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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็น
ของครู ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบการใชส่ื้อการสอนของครู 
ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน โดยจ าแนกตามเพศ อายุ และระดบัการศึกษาสูงสุด ประชากรท่ีใชใ้น
การวิจัย คือ ครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจ านวน  111  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ ANOVA 
โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ผลการวิจยัพบว่า ส่ือการสอนท่ีน าไปใช้ในการสอนของครู คือ คู่มือ เอกสาร หรือ Sheet 
ประกอบการสอน ปัจจยัดา้นตวัครูเก่ียวกบัเจตคติต่อการใชส่ื้อการสอนพบวา่ ส่ือการสอนเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นในการจดัการเรียนการสอน ปัจจยัดา้นความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอนพบวา่ ครู
มีความสามารถในการเลือกส่ือการสอนใหเ้หมาะสมกบัระดบัวยัและความสามารถของผูเ้รียนแต่ละ
บุคคล ปัจจยัด้านแรงจูงใจจากการไดรั้บการยอมรับพบว่า ส่ือการสอนท่ีใช้ไดรั้บการยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน ปัจจยัด้านแรงจูงใจจากโอกาสก้าวหน้าในการท างานพบว่า การท่ีครูได้มีโอกาส
ไดรั้บการสนบัสนุนเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ส่ือการสอน ปัจจยั
ดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ดา้นงบประมาณสนบัสนุนพบวา่ ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน ให้การสนบัสนุนงบประมาณดา้นการจดัประกวดส่ือการสอนภายในศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน อย่างต่อเน่ือง ปัจจัยด้านการบริการส่ือการสอนพบว่า บุคลากรของ
หน่วยงานมีความรู้ความสามารถในการใช้ส่ือการสอน การเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการ
สอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครูกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีต่างกนัพบวา่ มีการใชส่ื้อการสอนโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05 
ค าส าคญั : ส่ือการสอน 
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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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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษานอกโรงเรียน นบัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของคนไทยในการท่ีจะไดรั้บโอกาสทาง

การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่นอกโรงเรียน ซ่ึงออกมาจากระบบโรงเรียนด้วยเหตุผล   

ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเพราะความยากจน เพราะขอ้จ ากดัทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม รวมทั้งอยู ่

ในถ่ินทุรกนัดารห่างไกล การศึกษานอก โรงเรียนจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีชดเชยโอกาสท่ีขาดหายไป 

การศึกษานอกโรงเรียน มีหลกัสูตรมากมายหลายหลกัสูตร โดยเฉพาะเป็นหลกัสูตรประเภท

การศึกษาต่อเน่ือง คือ การศึกษาท่ีจดัในหลกัสูตรระยะสั้นต่อเน่ืองจากการศึกษาท่ีผูเ้รียนเคยเรียน

ในโรงเรียนเป็นหลกั ดงันั้น จึงมีหลกัสูตรท่ีหลากหลาย ทั้งหลกัสูตรเพื่อการพฒันาอาชีพ หลกัสูตร

เพื่อการพฒันาทกัษะชีวิต ตลอดจนกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย  

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูผู ้สอน และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอนล้วนเป็น

องค์ประกอบท่ีส าคัญในการด าเนินงานเพื่อสู้ เป้าหมายสูงสุด บทบาทท่ีมีส่วนท่ีจะท าให้

กระบวนการจดัการเรียน ตลอดจนผูส้อนไดใ้ชศ้กัยภาพกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ตอ้งอาศยัส่ือมาใชเ้พื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในการเรียน

การสอน ส่ือ(media) เป็นส่วนท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้และมีความรู้ ความเขา้ใจและการน าไปใชไ้ด้

เป็นอยา่งดี 

ส่ือการสอน (Instructional Media) หมายถึง ส่ือชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบนัทึกเสียง 

สไลด์ วิทยุ โทรทศัน์ วีดิทศัน์ แผนภูมิ ภาพน่ิง เป็นตน้ ซ่ึงบรรจุเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอน 

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ทางกายภาพท่ีน ามาใชใ้นเทคโนโลยีการศึกษา เป็นส่ิงท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

หรือช่องทางส าหรับการท าให้การสอนของผูส่้งไปถึงผูเ้รียน  ท าให้ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้

ตามวตัถุประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายท่ีผูส้อนวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว ส่ือ

การสอนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั ท่ีจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค์ ฉะนั้นการ
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ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้และการพฒันาส่ือการสอนทุกประเภท ทุกรูปแบบอย่าง

ต่อเน่ือง จะเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ดังนั้น ส่ือการสอนนับว่าเป็นส่ิงท่ีมี

บทบาทอย่างมากในการเรียนการสอนนบัตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากส่ือเป็นตวักลางท่ี

ช่วยให้การส่ือสารระหว่างผูส้อน และผูเ้รียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผูเ้รียนมีความ

เขา้ใจความหมายของเน้ือหาบทเรียนได้ตรงกบัผูส้อน ไม่ว่าส่ือนั้นจะเป็นส่ือในรูปแบบใดก็ตาม 

ลว้นแลว้แต่เป็นทรัพยากรท่ีจะสามารถอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ไดท้ั้งส้ิน ในการใชส่ื้อการ

สอนนั้นผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงลกัษณะเฉพาะและคุณสมบติัของส่ือแต่ละชนิด เพื่อเลือกส่ือให้

ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารสอน และสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน โดยตอ้งมีการ

วางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้ส่ือดว้ย ทั้งน้ีเพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เม่ือส่ือการเรียนการสอนเขา้มามีบทบาทส าคญัเช่นน้ีแลว้ การน าส่ือการเรียนการ

สอนมาใช้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับครูผูส้อน เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าประสงค์ของหลกัสูตร 

ถึงแมว้า่จะมีการสนบัสนุนการใชส่ื้อการสอนแลว้ก็ตาม พบวา่ครูผูส้อนไม่ไดน้ าส่ือการสอนไปใช้

อย่างจริงจงั ทั้งน้ีอาจมาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุการขาดงบประมาณสนบัสนุน ขาดความรู้ 

และทกัษะเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน ขาดการบริการดา้นส่ือการสอน และสภาพการท างาน 

ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครู จ  าเป็นตอ้งมีแรงจูงใจต่อการใชส่ื้อการสอน ซ่ึง

แรงจูงใจนั้นจะส่งผลต่อการใช้ส่ือการสอนของครู กล่าวถึง แรงจูงใจถือเป็นปัจจยักระตุน้ หรือ

ปัจจยัส่งเสริมให้ครู ท างานเพื่อความส าเร็จของงาน จากทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก กล่าวว่า 

ปัจจยักระตุน้จูงใจให้คนท างาน ไดแ้ก่ ความส าเร็จของงาน การไดรั้บการยกยอ่ง ลกัษณะของงาน 

ความรับผดิชอบและความกา้วหนา้ 

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ ส่ือการสอนมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อ

การสอนและการเรียนรู้ เพราะส่ือการสอนเป็นตวักลางท่ีมนุษยส์ามารถท่ีจะใช้ประสาทสัมผสั

เพื่อใหก้ารพฒันาศกัยภาพทุก ๆ ดา้น และเขา้ถึงมวลความรู้ท่ีตนเองสามารถท่ีจะรับรู้ได ้จากความ

จ าเป็นดงักล่าวผูว้จิยัจึงตอ้งมีการส ารวจหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครู ศูนยก์ารศึกษา

นอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการเรียนการสอนและคุณภาพ

การสอนของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1..เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษานอก

โรงเรียน จงัหวดันนทบุรี 

1.2.2..เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใช้ในการสอนของครูศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

1.3 ขอบเขตการวจัิย 

1.3.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

งานวิจัยในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ส่ือการสอนตามความคิดเห็นของครู       

ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี โดยก าหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครู

ดงัต่อไปน้ี 

1.3.1.1 ส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู 

1.3.1.2 ปัจจยัดา้นตวัครู 

ก) เจตคติต่อการใชส่ื้อการสอน 

ข) ความรู้และทกัษะในการใชส่ื้อการสอน 

ค) แรงจูงใจ 

1) การไดรั้บการยอมรับ 

2) โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน 

1.3.1.3 ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 

ก) งบประมาณสนบัสนุน 

ข) การบริการส่ือการสอน 

ค) สภาพการท างาน 

1.3.1.3 ปัจจยัดา้นผูเ้รียน 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร  
1.3.2.1..ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ครูผูส้อนศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน

จงัหวดันนทบุรี มีทั้งหมด 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบางบวัทอง อ าเภอไทรนอ้ย อ าเภอปาก
เกร็ด อ าเภอบางกรวย อ าเภอบางใหญ่ มีครูผูส้อนจ านวน 153 คน  
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1.3.2.1..กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน
จงัหวดันนทบุรี จ านวน 111  คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ดงัน้ี 

สูตร   n = 
(e)2N1

N


 

เม่ือ   N หมายถึง จ านวนหน่วยทั้งหมด หรือขนาดของประชากรทั้งหมด 
    n หมายถึง จ านวนตวัอยา่ง หรือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
    e หมายถึง ความคาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง 
 

แทนสูตร   n = 
(0.05)21531

153


 

       = 111 
 

ตารางที ่1-1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ล าดบัท่ี ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

1 อ าเภอเมืองนนทบุรี 33 24 

2 อ าเภอไทรนอ้ย 19 14 

3 อ าเภอบางกรวย 19 14 

4 อ าเภอบางบวัทอง 22 16 

5 อ าเภอบางใหญ่ 29 21 

6 อ าเภอปากเกร็ด 31 22 

รวมทั้งส้ิน 153 111 

  

1.3.3..ขอบเขตด้านระยะเวลา  ผู ้วิจ ัยด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือน

พฤศจิกายน 2556 

1.3.4..ขอบเขตด้านสถานที ่ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั ณ วทิยาลยัราชพฤกษ ์จงัหวดันนทบุรี 
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ  

1.4.1 ส่ือการสอน หมายถึง ส่ือการสอนทุกชนิดทั้ง 3 ประเภท คือ ส่ือประเภทวสัดุ ส่ือประเภท

อุปกรณ์ และส่ือประเภทเทคนิควธีิการ ท่ีน ามาใชป้ระกอบการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นตวักลางในการ

ส่ือสารของผูส้อนน าความรู้ส่งไปถึงผูเ้รียน และท าให้เกิดการเรียนรู้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ี

ผูส้อนวางไวเ้ป็นอยา่งดี 

1.4.2..ปัจจัยด้านความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการใช้ส่ือการสอน หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ 

เก่ียวกบัคุณลกัษณะและวธีิการใชส่ื้อการสอน 

1.4.3 ปัจจัยด้านการบริการส่ือการสอน หมายถึง.สถานท่ี หรือแหล่ง หรือบุคลากรท่ีให้บริการ

เก่ียวกบัการผลิต การใช ้และใหค้วามรู้เก่ียวกบัส่ือการสอนภายในโรงเรียน 

 

1.5 ประโยชน์ของงานวจัิย 

1.5.1 ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษานอก

โรงเรียน จงัหวดันนทบุรี 

1.5.2 ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 

นอกจากจากน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารโรงเรียน ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพื่อแกไ้ข

ปัญหา ปรับปรุง และการพฒันาดา้นการใชส่ื้อการสอน 

1.5.3 ผลการวิจยัจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการใชส่ื้อการ

สอนของครู ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.5.4 ผลของการวจิยัใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม หรือเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจในการ

ศึกษาวจิยัต่อไป 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษานอก

โรงเรียน จงัหวดันนทบุรี ผูว้ิจยัได้ศึกษาทฤษฎี รวบรวมเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดย
ครอบคลุมรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1 ส่ือการสอน 
2.2 แรงจูงใจ 
2.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอน 
2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ส่ือการสอน 

2.1.1  ความหมายของส่ือการสอน 
ส่ือการสอน เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งศึกษา

รูปแบบและวิธีการให้เหมาะสม กับสถานการณ์ และตรงกับว ัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อ
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

ส่ือการสอนหมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวักลาง อนัไดแ้ก่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคนิควิธีการ 
ท่ีผูส้อนน ามาใชป้ระกอบการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการสอน 

2.1.2 คุณค่าของส่ือการสอน 
คุณค่าของส่ือกานสอนสามารถใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งกบัผูเ้รียน และผูส้อน ดงัต่อไปน้ี 
ส่ือกบัผูเ้รียน 
1. เป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ

เน้ือหาบทเรียน ท่ียุ่งยากซับซ้อนไดง่้ายข้ึน ในระยะเวลาอนัสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิด
รวบยอดในเร่ืองนั้น ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว 

2. ส่ือจะช่วยกระตุน้ และสร้างความสนใจให้กบัผูเ้รียน ท าให้เกิดความสนุกและไม่รู้สึก   
เบ่ือหน่ายการเรียน 

 



7 
 

3. การใชส่ื้อจะท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนั และเกิดประสบการณ์ร่วมกนัในวิชาท่ีเรียน
นั้น 

4. ช่วยใหผู้เ้รียน ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึนท าให้เกิดมนุษยส์ัมพนัธ์
อนัดี ในระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง และกบัผูส้อนดว้ย 

5. ช่วยสร้างเสริมลกัษณะท่ีดี ในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิด
สร้างสรรคจ์ากการใชส่ื้อเหล่านั้น 

6. ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจดัให้มีการใช้ส่ือในการศึกษา
รายบุคคล ส่ือกบัผูส้อน 

ลกัษณะพิเศษ และความส าคญัของส่ือการสอน ท าให้ส่ือสอนมีบทบาทในกระบวนการเรียน
การสอนดงัต่อไปน้ี  

1. ส่ือการสอนช่วยจดัและเสริมประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียนมากข้ึน 
2. ส่ือการสอนช่วยครูจดัเน้ือหาวชิาท่ีมีความหมายต่อชีวติของเด็ก 
3. ส่ือการสอนช่วยใหค้รูแนะน าและควบคุมนกัเรียนใหมี้พฤติกรรมในทางท่ีพึงปรารถนา 
4. ส่ือการสอนช่วยใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ 
5. ส่ือการสอนช่วยใหค้รูสอนไดต้รงจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
6. ส่ือการสอนช่วยใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  
7. ส่ือการสอนช่วยใหค้รูสอนไดร้วดเร็ว และถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
นิพนธ์ สุขปรีดี (2521) ไดส้รุปสาระส าคญัเก่ียวกบัคุณค่าของส่ือการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 
1. คุณค่าทางวชิาการ 

1.1 เด็กท่ีไดรั้บการสอนจากการใชส่ื้อการสอนประกอบการสอนจะไดรั้บประสบการณ์
ตรงและเรียนไดดี้มากกวา่เด็กท่ีไม่มีส่ือการสอนประกอบการเรียนการสอน 

1.2 ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมของส่ือการสอน ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจความหมายของส่ิงต่าง ๆ 
ได้กวา้งขวางเป็นแนวทางให้เข้าใจส่ิงอ่ืน ๆ ได้ดียิ่งข้ึนและยงัส่งเสริมด้านความคิดและการ
แกปั้ญหาอีกดว้ย 

2. คุณค่าทางดา้นจิตใจ 
2.1 ส่ือการสอนท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ และตอ้งการเรียนในส่ิงต่าง ๆ มากข้ึน เช่น 

การอ่าน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จินตนาการ ทศันคติ การแกปั้ญหาและความซาบซ้ึงในคุณค่า 
2.2 ท าให้เด็กมีมโนภาพเร่ิมแรกอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ และก่อให้เกิดความคิดรวบยอดเป็น

อยา่งเดียวกนัทั้งมีอิทธิพลต่อเจตคติของผูเ้รียนดว้ย 
2.3 ส่ือการสอนเร้าใหผู้เ้รียนเกิดความพอใจและย ัว่ยใุหท้  ากิจกรรมดว้ยตนเอง 
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3. คุณค่าทางดา้นเศรษฐกิจการศึกษา 
3.1 ส่ือการสอนสามารถช่วยผูเ้รียนท่ีเรียนชา้ใหเ้รียนไดเ้ร็วและมากข้ึน ส่วนผูเ้รียนท่ีฉลาด

ก็จะเรียนรู้ไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 
3.2 การสอนโดยอธิบายอยา่งเดียวเป็นการส้ินเปลืองเวลาท่ีสุด เพราะเด็กลืมง่าย ถา้ใชส่ื้อ

การสอนจะช่วยขจดัความส้ินเปลืองน้ี และยงัช่วยครูท่ีสอนดีอยูแ่ลว้สอนดียิง่ข้ึน 
3.3 ส่ือการสอนช่วยประหยดัค าพดูและเวลาของครูท่ีส าคญัยิ่งกวา่นั้นยงัช่วยประหยดัเวลา

ของผูเ้รียน ท าใหมี้เวลาเหลือท่ีจะศึกษาบทเรียนอ่ืนต่อไป 
2.1.3 ประเภทของส่ือการสอน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ประเภท 

2.1.3.1 ภาพน่ิง (Still Pictures) ไดแ้ก่ รูปภาพต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นภาพถ่าย ภาพพิมพ ์และภาพ
ท่ีมีอยูใ่นหนงัสือ สไลด ์ฟิลม์สตรีป และภาพโปร่งใส 

2.1.3.2 การบนัทึกเสียง (Audio Recording) ไดแ้ก่ ส่ือท่ีเก็บเสียงเช่น แผ่นเสียง เทป
บนัทึกเสียง วทิย ุแถบเสียงในฟิลม์ภาพยนตร์และเทปโทรทศัน์ เป็นตน้  

2.1.3.3 ภาพเคล่ือนไหว (Motion Pictures) ไดแ้ก่ ฟิล์มภาพยนตร์ เทปโทรทศัน์ (Video 
Tape Recording) ซ่ึงเป็นภาพเคล่ือนไหว จะมีเสียงประกอบในตวัหรือไม่ก็ได ้ภาพเคล่ือนไหว
เหล่าน้ีจะถ่ายจากวสัดุ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได ้

2.1.3.4 โทรทศัน์ (Television) ส่ือประเภทน้ีครอบคลุมวสัดุอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในดา้น
การไดย้นิ (Audio) และไดเ้ห็นภาพ (Video) 

2.1.3.5 ของจริง สถานการณ์จ าลอง และหุ่นจ าลอง (Real Thing Simulation and Models) 
ไดแ้ก่ คน เหตุการณ์ วสัดุส่ิงของ การสาธิต และการจดัการสถานการณ์จ าลองซ่ึงอาจใชส่ื้อหลาย ๆ
อยา่งประกอบกนั 

2.1.3.6 การสอนแบบโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Programed and Computer 
Assisted Instruction) โปรแกรม คือการจดัล าดบัความรู้ เพื่อเตรียมให้ผูเ้รียนตอบสนอง เช่น
แบบเรียนโปรแกรม และโปรแกรมการสอนท่ีเตรียมไวใ้ชก้บัคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

2.1.4 หลกัการเลือกส่ือการสอน 
การเลือกส่ือการสอนเพื่อน ามาใช้ประกอบการสอน เพื่ อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพนั้นเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง โดยในการเลือกส่ือ ผูส้อนจะตอ้งตั้งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ในการเรียนให้แน่นอนเสียก่อน เพื่อใช้วตัถุประสงค์นั้นเป็นตวัช้ีน าในการเลือกส่ือการสอนท่ี
เหมาะสม นอกจากน้ียงัมีหลกัการอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา คือ 

2.1.4.1 ส่ือนั้นตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายท่ีจะสอน 
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2.1.4.2 เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นส่ือท่ีจะให้ผลต่อการเรียน
การสอนมากท่ีสุด ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวชิานั้นไดดี้เป็นล าดบัขั้นตอน 

2.1.4.3 เป็นส่ือท่ีเหมาะกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
2.1.4.4 ส่ือนั้นควรสะดวกในการใช ้มีวธีิใชไ้ม่ซบัซอ้นยุง่ยากจนเกินไป 
2.1.4.5 ตอ้งเป็นส่ือท่ีมีคุณภาพ เทคนิคการผลิตท่ีดี มีความชดัเจนและเป็นจริง 
2.1.4.6 มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถา้จะผลิตเองควรคุม้กบัเวลาและการลงทุน 

2.1.5 การวางแผนการใชส่ื้อการสอน 
การวางแผนการใช้ส่ือการสอนนั้น ผูส้อนควรจะไดมี้การวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้

เพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีตั้ งไว ้การวางแผนอย่างเป็นระบบน้ี สามารถใช้รูป
แบบจ าลองท่ีเรียกวา่ The ASSURE Model เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน โดยรูปแบบจ าลองน้ีมี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ีคือ 

2.1.5.1 การวเิคราะห์ลกัษณะผูเ้รียน (Analyze Learner Characteristics) 
เป็นการวิเคราะห์ลกัษณะผูเ้รียนเพื่อผูส้อนจะได้ทราบว่า ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียน

มากน้อยเพียงใด ทั้งน้ีเพราะการท่ีจะใช้ส่ือให้ได้ผลดีย่อมจะตอ้งเลือกส่ือให้มีความสัมพนัธ์กบั
ลกัษณะผูเ้รียน ในเร่ืองน้ีผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะทัว่ไป และลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนแต่ละ
คน ถึงแมว้า่ลกัษณะทัว่ไปของผูเ้รียนจะไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาบทเรียนก็ตาม แต่ก็เป็นส่ิงท่ี
ช่วยให้ผูส้อนสามารถตดัสินระดบัของบทเรียน และเพื่อเลือกตวัอย่างของเน้ือหาให้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียนได้ ส าหรับลักษณะเฉพาะของผูเ้รียนแต่ละคนนั้น นับว่ามีส่วนส าคญัโดยตรงกบัเน้ือหา
บทเรียนตลอดจนส่ือการสอน และวิธีการท่ีจ าน ามาใช้ในการสอน ส่ิงท่ีต้องน ามาใช้ในการ
วเิคราะห์ ไดแ้ก่ 

ก) ทกัษะท่ีมีมาก่อน (Prerequisite Skills) เพื่อให้ทราบวา่ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐาน 
หรือทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนนั้นอะไรบา้งก่อนจะเรียน 

ข) ทกัษะเป้าหมาย (Target Skills) ผูเ้รียนมีความช านาญในทกัษะท่ีจะสอนนั้นมา
ก่อนหรือไม่ เพื่อจะไดส้อนใหต้รงกบัท่ีวางจุดมุ่งหมายไว ้

ค) ทกัษะในการเรียน (Study Skills) ผูเ้รียนมีความสามารถขั้นตนทางดา้นภาษา
การอ่าน เขียน การค านวณ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยในการเรียนรู้นั้นในระดบัมากน้อย
เพียงใด  

ง) ทศันคติ (Attitudes) ผูเ้รียนมีทศันคติอยา่งไรต่อวิชาท่ีจะเรียนนั้นการวิเคราะห์
ลกัษณะผูเ้รียนน้ีถึงแมว้า่จะเป็นการกระท าเพียงผวิเผนิก็ตาม แต่ก็สามารถน าไปใชใ้นการเลือกส่ือท่ี
เหมาะสมได้ เช่น หากผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านต ่ากว่าเกณฑ์ก็สามารถช่วยได้ด้วยการใช้ส่ือ
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ประเภทท่ีมิใช่ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือถา้หากผูเ้รียนในกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกนัมากก็สามารถให้เรียน
ดว้ยชุดการเรียนรายบุคคล เป็นตน้ 

2.1.5.2 การก าหนดวตัถุประสงค ์(State Object) 
วัตถุประสงค์เป็นส่ิงท่ีตั้ ง ข้ึนเพื่อคาดหวังว่าผู ้เ รียนจะสามารถบรรลุถึงส่ิงใดหรือมี

ความสามารถใหม่อะไรบา้งในการเรียนนั้น การตั้งหรือก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอน
เพื่อ 

ก)  ผูส้อนจะไดท้ราบวา่การเรียนการสอนนั้นมีวตัถุประสงค์อะไร เพื่อสะดวกในการ
เลือกส่ือ และวิธีการให้ถูกตอ้ง  วตัถุประสงคน้ี์จะช่วยผูส้อนในการจดัล าดบักิจกรรมการเรียนและ
สร้างส่ิงแวดลอ้ม หรือประสบการณ์การเรียนรู้ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคน์ั้น 

ข)  ช่วยในการประเมินผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพราะผูส้อนจะไม่ทราบเลยวา่ผูเ้รียนบรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์

ค)  ช่วยให้ผูเ้รียนทราบว่าเม่ือเรียนบทเรียนนั้นแลว้ จะสามารถเรียนรู้หรือกระท าอะไร
ไดบ้า้ง 

การก าหนดวตัถุประสงค ์ควรประกอบดว้ย 
1. การกระท า (Performance) เป็นส่ิงท่ีคาดหวงัวา่ผูเ้รียนจะสามารถกระท าอะไรได้

บา้งภายหลงัจากการเรียนแลว้ ซ่ึงการกระท านั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีสังเกตเห็นได ้
2. เง่ือนไข (Conditions) เป็นขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขท่ีตั้งข้ึนโดยรวมอยู่ภายใตก้าร

กระท านั้น 
3. เกณฑ์ (Criteria) เพื่อเป็นการตดัสินการกระท านั้นว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้

หรือไม่ เม่ือก าหนดวตัถุประสงคแ์ลว้ ควรมีการแบ่งประเภท หรือระดบัของขอบเขตการเรียนรู้ทั้งน้ี
เพื่อประโยชน์หรือแนวทางในการตัดสินว่า การเรียนรู้นั้ นจะครอบคลุมแนวของทักษะหรือ
พฤติกรรมอะไรบา้ง จึงตอ้งมีการก าหนดเป็น “วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม” ไดแ้ก่ 

3.1 พุทธิพิสัย เป็นวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้พื่อวดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้ 
ความเขา้ใจ สติปัญญา และการพฒันา เป็นตน้ 

3.2 จิตพิสัย เป็นวตัถุประสงค์ทางดา้นความคิด ทศันคติ ความรู้สึก ค่านิยม และ
การเสริมสร้างทางปัญญา 

3.3 ทกัษะพิสัย เป็นวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวกบัการกระท า การแสดงออกหรือการ
ปฏิบติั 

2.1.6 การเลือก ดดัแปลง หรือออกแบบส่ือ (Select, Modify, or Design Materials) 
การท่ีจะมีส่ือวสัดุท่ีเหมาะสมในการเรียนการสอนสามารถท าได ้3 วธีิคือ 
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2.1.6.1 เลือกจากส่ือท่ีมีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ในสถาบันการศึกษามักจะมีทรัพยากรท่ี
สามารถใชเ้ป็นส่ือไดอ้ยูแ่ลว้ ดงันั้น ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งกระท าคือ ตรวจสอบดูวา่ส่ิงใดท่ีจะใชเ้ป็นส่ือได้
บา้ง โดยเลือกใหต้รงกบัลกัษณะผูเ้รียน และวตัถุประสงคข์องการเรียน เช่น ส่ือท่ีมีอยูมี่เน้ือหาขอ้มูล 
และกิจกรรมท่ีตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ และการเลือกส่ือนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัวิธีการสอนใน
บทเรียน และขอ้จ ากดัของสถานการณ์การเรียนการสอนดว้ย 

2.1.6.2 ดดัแปลงส่ือท่ีมีอยู่แลว้ให้ใชไ้ดดี้ และเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ียอ่มข้ึนกบัเวลา 
และงบประมาณในการดดัแปลงส่ือนั้นดว้ย เช่น มีภาพยนตร์เสียงในฟิล์มเป็นภาษาองักฤษ ถา้มีการ
แปลงเป็นภาษาไทย แลว้บนัทึกใหม่เพื่อใหผู้เ้รียนชม และฟังเขา้ใจง่ายยิ่งข้ึน จะคุม้กบัเวลาและการ
ลงทุนหรือไม่ เป็นตน้ 

2.1.6.3 การออกแบบส่ือใหม่ ในกรณีท่ีไม่มีส่ือเดิมอยูห่รือส่ือท่ีมีอยูแ่ลว้ไม่สามารถน ามา
ดดัแปลงให้ใช้ไดต้ามท่ีตอ้งการ ผูส้อนย่อมตอ้งมีการออกแบบ และจดัท าส่ือใหม่ซ่ึงตอ้งค านึงถึง
องคป์ระกอบต่างๆ หลายอยา่ง เช่น ตอ้งตรงกบัวตัถุประสงคข์องการเรียน และลกัษณะของผูเ้รียน 
มีงบประมาณในการจดัท าเพียงพอหรือไม่ มีเคร่ืองมือ และผูช้  านาญในการจดัส่ือหรือไม่ เป็นตน้ 

2.1.7 การใชส่ื้อ (Utilize Materials) 
เป็นขั้นของการกระท าจริงซ่ึงผูส้อนจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

2.1.7.1 อ่านเน้ือหาในส่ือเหล่านั้นก่อนเป็นการเตรียมตวั เช่น ดูสไลด์หรือวีดีทศัน์ เพื่อ
ศึกษาเน้ือหาใหแ้ม่นย  าก่อนน าไปสอน หรืออ่านบทวจิารณ์เก่ียวกบัเร่ืองนั้นร่วมดว้ย 

2.1.7.2 จดัเตรียมสถานท่ี ท่ีนัง่เรียน อุปกรณ์เคร่ืองมือ และส่ิงต่าง ๆ เพื่อความสะดวก
เรียบร้อยก่อนการสอน และควรตอ้งทดลองอุปกรณ์ท่ีจะใชก่้อนวา่ใชไ้ดดี้หรือไม่ 

2.1.7.3 เตรียมตัวผูเ้รียน โดยการใช้ส่ือน าเข้าสู่บทเรียน ถ้ามีการฉายวีดีทัศน์ หรือ
ภาพยนตร์ให้ชม ก็ควรจะตอ้งสรุปเน้ือหาเร่ืองท่ีจะชมนั้นให้ผูเ้รียนทราบเสียก่อนว่าเก่ียวขอ้งกบั
บทเรียนอยา่งไรบา้ง เป็นการแนะน าก่อนล่วงหนา้และเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผูเ้รียน 

2.7.1.4 ควบคุมชั้นเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสนใจในส่ือท่ีน าเสนอนั้น 
2.1.8 การก าหนดการตอบสนองของผูเ้รียน (Require Learner Response) 
การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน และเปิดโอกาสให้มีการตอบสนองนั้นเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง 

ซ่ึงผูเ้รียนจะมีการตอบสนองหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงไรข้ึนอยูก่บัส่ือท่ีน ามาใช ้ส่ือบางชนิดเม่ือใช้
แลว้จะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมมากกวา่ส่ือชนิดอ่ืน เช่นการให้อ่านขอ้ความในหนงัสือ หรือ
ดูรูปจะท าใหผู้เ้รียนมีการอภิปรายจากส่ิงท่ีอ่าน หรือเห็น ผูเ้รียนยอ่มมีการตอบสนองเกิดข้ึนไดท้นัที 
และง่ายกวา่การให้ดูภาพยนตร์ ทั้งน้ีเพราะการดูภาพยนตร์ถา้จะดูให้รู้เร่ืองจริง ๆ แลว้ควรจะตอ้งดู
ให้จบเร่ืองเสียก่อนแลว้จึงอภิปรายกนั ซ่ึงจะดีกว่าหยุดดีทีละตอน แลว้อภิปราย เพราะจะท าให้มี
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การขดัจงัหวะเกิดความไม่ต่อเน่ืองในการดูอาจจะท าใหไ้ม่เขา้ใจ หรือจบัความส าคญัของเร่ืองไม่ได ้
นอกจากน้ีผูเ้รียนสามารถมีการตอบสนองโดยเปิดเผย (Overt Reponse) โดยการพูดออกมาหรือ
เขียน และการตอบสนองภายในตวัผูเ้รียน โดยการท่องจ า หรือคิดในใจ เม่ือผูเ้รียนมีการตอบสนอง
แลว้ผูส้อนควรให้การเสริมแรงทนัที เพื่อให้ผูเ้รียนทราบว่าตนมีความเขา้ใจ และเกิดการเรียนรู้ท่ี
ถูกตอ้งหรือไม่ การเรียนการสอนโดยการให้ท าแบบฝึกหัด การตอบค าถาม การอภิปราย หรือการ
ใชบ้ทเรียนแบบโปรแกรม จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีการตอบสนอง และไดรั้บการเสริมแรง
ระหวา่งการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.1.9  การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลสามารถกระท าไดใ้น 3 ลกัษณะคือ 

2.1.9.1 การประเมินกระบวนการสอน เพื่อเป็นการประเมินว่าสามารถบรรลุได้ตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้หรือไม่ ทั้งในดา้นผูส้อน ส่ือการสอน และวิธีการสอน โดยในการประเมิน
สามารถท าไดท้ั้งในระยะก่อน ระหวา่ง และหลงัการสอน 

2.1.9.2 การประเมินความส าเร็จของผูเ้รียน ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวว้่ามีเกณฑ์
เท่าใด การวดัผลอาจท าได้ด้วยการทดสอบ การสอบปากเปล่า หรือดูจากผลงานของผูเ้รียน           
ส่ิงส าคญัท่ีจะทราบไดว้่าผูเ้รียนมีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนมาน้อยเพียงใด คือ สังเกตจากการปฏิบติั 
และการแสดงออกของผูเ้รียนนั้น 

2.1.9.3 การประเมินส่ือและวิธีการสอน โดยการให้ผูเ้รียนมีการอภิปราย และวิจารณ์การ
ใชส่ื้อ และเทคนิควธีิการสอนวา่เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

2.1.10 หลกัการเตรียม (Preparation) 
หลกัการเตรียมก่อนการใชส่ื้อการสอน ควรเตรียมผูส้อน ผูเ้รียน และชั้นเรียน ดงัน้ี 

2.1.10.1 การเตรียมตวัของผูส้อน 
ก) พิจารณาคุณค่า และจุดมุ่งหมายของบทเรียนท่ีจะสอน 
ข) พิจารณาความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน 
ค) พิจารณาถึงส่ิงท่ีจะเป็นปัญหาในการสอน 
ง) การเตรียมแผนการสอน 
จ) จดัหาหรือผลิตส่ือการสอน ซ่ึงจะแกปั้ญหาของการเรียนในชั้นเรียนท่ีได้

พิจารณาเลือกไว ้
ฉ) พิจารณาถึงวธีิท่ีจะใชส่ื้อการสอนนั้นใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด 
ช) เตรียมและทดลองใชส่ื้อการสอนก่อนการใชจ้ริงในหอ้งเรียน 
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ซ) เตรียมอุปกรณ์ หรือส่ือการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อแจกจ่ายให้กบัผูเ้รียน เช่น
ค าบรรยายประกอบการสอน  

ฌ) ถา้จ าเป็นตอ้งมีผูช่้วยในการฉายหรือบริการอ่ืน ๆ ควรจะไดมี้การซักซ้อม
ความเขา้ใจกนัเสียก่อน 

ญ) จดัเรียงล าดบัส่ือการสอนท่ีจะใชไ้วต้ามล าดบัก่อนหลงัท่ีตอ้งการแลว้วาง
ไวใ้นท่ีเหมาะสม 

2.1.10.2 การเตรียมผูเ้รียน 
ก) อธิบายให้ผูเ้รียนทราบล่วงหน้าว่าจะใช้ส่ืออะไร สอนอะไร เพื่ออะไร ท่ี

ไหนอยา่งไร เม่ือไร 
ข) อธิบายให้ผูเ้รียนทราบล่วงหนา้ว่าจะตอ้งมีส่วนร่วมในระหว่างการใช้ส่ือ

การสอนอย่างไรบา้ง เช่น คอยสังเกตหรือฟังตรงท่ีส าคญัการหาค าตอบหรือค าศพัทใ์หม่ซ่ึงผูส้อน
บอกหรือเขียนเอาไวล่้วงหนา้ 

ค) อธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจว่ากิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัหลงัจาการใช้ส่ือการสอน
แลว้มีอะไรบา้ง 

2.1.10.3 เตรียมชั้นเรียน 
ก) เตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจะตอ้งใชร่้วมกบัส่ือการสอนท่ีเลือกไว ้เช่น

สายไฟ หมอ้แปลง แผงติดภาพ เป็นตน้ 
ข) ตรวจสภาพของห้องท่ีใชส่ื้อการสอนล่วงหนา้ การจดัท่ีนัง่ การตั้งจอ และ

เคร่ืองฉายท่ีจ่ายกระแสไฟฟ้าระยะทางผูดู้กบัจอ การควบคุมแสงสวา่งในหอ้ง เป็นตน้ 
ค) เตรียมเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น เช่น เคร่ืองฉาย เคร่ืองบนัทึกเสียง โต๊ะ จอ

ฉาย ปลัก๊ไฟ และหลอดส ารองส าหรับเคร่ืองฉาย 
ง) จดับรรยากาศของห้องให้สะดวกสบาย เช่น การถ่ายเทอากาศ การควบคุม

อุณหภูมิ การควบคุมแสงสวา่ง และอ่ืน ๆ 
2.1.11 หลกัการน าเสนอ (Presentation) 

2.1.11.1 น าเสนอส่ือการสอนออกใชต้ามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอนโดยให้ผูเ้รียนได้
เห็นไดย้นิ หรือกิจกรรมร่วมอยา่งทัว่ถึงกนั 

2.1.11.2 ใช้เทคนิคการเสนอส่ือการสอนท่ีดี และถูกตอ้ง เช่น ฉายภาพให้อยู่กลางจอ 
การปรับความชดัเจนของภาพ การปรับเสียง เป็นตน้ 

2.1.11.3 พยายามพิจารณาหรือสังเกตปฏิกิริยาของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือการสอนนั้น เพื่อจะ
ไดน้ ามาแกไ้ขปรับปรุงในคราวต่อไป 
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2.1.12 หลกัการประเมินผล (Evaluation) 
ครูควรประเมินผลทั้งจากตวัส่ือ และจากการใชส่ื้อการสอนของครูเองท าให้ทราบวา่ ส่ือนั้นมี

คุณค่าต่อการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด และครูเองมีเทคนิคในการใช้ส่ือการสอนนั้นดีพอ
หรือไม่ ส่ือการสอนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายการสอนหรือไม่เพียงใด เพื่อน าไปปรับปรุงใช้ให้
เหมาะสมในโอกาสต่อไป 

สรุปหลกัการประเมินผลไวว้า่ควรประเมินผลจากองคป์ระกอบในการใชส่ื้อการสอนท่ีส าคญั 
3 ประการ คือ ครูผูใ้ชส่ื้อการสอน ผูเ้รียน ส่ือการสอนโดยมีจุดมุ่งหมายส าคญัในการประเมินการใช้
ส่ือการสอนมี 2 ประการคือ 

2.1.12.1 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนว่าเรียนรู้ไดม้ากนอ้ยเพียงใดจากส่ือและ
การสอนของครู 

2.1.12.2 เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้พิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ใหก้วา้งขวางออกไปดว้ย 
2.1.13 การใชส่ื้อการสอนตามกระบวนการเรียนการสอน 
การใชส่ื้อการสอนจะท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน การใช้

ส่ือการสอนนั้นมุ่งทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใชส่ื้อการสอนท่ีดีนั้น นอกจากจะข้ึนอยู่
กบัทศันะ และทกัษะของครูแต่ละคนแลว้ ยงัข้ึนอยู่กบัผูเ้รียนดว้ย ทั้งน้ีเพราะวตัถุประสงค์ส าคญั
ของการใช้ส่ือในการเรียนการสอนนั้น เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของตวัผูเ้รียนนัน่เอง ดงันั้น
การใชส่ื้อการสอนของครูท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น ควรค านึงถึงขั้นตอนการใชส่ื้อการ
สอนไวด้งัน้ี 

ก) ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในเน้ือหาท่ีจะเรียน ส่ือท่ีใช้
ในขั้นน้ีจึงเป็นส่ือท่ีแสดงเน้ือหากวา้ง ๆ หรือเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนในคร้ังก่อนยงัไม่ใช่ส่ือ
ท่ีเนน้เน้ือหาเจาะลึกอยา่งแทจ้ริง อาจเป็นส่ือท่ีเป็นแนวปัญหาหรือเพื่อให้ผูเ้รียนคิด และควรเป็นส่ือ
ท่ีง่ายต่อการน าเสนอในระยะเวลาอนัสั้น เช่น ภาพ บตัรค าหรือบตัรปัญหา เป็นตน้ 

ข) ขั้นด าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เป็นขั้นส าคญัในการเรียนเพราะ
เป็นขั้นท่ีจะให้ความรู้เน้ือหาอยา่งละเอียดเพื่อสนองวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ผูส้อนจะตอ้งเลือกส่ือให้
ตรงกบัเน้ือหาและวิธีการสอนหรืออาจจะใช้ส่ือประสมก็ได ้ตอ้งมีการจดัล าดบัขั้นตอนการใช้ส่ือ
ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียน การใช้ส่ือในขั้นน้ีจะตอ้งให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้
นั้นอยา่งละเอียดถูกตอ้งและชดัเจน เช่น แผนภูมิ ภาพยนตร์ สไลด ์แผน่โปร่งใส วดีิโอ เป็นตน้ 

ค) ขั้นวิเคราะห์และฝึกปฏิบติั เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงแก่ผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียน
ไดท้ดลองน าความรู้ดา้นทฤษฎีหรือหลกัการท่ีเรียนมาแลว้ไปใช้แกปั้ญหาในขั้นฝึกหัด โดยลงมือ
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ปฏิบติัเอง ส่ือในขั้นน้ีจึงเป็นประเด็นปัญหาให้ผูเ้รียนไดข้บคิดโดยผูเ้รียนเป็นผูใ้ชส่ื้อเองมากท่ีสุด 
เช่น สมุดแบบฝึกหดั ภาพบตัร ปัญหา เทปบนัทึกเสียงหรือชุดการเรียนรายบุคคลเหล่าน้ี เป็นตน้ 

ง) ขั้นสรุปบทเรียน เป็นขั้นสุดทา้ยของการเรียนการสอน เพื่อการย  ้าเน้ือหาบทเรียนให้
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้ว้ย ขั้นสรุปน้ีควรใชร้ะยะเวลานั้น ๆ
เช่นเดียวกบัขั้นน า ส่ือท่ีใชส้รุป จึงควรครอบคลุมเน้ือหาท่ีส าคญัทั้งหมดโดยยอ่และใชเ้วลานอ้ย 
 
2.2 แรงจูงใจ 
      2.2.1 ความหมายของแรงจูงใจและแรงจูงใจในการท างาน 

แรงจูงใจ หมายถึง ความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานของบุคลากรให้เป็นผลส าเร็จออกมา 
ซ่ึงจะได้ผลดีหรือไม่มากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับว่าผู ้บริหารจะสามารถจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบติังานดว้ยการทุ่มเทใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีอยา่งไร หรือมากนอ้ยเพียงใด  

แรงจูงใจเป็นกระบวนการกระตุน้พฤติกรรมบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังาน
ใหบ้รรลุผลส าเร็จ โดยอาศยัปัจจยัแห่งความตอ้งการพื้นฐานท่ีจะท าให้บุคลากรเต็มใจท่ีจะรวมพลงั
ทุ่มเทความอุตสาหะพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ ดงันั้นองคป์ระกอบท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจมีหลาย
ประการดว้ยกนั นบัตั้งแต่บทบาทของผูน้ า เพื่อร่วมงาน ส่ิงตอบแทนท่ีเป็นทั้งตวัเงิน และโอกาส
ความกา้วหนา้ในอาชีพ ส่ิงเหล่าน้ีคือพลงัผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการ และเป็นแรงกระตุน้ให้
บุคลากรมีความผกูพนั มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความส าเร็จใหเ้กิดข้ึนแก่ตนเองและองคก์าร  

2.2.2 ประเภทของแรงจูงใจ  
นกัจิตวทิยาแบ่งการจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 

2.2.2.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีมีความ
ตอ้งการท าบางส่ิงบางอย่างดว้ยจิตใจของตนเองโดยไม่ตอ้งใช้ส่ิงล่อใจใด ๆ มากระตุน้ซ่ึงถือว่ามี
คุณค่าต่อการปฏิบติังานต่าง ๆ เป็นอยา่งยิง่ แรงจูงใจประเภทน้ีไดแ้ก่ 

ก) ความตอ้งการ (Need) ความตอ้งการท าให้เกิดแรงขบั แรงขบัท าให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงผลท่ีจะเกิดก็คือ ความสบายใจ ความพอใจ 

ข) ความปรารถนา (Desire) เป็นความตอ้งการชนิดหน่ึงท่ีเหนือกวา่ความตอ้งการ
พื้นฐาน ความปรารถนามกัมีแรงขบัท่ีน้อยกว่าความตอ้งการ หากไม่บรรลุเป้าหมายทั้งหมดก็จะ
รู้สึกเฉย ๆ 

ค) ความทะเยอทะยาน (Ambition) ความทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝ่สูงเป็นส่ิงท่ีดี
เป็นความตอ้งการ ความอยากไดท่ี้ช่วยใหบุ้คคลแสวงหาแนวทางท่ีจะใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
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ง) ความสนใจพิเศษ (Special Interest) ถา้ผูป้ฏิบติังานคนใดสนใจส่ิงใดเป็นพิเศษ
ก็จะมีความตั้งในในการท างาน ช่วยใหง้านประสบความส าเร็จไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

จ) ทศันคติหรือเจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงถือวา่เป็นการจูงในภายในท่ีจะกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เช่น ถา้ผูป้ฏิบติัมีทศันคติท่ีดี
ต่อผูบ้งัคบับญัชาก็จะเป็นผลดีต่อการท างานเป็นอยา่งยิง่ 

2.2.2.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีไดรั้บการ
กระตุ้นจากภายนอกเพื่อน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของผูก้ระตุ้น การจูงใจ
ภายนอกไดแ้ก่ เป้าหมาย ความคาดหวงั ความกา้วหน้า ส่ิงล่อใจต่างๆ เช่น การชมเชย การติเตียน 
การใหร้างวลั การประกวด การลงโทษ การแข่งขนั เป็นตน้ ซ่ึงไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท
ดงัน้ี 

ก) แรงจูงใจในแง่บวก (Positive Motivation) การจูงใจแบบใชไ้มน้วม การจูงใจ
ในแง่น้ีบุคคลจะไดรั้บส่ิงท่ีมีคุณค่า เช่น การยกยอ่งสรรเสริญหรือให้รางวลัส าหรับการกระท าหรือ
พฤติกรรมอนัเป็นท่ียอมรับ 

ข) แรงจูงใจในแง่ลบ (Negative Motivation) การจูงใจแบบใช้ไมแ้ข็ง มกัใช้วิธี  
จูงใจท่ีตรงกนัขา้ม คือ มกัจะเป็นการขู่ การลงโทษ การติเตียน หากพฤติกรรมหรือการกระท าของ
บุคคลนั้นไม่เป็นท่ียอมรับ 

2.2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theories) 
ทฤษฎีล าดบัขั้นตามความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierachy of Needs) เร่ิมจาก

สมมติฐานท่ีมีเหตุผล 2 ประการ 
ประการท่ี 1 มนุษยมี์ความตอ้งการในหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีมีความแตกต่างกนั มีช่วงห่างกนั

นบัจากระดบัความตอ้งการขั้นต ่าทางสรีระจนกระทัง่ถึงระดบัความตอ้งการขั้นสูงทางจิตวทิยา 
ประการท่ี 2 ความตอ้งการของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนเป็นล าดบัขั้นความตอ้งการ ดงันั้น ก่อนท่ีจะมี

ความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน ก่อนท่ีจะท าการจูงใจและก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมอย่าง
นอ้ยท่ีสุดก็จะตอ้งท าให้เกิดความรู้สึกบางส่วนท่ีมีความพอใจในความตอ้งการของมนุษยใ์นระดบั
ขั้นต ่าเสียก่อน มาสโลว์จะให้ค  าตอบได้ว่า อะไรเป็นความต้องการของมนุษย์ในระดับต ่าและ
ระดบัสูง 

ความตอ้งการของมนุษยส์ามารถแบ่งออกเป็น 5 ล าดบัขั้นคือ 
ล าดบัขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางสรีระ (Physiological Needs) ความตอ้งการน้ีเป็นความ

ตอ้งการแรก และเป็นความตอ้งการขั้นต ่าสุดของมนุษย ์ความตอ้งการพื้นฐานเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการมีชีวติรอด ความตอ้งการอาหารและท่ีอยูอ่าศยั 
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ล าดบัขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) ความตอ้งการในขั้นท่ี 2 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการความมัน่คง การปกป้องดูแล และความปลอดภยัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของแต่ละบุคคล 

ล าดบัขั้นท่ี 3 ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) ความตอ้งการในขั้นท่ี 3 จะเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมทางสังคม โดยความตอ้งการน้ีเป็นความปรารถนาของแต่ละบุคคลท่ีจะไดรั้บการยอมรับ
ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มหรือสังคม รวมถึงความปรารถนาท่ีจะไดรั้บความรักและความใส่ใจ 

ล าดบัขั้นท่ี 4 ความตอ้งการยกยอ่งนบัถือ (Esteem Needs) ความตอ้งการในขั้นท่ี 4 เก่ียวขอ้ง
กบัความตอ้งการความเคารพ (Respect) การยอมรับนบัถือ (Recognition) และช่ือเสียงเกียรติยศ
(Prestige) 

ล าดบัท่ี 5 ความบรรลุเป้าหมายในชีวิต (Self-actualization) เป็นความตอ้งการขั้นท่ี 5 และ
เป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดท่ีเป็นความปรารถนาของบุคคลท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถ
ของตนใหม้ากท่ีสุดตามเป้าหมายของปัจเจกบุคคลอยา่งแทจ้ริง 

2.2.4 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ 
2.2.4.1 การใชค้  าชมเชย คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการชมเชยบุคลากรในโอกาสท่ีเหมาะสมจะ

เป็นการเพิ่มก าลงัใจและกระตุน้ใหเ้กิดความรับผดิชอบต่องานมากยิง่ข้ึน 
2.2.4.2 การให้ความเป็นธรรม คือ การดูแลปกครองบุคลากรโดยยึดหลกัความเป็นธรรม

ในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผลและเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อคนใดคนหน่ึงเป็นพิเศษ 
2.2.4.3 การยกยอ่งใหเ้กียรติและใหก้ารยอมรับ ถือเป็นการสร้างเสริมความรู้สึกท่ีดี ท าให้

บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากผูบ้ริหารและสังคมรอบขา้ง 
2.2.4.4 การใหค้วามเป็นมิตร คือ การแสดงออกของผูบ้ริหารท่ีไม่ถือตนวา่สูงกวา่ลูกนอ้ง

ใหค้วามเป็นกนัเอง ความห่วงใย และความรู้สึกอบอุ่นในการอยูร่่วมปฏิบติังาน 
2.2.4.5 การให้ร่วมใช้ความคิด คือ การท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรไดร่้วมแสดง

ความคิดเห็นในส่วนงานขององค์การ เช่น การก าหนดวตัถุประสงคห์รือนโยบาย การวางแผนเพื่อ
แกปั้ญหาการปฏิบติังาน เป็นตน้ การปฏิบติัเช่นน้ีจะท าให้บุคลากรในองคก์ารมีความผกูพนัภูมิใจท่ี
ไดมี้ส่วนร่วม และท าใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของงานมากยิง่ข้ึน 

2.2.4.6 การให้ร่วมปฏิบติังาน คือ การท่ีผูบ้ริหารให้บุคลากรร่วมลงมือปฏิบติังานในบาง
โอกาส ซ่ึงจะเป็นการสร้างความผกูพนัท่ีดี เพราะถือวา่ผูบ้ริหารใหเ้กียรติใหค้วามเป็นกนัเอง 

2.2.4.7 การจดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน โดยผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึงความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญ และความสนใจของบุคลากรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งปริมาณงาน ตลอดจนหนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบใหแ้ต่ละคน จะส่งผลใหบุ้คลากรพอใจและมีความสุขกบัการปฏิบติังาน 
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2.2.4.8 การใหค้วามช่วยเหลือบุคลากร ในกรณีท่ีบุคลากรมีปัญหาหรือมีขอ้ขดัแยง้ในการ
ปฏิบัติงานผู ้บริหารจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหา ข้อขัดแยง้เหล่าน้ีเช่น ไกล่เกล่ียให้
ค  าแนะน า ร่วมคิดหาวธีิแกปั้ญหา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลท าใหบุ้คลากรรู้สึกอบอุ่นและมีขวญัก าลงัใจท่ีจะ
ร่วมคิดหาวิธีแก้ปัญหา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลท าให้บุคลากรรู้สึกอบอุ่นและมีขวญัก าลังใจท่ีจะร่วม
ปฏิบติังานต่อไป 

2.2.4.9 การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน เป็นวิธีการสุดทา้ยท่ี
ผูบ้ริหารบางท่านอาจจะมองขา้มไปเพราะถือวา่ไม่ใช่เร่ืองใหญ่ ความเป็นจริงแลว้กลบัเป็นความคิด
ท่ีผดิ ทั้งน้ี 
 
2.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการใช้ส่ือการสอน 

2.3.1 ดา้นเจตคติต่อการใชส่ื้อการสอน ประกอบดว้ย 
เจตคติเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อนัจะเป็นแนวทางไปสู่กิจกรรม ซ่ึงเจต

คติเป็นปัจจยัในตวับุคคลท่ีส าคญัส่ิงหน่ึงท่ีจะท าใหบุ้คคลใชห้รือไม่ใชน้วตักรรม 
เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง แลว้ส่งผลให้บุคคล

นั้นแสดงพฤติกรรมออกมาท่ีตนมีเจตคติต่อส่ิงนั้น ๆ 
จากค าจ ากัดความท่ีมีผูก้ล่าวไว ้ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่า เจตคติต่อการใช้ส่ือการสอน หมายถึง 

ความรู้สึก ความคิดเห็น ของครูผูส้อนต่อการใชส่ื้อการสอน แลว้ความคิดเห็นนั้นส่งผลต่อการใช้
ส่ือการสอนของครู 

เจตคติต่อการใชส่ื้อการสอนของครู อาจารย ์จึงจ าเป็นท่ีครูทุกคนจะตอ้งมีอยูใ่นตวัเอง เพราะ
จะส่งผลถึงการใชส่ื้อการสอน หรือน าส่ือการสอนมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.3.2 ปัจจยัดา้นความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน 
ความรู้ และทักษะเก่ียวกับการใช้ส่ือการสอน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ

คุณลกัษณะและวธีิการใชส่ื้อการสอน 
ความรู้เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจ  ความรู้อาจเกิดจากการศึกษา การอบรม สัมมนา 

หรืออ่ืนๆ ความรู้จะช่วยให้บุคคลเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ และมกัจะน าความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจท่ีจะ
กระท า หรือไม่กระท าส่ิงต่าง ๆ ดงันั้นความรู้ ความเขา้ใจ จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้ส่ือการ
สอนของครู อาจารย ์ 

ดงันั้นความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัการใช้ส่ือการสอน จึงนบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงต่อ
การส่งเสริมการใชส่ื้อการสอนของครู อาจารย ์ ซ่ึงจากความส าคญัของปัจจยัดงักล่าว จึงท าให้ผูว้ิจยั
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มีความสนใจท่ีจะศึกษา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังาน  การพฒันาคุณภาพครูผูส้อน และพฒันา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 

2.3.3 ปัจจยัดา้นลกัษณะของส่ือการสอน 
ลกัษณะของส่ือการสอน หมายถึง รายละเอียด ประโยชน์ และความยากง่ายของส่ือการสอน 
ลกัษณะเฉพาะของส่ือชนิดต่างๆ สามารถเร้าความสนใจ และให้ความหมายต่อประสบการณ์

การการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนแตกต่างกนัและลกัษณะของส่ือการสอนนั้น ผูส้อนตอ้งพิจารณาวา่ 
2.3.3.1 ส่ือนั้นตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหาบทเรียน และจุดมุ่งหมายท่ีสอน 
2.3.3.2 เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นส่ือท่ีจะให้ผลต่อการเรียน

การสอนมากท่ีสุด ช่วยใหเ้ขา้ใจในเน้ือหาวชิานั้นไดดี้ 
2.3.3.3 เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ ประสบการณ์ของผูเ้รียน 
2.3.3.4 ส่ือนั้นควรสะดวกในการใช ้มีวธีิใชไ้ม่ซบัซอ้นยุง่ยากจนเกินไป 
2.3.3.5 ตอ้งเป็นส่ือท่ีมีคุณภาพ เทคนิคการผลิตท่ีดี มีความชดัเจน และเป็นจริง 
2.3.3.6 มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถา้จะผลิตเองควรคุม้กบัเวลา และการลงทุน 

2.3.4 ปัจจยัดา้นการบริการส่ือการสอน 
การบริการส่ือการสอน หมายถึง สถานท่ี หรือแหล่ง หรือบุคลากรท่ีให้บริการเก่ียวกบัการ

ผลิต การใช ้และใหค้วามรู้เก่ียวกบัส่ือการสอนภายในโรงเรียน 
2.3.5 ปัจจยัดา้นงบประมาณสนบัสนุน 
งบประมาณสนับสนุน หมายถึง เงินทุน หรืองบประมาณ ท่ีทางโรงเรียนจดัสรร เพื่อการ

สนบัสนุน การใชส่ื้อการสอน หรือน าส่ือการสอนมาใช้ 
การใช้ส่ือการสอนจ าเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนในการจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือต่างๆ ซ่ึงนวตักรรมไม่สามารถน าไปใช้ได้ทุกท่ี เพราะแต่ละแห่งย่อมมีปัจจยัต่างๆ เช่น 
งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ และบุคลากรท่ีแตกต่างกนั โรงเรียนท่ีมีปัญหาในดา้นงบประมาณ และ
วสัดุอุปกรณ์ ยอ่มมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

การให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมให้ครูทดลองใช้นวตักรรม
ทางการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก รองลงไปเป็นการได้รับค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญด้าน
นวตักรรม รองลงไปเป็นการไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นนวตักรรม 

จะเห็นได้ว่าปัจจยัดา้นงบประมาณสนบัสนุน เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการท างานของ
บุคลากรไม่ว่าจะเป็นดา้นเก่ียวกบัการเรียนการสอน หรือการใช้ส่ือการสอนของครูอาจารย ์เพราะ
การเลือกส่ือการสอนของครู อาจารย ์ถ้าขาดงบประมาณสนบัสนุนแลว้ จะท าให้มีปัญหาในการ
ท างาน และส่งผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครู อาจารย ์
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ดงันั้น งบประมาณสนบัสนุน จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงต่อการส่งเสริมการใชส่ื้อการ
สอนของครู อาจารย ์

2.3.6 ปัจจยัดา้นสภาพการท างาน 
สภาพการท างาน หมายถึง สภาพแวดลอ้ม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น 

แสงสวา่ง เสียงรบกวน ชัว่โมงการท างาน อุปกรณ์ในการท างาน เป็นตน้ 
สรุปไดว้่า สภาพการท างาน นบัเป็นอีกปัจจยัหน่ึง ท่ีจะท าให้ผูป้ฏิบติังานเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี 

ต่องานท่ีปฏิบติั เพราะสภาพแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน ย่อมเกิดความ
สะดวกสบาย และความคล่องตวัในการปฏิบติังาน แลว้การมีสภาพการท างานท่ีดี  ยอ่มส่งผลถึง
ประสิทธิภาพการท างานด้วยเช่นกัน ดังนั้นปัจจัยด้านสภาพการท างานจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะ
ส่งเสริมการใชส่ื้อการสอนของครู อาจารย ์

2.3.7 ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงาน 
เพื่อนร่วมงาน หมายถึง ครู อาจารยภ์ายในโรงเรียน ซ่ึงการรวมกลุ่มหรือการมีเพื่อน นบัเป็น

ส่ิงท่ีดีต่อการท างาน เพราะจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิด ตลอดจนไดอ้าศยัซ่ึงกนัและกนั 
การน าส่ือการสอนมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนควรได้รับการสนับสนุนจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งหลายฝ่ายในโรงเรียน โดยเฉพาะเพื่อนครูดว้ยกนัตอ้งใหก้ารส่งเสริม และช่วยเหลือ 

ดงันั้น อาจกล่าวไดว้่า เพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของบุคคลนบัเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีจะส่งผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครู อาจารย ์

2.3.8 ปัจจยัดา้นลกัษณะของผูเ้รียน 
ลกัษณะของผูเ้รียน หมายถึง ความพร้อม อายุ ระดบัความรู้ สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม

ของผูเ้รียน 
การใช้ส่ือการสอนนั้น ควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ของ

การเรียนรู้ ก่อนการใช้ส่ือการสอน จึงควรมีการวิเคราะห์ลกัษณะผูเ้รียน เพื่อให้ทราบว่า ผูเ้รียนมี
ความพร้อมในการเรียนมากน้อยเพียงใด ทั้ งน้ีเพราะการใช้ส่ือจะได้ผลดีย่อมต้องเลือกส่ือให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน ซ่ึงผูส้อนตอ้งค านึงถึงอายุ ระดบัความรู้ สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ
ผูเ้รียน 

ลักษณะเฉพาะของผูเ้รียนแต่ละคนนั้น นับว่ามีส่วนส าคัญโดยตรงกับเน้ือหาบทเรียน
ตลอดจน การใชส่ื้อการสอนของครู ซ่ึงลกัษณะของผูเ้รียนท่ีควรพิจารณา คือ 

2.3.8.1 ลกัษณะภายนอกทัว่ไป เช่น อาย ุเพศ และสุขภาพ 
2.3.8.2 ลกัษณะทางความรู้สึก หรือเจตคติ เช่น ความเช่ือ ความสนใจ อารมณ์ ความโนม้

เอียงในการชอบ หรือไม่ชอบ 
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2.3.8.3 ลกัษณะทางการศึกษา เช่น พื้นความรู้ทัว่ไป ประสบการณ์เดิม ความถนดัในการ
เรียน วธีิการเรียนท่ีชอบ 

2.3.8.4 สถานะทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม และสังคม เช่น อาชีพ เช้ือชาติ ศาสนา ฐานะ 
และวฒันธรรม 

ฉะนั้นอาจกล่าวไดว้า่ ลกัษณะของผูเ้รียน นบัว่ามีความส าคญักบัการใชส่ื้อการสอนของ
ครู อาจารย ์และวิธีการเลือกใช้ส่ือการสอนซ่ึงจากความพร้อม หรือความแตกต่างของลกัษณะ
ผูเ้รียน เป็นแรงกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ครูต้องใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อการ
แกปั้ญหาในกระบวนการเรียนการสอน 

2.3.9 ปัจจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจ ประกอบดว้ย 
2.3.9.1 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

การได้รับการยอมรับ หมายถึง การท่ีครู ไดรั้บการยกย่องชมเชย การไดรั้บความไวว้างใจ 
การไดรั้บความเช่ือถือ และไดรั้บการสนบัสนุนในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา บุคคลภายนอก
และเพื่อนร่วมงาน 

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยอ์ย่างหน่ึงเพราะมนุษยทุ์ก
คนยอ่มตอ้งการ การยอมรับ การยกยอ่งนบัถือ บุคคลจะไดรั้บการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้นนั้น ปัจจยั
ท่ีส าคญัท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นยกยอ่ง นบัถือวา่ตนเองมีความส าคญันั้น ไดแ้ก่ 

ก) มีความตั้งใจ 
ข) มีท่าทีท่ีเป็นมิตร 
ค) มีความแนบเนียน และนุ่มนวล จะท าใหค้นเช่ือถือ 

ปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจ หรือเป็นปัจจยักระตุน้ให้คนท างาน ไดแ้ก่ ความรู้สึกสัมฤทธ์ิผล 
ความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ และการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ 

จะเห็นวา่ ในดา้นการท างานไม่วา่จะเป็นดา้นการสอน การผลิต หรือการใชส่ื้อการสอน หรือ
งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าเป็นคร้ังคราว หากไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้นแล้วผูป้ฏิบติังาน ย่อมมี
แรงจูงใจในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ดงันั้น การได้รับการยอมรับนับถือนั้น ก็เป็นปัจจยัท่ีจะส่งเสริมการใช้ส่ือการสอนของครู 
อาจารยด์ว้ยเช่นกนั 

2.3.9.2 ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน 
โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน หมายถึง การไดมี้โอกาสเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน การได้

มีโอกาสศึกษา รวมทั้งการเขา้รับการอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ 
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ความกา้วหนา้ในสายอาชีพเป็นกิจกรรมดา้นการบริหารงานบุคคล เพื่อช่วยให้บุคคล มีแผน
ส าหรับอาชีพของตนในอนาคต ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุถึงวตัถุประสงค์ และ
บุคลากรในหน่วยงานก็มีโอกาสท่ีจะมีผลส าเร็จดว้ยในการท่ีจะพฒันาตนเองให้สูงข้ึน และมีโอกาส
ท่ีจะกา้วหนา้ไดต้ลอดเวลา 

โอกาสกา้วหนา้ของครูผูส้อนไดแ้ก่ 
1) การเพิ่มพนูความรู้ และประสบการณ์ในอาชีพใหแ้ก่ครู ไดแ้ก่ การอบรมสัมมนาการศึกษา

ต่อ และดูงาน เป็นตน้ 
2) การไดรั้บเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน 
3) การไดรั้บเล่ือนเงินเดือนใหสู้งข้ึน 
ดงันั้น โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน ของครู อาจารย ์ก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญั ท่ีจะส่งผลถึงการ

ใชส่ื้อการสอน 
 2.3.9.3 ดา้นฐานะทางเศรษฐกิจของครู 

ฐานะทางเศรษฐกิจของครู หมายถึง ฐานะทางการเงิน ความพร้อมภายในครอบครัว สภาพ
รายไดค้รู 

จากภาวะทางเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบนั สภาพคล่องทางการเงิน หรือรายไดข้องแต่ละบุคคล
เป็นองค์ประกอบส าคญัในการด ารงชีวิต ซ่ึงเก่ียวพนัไปถึง สภาพการท างานของบุคคลดว้ยฐานะ
ทางการเงินของบุคคล เป็นส่วนท่ีส่งเสริมใหบุ้คคลประสบความส าเร็จในการท างาน เพราะเงินเป็น
ปัจจยัท่ีเอ้ือในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ใหลุ้ล่วง หรือส าเร็จลงได ้

ซ่ึงจากความส าคญัดงักล่าว ฐานะทางเศรษฐกิจของครู จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมให้ครูใช้
ส่ือการสอน เพราะถ้าครูมีความตระหนกั และตอ้งการท่ีจะน าส่ือการสอนมาใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงจะส่งผลไปถึงการยอมรับนับถือ 
โอกาสกา้วหนา้ในการท างานของครูแลว้ ครูยอ่มตอ้งใชค้วามพร้อมส่วนตวัของครูในการน าส่ือการ
สอนมาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน และเพื่อแกปั้ญหาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูดว้ย 

 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นอกจากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งแล้วยงัมีงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงขอยกตวัอย่างงานวิจยัท่ี
น่าสนใจ ดงัน้ี 

สนุ่น มีเพชร (2551) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การใชส่ื้อการสอนของอาจารยโ์รงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใช้ส่ือการสอนของ
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อาจารย ์2) ศึกษาความตอ้งการใชส่ื้อการสอนของอาจารย ์3) ศึกษาสภาพปัญหาการใชส่ื้อการสอน
ของอาจารย ์4) เปรียบเทียบสภาพการใชส่ื้อการสอนตามความตอ้งการ และสภาพปัญหาการใชส่ื้อ
การสอนของอาจารย์ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 123 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการใช้ความต้องการ และสภาพปัญหาการใช้ส่ือการสอน น า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ส่วนสถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ 
Independent t-test และการทดสอบ one-way ANOVA 

อรวรรณ สัมฤทธ์ิ (2550) การศึกษาวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้
ส่ือการสอนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนอาชีวศึกษา เขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ครูผูป้ฏิบติัหน้าท่ีสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษา จ านวน 286 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบตรวจรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ระดบัปัจจยัและการ
ใชส่ื้อการสอนผลการวจิยัพบวา่ 1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของครูอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั พบวา่ปัจจยัดา้นตวัครู และปัจจยัดา้นผูเ้รียนเป็นปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของครูอยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
ส่งเสริมจากโรงเรียน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ส่ือการสอนตามความคิดเห็นของครูอยู่ในระดบั
ปานกลาง 2) ระดบัการใช้ส่ือการสอนของครู มีสภาพการปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขั้นตอนพบวา่ สภาพการปฏิบติัทุกขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก 

สุเทพ โตสุวรรณ (2548) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการใช้ส่ือการสอนของครูโรงเรียนคงคา
ราม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
การใชส่ื้อการสอนของครู โรงเรียนคงคาราม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน 
3 ประเภท คือ ประเภทวสัดุ ประเภทอุปกรณ์ และประเภทเทคนิคและวิธีการ จ าแนกตามเพศ อาย ุ
ประสบการณ์ใน การสอนและประสบการณ์อบรมการใชส่ื้อการสอน ใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจจาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นครูโรงเรียนคงคาราม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จ  านวน 
78 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.98 สถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 
และ One-way ANOVA ผลการวิจยัพบวา่ 1) ครูผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงร้อยละ65.30 อายรุะหวา่ง 36 - 50 ปี ร้อยละ 57.10 มีประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไป 
ร้อยละ 63.30 และเคยเขา้รับการอบรมการใชส่ื้อการสอน 2 คร้ังข้ึนไป ร้อยละ 83.70 2) การใชส่ื้อ
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การสอนของครูโรงเรียนคงคาราม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในภาพรวม
พบวา่ ครูมีความคิดเห็นวา่ มีการใชส่ื้อการสอนอยใูนระดบั ปานกลาง  

สุวารี เทพการุณ (2543) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ส่ือการสอนของ
อาจารยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการ
สอนของอาจารยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในเร่ืองการใชส่ื้อการ
สอนของอาจารยส์ายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 
อาจารยผ์ูส้อนในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 271 คน ในคณะต่างๆ จ านวน 13 คณะ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชคื้อ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวเิคราะห์องคป์ระกอบดว้ย Factor Analysis 

นิภาพร ปาระแกว้ (2542) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมการ
ใชส่ื้อการสอนของครู โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมการใชส่ื้อการสอนของครู ใน 3 ปัจจยัคือ 1) ปัจจยั
เก่ียวกบัส่ือการสอน 2) ปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 3) ปัจจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
จงัหวดัขอนแก่น  ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จ านวน 346 คน จากประชากรจ านวน 3,461 
คน ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัเก่ียวกบัส่ือการสอน เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมการใช้ส่ือการสอนของครู 
ในระดบัมาก ปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมการใชส่ื้อการสอน
ของครู ในระดบัปานกลาง และปัจจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมการใช้ส่ือสอนของครู 
ในระดบัปานกลาง 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของครูศูนยก์ารศึกษานอก

โรงเรียนจงัหวดันนทบุรีคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือในการวจิยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1..ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ครูผูส้อนศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดันนทบุรี มี

ทั้งหมด 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบางบวัทอง อ าเภอไทรนอ้ย อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบาง
กรวย อ าเภอบางใหญ่ มีครูผูส้อนจ านวน 153 คน  

3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูส้อนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั

นนทบุรี  จ านวน  111  คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางทาโร่ ยามาเน่(Taro 
Yamane) ดงัน้ี 

สูตร   n = 
(e)2N1

N


 

เม่ือ   N หมายถึง จ านวนหน่วยทั้งหมด หรือขนาดของประชากรทั้งหมด 
    n หมายถึง จ านวนตวัอยา่ง หรือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
    e หมายถึง ความคาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง 
 

แทนสูตร   n = 
(0.05)21531

153


 

       = 111 
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ตารางที ่3-1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ล าดบัท่ี ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ประชากร(N) กลุ่มตวัอยา่ง(n) 

1 อ าเภอเมืองนนทบุรี 33 24 

2 อ าเภอไทรนอ้ย 19 14 

3 อ าเภอบางกรวย 19 14 

4 อ าเภอบางบวัทอง 22 16 

5 อ าเภอบางใหญ่ 29 21 

6 อ าเภอปากเกร็ด 31 22 

รวมทั้งส้ิน 153 111 

 
3.2..เคร่ืองมือในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความ

คิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรีโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1..ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการสอน ภาระงานสอนต่อสัปดาห์ และภาระอ่ืนๆ นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์
เป็นตน้ โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิด แบบค าถามมีรายการใหเ้ลือก (multiple choice questions) .. 

ตอนท่ี 2 ใชส้อบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน ซ่ึงใหพ้ิจารณาส่ือการสอนต่างๆ วา่ท่าน
ไดน้ าส่ือการสอนแบบใดไปใชใ้นการสอนบา้ง 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดบั โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

5 คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง มาก 
3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง นอ้ย 
1 คะแนน หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
0 คะแนน หมายถึง ไม่เคยใชเ้ลย 
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ตอนท่ี 3..ใชส้อบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของครู 
เป็นค าถามเก่ียวกบัสาเหตุในการใชส่ื้อการสอนวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอน ซ่ึงได้
แบ่งกลุ่มแบบสอบถามออกเป็น 2 ปัจจยั ดงัน้ี 

3.2.3.1..ปัจจยัดา้นตวัครู 
ก) เจตคติต่อการใชส่ื้อการสอน 
ข) ความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน 
ค) แรงจูงใจจากการไดรั้บการยอมรับ 
ง) แรงจูงใจจากโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน 

3.2.3.2..ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 
ก) ดา้นงบประมาณสนบัสนุน 
ข) ดา้นการบริการส่ือการสอน 
ค) ดา้นสภาพการท างาน 

ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีรายละเอียด ดงัน้ี 
5  คะแนน     หมายถึง  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนมากท่ีสุด 
4  คะแนน     หมายถึง  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนมาก 
3  คะแนน     หมายถึง  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนปานกลาง 
2  คะแนน     หมายถึง  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนนอ้ย 
1  คะแนน     หมายถึง  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนนอ้ยท่ีสุด 

 
3.3..การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้สร้างเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงมี
ขั้นตอนและรายละเอียดในการสร้างดงัต่อไปน้ี 

3.3.1  ศึกษาหลกัการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจยั และก าหนดกรอบแนวความคิดในการ
วจิยั โดยไดรั้บค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

3.3.2  ศึกษาคน้ควา้จากต าราเอกสาร บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางน ามา
สร้างขอ้ค าถาม (item) ของแบบสอบถาม 

3.3.3  ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์
ของการวจิยั 

3.3.4  ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง 
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3.3.5  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาพิจารณาขั้นตน้ก่อนส่งไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อรวมรวบข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จากนั้นจึงน า 
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษา (Wording) และความ
ชดัเจน (Clarity) ของค าถาม พิจารณาเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนน า ไปทดลองใช ้

3.3.6  น าแบบสอบถามดงักล่าวท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบัครูท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง เพื่อหาขอ้บกพร่อง แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง  

 
3.4..การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.4.1..ท าหนงัสือถึงผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี เพื่อขอความร่วมมือ

ในการจดัเก็บขอ้มูล 

3.4.2..ผูว้ิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการน าแบบสอบถามไปแจกให้เฉพาะผูท่ี้

ก าหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่งไวใ้นเบ้ืองตน้เท่านั้น ตามศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อ

ท าการเก็บขอ้มูล แลว้นดัเวลาในการรับแบบสอบถามคืนตามวนัเวลาท่ีก าหนด 

3.4.3..การรับแบบสอบถามโดยการรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีไดก้  าหนดไว ้

3.4.4..น าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าไป

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อไป 

 

3.5..การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ทั้งหมด ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

t-test และ ANOVA โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.5.1..การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ์ในการสอน ภาระงานสอนต่อสัปดาห์ และภาระอ่ืนๆนอกจากงานสอนต่อสัปดาห์ 

โดยวธีิทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

 3.5.2..การวเิคราะห์ขอ้มูลการใชส่ื้อการสอน เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นในการ
ใชส่ื้อการสอนท่ีไดน้ าไปใชใ้นการสอนของครูผูส้อน ใหเ้ลือกค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
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ค่า (Rating Scale) ตามระดบัการใช้ส่ือ หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 โดยใชเ้กณฑใ์นการวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 4.18 – 5.00       ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์     ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.35 – 4.17       ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์     ระดบัความคิดเห็นมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.34       ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์    ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.68– 2.50       ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์    ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 0.84 – 1.67       ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์    ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 0.83       ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์    ระดบัความคิดเห็นไม่เคยใชเ้ลย 

3.5.3..การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับของปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ส่ือการสอนตามความ
คิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นตวัครู ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริม
จากโรงเรียน โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 โดยใช้
เกณฑใ์นการวเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00   ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49   ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ระดบัความคิดเห็นมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49   ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49   ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49   ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

3.5.4..แสดงการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสูงสุด กบัการใช้ส่ือการสอนของครูทั้งหมด 22 ส่ือการสอน สถิติในการวิเคราะห์
ส าหรับขอ้มูลทัว่ไปดา้น เพศ ใชก้ารวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ย t-test ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ขอ้ 2 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – way Analysis of Variance) 
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บทที ่4 
ผลของการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์และการน าเสนอผลของการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ส่ือการสอนตาม
ความคิดเห็นของครูศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดันนทบุรี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์และ
เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตารางและภาพประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งหัวขอ้ในการ
น าเสนอดงัต่อไปน้ี 

4.1  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
4.2  การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 สัญญลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและการแปลความหมายท่ีใช้ในงานวิจยั
ประกอบดว้ย 

X   แทน  ค่าเฉล่ีย 
S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
P  แทน  ความน่าจะเป็นของความคลาดเคล่ือน 
F  แทน  ค่าแจกแจงแบบเอฟ 
t  แทน  ค่าแจกแจงแบบที 
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4.2  การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ส่ือการสอนตามความคิดเห็น
ของครูศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดันนทบุรี แบ่งเป็น 4  ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา
สูงสุด ประสบการณ์ในการสอน ภาระงานสอนต่อสัปดาห์ และภาระอ่ืนๆ นอกจากงานสอนต่อ
สัปดาห์มาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ(Percentage) 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการใชส่ื้อการสอน เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นใน
การใช้ส่ือการสอนท่ีได้น าไปใช้ในการสอนของครูผูส้อน ให้เลือกค าตอบเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามระดบัการใชส่ื้อ หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความ
คิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นตวัครู ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริม
จากโรงเรียน โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน            

ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสูงสุด กบัการใช้ส่ือการสอนของครูทั้งหมด 22 ส่ือการสอน สถิติในการวิเคราะห์
ส าหรับขอ้มูลทัว่ไปดา้น เพศ ใชก้ารวเิคราห์ความแตกต่างดว้ย t-test ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้ 
2 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way Analysis of Variance) 
 

4.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการสอน ภาระงานสอนต่อสัปดาห์ และภาระอ่ืนๆ นอกจากงาน
สอนต่อสัปดาห์ 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นเพศ ปรากฎผลดงัตารางท่ี 4-1 และ
ภาพท่ี 4-1 
 
ตารางที ่4-1  จ านวนและค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปดา้นเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 28 25.2 
หญิง 83 74.8 

รวม 111 100.00 
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ภาพที ่4-1 แสดงค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ  
 

จากตารางท่ี 4-1 และภาพท่ี 4-1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 
74.8 รองลงมาเป็นเพศชายร้อยละ 25.2 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอายุ และการจดักลุ่มช่วงอายุ
ของผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 6 ช่วง  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-2 และภาพท่ี 4-2 
 

ตารางที ่4-2 จ านวนและค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปดา้นช่วงอาย ุ
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 30 ปี 25 22.5 
30-35 ปี 21 18.9 
36-40 ปี 22 19.8 
41-45 ปี 24 21.6 
46-50 ปี 12 10.8 
มากกวา่ 50 ปี 7 6.3 

รวม 111 100.00 
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ภาพที ่4-2 แสดงค่าร้อยละของสถานขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอายุ 
  
 จากตารางท่ี 4-2 และภาพท่ี 4-2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 22.5 รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.6 อายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.8 
อายุ 30-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.9 อายุ 46-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.8 และอายุมากกวา่ 50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 6.3 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามในด้านระดับการศึกษาสูงสุด 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-3 และภาพท่ี 4-3  
 
ตารางที ่4-3 จ านวนและค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4 3.6 
ปริญญาตรี 100 90.1 
ปริญญาโท 7 6.3 
สูงกวา่ปริญญาโท 0 0 

รวม 111 100.00 
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ภาพที ่4-3  แสดงค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปในดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

 จากตารางท่ี 4-3 และภาพท่ี 4-3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีระดบัการศึกษา
สูงสุด ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90.1 รองลงมาไดแ้ก่ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 6.3 และ
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.6 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามด้านประสบการณ์ในการสอน 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-4 และภาพท่ี 4-4 
 
ตารางที ่4-4 จ านวนและค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปดา้นประสบการณ์ในการสอน 

ประสบการณ์ในการสอน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10 ปี 76 68.5 
ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 35 31.5 

รวม 111 100.00 
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ภาพที ่4-4  แสดงค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปดา้นประสบการณ์ในการสอน 
 

 จากตารางท่ี 4-4 และภาพท่ี 4-4 พบว่าในกลุ่มของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมี
ประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 68.5 และมีประสบการณ์ในการสอนท่ี
ต ่ากวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นภาระงานสอนต่อสัปดาห์ปรากฎ
ผลดงัตารางท่ี 4-5 และภาพท่ี 4-5 
 
ตารางที่ 4-5 จ านวนและค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นภาระงานสอน
ต่อสัปดาห์ 

ภาระงานสอนต่อสัปดาห์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง 13 11.7 
5-10 ชัว่โมง 73 65.8 
11-15 ชัว่โมง 17 15.3 
16-20 ชัว่โมง 3 2.7 
มากกวา่ 20 ชัว่โมง 5 4.5 

รวม 111 100.00 
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ภาพที ่4-5  ค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นภาระงานสอนต่อสัปดาห์ 
 

 จากตารางท่ี 4-5 และภาพท่ี 4-5  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภาระงานสอนต่อ
สัปดาห์ในระหวา่ง 5-10 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมาไดแ้ก่ช่วงระหวา่ง 11-15 ชัว่โมง คิด
เป็นร้อยละ 15.3 ภาระงานสอนต่อสัปดาห์นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 11.7  ภาระงานสอนต่อ
สัปดาห์มากกวา่ 20 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 4.5 และภาระงานสอนต่อสัปดาห์ระหวา่ง 16-20 ชัว่โมง 
คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นภาระอ่ืนๆ นอกจากงานสอนต่อ
สัปดาห์ปรากฎผลดงัตารางท่ี 4-6 และภาพท่ี 4-6 
 
ตารางที ่4-6 จ านวนและค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปดา้นภาระอ่ืนๆ นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์ 

ภาระอืน่ๆ นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง 14 12.6 
5-10 ชัว่โมง 41 36.9 
11-15 ชัว่โมง 6 5.4 
16-20 ชัว่โมง 6 5.4 
มากกวา่ 20 ชัว่โมง 44 39.6 

รวม 111 100.00 
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ภาพที ่4 -6  ค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นภาระอ่ืนๆ  
นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์ 

 
 จากตารางท่ี 4-6 และภาพท่ี 4-6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภาระอ่ืนๆ นอกจาก
งานสอนต่อสัปดาห์มากกว่า 20 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 39.6 รองลงมาไดแ้ก่ 5-10 ชัว่โมง คิดเป็น
ร้อยละ 36.9 นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 12.6 ภาระอ่ืนๆ นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์เท่ากบั 
16-20 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 5.4 และ 11-15 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 5.4 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน ในขั้นตอนน้ีจะวิเคราะห์ส่ือการ
สอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู ซ่ึงประกอบดว้ยแผน่โปร่งแสง เคร่ืองฉาย และอุปกรณ์ประกอบ 
การน าเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Power point) หรืออ่ืน ๆ โดยอาศยัเคร่ืองฉาย(Video 
Projector) ภาพยนตร์ วีดิทศัน์ อินเทอร์เน็ต การประชุมทางไกล(Videoteleconference)บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ชุดการสอน ของจ าลอง หรือหุ่นจ าลอง ภาพถ่าย ภาพโปสเตอร์ แผ่น
พลิก แผ่นภาพ ไวน์บอร์ด(White Board) คู่มือ เอกสาร หรือ Sheet ประกอบการสอน การใช้
ห้องปฏิบติัการเพื่อการทดลอง การใช้ห้องปฏิบติัการทางภาษา การให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง การใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต การใช้เทคนิคการสอนโดยการจดันิทรรศการ การใช้
เทคนิคการสอนโดยบรรยาย อภิปราย การใช้เทคนิคการสอนแบบอ่ืน ๆ เช่น กรณีศึกษา บทบาท 
เกม เป็นตน้ 
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  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู ปรากฏผลดงัตาราง
ท่ี 4-7 
 

ตารางที ่4-7 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู 
ส่ือการสอนท าน าไปใช้ในการสอนของครู X  S.D. แปลค่า 

แผน่โปร่งแสง เคร่ืองฉาย และอุปกรณ์ประกอบ 2.43 1.51 นอ้ย 
การน าเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Power point) 
หรืออ่ืน ๆ โดยอาศยัเคร่ืองฉาย(Video Projector) 

3.01 1.40 ปานกลาง 

ภาพยนตร์ 2.77 1.41 ปานกลาง 
วดิีทศัน์ 3.07 1.39 ปานกลาง 
อินเทอร์เน็ต 3.34 1.28 ปานกลาง 
การประชุมทางไกล (Videoteleconference) 2.48 1.41 นอ้ย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 2.81 1.32 ปานกลาง 
ชุดการสอน 3.23 1.13 ปานกลาง 
ของจ าลอง หรือหุ่นจ าลอง 3.11 1.25 ปานกลาง 
ภาพถ่าย 3.23 1.05 ปานกลาง 
ภาพโปสเตอร์ 3.32 0.96 ปานกลาง 
แผน่พลิก 2.97 1.22 ปานกลาง 
แผน่ภาพ 3.21 1.13 ปานกลาง 
ไวน์บอร์ด(White Board) 3.70 1.03 มาก 
คู่มือ เอกสาร หรือ Sheet ประกอบการสอน 3.90 1.08 มาก 
การใชห้อ้งปฏิบติัการเพื่อการทดลอง 2.53 1.59 ปานกลาง 
การใชห้อ้งปฏิบติัการทางภาษา 2.51 1.57 ปานกลาง 
การใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 3.90 1.16 มาก 
การใชเ้ทคนิคการสอนแบบสาธิต 3.43 1.02 มาก 
การใชเ้ทคนิคการสอนโดยการจดันิทรรศการ 3.30 1.01 ปานกลาง 
การใชเ้ทคนิคการสอนโดยบรรยาย อภิปราย 3.77 0.98 มาก 
การใชเ้ทคนิคการสอนแบบอ่ืน ๆ เช่น กรณีศึกษา บทบาท 
เกมส์ เป็นตน้ 

3.63 0.90 มาก 

รวม 3.17 1.22 ปานกลาง 
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  จากตารางท่ี 4-7 พบว่า ส่ือการสอนท่ีน าไปใช้ในการสอนของครู ศูนยก์ารศึกษานอก
โรงเรียน จงัหวดันนทบุรี สามารถเรียงล าดบัค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่ือการ
สอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู สามารถเรียงล าดบัจากค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดลงมา ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากคือ คู่มือ เอกสาร หรือ Sheet ประกอบการสอน การให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
การใชเ้ทคนิคการสอนโดยบรรยาย อภิปราย ไวน์บอร์ด(White Board) การใชเ้ทคนิคการสอนแบบ
อ่ืน ๆ เช่น กรณีศึกษา บทบาท เกมส์ การใชเ้ทคนิคการสอนแบบสาธิต ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปาน
กลาง คือ อินเทอร์เน็ต ภาพโปสเตอร์ การใช้เทคนิคการสอนโดยการจดันิทรรศการ ชุดการสอน 
ภาพถ่าย แผ่นภาพ ของจ าลอง หรือหุ่นจ าลอง วีดิทศัน์ การน าเสนอโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Power point) หรืออ่ืน ๆ โดยอาศยัเคร่ืองฉาย(Video Projector)  แผ่นพลิก บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI)  ภาพยนตร์ การใช้ห้องปฏิบติัการเพื่อการทดลอง การใชห้้องปฏิบติัการทางภาษา 
ส่วนค่าเฉลี่ยที่อยู่ระดับน้อย คือ การประชุมทางไกล (Videoteleconference) แผน่โปร่งแสง เคร่ือง
ฉาย และอุปกรณ์ประกอบ 

 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความ
คิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นตวัครู ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริม
จากโรงเรียน โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

1...ปัจจยัดา้นตวัครู 
1.1 เจตคติต่อการใชส่ื้อการสอน 
1.2 ความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน 
1.3 แรงจูงใจจากการไดรั้บการยอมรับ 
1.4 แรงจูงใจจากโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน 

2...ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 
 2.1 ดา้นงบประมาณสนบัสนุน 
 2.2 ดา้นการบริการส่ือการสอน 
 2.3 ดา้นสภาพการท างาน 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นตวัครู เก่ียวกบัเจตคติต่อการใชส่ื้อการสอน ปรากฏผลดงั
ตารางท่ี 4-8 
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ตารางที ่4-8 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นตวัครู เก่ียวกบัเจตคติต่อการใชส่ื้อการ
สอน 

ปัจจัยด้านตัวครูเกีย่วกบัเจตคติต่อการใช้ส่ือการสอน X  S.D. แปลค่า 

ส่ือการสอนท าให้นกัเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้เป็น
รูปธรรม 

3.09 0.63 ปานกลาง 

ส่ือการสอน เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการจดัการเรียนการสอน 3.24 0.68 ปานกลาง 
ส่ือการสอนช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนดีข้ึน 3.23 0.73 ปานกลาง 
ขา้พเจา้รู้สึกต่ืนเตน้ท่ีจะสอนโดยใชส่ื้อการสอน 2.93 0.75 ปานกลาง 
ส่ือการสอนสามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนไดรู้้จกัคิด 
วเิคราะห์ วิจารณ์และสนใจศึกษาคน้ควา้ยิง่ข้ึน 

3.14 0.64 ปานกลาง 

ขา้พเจา้รู้สึกพอใจผลท่ีเกิดจากการใชส่ื้อการสอน 3.08 0.63 ปานกลาง 
ส่ือการสอนช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ท า
ใหน้กัเรียนสนใจเรียนมากข้ึน 

3.15 0.64 ปานกลาง 

ถา้ใหเ้ลือกขา้พเจา้จะใชส่ื้อการสอนมากกวา่การอธิบาย 3.10 0.67 ปานกลาง 
ส่ือการสอนนั้นท าใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ และฝึกหดั
ดว้ยตนเอง 

3.23 0.66 ปานกลาง 

ส่ือการสอนช่วยใหส้ามารถเรียนรู้ไดม้ากในเวลาอนัสั้น 3.14 0.64 ปานกลาง 
รวม 3.13 0.67 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4-8 พบว่า ปัจจยัด้านตวัครู เก่ียวกบัเจตคติต่อการใช้ส่ือการสอน สามารถ
เรียงล าดบัค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.13 อยูใ่นระดบัปานกลาง เจตคติต่อการใชส่ื้อการสอน
สามารถเรียงล าดบัจากค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดลงมา ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือส่ือการสอน
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการจดัการเรียนการสอน ส่ือการสอนช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนดีข้ึน ส่ือการ
สอนนั้นท าใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ และฝึกหดัดว้ยตนเอง ส่ือการสอนช่วยสร้างบรรยากาศในการ
เรียนการสอน ท าให้นกัเรียนสนใจเรียนมากข้ึน ส่ือการสอนสามารถกระตุน้ให้นกัเรียนไดรู้้จกัคิด 
วเิคราะห์ วจิารณ์และสนใจศึกษาคน้ควา้ยิ่งข้ึน ส่ือการสอนช่วยให้สามารถเรียนรู้ไดม้ากในเวลาอนั
สั้ น ถ้าให้เลือกข้าพเจ้าจะใช้ส่ือการสอนมากกว่าการอธิบาย ส่ือการสอนท าให้นักเรียนมี
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ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นรูปธรรม ขา้พเจา้รู้สึกพอใจผลท่ีเกิดจากการใชส่ื้อการสอน ขา้พเจา้รู้สึก
ต่ืนเตน้ท่ีจะสอนโดยใชส่ื้อการสอน 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นตวัครู เก่ียวกบัความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-9 
 
ตารางที่ 4-9 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นตวัครู เก่ียวกบัความรู้ และทกัษะ
เก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน 

ปัจจัยด้านตัวครูเกีย่วกบั 
ความรู้ และทกัษะเกีย่วกบัการใช้ส่ือการสอน 

X  S.D. แปลค่า 

มีความรู้เก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน 3.01 0.71 ปานกลาง 
มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนการใชส่ื้อการ
สอน 

2.93 0.57 ปานกลาง 

มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการใชส่ื้อการสอนชนิดต่าง ๆ 2.96 0.59 ปานกลาง 
มีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะและประโยชน์ของส่ือชนิดต่างๆ  3.02 0.60 ปานกลาง 
มีความสามารถในการเลือกส่ือการสอนใหเ้หมาะสมกบั
ระดบัวยัและความสามารถของผูเ้รียนแต่ละบุคคล 

3.05 0.58 ปานกลาง 

รวม 2.99 0.61 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4-8 พบวา่ ปัจจยัดา้นตวัครู เก่ียวกบัความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน
สามารถเรียงล าดบัค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 2.99 อยู่ในระดบัปานกลาง ความรู้ และทกัษะ
เก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน สามารถเรียงล าดบัจากค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดลงมา ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ มีความสามารถในการเลือกส่ือการสอนให้เหมาะสมกบัระดบั วยัและความสามารถ
ของผูเ้รียนแต่ละบุคคล มีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะและประโยชน์ของส่ือชนิดต่างๆ  มีความรู้เก่ียวกบั
การใช้ส่ือการสอน มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการใช้ส่ือการสอนชนิดต่าง ๆ มีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการวางแผนการใชส่ื้อการสอน 
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นตวัครู เก่ียวกบัความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัแรงจูงใจจากการ
ไดรั้บการยอมรับปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-10 
 
ตารางที่ 4-10 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นตวัครู เก่ียวกบัแรงจูงใจจากการ
ไดรั้บการยอมรับ 

ปัจจัยด้านตัวครูเกีย่วกบั 
แรงจูงใจจากการได้รับการยอมรับ 

X  S.D. แปลค่า 

การไดรั้บค าชมเชยเสมอเม่ือมีการใชส่ื้อประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2.91 0.51 ปานกลาง 

ส่ือการสอนท่ีใชไ้ดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 2.93 0.61 ปานกลาง 
เพื่อนร่วมงานมาขอค าแนะน าเก่ียวกบัเทคนิคการสอนและ
การใชส่ื้อการสอน 

2.86 0.62 ปานกลาง 

โรงเรียนยอมรับหลกั และการใชส่ื้อการสอนของท่านเพื่อ
เป็นแบบอยา่งแก่เพื่อนร่วมงาน 

2.84 0.76 ปานกลาง 

การไดรั้บเชิญเป็นวทิยากรในการใหค้วามรู้เก่ียวกบัเทคนิค
การสอนและการใชส่ื้อการสอน 

2.73 0.70 ปานกลาง 

ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารยกยอ่งชมเชยวา่เป็นบุคคลตวัอยา่ง
ดา้นการใชส่ื้อการสอน 

2.74 0.75 ปานกลาง 

รวม 2.83 0.66 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4-10 พบวา่ ปัจจยัดา้นตวัครู เก่ียวกบัแรงจูงใจจากการไดรั้บการยอมรับ สามารถ
เรียงล าดบัค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 2.83 อยู่ในระดบัปานกลาง แรงจูงใจจากการไดรั้บการ
ยอมรับสามารถเรียงล าดบัจากค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดลงมา ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ส่ือ
การสอนท่ีใชไ้ดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน การไดรั้บค าชมเชยเสมอเม่ือมีการใชส่ื้อประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนร่วมงานมาขอค าแนะน าเก่ียวกบัเทคนิคการสอนและการใชส่ื้อการ
สอน โรงเรียนยอมรับหลกั และการใช้ส่ือการสอนของท่านเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาให้การยกยอ่งชมเชยวา่เป็นบุคคลตวัอยา่งดา้นการใชส่ื้อการสอน และการไดรั้บเชิญ
เป็นวทิยากรในการใหค้วามรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอนและการใชส่ื้อการสอน  
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นตวัครู เก่ียวกบัแรงจูงใจจากโอกาสกา้วหน้าในการท างาน
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-11 
 
ตารางที่ 4-11 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นตวัครู เก่ียวกบัแรงจูงใจจากโอกาส
กา้วหนา้ในการท างาน 

ปัจจัยด้านตัวครูเกีย่วกบั 
แรงจูงใจจากโอกาสก้าวหน้าในการท างาน 

X  S.D. แปลค่า 

ไดรั้บการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อในระดบัสูงข้ึน 2.88 0.68 ปานกลาง 
ไดรั้บโอกาสไปฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพิ่มพนูความรู้
ดา้นส่ือการสอน 

2.93 0.76 ปานกลาง 
 

ไดรั้บโอกาสไปอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิต และ
การใชส่ื้อการสอนมากข้ึน 

2.86 0.72 ปานกลาง 

สามารถน าใบประกาศเกียรติคุณ หรือวฒิุบตัรการสอน
ดีเด่นไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบได ้

2.86 0.67 ปานกลาง 

มีโอกาสไดรั้บการสนบัสนุนเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน 

4.68 19.87 มากท่ีสุด 

รวม 3.24 4.54 ปานกลาง 
  
 จากตารางท่ี 4-11 พบวา่ ปัจจยัดา้นตวัครู เก่ียวกบัแรงจูงใจจากโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน
สามารถเรียงล าดบัค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 3.24 อยูใ่นระดบัปานกลาง แรงจูงใจจากโอกาส
กา้วหนา้ในการท างานสามารถเรียงล าดบัจากค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดลงมา ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คือ มีโอกาสไดรั้บการสนบัสนุนเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัปาน
กลาง คือ ได้รับโอกาสไปฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ด้านส่ือการสอน ได้รับการ
สนบัสนุนใหศึ้กษาต่อในระดบัสูงข้ึน ไดรั้บโอกาสไปอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิต และการ
ใชส่ื้อการสอนมากข้ึน สามารถน าใบประกาศเกียรติคุณ หรือวฒิุบตัรการสอนดีเด่นไปประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบได ้
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ด้านงบประมาณ
สนบัสนุน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-12 
 
ตารางที่ 4-12 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 
ดา้นงบประมาณสนบัสนุน 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน  
ด้านงบประมาณสนับสนุน X  S.D. แปลค่า 

โรงเรียนจดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัหาส่ือการเรียนการ
สอนอยา่งเพียงพอ  

2.79 0.68 ปานกลาง 

โรงเรียนมีการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อการใชส่ื้อการ
สอนของครูอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง 

2.74 0.72 ปานกลาง 

โรงเรียนมีการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการสอน และ
เพื่อการผลิตส่ือประกอบการสอนอยา่งเพียงพอ 

2.67 0.73 ปานกลาง 

โรงเรียนใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณดา้นการจดัประกวด
ส่ือการสอน ภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

2.82 1.96 ปานกลาง 

โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณส าหรับการผลิตส่ือการ
สอนของแผนกวชิาต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ 

2.65 0.75 ปานกลาง 

โรงเรียนมีการจดัหา จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาท่ีสอนของครู 

2.72 0.69 ปานกลาง 

รวม 2.73 0.92 ปานกลาง 
  
 จากตารางท่ี 4-12 พบว่า ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ดา้นงบประมาณ
สนับสนุน สามารถเรียงล าดับค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 2.73 อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึง
สามารถเรียงล าดบัจากค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดลงมา ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ โรงเรียนให้
การสนบัสนุนงบประมาณดา้นการจดัประกวดส่ือการสอน ภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง โรงเรียน
จดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัหาส่ือการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ โรงเรียนมีการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการใช้ส่ือการสอนของครูอาจารยอ์ย่างต่อเน่ือง โรงเรียนมีการจดัหา จดัซ้ือ วสัดุ 
อุปกรณ์ ส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาท่ีสอนของครู โรงเรียนมีการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์
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ประกอบการสอน และเพื่อการผลิตส่ือประกอบการสอนอย่างเพียงพอ โรงเรียนมีการจดัสรร
งบประมาณส าหรับการผลิตส่ือการสอนของแผนกวชิาต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ดา้นการบริการส่ือการ
สอน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-13 
 
ตารางที่ 4-13 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 
ดา้นการบริการส่ือการสอน 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน  
ด้านการบริการส่ือการสอน X  S.D. แปลค่า 

โรงเรียนมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรงในการใหบ้ริการ
ดา้นส่ือการสอน 

2.63 0.69 ปานกลาง 

โรงเรียนมีส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีทนัสมยั 2.77 0.79 ปานกลาง 
บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความสามารถในการใชส่ื้อ
การสอน 

2.80 0.67 ปานกลาง 

มีการใหค้  าปรึกษา แนะน าและใหก้ารช่วยเหลือดา้นการใช้
ส่ือการสอน 

2.77 0.70 ปานกลาง 

รวม 2.63 0.69 ปานกลาง 
  
 

 จากตารางท่ี 4-13 พบว่า ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ดา้นการบริการส่ือ
การสอน สามารถเรียงล าดบัค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 2.63 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถ
เรียงล าดับจากค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดลงมา ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ  บุคลากรของ
หน่วยงานมีความรู้ความสามารถในการใชส่ื้อการสอน โรงเรียนมีส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีทนัสมยั  มีการ
ให้ค  าปรึกษา แนะน าและให้การช่วยเหลือด้านการใช้ส่ือการสอน และโรงเรียนมีหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบโดยตรงในการใหบ้ริการดา้นส่ือการสอน 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ดา้นการบริการส่ือการ
สอน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-14 
 
ตารางที่ 4-14 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 
ดา้นสภาพการท างาน 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน  
ด้านสภาพการท างาน X  S.D. แปลค่า 

โรงเรียนมีหอ้งเรียนและห้องปฏิบติังานเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

2.65 0.64 ปานกลาง 

โรงเรียนมีหอ้งเรียนและห้องปฏิบติังานท่ีพร้อมส าหรับ
การใชง้านไดต้ลอดเวลา 

2.64 0.70 ปานกลาง 

โรงเรียนมีสภาพห้องเรียนและหอ้งปฏิบติังานท่ีเหมาะสม
ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น มีแสงสวา่ง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ปราศจากเสียงรบกวน 
เป็นตน้ 

2.86 0.82 ปานกลาง 

รวม 2.71 0.72 ปานกลาง 
  
 

 จากตารางท่ี 4-14 พบว่า ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ดา้นดา้นสภาพการ
ท างาน สามารถเรียงล าดบัค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 2.71 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถ
เรียงล าดบัจากค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดลงมา ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ โรงเรียนมีสภาพ
ห้องเรียนและห้องปฏิบติังานท่ีเหมาะสมต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น มีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากเสียงรบกวน เป็นตน้  โรงเรียนมีห้องเรียนและห้อง
ปฏิบติังานเพียงพอต่อการเรียนการสอน โรงเรียนมีหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติังานท่ีพร้อมส าหรับการ
ใชง้านไดต้ลอดเวลา 
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สรุปผลขอ้มูลของปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษา
นอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี ทั้ง 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านตวัครู และปัจจยัด้านการได้รับการ
สนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ปรากฏดงัตารางท่ี 4-15 

 
ตารางที่ 4-15 สรุปค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการ

สอนตามความคิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี ทั้ง 2 ปัจจยั คือ ปัจจยั
ดา้นตวัครู และปัจจยัดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 

ปัจจัยด้านตัวครู 
 

X  S.D. แปลค่า 

ปัจจยัดา้นตวัครู 3.05 1.62 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 2.69 0.78 ปานกลาง 

รวม 2.87 1.2 ปานกลาง 

 
 

จากตารางท่ี 4-15 พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ส่ือการสอนตามความ
คิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี สามารถเรียงล าดบัค่าคะแนนเฉล่ียโดย
ภาพรวมเท่ากบั 2.87 อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาปัจจยัเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัดา้นตวัครู 
และปัจจยัดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอน
อยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 

ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใช้ในการสอนของครู 
ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใช้ในการสอนของครู จ าแนกตาม
ขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นเพศ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-16 
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ตารางที่ 4-16 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใช้ในการสอนของครู 
จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นเพศ 
ส่ือการสอนทีน่ าไปใช้ในการสอนของครู เพศชาย เพศหญงิ t P 

X  S.D. X  S.D. 

แผน่โปร่งแสง เคร่ืองฉาย และอุปกรณ์
ประกอบ 

2.64 1.50 2.36 1.51 0.854 0.395 

การน าเสนอโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Power point) หรืออ่ืน ๆ โดยอาศยัเคร่ือง
ฉาย(Video Projector) 

3.43 1.14 2.87 1.46 1.848 0.067 

ภาพยนตร์ 2.96 0.84 2.71 1.56 1.087 0.280 
วดิีทศัน์ 3.36 0.91 2.98 1.51 1.597 0.114 
อินเทอร์เน็ต 3.46 1.00 3.30 1.36 0.583 0.561 
Videoteleconference (การประชุมทางไกล) 2.43 1.14 2.49 1.49 -0.242 0.809 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 2.82 0.94 2.81 1.44 0.060 0.953 
ชุดการสอน 3.18 0.55 3.25 1.27 -0.429 0.669 
ของจ าลอง หรือหุ่นจ าลอง 3.07 0.86 3.12 1.36 -0.223 0.824 
ภาพถ่าย 3.25 0.75 3.23 1.14 0.091 0.927 
ภาพโปสเตอร์ 3.46 0.64 3.28 1.05 0.887 0.377 
แผน่พลิก 2.93 0.94 2.99 1.30 -0.260 0.795 
แผน่ภาพ 3.00 0.72 3.28 1.23 -1.444 0.153 
White Board 3.75 0.84 3.69 1.09 0.279 0.781 
คู่มือ เอกสาร หรือ Sheet ประกอบการสอน 4.11 0.63 3.83 1.19 1.564 0.121 
การใชห้อ้งปฏิบติัการเพื่อการทดลอง 2.54 1.40 2.53 1.66 0.016 0.987 
การใชห้อ้งปฏิบติัการทางภาษา 2.43 1.35 2.54 1.65 -0.329 0.743 
การใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 4.04 1.07 3.86 1.19 0.710 0.479 
การใชเ้ทคนิคการสอนแบบสาธิต 3.50 0.84 3.41 1.08 0.402 0.688 
การใชเ้ทคนิคการสอนโดยการจดั
นิทรรศการ 

3.18 0.77 3.34 1.07 -0.846 0.401 
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ตารางที่ 4-16(ต่อ) ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใช้ในการสอนของครู 
จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นเพศ 

 
ส่ือการสอนทีน่ าไปใช้ในการสอนของครู 

 
เพศชาย 

 
เพศหญงิ 

 
t 

 
P 

X  S.D. X  S.D. 

การใชเ้ทคนิคการสอนโดยบรรยาย 
อภิปราย 

4.00 0.54 3.70 1.08 1.920 0.058 

การใช้เทคนิคการสอนแบบอ่ืน ๆเช่น 
กรณีศึกษา บทบาท เกมส์ เป็นตน้ 

3.89 0.74 3.54 0.94 1.793 0.076 

ส่ือการสอนทีน่ าไปใช้ในการสอนของครูใน
ภาพรวม 

3.25 0.53 3.14 0.99 0.717 0.475 

* แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 4-16 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความความแตกต่างของส่ือการสอนท่ี
น าไปใชใ้นการสอนของครู จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นเพศ พบวา่ เพศชายกบัเพศหญิงมีการ
ใชส่ื้อการสอนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นอาย ุปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-17 
 

ตารางที ่4-17 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นอาย ุ
ส่ือการสอนทีน่ าไปใช้ในการสอนของครู ต ่ากว่า 30 ปี 30-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 46-50 ปี มากกว่า 50 ปี  

F 
 

P 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แผน่โปร่งแสง เคร่ืองฉาย 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) หรืออ่ืน ๆ 
โดยอาศยัเคร่ืองฉาย(Video Projector) 

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 0.11 

ภาพยนตร์ 2.40 1.08 3.48 1.36 3.36 1.09 2.42 1.38 2.08 1.56 2.57 2.15 3.40 0.01* 
วดิีทศัน์ 2.60 1.12 3.57 1.43 3.55 1.14 2.88 1.30 2.75 1.60 3.00 2.16 1.95 0.09 
อินเทอร์เน็ต 3.16 1.21 3.71 1.23 3.18 1.26 3.50 1.29 3.00 1.21 3.43 1.81 0.77 0.57 
Videoteleconference (การประชุม
ทางไกล) 

2.32 1.07 2.86 1.06 2.77 1.63 2.58 1.47 1.50 1.45 2.29 1.89 1.84 0.11 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 2.68 1.03 3.14 1.20 3.18 1.37 2.75 1.48 2.00 1.13 2.71 1.89 1.62 0.16 
ชุดการสอน 2.88 1.05 3.52 1.29 3.41 1.01 3.38 1.06 2.58 1.24 3.71 0.76 2.10 0.07 
ของจ าลอง หรือหุ่นจ าลอง 2.92 1.19 3.43 1.12 3.50 0.91 3.25 1.26 1.83 1.34 3.29 1.38 3.88 0.00* 
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ตารางที ่4-17(ต่อ) ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นอาย ุ
ส่ือการสอนทีน่ าไปใช้ในการสอนของครู ต ่ากว่า 30 ปี 30-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 46-50 ปี มากกว่า 50 ปี  

F 
 

P 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ภาพถ่าย 3.16 1.11 3.38 1.16 3.36 0.79 3.13 0.90 3.08 1.16 3.29 1.70 0.27 0.93 
ภาพโปสเตอร์ 3.32 1.14 3.19 1.08 3.45 1.01 3.29 0.75 3.33 0.65 3.43 1.13 0.18 0.97 
แผน่พลิก 3.00 1.15 3.24 1.04 3.23 1.11 2.83 1.37 2.00 1.28 3.43 0.98 2.32 0.05* 
แผน่ภาพ 2.96 1.14 3.24 1.30 3.64 0.95 3.21 1.14 2.75 0.97 3.43 1.13 1.35 0.25 
White Board 3.64 1.29 3.52 1.12 3.86 0.77 3.79 0.88 3.58 1.16 3.86 0.90 0.34 0.89 
คู่มือ เอกสาร หรือ Sheet ประกอบการ
สอน 

3.96 1.27 3.81 1.17 3.91 1.11 3.83 0.92 3.92 1.16 4.14 0.38 0.13 0.99 

การใชห้อ้งปฏิบติัการเพื่อการทดลอง 2.20 1.63 3.19 1.33 2.64 1.43 2.29 1.83 2.00 1.48 3.14 1.57 1.59 0.17 
การใชห้อ้งปฏิบติัการทางภาษา 2.20 1.44 3.14 1.24 2.91 1.41 2.21 1.82 1.83 1.59 2.71 1.98 1.88 0.10 
การใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 4.04 1.24 3.76 1.22 3.86 0.89 3.75 1.42 4.00 1.04 4.29 0.76 0.38 0.86 
การใชเ้ทคนิคการสอนแบบสาธิต 3.28 1.06 3.76 0.70 3.50 0.86 3.25 1.26 3.17 1.11 3.86 1.07 1.13 0.35 
การใชเ้ทคนิคการสอนโดยการจดั
นิทรรศการ 

2.80 1.08 3.62 0.59 3.68 0.95 3.33 1.05 2.83 1.03 3.57 0.98 3.21 0.01* 

การใชเ้ทคนิคการสอนโดยบรรยาย 
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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ตารางที ่4-17(ต่อ) ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นอาย ุ

ส่ือการสอนทีน่ าไปใช้ในการสอนของครู ต ่ากว่า 30 ปี 30-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 46-50 ปี มากกว่า 50 ปี  

F 
 

P 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

การใช้เทคนิคการสอนแบบอ่ืน ๆเช่น 
กรณีศึกษา บทบาท เกมส์ เป็นตน้ 

3.56 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 

ส่ือการสอนทีน่ าไปใช้ในการสอนของครู
ในภาพรวม 

2.96 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 

* แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 4-17 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปทางดา้น
อาย ุพบวา่ ครูศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีอายตุ่างกนัมีการใชส่ื้อการสอนโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่ส่ือการสอนประเภทแผน่พลิก แผน่โปร่งแสง เคร่ืองฉาย และอุปกรณ์ประกอบ การใชเ้ทคนิคการสอนโดยการจดันิทรรศการ วดิีทศัน์ ภาพยนตร์ท่ี
มีอายตุ่างกนัมีการใชส่ื้อการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใช้ในการสอนของครู จ าแนกตาม
ขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4-18 
 
ตารางที่ 4-18 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใช้ในการสอนของครู 
จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด 

 

ส่ือการสอนทีน่ าไปใช้ 
ในการสอนของครู 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท  

F 
 

P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

แผ่นโปร่งแสง เคร่ืองฉาย และ
อุปกรณ์ประกอบ 

2.75 0.50 2.45 1.51 2.00 1.91 0.38 0.68 

การน า เสนอโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์(Power point) หรือ
อ่ืน ๆ โดยอาศยัเคร่ืองฉาย(Video 
Projector) 

3.25 0.50 3.03 1.43 2.57 1.40 0.41 0.67 

ภาพยนตร์ 3.00 1.41 2.82 1.41 2.00 1.41 1.16 0.32 
วดิีทศัน์ 3.50 0.58 3.09 1.41 2.57 1.40 0.65 0.52 
อินเทอร์เน็ต 3.50 0.58 3.36 1.32 3.00 0.82 0.29 0.75 
Videoteleconference (การประชุม
ทางไกล) 

2.50 1.29 2.50 1.43 2.14 1.21 0.21 0.81 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) 

3.25 0.50 2.83 1.38 2.29 0.49 0.78 0.46 

ชุดการสอน 3.00 0.82 3.27 1.14 2.86 1.07 0.52 0.59 
ของจ าลอง หรือหุ่นจ าลอง 2.50 1.00 3.16 1.28 2.71 0.49 0.91 0.40 
ภาพถ่าย 2.50 0.58 3.26 1.06 3.29 1.11 1.01 0.37 
ภาพโปสเตอร์ 3.25 0.50 3.30 0.98 3.71 0.95 0.61 0.54 
แผน่พลิก 2.25 0.50 3.01 1.24 2.86 1.07 0.78 0.46 
แผน่ภาพ 2.50 0.58 3.25 1.15 3.00 1.00 0.97 0.38 
White Board 3.00 0.82 3.72 1.04 3.86 1.07 1.02 0.36 
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ตารางที่ 4-18(ต่อ) ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู 
จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

 

ส่ือการสอนทีน่ าไปใช้ 
ในการสอนของครู 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท  

F 
 

P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D.   

คู่มือ เอกสาร หรือ Sheet 
ประกอบการสอน 

3.25 0.50 3.91 1.09 4.14 1.07 0.91 0.41 

การใชห้อ้งปฏิบติัการเพื่อการ
ทดลอง 

2.50 1.00 2.61 1.59 1.43 1.51 1.84 0.16 

การใชห้อ้งปฏิบติัการทางภาษา 2.75 1.26 2.58 1.57 1.43 1.51 1.83 0.17 

การใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

3.25 1.26 3.93 1.11 3.86 1.77 0.66 0.52 

การใชเ้ทคนิคการสอนแบบสาธิต 2.75 0.50 3.48 0.98 3.14 1.68 1.28 0.28 

การใชเ้ทคนิคการสอนโดยการจดั
นิทรรศการ 

3.25 0.50 3.34 0.97 2.71 1.60 1.28 0.28 

การใชเ้ทคนิคการสอนโดยบรรยาย 
อภิปราย 

3.25 0.50 3.80 0.93 3.71 1.70 0.62 0.54 

การใชเ้ทคนิคการสอนแบบอ่ืน ๆ 
เช่น กรณีศึกษา บทบาท เกม เป็น
ตน้ 

2.75 0.50 3.67 0.83 3.57 1.72 2.05 0.13 

รวม 2.94 0.73 3.20 1.22 2.86 1.27 0.92 0.45 

 
 จากตารางท่ี 4-18 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความความแตกต่างของส่ือการสอนท่ี
น าไปใชใ้นการสอนของครู จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ครูศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกนัมีการใช้ส่ือการสอน
โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อ
การสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี   โดยก าหนด
วตัถุประสงคข์องการวจิยัได ้2 ขอ้ ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษานอก
โรงเรียน จงัหวดันนทบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบการใชส่ื้อการสอนของครูศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี 
โดยจ าแนกตามเพศ ช่วงอาย ุและระดบัการศึกษาสูงสุด 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ครูผูส้อนศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดันนทบุรี 
มีทั้งหมด 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอบางบวัทอง อ าเภอไทรนอ้ย อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอ
บางกรวย อ าเภอบางใหญ่ มีครูผูส้อนจ านวน 111 คน โดยใชว้ิธีแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั คือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 6 ขอ้ 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้ส่ือการสอน มีทั้งหมด 22 ขอ้ 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของ
ครู มีทั้งหมด 39 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

 ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนและเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จ านวน 111 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
ในดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการสอน ภาระงานสอนต่อสัปดาห์ และ
ภาระอ่ืนๆ นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการใชส่ื้อการสอน เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัระดบัความ
คิดเห็นในการใช้ส่ือการสอนท่ีได้น าไปใช้ในการสอนของครูผูส้อน ให้เลือกค าตอบเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามระดบัการใชส่ื้อ หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ส่ือการสอนตามความ



56 
 

คิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นตวัครู ปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
ส่งเสริมจากโรงเรียน โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบ
ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด กบัการใชส่ื้อ
การสอนของครูทั้งหมด 22 ส่ือการสอน สถิติในการวิเคราะห์ส าหรับขอ้มูลทัว่ไปดา้น เพศ ใชก้าร
วิเคราะห์ความแตกต่างดว้ย t-test ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์ขอ้ 2 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นอายุ ระดบั
การศึกษาสูงสุด ใชส้ถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) 
  
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 การน าเสนอสรุปผลการวิจยั  ผูว้ิจยัไดท้  าการเสนอเป็นภาพรวม และสรุปผลการวิจยัตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั  ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี ส่วนมากจะมีระดบัการศึกษาสูงสุด ใน
ระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป และครูส่วนใหญ่มีภาระงานสอน
ต่อสัปดาห์ในระหวา่ง 5-10 ชัว่โมง รองลงมาระหวา่ง 11-15 ชัว่โมง นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง มากกวา่ 20 
ชัว่โมง ระหวา่ง 16-20 ชัว่โมงตามล าดบั และภาระอ่ืนๆ นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่
มากกวา่ 20 ชัว่โมง รองลงมาไดแ้ก่ 5-10 ชัว่โมง  นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง ระหวา่ง 16-20 ชัว่โมง  และ 
11-15 ชัว่โมง   

5.1.2 ส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี 
ส่วนมากคือ คู่มือ เอกสาร หรือ Sheet ประกอบการสอน การให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
การใชเ้ทคนิคการสอนโดยบรรยาย อภิปราย White Board การใชเ้ทคนิคการสอนแบบอ่ืน ๆ เช่น 
กรณีศึกษา บทบาท เกมส์ การใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต รองลงมา คืออินเทอร์เน็ต ภาพ
โปสเตอร์ การใช้เทคนิคการสอนโดยการจดันิทรรศการ ชุดการสอน ภาพถ่าย แผ่นภาพ ของ
จ าลองหรือหุ่นจ าลอง วดิีทศัน์ การน าเสนอโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์(Power point) หรืออ่ืน ๆ 
โดยอาศัยเคร่ืองฉาย (Video Projector)  แผ่นพลิก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
ภาพยนตร์ การใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการทดลอง  การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ส่วน 
Videoteleconference (การประชุมทางไกล) แผน่โปร่งแสง เคร่ืองฉาย และอุปกรณ์ประกอบ อยูใ่น
ระดบันอ้ย 

5.1.3 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของครู สรุปวา่ 
5.1.3.1 ปัจจยัดา้นตวัครู ครูมีความคิดเห็นวา่ เจตคติต่อการใชส่ื้อการสอน ความรู้ และ

ทกัษะเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน แรงจูงใจจากการไดรั้บการยอมรับ แรงจูงใจจากโอกาสกา้วหนา้
ในการท างาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอน ในระดบัปานกลาง 
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5.1.3.2 ปัจจยัด้านการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ครูมีความคิดเห็นว่า ด้าน
งบประมาณสนบัสนุน ดา้นการบริการส่ือการสอน ดา้นสภาพการท างาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ใชส่ื้อการสอน ในระดบัปานกลาง 

5.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเก่ียวกบัส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอน
ของครูกบัขอ้มูลทัว่ไปมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สรุปผลไดด้งัน้ี 

 5.1.4.1 จ าแนกตามเพศ พบวา่เพศชายกบัเพศหญิงมีการใชส่ื้อการสอนโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 5.1.4.2 จ าแนกตามอายุ พบวา่ ครูศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีการใชส่ื้อการสอนโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายขอ้
พบวา่ แผน่พลิก แผน่โปร่งแสง เคร่ืองฉาย และอุปกรณ์ประกอบ การใชเ้ทคนิคการสอนโดยการ
จดันิทรรศการ วีดิทศัน์ ภาพยนตร์ท่ีมีอายุต่างกนัมีการใชส่ื้อการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5.1.4.3 จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูดสุด พบว่าครูศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดั
นนทบุรี ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันมีการใช้ส่ือการสอนโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05  
 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษา
นอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี สามารถอภิปรายผล โดยการน างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิงและ
สนบัสนุน  ไดด้งัน้ี 

5.2.1 ส่ือการสอนของครูศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนท่ีใช้สอนคือ คู่มือ เอกสาร หรือ Sheet 
ประกอบการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุเทพ โตสุวรรณ (2548) แต่ขดัแยง้กบังานวิจยั
ของ สนุ่น มีเพชร (2551) ท่ีพบว่าส่ือการสอนท่ีใช้สูงสุดคือ ของจริง/ของล าลอง และขดัแยง้กบั
งานวิจยัของ สุวารี เทพการุณ (2543) พบว่า มีการใช้ส่ือการสอนประเภท การใช้แผ่นโปร่งใส
เคร่ืองฉายและอุปกรณ์ ทั้งน้ีผูว้ิจยัตั้ งข้อสังเกตุว่า ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน มีการใช้คู่มือ 
เอกสารหรือ Sheet เพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
มากกว่าส่ือชนิดอ่ืน เช่น การให้อ่านขอ้ความในหนงัสือ หรือดูรูป จะท าให้ผูเ้รียนมีการอภิปราย
จากส่ิงท่ีอ่าน หรือเห็น ผูเ้รียนยอ่มมีการตอบสนองเกิดข้ึนไดท้นัที และง่ายกวา่การใชข้องจริง/ของ
ล าลอง 

5.2.2 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของครู พบวา่ 
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5.2.2.1 ปัจจยัดา้นตวัครู ครูมีความคิดเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนของ
ครูอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงในรายดา้นพบวา่ แรงจูงใจจากโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน เจตคติ
ต่อการใช้ส่ือการสอน ความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัการใช้ส่ือการสอน และแรงจูงใจจากการไดรั้บ
การยอมรับ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครู อยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั 

ก) เจตคติต่อการใชส่ื้อการสอน เม่ือพิจารณาปัจจยัเป็นรายขอ้ ครูมีความคิดเห็น
วา่ ส่ือการสอน เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการจดัการเรียนการสอนมากท่ีสุด รองลงมาคือส่ือการสอนนั้น
ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้  และฝึกหัดด้วยตนเอง  และส่ือการสอนช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนดีข้ึนตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรวรรณ สัมฤทธ์ิ (2550) และงานวิจยัของ 
นิภาพร ปาระแกว้ (2542) ทั้งน้ีผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตว่า ส่ือการสอนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อ
กระบวนการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนโดยพยายามใช้
ส่ือการสอนมาเป็นตวักลางในการเร้าความสนใจ และอธิบายเน้ือหาเพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
ท่ีดีข้ึน 

ข) ความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน เม่ือพิจารณาปัจจยัเป็นรายขอ้ 
ครูมีความคิดเห็นว่า ครูมีความสามารถในการเลือกส่ือการสอนให้เหมาะสมกบัระดบัวยั และ
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิภาพร ปาระแกว้ (2542) ทั้งน้ี
ผูว้จิยัตั้งขอ้สังเกตวา่ การเรียนการสอนของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรีมีนกัเรียน
ท่ีมีระดบัวยัท่ีแตกต่างกนั ครูตอ้งมีความสามารถในการเลือกส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบัระดบัวยั
และความสามารถของผูเ้รียน  

ค) แรงจูงใจจากการไดรั้บการยอมรับ เม่ือพิจารณาปัจจยัเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่ือ
การสอนท่ีใชไ้ดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรวรรณ สัมฤทธ์ิ 
(2550) และงานวจิยัของ นิภาพร ปาระแกว้ (2542) 

ง) แรงจูงใจจากโอกาสก้าวหน้าในการท างาน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ครูมี
ความคิดเห็นวา่การท่ีครูไดมี้โอกาสไดรั้บการสนบัสนุนเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เป็นปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอน ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ อรวรรณ สัมฤทธ์ิ (2550) และงานวิจยัของ 
นิภาพร ปาระแก้ว (2542) ท่ีพบว่า การท่ีครูได้รับโอกาสไปฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพิ่มพูน
ความรู้ดา้นส่ือการสอน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอน 

5.2.2.2 ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ครูมีความคิดเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการใช้ส่ือการสอนของครูอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงในรายด้านพบว่า ด้านงบประมาณ
สนับสนุน ด้านสภาพการท างาน ด้านการบริการส่ือการสอน อยู่ในระดบัปานกลางตามล าดับ 
กล่าวคือ  
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ก) ดา้นงบประมาณสนบัสนุน เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า โรงเรียนให้การ
สนบัสนุนงบประมาณดา้นการจดัประกวดส่ือการสอน ภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงขดัแยง้กบั
งานวิจยัของ อรวรรณ สัมฤทธ์ิ (2550) ท่ีพบว่า โรงเรียนมีการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการ
สอน และเพื่อการผลิตส่ือประกอบการสอนอยา่งเพียงพอ ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวา่ การใชส่ื้อการสอน
ของครูนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยังบประมาณมากนัก ซ่ึงโรงเรียนควรจดัประกวดส่ือการสอนให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาท่ีสอนของครู ซ่ึงครูส่วนใหญ่ยงัเห็นวา่เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ี
ตอ้งเป็นผูส้นบัสนุนจดัการในเร่ืองงบประมาณ ซ่ึงยงัไม่มีผลต่อการใช้ส่ือการสอนของครูมาก
เท่าไรนกั  

ข) ด้านการบริการส่ือการสอน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรของ
หน่วยงานมีความรู้ความสามารถในการใช้ส่ือการสอน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ อรวรรณ 
สัมฤทธ์ิ (2550)  ทั้งน้ีผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตุวา่ การใชส่ื้อการสอนของครูนั้น ถึงแมค้รูจะมีความรู้และ
ทกัษะเก่ียวกบัการใช้ส่ือการสอน หรือมีบริการดา้นส่ือการสอน แต่ถา้ครูไม่เห็นความส าคญัใน
คุณค่าของการใชส่ื้อการสอน และตระหนกัในบทบาทความเป็นครูแลว้ ปัจจยัเหล่าน้ียอ่มส่งผลต่อ
การใชส่ื้อการสอนของครูไม่เท่าท่ีควร  

ค) ด้านสภาพการท างาน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โรงเรียนมีสภาพ
ห้องเรียนและห้องปฏิบติังานท่ีเหมาะสมต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น มีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ปราศจากเสียงรบกวน เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิภา
พร ปาระแกว้ (2542) และงานวจิยัของ อรวรรณ สัมฤทธ์ิ (2550)   

5.2.2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของส่ือการสอนท่ีน าไปใช้ในการสอนของครู ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด กล่าวคือ 

ก) เพศชายกบัเพศหญิงมีการใชส่ื้อการสอนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
ข) จ าแนกตามอายุนั้นพบว่ากลุ่มอายุระหวา่ง 36-40 ปี มีการใช้ส่ือการสอน

ประเภท แผน่โปร่งแสง เคร่ืองฉาย และอุปกรณ์ประกอบ และการใช้เทคนิคการสอนโดยการจดั
นิทรรศการ ส่วนกลุ่มอายุ 30-35 ปี มีการใชส่ื้อการสอนประเภท ภาพยนตร์ และของจ าลอง หรือ
หุ่นจ าลอง ส่วนครูท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปี จะใชส่ื้อการสอนประเภท แผน่พลิก ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตวา่ 
ครูท่ีมีอายตุ่างกนัมีการเลือกใชส่ื้อการสอนแตกต่างกนั 

ค) ครูศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด
ต่างกนัมีการใชส่ื้อการสอนโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
5.3.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป  
ควรจดัสรรงบประมาณในการผลิตจดัหาส่ืออุปกรณ์ให้สามารถสนบัสนบัสนุนการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพ และมีความทนัสมยัเพื่อเป็นการส่งเสริมครูผูส้อน ไดผ้ลิตส่ือการสอนดว้ย
วธีิการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และส่ือการสอนใหม่ๆ มาใช ้โดยผูส้อนผลิตส่ือทางการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองท่ีมีคุณภาพทุกรูปแบบ และควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะน าการผลิต 
ความส าคญัของการส่ือการสอนท่ีท าให้เกิดคุณภาพของการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อ
เพิ่มทกัษะและเขา้ใจวิธีการผลิตให้ดีข้ึน จะท าให้ครูผูส้อนมัน่ใจท่ีจะผลิตส่ือและน าไปใช้อย่าง
คุม้ค่า 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 จากการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนตามความคิดเห็นของครู ศูนยก์ารศึกษานอก

โรงเรียน จงัหวดันนทบุรี เพื่อใหเ้กิดผลดีและครอบคลุมมากข้ึน ผูว้จิยัจะขอเสนอแนะให้มีการวิจยั
ดงัน้ี 

5.3.2.1 ศึกษาความคิดเห็นในเร่ืองการใช้ส่ือการสอนของครู โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างของการใชส่ื้อการสอนของครูท่ีปฏิบติัการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5.3.2.2 ควรจะมีการศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือการสอนตามความคิดเห็นของ
ครู โดยจ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีผลต่อการใช้ส่ือการสอนตามความคิดเห็นของครู  

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวดันนทบุรี 
 

ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมายถูก ()  ลงในช่อง    และตอบขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัความ

เป็นจริงของท่าน  

1. เพศ 

   1) ชาย     2) หญิง 

2. อาย ุ

 1) ต ่ากวา่ 30 ปี   2) 30-35 ปี 

 3) 36-40 ปี    4) 41-45 ปี 

 5) 46-50 ปี    6) มากกวา่ 50 ปี 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

  1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี 

  3) ปริญญาโท   4) สูงกวา่ปริญญาโท 

4. ประสบการณ์ในการสอน 

  1) ต ่ากวา่ 10 ปี   2) ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 

5. ภาระงานสอนต่อสัปดาห์ 

 1) นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง   2) 5-10 ชัว่โมง 

 3) 11-15 ชัว่โมง   4) 16-20 ชัว่โมง 

 5) มากกวา่ 20 ชัว่โมง 
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6. ภาระอ่ืนๆ นอกจากงานสอนต่อสัปดาห์ 

 1) นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง   2) 5-10 ชัว่โมง 

 3) 11-15 ชัว่โมง   4) 16-20 ชัว่โมง 

 5) มากกวา่ 20 ชัว่โมง 

ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้ส่ือการสอน 

ค าช้ีแจง 

โปรดพิจารณาส่ือการสอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี วา่ท่านไดน้ าไปใชใ้นการสอนของท่านมากนอ้ย

เพียงใด โดยกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 มากท่ีสุด   ก าหนดใหค้ะแนน  5  คะแนน 

 มาก   ก าหนดใหค้ะแนน  4  คะแนน 

 ปานกลาง   ก าหนดใหค้ะแนน  3  คะแนน 

 นอ้ย   ก าหนดใหค้ะแนน  2  คะแนน 

 นอ้ยท่ีสุด   ก าหนดใหค้ะแนน  1  คะแนน 

 ไม่เคยใชเ้ลย  ก าหนดใหค้ะแนน  0  คะแนน 
 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 

ส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 0 

เทปเสียง       

หมายความวา่ เทปเสียง เป็นส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครูในระดบัมากท่ีสุด 
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ขอ้ 

 

 

ส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

ไม่
เค
ยใ
ช้

เลย
 

5 4 3 2 1 0 

1 แผน่โปร่งแสง เคร่ืองฉาย และอุปกรณ์

ประกอบ 

      

2 การน าเสนอโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์

(Power point) หรืออ่ืน ๆ โดยอาศยัเคร่ือง

ฉาย(Video Projector) 

      

3 ภาพยนตร์       

4 วดิีทศัน์       

5 อินเทอร์เน็ต       

6 Videoteleconference (การประชุมทางไกล)       

7 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)       

8 ชุดการสอน       

9 ของจ าลอง หรือหุ่นจ าลอง       

10 ภาพถ่าย       

11 ภาพโปสเตอร์       

12 แผน่พลิก       

13 แผน่ภาพ       

14 ไวน์บอร์ด(White Board)       

15 คู่มือ เอกสาร หรือ Sheet ประกอบการสอน       

 

 

 



66 
 

 

 

ขอ้ 

 

 

ส่ือการสอนท่ีน าไปใชใ้นการสอนของครู 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

ไม่
เค
ยใ
ช้

เลย
 

5 4 3 2 1 0 

16 การใชห้อ้งปฏิบติัการเพื่อการทดลอง       

17 การใชห้อ้งปฏิบติัการทางภาษา       

18 การใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง       

19 การใชเ้ทคนิคการสอนแบบสาธิต       

20 การใชเ้ทคนิคการสอนโดยการจดั

นิทรรศการ 

      

21 การใชเ้ทคนิคการสอนโดยบรรยาย อภิปราย       

22 การใชเ้ทคนิคการสอนแบบอ่ืน ๆ เช่น 

กรณีศึกษา บทบาท เกม เป็นตน้ 
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ตอนที ่3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการใช้ส่ือการสอนตามความคิดเห็นของครู 

ค าช้ีแจง 

โปรดพิจารณาปัจจยัตามรายการท่ีระบุ ท่านคิดวา่ปัจจยัแต่ละดา้น และแต่ละขอ้นั้นเป็นปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครูในระดบัใด แลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความ

คิดเห็นของท่าน 

5  เม่ือเห็นวา่ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครู มากท่ีสุด 

4  เม่ือเห็นวา่ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครู มาก 

3  เม่ือเห็นวา่ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครู ปานกลาง 

2  เม่ือเห็นวา่ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครู นอ้ย 

1  เม่ือเห็นวา่ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครู นอ้ยท่ีสุด 

 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชส่ื้อการสอนของครู 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความสามารถในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์สอน      

หมายความว่า ความสามารถในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์สอน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้

ส่ือการสอนของครู ในระดบัมากท่ีสุด 
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ขอ้ 

 

 

ปัจจยัดา้นตวัครู 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

5 4 3 2 1 

 

1 

1. เจตคติต่อการใช้ส่ือการสอน 

ส่ือการสอนท าให้นกัเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้เป็น

รูปธรรม 

     

2 ส่ือการสอน เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการจดัการเรียนการสอน      

3 ส่ือการสอนช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนดีข้ึน      

4 ขา้พเจา้รู้สึกต่ืนเตน้ท่ีจะสอนโดยใชส่ื้อการสอน      

5 ส่ือการสอนสามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนไดรู้้จกัคิด 

วเิคราะห์ วิจารณ์และสนใจศึกษาคน้ควา้ยิง่ข้ึน 

     

6 ขา้พเจา้รู้สึกพอใจผลท่ีเกิดจากการใชส่ื้อการสอน      

7 ส่ือการสอนช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ท า

ใหน้กัเรียนสนใจเรียนมากข้ึน 

     

8 ถา้ใหเ้ลือกขา้พเจา้จะใชส่ื้อการสอนมากกวา่การอธิบาย      

9 ส่ือการสอนนั้นท าใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ และฝึกหดั

ดว้ยตนเอง 

     

10 ส่ือการสอนช่วยใหส้ามารถเรียนรู้ไดม้ากในเวลาอนัสั้น      

 

11 

2. ความรู้ และทกัษะเกี่ยวกบัการใช้ส่ือการสอน 

มีความรู้เก่ียวกบัการใชส่ื้อการสอน 

     

12 มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนการใชส่ื้อการ

สอน 

     

13 มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการใชส่ื้อการสอนชนิดต่าง ๆ      

14 มีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะและประโยชน์ของส่ือชนิดต่างๆ       
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ขอ้ 

 

 

ปัจจยัดา้นตวัครู 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

5 4 3 2 1 

15 มีความสามารถในการเลือกส่ือการสอนใหเ้หมาะสมกบั

ระดบั วยัและความสามารถของผูเ้รียนแต่ละบุคคล 

     

 

16 

3. แรงจูงใจจากการได้รับการยอมรับ 

การไดรั้บค าชมเชยเสมอเม่ือมีการใชส่ื้อประกอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

17 ส่ือการสอนท่ีใชไ้ดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน      

18 เพื่อนร่วมงานมาขอค าแนะน าเก่ียวกบัเทคนิคการสอน

และการใชส่ื้อการสอน 

     

19 โรงเรียนยอมรับหลกั และการใชส่ื้อการสอนของท่าน

เพื่อเป็นแบบอยา่งแก่เพื่อนร่วมงาน 

     

20 การไดรั้บเชิญเป็นวทิยากรในการใหค้วามรู้เก่ียวกบั

เทคนิคการสอนและการใชส่ื้อการสอน 

     

21 ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารยกยอ่งชมเชยวา่เป็นบุคคลตวัอยา่ง

ดา้นการใชส่ื้อการสอน 

     

 

22 

4. แรงจูงใจจากโอกาสก้าวหน้าในการท างาน 

ไดรั้บการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อในระดบัสูงข้ึน 

     

23 ไดรั้บโอกาสไปฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพิ่มพนูความรู้

ดา้นส่ือการสอน 

     

24 ไดรั้บโอกาสไปอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิต 

และการใชส่ื้อการสอนมากข้ึน 

     

 

 



70 
 

 

 

ขอ้ 

 

 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

5 4 3 2 1 

25 สามารถน าใบประกาศเกียรติคุณ หรือวฒิุบตัรการสอน

ดีเด่นไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบได ้

     

26 มีโอกาสไดรั้บการสนบัสนุนเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งท่ี

สูงข้ึน 

     

 

27 

ด้านงบประมาณสนับสนุน 

โรงเรียนจดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัหาส่ือการเรียน

การสอนอยา่งเพียงพอ  

     

28 โรงเรียนมีการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อการใชส่ื้อการ

สอนของครูอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง 

     

29 โรงเรียนมีการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ประกอบการสอน และ

เพื่อการผลิตส่ือประกอบการสอนอยา่งเพียงพอ 

     

30 โรงเรียนใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณดา้นการจดั

ประกวดส่ือการสอน ภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

     

31 โรงเรียนมีการจดัสรรงบประมาณส าหรับการผลิตส่ือการ

สอนของแผนกวชิาต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ 

     

32 โรงเรียนมีการจดัหา จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการสอนท่ี

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาท่ีสอนของครู 

     

 

33 

ด้านการบริการส่ือการสอน 

โรงเรียนมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรงในการ

ใหบ้ริการดา้นส่ือการสอน 

     

34 โรงเรียนมีส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีทนัสมยั      
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ขอ้ 

 

 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

5 4 3 2 1 

35 บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความสามารถในการใช้

ส่ือการสอน 

     

36 มีการใหค้  าปรึกษา แนะน าและใหก้ารช่วยเหลือดา้นการ

ใชส่ื้อการสอน 

     

 

37 

ด้านสภาพการท างาน 

โรงเรียนมีหอ้งเรียนและห้องปฏิบติังานเพียงพอต่อการ

เรียนการสอน 

     

38 โรงเรียนมีหอ้งเรียนและห้องปฏิบติังานท่ีพร้อมส าหรับ

การใชง้านไดต้ลอดเวลา 

     

39 โรงเรียนมีสภาพห้องเรียนและหอ้งปฏิบติังานท่ีเหมาะสม

ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น มีแสงสวา่ง

เพียงพอ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ปราศจากเสียงรบกวน 

เป็นตน้ 

     

 


