ณ (2543) พบว่า มีการใช้สื่อการสอนประเภท การใช้แผ่นโปร่ งใส
เครื่ องฉายและอุ ป กรณ์ ทั้ง นี้ ผูว้ ิจยั ตั้ง ข้อ สั ง เกตุ ว่า ศูน ย์ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย น มี ก ารใช้คู่ มื อ
เอกสารหรื อ Sheet เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการเรี ยน และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วม
มากกว่าสื่ อชนิ ดอื่น เช่น การให้อ่านข้อความในหนังสื อ หรื อดูรูป จะทาให้ผเู้ รี ยนมีการอภิปราย
จากสิ่ งที่อ่าน หรื อเห็น ผูเ้ รี ยนย่อมมีการตอบสนองเกิดขึ้นได้ทนั ที และง่ายกว่าการใช้ของจริ ง/ของ
ลาลอง
5.2.2 จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู พบว่า
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5.2.2.1 ปั จจัยด้านตัวครู ครู มีความคิดเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของ
ครู อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งในรายด้านพบว่า แรงจูงใจจากโอกาสก้าวหน้าในการทางาน เจตคติ
ต่อการใช้สื่อการสอน ความรู ้ และทักษะเกี่ ยวกับการใช้สื่อการสอน และแรงจูงใจจากการได้รับ
การยอมรับ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู อยูใ่ นระดับปานกลางตามลาดับ
ก) เจตคติต่อการใช้สื่อการสอน เมื่อพิจารณาปั จจัยเป็ นรายข้อ ครู มีความคิดเห็น
ว่า สื่ อการสอน เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอนมากที่สุด รองลงมาคือสื่ อการสอนนั้น
ทาให้นัก เรี ย นสามารถเรี ย นรู้ และฝึ กหัดด้วยตนเอง และสื่ อการสอนช่ วยให้นัก เรี ย นเข้า ใจ
บทเรี ยนดีข้ ึนตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรวรรณ สัมฤทธิ์ (2550) และงานวิจยั ของ
นิ ภาพร ปาระแก้ว (2542) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่า สื่ อการสอนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญต่อ
กระบวนการเรี ยนการสอน เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจเนื้ อหาบทเรี ยนโดยพยายามใช้
สื่ อการสอนมาเป็ นตัวกลางในการเร้าความสนใจ และอธิ บายเนื้ อหาเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ที่ดีข้ ึน
ข) ความรู ้ และทักษะเกี่ ยวกับการใช้สื่อการสอน เมื่อพิจารณาปั จจัยเป็ นรายข้อ
ครู มีความคิ ดเห็ นว่า ครู มีความสามารถในการเลื อกสื่ อการสอนให้เหมาะสมกับระดับวัย และ
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิภาพร ปาระแก้ว (2542) ทั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ตั้งข้อสังเกตว่า การเรี ยนการสอนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรีมีนกั เรี ยน
ที่มีระดับวัยที่แตกต่างกัน ครู ตอ้ งมีความสามารถในการเลื อกสื่ อการสอนที่เหมาะสมกับระดับวัย
และความสามารถของผูเ้ รี ยน
ค) แรงจูงใจจากการได้รับการยอมรับ เมื่อพิจารณาปั จจัยเป็ นรายข้อ พบว่า สื่ อ
การสอนที่ใช้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรวรรณ สัมฤทธิ์
(2550) และงานวิจยั ของ นิภาพร ปาระแก้ว (2542)
ง) แรงจูงใจจากโอกาสก้าวหน้าในการทางาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ครู มี
ความคิดเห็นว่าการที่ครู ได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น เป็ นปั จจัย
ที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอน ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ อรวรรณ สัมฤทธิ์ (2550) และงานวิจยั ของ
นิ ภาพร ปาระแก้ว (2542) ที่ พบว่า การที่ ครู ได้รับโอกาสไปฝึ กอบรม และศึ กษาดู งาน เพิ่มพูน
ความรู้ดา้ นสื่ อการสอน เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอน
5.2.2.2 ปัจจัยด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน ครู มีความคิดเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่มี
ผลต่ อการใช้สื่ อการสอนของครู อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ซึ่ ง ในรายด้า นพบว่า ด้านงบประมาณ
สนับสนุ น ด้านสภาพการทางาน ด้านการบริ การสื่ อการสอน อยู่ในระดับปานกลางตามลาดับ
กล่าวคือ
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ก) ด้านงบประมาณสนับสนุ น เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า โรงเรี ยนให้การ
สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดประกวดสื่ อการสอน ภายในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งขัดแย้งกับ
งานวิจยั ของ อรวรรณ สัมฤทธิ์ (2550) ที่พบว่า โรงเรี ยนมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการ
สอน และเพื่อการผลิตสื่ อประกอบการสอนอย่างเพียงพอ ผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่า การใช้สื่อการสอน
ของครู น้ นั ไม่จาเป็ นต้องอาศัยงบประมาณมากนัก ซึ่ งโรงเรี ยนควรจัดประกวดสื่ อการสอนให้
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่สอนของครู ซึ่ งครู ส่วนใหญ่ยงั เห็นว่าเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่
ต้องเป็ นผูส้ นับสนุ นจัดการในเรื่ องงบประมาณ ซึ่ งยังไม่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู มาก
เท่าไรนัก
ข) ด้า นการบริ ก ารสื่ อการสอน เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า บุ คลากรของ
หน่ วยงานมี ความรู ้ ความสามารถในการใช้สื่อการสอน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรวรรณ
สัมฤทธิ์ (2550) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตุวา่ การใช้สื่อการสอนของครู น้ นั ถึงแม้ครู จะมีความรู้และ
ทักษะเกี่ ยวกับการใช้สื่อการสอน หรื อมี บริ การด้านสื่ อการสอน แต่ถา้ ครู ไม่เห็ นความสาคัญใน
คุณค่าของการใช้สื่อการสอน และตระหนักในบทบาทความเป็ นครู แล้ว ปั จจัยเหล่านี้ ยอ่ มส่ งผลต่อ
การใช้สื่อการสอนของครู ไม่เท่าที่ควร
ค) ด้า นสภาพการท างาน เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า โรงเรี ย นมี ส ภาพ
ห้องเรี ยนและห้องปฏิ บตั ิ งานที่เหมาะสมต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เช่ น มี แสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากเสี ยงรบกวน เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิภา
พร ปาระแก้ว (2542) และงานวิจยั ของ อรวรรณ สัมฤทธิ์ (2550)
5.2.2.3 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี กับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด กล่าวคือ
ก) เพศชายกับเพศหญิงมีการใช้สื่อการสอนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ข) จาแนกตามอายุน้ นั พบว่ากลุ่มอายุระหว่าง 36-40 ปี มีการใช้สื่อการสอน
ประเภท แผ่นโปร่ งแสง เครื่ องฉาย และอุปกรณ์ ประกอบ และการใช้เทคนิ คการสอนโดยการจัด
นิ ทรรศการ ส่ วนกลุ่มอายุ 30-35 ปี มีการใช้สื่อการสอนประเภท ภาพยนตร์ และของจาลอง หรื อ
หุ่นจาลอง ส่ วนครู ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จะใช้สื่อการสอนประเภท แผ่นพลิก ผูว้ ิจยั ตั้งข้อสังเกตว่า
ครู ที่มีอายุต่างกันมีการเลือกใช้สื่อการสอนแตกต่างกัน
ค) ครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี ที่มีระดับการศึกษาสู งสุ ด
ต่างกันมีการใช้สื่อการสอนโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
ควรจัดสรรงบประมาณในการผลิ ตจัดหาสื่ ออุปกรณ์ให้สามารถสนับสนับสนุ นการเรี ยน
การสอนให้มีคุณภาพ และมีความทันสมัยเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มครู ผสู ้ อน ได้ผลิตสื่ อการสอนด้วย
วิธีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และสื่ อการสอนใหม่ๆ มาใช้ โดยผูส้ อนผลิตสื่ อทางการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองที่ มี คุ ณ ภาพทุ ก รู ป แบบ และควรมี ก ารจัด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ แนะน าการผลิ ต
ความสาคัญของการสื่ อการสอนที่ทาให้เกิดคุณภาพของการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ เพื่อ
เพิ่มทักษะและเข้าใจวิธีการผลิ ตให้ดีข้ ึน จะทาให้ครู ผสู ้ อนมัน่ ใจที่จะผลิ ตสื่ อและนาไปใช้อย่าง
คุม้ ค่า
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
จากการวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยน จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เกิดผลดีและครอบคลุมมากขึ้น ผูว้ จิ ยั จะขอเสนอแนะให้มีการวิจยั
ดังนี้
5.3.2.1 ศึกษาความคิดเห็นในเรื่ องการใช้สื่อการสอนของครู โดยเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของการใช้สื่อการสอนของครู ที่ปฏิบตั ิการสอนตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
5.3.2.2 ควรจะมีการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสื่ อการสอนตามความคิดเห็นของ
ครู โดยจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการใช้ สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู
ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมายถูก () ลงในช่อง  และตอบข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความ
เป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ
 1) ชาย

 2) หญิง

 1) ต่ากว่า 30 ปี

 2) 30-35 ปี

 3) 36-40 ปี

 4) 41-45 ปี

 5) 46-50 ปี

 6) มากกว่า 50 ปี

2. อายุ

3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
 1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี

 2) ปริ ญญาตรี

 3) ปริ ญญาโท

 4) สู งกว่าปริ ญญาโท

4. ประสบการณ์ในการสอน
 1) ต่ากว่า 10 ปี

 2) ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

5. ภาระงานสอนต่อสัปดาห์
 1) น้อยกว่า 5 ชัว่ โมง

 2) 5-10 ชัว่ โมง

 3) 11-15 ชัว่ โมง

 4) 16-20 ชัว่ โมง

 5) มากกว่า 20 ชัว่ โมง
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6. ภาระอื่นๆ นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์
 1) น้อยกว่า 5 ชัว่ โมง

 2) 5-10 ชัว่ โมง

 3) 11-15 ชัว่ โมง

 4) 16-20 ชัว่ โมง

 5) มากกว่า 20 ชัว่ โมง
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับการใช้ สื่อการสอน
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาสื่ อการสอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ว่าท่านได้นาไปใช้ในการสอนของท่านมากน้อย
เพียงใด โดยกาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด

กาหนดให้คะแนน

5

คะแนน

มาก

กาหนดให้คะแนน

4

คะแนน

ปานกลาง

กาหนดให้คะแนน

3

คะแนน

น้อย

กาหนดให้คะแนน

2

คะแนน

น้อยที่สุด

กาหนดให้คะแนน

1

คะแนน

ไม่เคยใช้เลย

กาหนดให้คะแนน

0

คะแนน

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม
สื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู
เทปเสี ยง

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1



หมายความว่า เทปเสี ยง เป็ นสื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู ในระดับมากที่สุด

0
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1 แผ่นโปร่ งแสง เครื่ องฉาย และอุปกรณ์
ประกอบ
2 การนาเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Power point) หรื ออื่น ๆ โดยอาศัยเครื่ อง
ฉาย(Video Projector)
3 ภาพยนตร์
4 วีดิทศั น์
5 อินเทอร์ เน็ต
6 Videoteleconference (การประชุมทางไกล)
7 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI)
8 ชุดการสอน
9 ของจาลอง หรื อหุ่นจาลอง
10 ภาพถ่าย
11 ภาพโปสเตอร์
12 แผ่นพลิก
13 แผ่นภาพ
14 ไวน์บอร์ด(White Board)
15 คู่มือ เอกสาร หรื อ Sheet ประกอบการสอน

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ไม่ เคยใช้

5

4

3

2

1

0

เลย

ปานกลาง

สื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู

มาก

ข้อ

มากทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น
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16 การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการเพื่อการทดลอง
17 การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการทางภาษา
18 การให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
19 การใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต
20 การใช้เทคนิคการสอนโดยการจัด
นิทรรศการ
21 การใช้เทคนิคการสอนโดยบรรยาย อภิปราย
22 การใช้เทคนิคการสอนแบบอื่น ๆ เช่น
กรณี ศึกษา บทบาท เกม เป็ นต้น

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ไม่ เคยใช้

5

4

3

2

1

0

เลย

ปานกลาง

สื่ อการสอนที่นาไปใช้ในการสอนของครู

มาก

ข้อ

มากทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น
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ตอนที่ 3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการใช้ สื่อการสอนตามความคิดเห็นของครู
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาปั จจัยตามรายการที่ระบุ ท่านคิดว่าปั จจัยแต่ละด้าน และแต่ละข้อนั้นเป็ นปั จจัย
ที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู ในระดับใด แล้วทาเครื่ องหมาย  ลงในช่ องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่าน
5

เมื่อเห็นว่า

เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู

มากที่สุด

4

เมื่อเห็นว่า

เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู

มาก

3

เมื่อเห็นว่า

เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู

ปานกลาง

2

เมื่อเห็นว่า

เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู

น้อย

1

เมื่อเห็นว่า

เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู

น้อยที่สุด

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม
ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครู
ความสามารถในการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์สอน

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1



หมายความว่า ความสามารถในการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ สอน เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้
สื่ อการสอนของครู ในระดับมากที่สุด
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1. เจตคติต่อการใช้ สื่อการสอน
1 สื่ อการสอนทาให้นกั เรี ยนมีประสบการณ์การเรี ยนรู้เป็ น
รู ปธรรม
2 สื่ อการสอน เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอน
3 สื่ อการสอนช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนดีข้ ึน
4 ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นที่จะสอนโดยใช้สื่อการสอน
5 สื่ อการสอนสามารถกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้รู้จกั คิด
วิเคราะห์ วิจารณ์และสนใจศึกษาค้นคว้ายิง่ ขึ้น
6 ข้าพเจ้ารู ้สึกพอใจผลที่เกิดจากการใช้สื่อการสอน
7 สื่ อการสอนช่วยสร้างบรรยากาศในการเรี ยนการสอน ทา
ให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนมากขึ้น
8 ถ้าให้เลือกข้าพเจ้าจะใช้สื่อการสอนมากกว่าการอธิ บาย
9 สื่ อการสอนนั้นทาให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ และฝึ กหัด
ด้วยตนเอง
10 สื่ อการสอนช่วยให้สามารถเรี ยนรู ้ได้มากในเวลาอันสั้น
2. ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้ สื่อการสอน
11 มีความรู ้เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน
12 มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการใช้สื่อการ
สอน
13 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการใช้สื่อการสอนชนิ ดต่าง ๆ
14 มีความรู ้เกี่ยวกับลักษณะและประโยชน์ของสื่ อชนิดต่างๆ

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ปัจจัยด้านตัวครู

มาก

ข้อ

มากทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1
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15 มีความสามารถในการเลือกสื่ อการสอนให้เหมาะสมกับ
ระดับ วัยและความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล
3. แรงจูงใจจากการได้ รับการยอมรับ
16 การได้รับคาชมเชยเสมอเมื่อมีการใช้สื่อประกอบ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
17 สื่ อการสอนที่ใช้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน
18 เพื่อนร่ วมงานมาขอคาแนะนาเกี่ยวกับเทคนิคการสอน
และการใช้สื่อการสอน
19 โรงเรี ยนยอมรับหลัก และการใช้สื่อการสอนของท่าน
เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่เพื่อนร่ วมงาน
20 การได้รับเชิญเป็ นวิทยากรในการให้ความรู ้เกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนและการใช้สื่อการสอน
21 ผูบ้ งั คับบัญชาให้การยกย่องชมเชยว่าเป็ นบุคคลตัวอย่าง
ด้านการใช้สื่อการสอน
4. แรงจูงใจจากโอกาสก้ าวหน้ าในการทางาน
22 ได้รับการสนับสนุ นให้ศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
23 ได้รับโอกาสไปฝึ กอบรม และศึกษาดูงาน เพิม่ พูนความรู ้
ด้านสื่ อการสอน
24 ได้รับโอกาสไปอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการผลิต
และการใช้สื่อการสอนมากขึ้น

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ปัจจัยด้านตัวครู

มาก

ข้อ

มากทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1
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25 สามารถนาใบประกาศเกียรติคุณ หรื อวุฒิบตั รการสอน
ดีเด่นไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบได้
26 มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งที่
สู งขึ้น
ด้ านงบประมาณสนับสนุน
27 โรงเรี ยนจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาสื่ อการเรี ยน
การสอนอย่างเพียงพอ
28 โรงเรี ยนมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการใช้สื่อการ
สอนของครู อาจารย์อย่างต่อเนื่อง
29 โรงเรี ยนมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการสอน และ
เพื่อการผลิตสื่ อประกอบการสอนอย่างเพียงพอ
30 โรงเรี ยนให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการจัด
ประกวดสื่ อการสอน ภายในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง
31 โรงเรี ยนมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการผลิตสื่ อการ
สอนของแผนกวิชาต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
32 โรงเรี ยนมีการจัดหา จัดซื้ อ วัสดุ อุปกรณ์ สื่ อการสอนที่
สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาที่สอนของครู
ด้ านการบริการสื่ อการสอน
33 โรงเรี ยนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
ให้บริ การด้านสื่ อการสอน
34 โรงเรี ยนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ทนั สมัย
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35 บุคลากรของหน่วยงานมีความรู ้ความสามารถในการใช้
สื่ อการสอน
36 มีการให้คาปรึ กษา แนะนาและให้การช่วยเหลือด้านการ
ใช้สื่อการสอน
ด้ านสภาพการทางาน
37 โรงเรี ยนมีหอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิงานเพียงพอต่อการ
เรี ยนการสอน
38 โรงเรี ยนมีหอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิงานที่พร้อมสาหรับ
การใช้งานได้ตลอดเวลา
39 โรงเรี ยนมีสภาพห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เช่น มีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากเสี ยงรบกวน
เป็ นต้น
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