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Abstract
The research objective was 1) study and survey the demand of electronic
instructional medias in English course among primary school’s teachers in Nonthaburi
provincial administrative organization. 2) Collect the problems of using electronics
instructional media in English course among primary school’s teacher in Nonthaburi
provincial administrative organization from 53 teachers. The collecting data
instrument is the questionnaires, data analysis to percentage, average, standard
deviation, probability of error, F distribution and T distribution. The demand on
productivity of the electronic instructional Medias is in the medium level. (=3.15,
SD=0.77) The demand on general demand of using the electronic instructional
Medias in English course is in the high level. (=4.13, SD 0.63) The demand on using
the electronic instructional medias to meet the course objectives is in the high level
(=4.43, SD=0.59) When compare the general demand among the teachers classify by
gender, age and working experiences found that there are difference on the demand
of each gender at the 0.05 level of significant. But all age range and all working
experiences of most of teachers are the same in the demand.
Keywords: The demand, Electronic instructional Medias, Nonthaburi provincial
administrative organization
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการร่วมมือกับมิตรประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง รวมถึงด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (กระทรวงการต่างประเทศประชาคมอาเซียน,2552) ซึ่งในภูมิภาคอาเซียนนั้นมี
ความแตกต่า งทางด้านภาษา โดยแต่ล ะประเทศมีภ าษาหลั กของตนเอง แต่ส าหรับการสื่อสารใน
ประชาคมอาเซียนนั้นได้กาหนดภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสาร ทาให้มีความจาเป็นที่
ต้องเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอนาคต ซึ่งในประเทศไทยนั้น มีการให้
ความสาคัญกับภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ดังจะเห็นได้จากมีการบรรจุวิชาภาษาอังกฤษ
ไว้ในหลักสู ตรการศึกษาตั้งแต่ร ะดับประถมจนถึงมหาวิทยาลั ย (หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2551)
และในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สื่อจัดเป็นสิ่ง
ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่าง
ผู้สอน และผู้เรียนดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน และ
นาไปประยุกต์ในการใช้ชีวิตในสภาพปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม การใช้สื่อการสอนนั้นผู้สอนจาเป็นต้อง
ศึกษาถึงลั กษณะเฉพาะและคุณ สมบัติ ของสื่ อแต่ ล ะชนิด เพื่อเลื อกผลิ ตและพัฒ นาสื่ อให้ ต รงกั บ
วัตถุประสงค์ของการสอน และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(กรมวิชาการ, 2544 :3)
การนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในเป็นสื่ อการเรียนการสอน จะทาให้ผู้เรียนมี
ความสนใจ และใส่ใจกับการเรียนการสอน เพราะสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์สามารถออกแบบให้มี
ภาพ และเสียง รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เหมาะสมและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยในปัจจุบันนี้เสื่อ
การเรียนรู้มีทั้งรูปแบบของวิดีโอ และโปรแกรมช่วยสอน
จากเหตุ ผ ลข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการสื่ อ การสอน
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ในระดับชั้นประถมของโรงเรียนภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี เพื่อนาข้อมูลที่ได้ มาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาระบบสื่อการสอนวิชาภาษาอัง กฤษที่
ตรงต่อความต้องการของครูผู้สอนในระดับชั้นประถม ซึ่งจะทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นต่อไป
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1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1 ความต้องการสื่ อการเรียนการสอนอิเล็ กทรอนิกส์วิช าภาษาอังกฤษของครูผู้ส อน
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรเี ป็นอย่างไร
1.2.2 สภาพปั ญ หาในการใช้ สื่ อการเรียนการสอนอิเล็ กทรอนิก ส์ วิช าภาษาอั งกฤษของ
ครูผู้สอนระดับประถมในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาความต้องการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
1.3.2 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอนระดับประถมในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
1.4 สมมติฐานการวิจัย
ครูผู้ สอนระดับ ประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนนทบุรีมีความ
ต้องการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษในระดับมาก
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้
งานวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาความต้องการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ในระดับชั้นประถมศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร
โรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีทั้งหมด 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอบางบัวทอง อาเภอ
บางกรวย อาเภอบางใหญ่ อาเภอไทรน้อย อาเภอปากเกร็ด รวมทั้งหมด 24 โรง (กองการศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 2558)
1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558
1.5.4 ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัย ณ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 สื่อการเรี ย นการสอนอิเ ล็ กทรอนิกส์ หมายถึง โสตทัศนูป กรณ์ เครื่ องมือ หรื อ
อุปกรณ์การสอนประเภทต่าง ๆ ซึ่งใช้ไฟฟ้าที่ผู้สอนนามาประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
1.6.2 วิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาสาระภาษาต่า งประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
1.6.3 ครู ผู้ ส อนระดั บ ประถมศึ ก ษา หมายถึ ง ครู ผู้ ส อนวิ ช าภาษาอั ง กฤษระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
1.7.1 ได้ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความต้ อ งการสื่ อ การเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช า
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
1.7.2 ได้แนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษา
1.7.3 ผลการวิจั ย จะสามารถนามาเป็นแนวทางในการพัฒ นาสื่ อการเรียนการสอนวิช า
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับความต้องการและบริบทของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการสื่ อ การเรี ย นการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้นาเสนอแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น ตอน
ตามประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.2 สื่อการสอน
2.3 ประเภทของสื่อการสอน
2.4 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
2.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.1.1**ความสาคัญ
ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจาเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เพื่อให้ ส ามารถน าประเทศไปสู่ การแข่ง ขันด้านเศรษฐกิจ เข้าใจความแตกต่า งทางการเมืองและ
วัฒนธรรมในฐานะที่เป็นพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ การเรียนภาษาต่างประเทศจะช่วยให้ผู้เรียนมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมั่นใจ มีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทยไปสู่สังคมโลก
2.1.2**วิสัยทัศน์
การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังว่า
เมื่อผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ผู้เรียนจะมีเจคติ
ที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อใน
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ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก
และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
2.1.3**โครงสร้างของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงสร้างของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กาหนดตามระดับความสามารถทาง
ภาษาและพัฒนาการของผู้เรียน (Proficiency-Based) เป็นสาคัญ โดยจัดแบ่งเป็น 4 ระดับคือ
1.) ช่วงชั้น ป.1-3 ระดับเตรียมความพร้อม (Preparatory Level)
2.) ช่วงชั้น ป.4-6 ระดับต้น (Beginner Level)
3.) ช่วงชั้น ม.1-3 ระดับกาลังพัฒนา (Developing Level)
4.) ช่วงชั้น ม.4-6 ระดับก้าวหน้า (Expanding Level)
(โดยงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงระดับ 1-2 ซึ่งเป็นระดับประถมศึกษา)
2.1.4**คุณภาพของผู้เรียน
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐ านได้ ก าหนดให้ ส าระการเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม วิ ช า
ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์ และสร้างศักยภาพในการ
คิดและการทางานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของ
หลักสูตรซึ่งเป็นคุณภาพตามความคาดหวังของหลังสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพได้ตามที่คาดหวังดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้กาหนดองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ผู้เรียนพึงมีเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีแล้ว ไว้เป็นกรอบสาหรับแต่ละช่วงดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1 (จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
1. เข้าใจและใช้ภาษาต่างประเทศ แลกเปลี่ยน และนาเสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ตนเอง ชีวิตประจาวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
2. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เน้นการฟัง , พูด ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภายในวงคาศัพท์
300-450 คา (คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
3. ใช้ประโยคคาเดียว (One Word Sentence) และประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ใน
การสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้
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4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
ตามระดับชั้น
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ในการเสนอข้อมูลที่เป็นความรู้ในสาระการ
เรียนรู้อื่นตามความสนใจและวัย
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาภายในห้องเรียนและในโรงเรียนในการแสวงหาความรู้และ
ความเพลิดเพลิน
ช่วงชั้นที่ 2 (จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
1. เข้าใจและใช้ภาษาต่างประเทศ แลกเปลี่ยน และนาเสนอข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจาวัน สิ่งแวดล้อมในชุมชน
2. มีทั กษะในการใช้ ภ าษาต่ างประเทศเน้ นการฟั ง -พู ด -อ่ าน ตามหั ว เรื่อ งเกี่ย วกั บตนเอง
ครอบครั ว โรงเรี ย น สิ่ ง แวดล้ อ ม อาหาร เครื่ องดื่ ม ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งบุค คล เวลาว่ า งและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ -ขาย ลมฟ้าอากาศ ภายในวงคาศัพท์ ประมาณ 1,0501,200 คา (คาศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)
3. ใช้ประโยคเดี่ยว และประโยคผสม สื่อความหมายตามบริบทต่างๆ
4. เข้าใจข้อความที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการในบริบทที่หลากหลาย
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
ตามบริบทของข้อความที่พบตามระดับชั้น
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ นาเสนอและสืบค้นข้อมูลความรู้ในสาระการ
เรียนรู้อื่นที่เรียนตามความสนใจและระดับชั้น
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศภายในห้องเรียน และในโรงเรียนในการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม และความเพลิดเพลิน
2.2 สื่อการสอน
2.2.1**ความหมายของสื่อการสอน
วิร าสิ นี แก้ ว วรา (2550) กล่ า วว่ า สื่ อ การสอนหมายถึ ง ตั ว กลาง หรือ ช่ องทาง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ เป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้รับรู้ข่าวสารซึ่งกันและกัน
สื่อการสอนเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้รวดเร็วขึ้น สื่อการเรียนเป็นสิ่งที่ทา
ให้ผู้เรียนเข้าใจบนเรียนมายิ่งขึ้น ซึ่งทั้งสื่อการเรียนและสื่อการสอน ผู้เรียนจะบรรลุจุดประสงค์การ
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ และจะต้องมี
เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
จงจิต ไชยวงค์ (2550) กล่าวว่า สื่อ หมายถึง ตัวกลาง หรือพาหะ ที่จะทาให้สิ่งหนึ่ง
เดินทางไปถึงอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง เช่น การส่งข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ เป็นตัวเชื่อมโยง
ระหว่างจุดส่ง และจัดรับสารการสอน เป็นการกระทาของผู้สอน เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดย
การส่งสาร หรือ สิ่งบอกกล่าวต่าง ๆ แต่การให้สิ่งบอกกล่าวต่าง ๆ ได้นั้นจะต้องอาศัยตัวกลาง หรือ
พาหะเป็นเครื่องช่วย จึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นสื่อการสอนตัวกลางที่ใช้ในการส่งสิ่งบอกกล่าวนี้ นอกจากจะ
เรี ย กว่า สื่ อการสอนแล้ ว ยั งมีชื่ ออื่ น ๆ ที่เ รียกแตกต่างกั นออกไป แต่ท าหน้ าที่ค ล้ ายคลึ ง กัน เช่ น
อุปกรณ์ช่วยสอน (Teaching Aids) สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 (2546) ให้ความหมายของคาว่าสื่อไว้ว่า
“ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย ชักนาให้เป็นที่รู้จักกัน ผู้หรือสิ่ งที่ติดต่อกัน หรือชักนาให้รู้จักกัน
สื่อการศึกษา คือ วิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสื่อในการศึกษา”
กรมวิชาการ (2554) ได้ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอน หมายถึงวิธีการหรือ
กระบวนการ วัสดุ ของจริง เครื่องมือที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนซึ่งมีสารประโยชน์ ต่อ
ประสบการณ์การเรี ย นรู้ สามารถนาไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามหลักสู ตรที่
กาหนดไว้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนั้น สื่อการเรียนรู้จะเป็นตัวกลางที่จะทาหน้าที่
ถ่ายทอดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
กิดานันท์ มลิทอง (2549) ได้ให้ความหมายว่า สื่อ (Medium, pl.Media) เป็นคา
มาจากภาษาลาตินว่า “ระหว่าง” สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศหรือเป็นตัวกลางข้อมูลส่งผ่าน
จากผู้ส่งหรือแหล่งส่งไปยังผู้รับเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
เล่าเรียน เมื่อผู้สอนนาสื่อมาใช้ประกอบการสอนเรียกว่า “สื่อสอน” และเมื่อนามาให้ผู้เรียนใช้เรียกว่า
“สื่อการเรียน” โดยเรียกรวมกันว่า “สื่อการเรียนการสอน” หรืออาจจะเรียกสั้นๆ ว่า “สื่อการสอน”
หมายถึงสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิ ทัศน์ แผนภูมิ รูปภาพ ฯลฯ
ซึ่งเป็นวัสดุบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือเป็นอุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสิ่งเหล่านี้เป็น
วัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพที่นามาใช้เทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางทาให้
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การสอนส่งไปถึงผู้เรียน ในการใช้สื่อการสอนนั้นผู้สอนจาเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะคุณสมบัติของสื่อ
แต่ล ะชนิ ดเพื่อเลื อกสื่ อให้ ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน
สุดใจ เหง้าศรีไพร (2549) ให้ความหมายว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในรูปของวัสดุอุปกรณ์ หรือ
วิธีการที่จะนามาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน โดยทาหน้าที่บรรจุและส่งผ่านข้อมูลข่าวสารอัน
เป็ น สาระส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ ไ ปยั ง ผู้ เ รี ย น เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจมีบทบาทในฐานะสิ่งช่วยครูในการถ่ายทอดผ่านกระบวนการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
สรุ ป ได้ ว่า สื่ อ การสอนเป็ น สิ่ ง ที่ช่ ว ยในการถ่ า ยทอดความรู้ ประสบการณ์ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทาให้กระบวนการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ โดยต้อง
เลื อ กใช้ ป ระเภทของสื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หาหรื อ ความรู้ ที่ ต้ อ งการสื่ อ เพื่ อ ท าให้ ก าร ศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความเข้าใจตามที่ผู้สอนต้องการ
2.3 ประเภทของสื่อการสอน
การจัดประเภทของสื่อการสอนนั้น ไม่ได้มีการแบ่งประเภทอย่างตายตัว ขึ้นอยู่กับแนวคิด
ของผู้สอนที่จะเลือกใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน
กรมวิชาการ (2554) ได้แบ่งประเภทของสื่อการสอนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.**สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นสื่อเพื่อแสดงความหมาย
2.**สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลิตขั้นเพื่อใช้ควบคู่กับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุ
หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งยังรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้วย
3.**สื่ออื่นๆ
3.1**สื่อบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่ง
สามารถทาหน้าที่ถ่ายทอดสาระความรู้ แนวคิด เจตคติและวิธีปฏิบัติไปสู่บุคคลอื่น
3.2**สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสภาพที่
อยู่รอบตัวของผู้เรียน
3.3**สื่อกิจกรรม/กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่ครูห รือผู้เรียน
กาหนดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
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3.4**สื่อวัสดุ/เครื่องมืออุปกรณ์ หมายถึง วัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรู้
หนูม้วน ร่มแก้ว (2548) ได้จาแนกสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางของนักเทคโนโลยีทาง
การศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.**ประเภทโสตทัศนวัสดุ (Audio Vision Materials) หมายถึงสื่อที่สามารถเสนอ
เนื้อหาความรู้ในตัวของสื่อชนิดนั้น โดยไม่ต้องอาศัยสื่อประเภทเครื่องกลไกอื่น ๆ มาประกอบ แบ่ง
ออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่
1.1**วัสดุสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หลักสูตร หนังสือเรียน ตารา เอกสารประกอบการเรียน
หนังสือเสริมความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น
1.2**รูปภาพ ได้แก่ ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ภาพชุดประกอบการเรียนการ
สอน เป็นต้น
1.3**วัสดุกราฟิก ได้แก่ แผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ ภาพโฆษณา การ์ตูน แผนที่
ลูกโลก เป็นต้น
1.4**วัสดุสามมิติ ได้แก่ ของจริง หุ่นจาลอง ของตัวอย่าง ของล้อแบบ หุ่นมือ ตู้
อันตรทัศน์ กระบะทราย เป็นต้น
1.5**แผ่นป้ายทางการศึกษา ได้แก่ กระดานชอล์ก กระเป๋าผนัง แผ่นป้ายผ้าสาลี
แผ่นป้ายแม่เหล็ก แผ่นป้ายไฟฟ้า แผ่นป้ายนิเทศ และวัสดุประกอบที่ใช้กับแผ่นป้าย เช่น บัตรคา บัตร
ภาพ เป็นต้น
1.6**วัสดุประกอบการทดลอง เช่น สารเคมี ตัวยา และสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในการทดลอง
หรือสาธิต
2.**ประเภทโสตทัศน์อุปกรณ์และเครื่องมือ (Audio Visual Equipment and
Apparatus) เป็นสื่อที่ต้องอาศัยเครื่องกลไกประกอบในการนาเสนอเนื้อหาความรู้แบ่งออกเป็น 2
ชนิด คือ
2.1**เครื่องฉายต่าง ๆ และเครื่องเสียง (Audio Visual Equipment) ซึ่งทั้ง 2 ชนิด
จะประกอบด้วยตัวเครื่อง มักเรียกว่า “Hardware” และวัสดุที่ใช้กับเครื่อง เรียกว่า “Software” ซึ่ง
เป็นเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รู้ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแถบฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ
เป็นต้น
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2.2**เครื่ องมือ (Apparatus) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ใ นกิจกรรมต่าง ๆ เช่ น
เครือ่ งมือที่ใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มการงานอาชีพ เป็นต้น
3.**ประเภทเทคนิควิธีการ (Technique) หมายถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด
ขึ้น ทั้งในและนอกห้ องเรี ย น เช่น ห้ องทดลอง การสาธิต การแสดง บทบาทสมมติ การอภิปราย
การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ รวมทั้งการใช้โปรแกรมการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
ใช้บทเรียนสาเร็จรูป ชุดการสอน ศูนย์การเรียน และกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
สีปาน ทรัพย์ทอง (2554) กล่าวว่า สื่อโสตทัศน์ หมายถึง วัสดุที่ไม่ตีพิมพ์ มีลักษณะ
เป็นภาพและเสียงที่ช่วยในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วและจดจาได้นาน สื่อโสต
ทัศน์มีหลายรูปแบบ และเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี บางชนิดล้าสมัยและเลิกใช้ไป
ในขณะเดียวกันก็มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นทดแทน สื่อโสตทัศน์ประเภทภาพ สื่อโสตทัศน์ประเภทเสียง
และสื่อโสตทัศน์ประเภทวัสดุกราฟิก หุ่นจาลอง ของจริง
สรุปได้ว่า สื่อการสอนนั้นแบ่งได้หลากหลายประเภท ตามความเหมาะสมของเนื้อหา
และข้อมูลที่จะทาการเรียนการสอน สื่อบางประเภทจะนาเทคโนโลยีเข้ามาประกอบ ทั้งด้านภาพและ
เสียง รวมถึงเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนรู้มีความสนใจและเข้าใจได้ง่าย และสื่อการ
เรียนการสอนที่ดีนั้นจะช่วยทาให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและความสนใจในเนื้อหา จนสามารถเข้าใจในสิ่ง
ที่ผู้สอนต้องการสอนได้
2.4 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยคาเปลลา (Capella University, 2549) ได้ให้ความหมายว่า “สื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ คือ นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เป็นอยู่เดิม เป็นการเรียนที่ใช้
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ดาวเทียม วิดีโอเทป แผ่นซีดี ฯลฯ
รวมถึงการเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริ ง ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงคือเทคโนโลยีการ
สื่อสารเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้
ครูตัส (Krutus, 2551) กล่าวว่า “e-Learning เป็นรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สร้าง
เป็นบทเรียนสาเร็จรูป ที่อาจใช้ซีดีรอมเป็นสื่อกลางในการส่งผ่าน หรือใช้การส่งผ่านเครือข่ายภายใน
หรืออินเทอร์ เน็ต ทั้งนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่ว ยการฝึกอบรม (Computer Based
Training: CBT) และการใช้เว็บเพื่อการฝึกอบรม (Web Based Training: WBT) หรือการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้
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สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์ (2549) ได้ให้คาจากัดความของ e-Learning ว่า “การ
เรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-Learning เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถ
และความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และ
มัลติมีเดีย อื่น ๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา และเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียน
ปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย (e-mail, web-board, chat) จึงเป็นการเรียน
สาหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลาและทุกสถานที่”
สวทช. (2549) ได้ให้ความหมายของ e-Learning ไว้ว่า หมายถึง การใช้ทรัพยากร
ต่า ง ๆ ในระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต มาออกแบบและจัด ระบบเพื่ อ สร้ า งระบบการเรี ย นการสอน โดย
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ตรงกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน
เชื่อมโยงระบบเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกกเวลา และทุกคน
สรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การนาเอาเนื้อหาวิชามา
ถ่ายทอดด้วยมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ โดยสามารถศึกษาด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมี ความสนใจและเข้าใจเนื้อหาตามที่
ผู้สอนต้องการจะสื่อ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นอกจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วยังมีงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขอยกตัว อย่าง
งานวิจัยที่น่าสนใจ ดังนี้
นิ ช าภา ยศทองงาม (2554) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ความพร้ อ มและความ
ต้องการของโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการเรียนการ
สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมและความต้องการของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในอาเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเรียนการสอนผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนในจังหวัดเชียงใหม่ 359 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ ค่าเฉลี่ย (Mean)
เนตรนภา ภู่พัน ธ์ทอง (2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและความ
ต้องการการใช้สื่ อการสอนของครู โ รงเรียนเอกชน สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
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จุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพของสื่อการสอน ปริมาณการใช้ สื่อการสอน ปัญหาที่ใช้สื่อการสอน และ
ความต้องการสื่อการสอนของครูผู้สอน ครูในโรงเรียนสังกัดสานักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริม
การศึก ษาเอกชน อาเภอพระนครศรีอ ยุธ ยา จั งหวั ดพระนครศรีอ ยุธ ยา ประชากรเป็ นผู้ บริ ห าร
โรงเรียน และครู กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียนจานวน 9 คนครูผู้สอนจานวน 210 คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่าง 219 คน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้สูตรเพื่อหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
วั น เพ็ ญ รั ต นบุ รี (2554) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งความต้ อ งการการใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ศูนย์เครือข่ายที่
3 เขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษา นครศรี ธ รรมราช เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความ
ต้องการการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ศูนย์เครือข่ายที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งหมด 27 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 265 คน
ได้มาโดยการสุ่ มแบบโควตาจากโรงเรียนในศูน ย์เครือข่ายที่ 3 เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรี ธรรมราช เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วันเพ็ญ มัณยานนท์ (2545) ได้ทาการวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหา และความต้องการ
การใช้สื่อการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานประถมศึกษาอาเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพ ปัญหา และความต้องการการใช้สื่อการสอน
ของครู โ รงเรี ย นประถมศึกษาสั งกัดส านักงานประถมศึกษาอาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กลุ่ ม
ตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร 22 คน ครูโสตทัศนศึกษา 22 คน ครู-อาจารย์ 58 คน รวม 102 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
บรรพต มันยานนท์ (2549) ทาการศึกษาความต้องการด้านการใช้สื่อการสอนของ
โรงเรี ย นทหารช่าง กรมการทหารช่าง ผลการศึกษาพบว่า 1. สภาพสื่ อการเรียนการสอนที่ ครู อาจารย์ในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่างใช้มากที่สุดตามล าดับ คือ เอกสาร ตารา เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และการบรรยาย ปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนของครู -อาจารย์ ในโรงเรียนทหาร
ช่าง กรมการทหารช่างมากที่สุด ตามลาดับ คือ ขาดความรู้และทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
สื่ อการเรี ย นการสอนไม่ เพีย งพอต่ อ ความต้องการเหตุผ ลเพราะขาดงบประมาณการผลิ ต สภาพ
ห้องเรียนไม่เอื้ออานวยต่อการใช้สื่อการสอน 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน และผู้บริหาร
ของโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการใช้สื่อการเรียนการสอน ของ
ครู-อาจารย์ ควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และองค์ประกอบอื่น ๆ และเสนอแนะให้ใช้สื่อการสอน
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ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ วีซีดี และสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3. ครู-อาจารย์ในโรงเรียน
ทหารช่าง กรมการทหารช่างมีความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนในระดับมาก ตามล าดับ คือ
เอกสาร ตารา ของจริง เครื่องคอมพิวเตอร์ การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ
วิร งรอง อิน ทร์ แก้ว (2555) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ เขต 2 โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1)**ศึกษาสภาพและความต้องการในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ
เขต 2
2)**เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้ สื่ออินเทอร์เน็ตในการจัดการ
เรียนการสอนของครูประถมศึกษาระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ
เขต 2
3)**เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตใน
การจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนในสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 และ เขต 2 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ทา
การออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล จานวน 628 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ ANOVA
และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เสปียร์แมน
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2. ความต้องการสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิคส์วิชาภาษาอังกฤษ

- ความต้องการด้านการผลิต
- ความต้องการทั่วไป
- ความต้องการสื่อการเรียนการสอนตาม
จุดประสงค์รายวิชา

ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม
(Behaviorism Theory)

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา ในพื้นที่ อบจ.จังหวัด
นนทบุรี

1. สภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิคส์วิชาภาษาอังกฤษ

-

ปัญหาด้านการผลิต
ปัญหาด้านการใช้
ปัญหาด้านการบริการ
ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ปัญหาด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อ

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องความต้องการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษสาหรับครู
ประถมในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง
ๆ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.1.1**โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรีย นประถมศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีทั้งหมด 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองนนทบุรี อาเภอบางบัวทอง อาเภอ
บางกรวย อาเภอบางใหญ่ อาเภอไทรน้อย อาเภอปากเกร็ด รวมทั้งหมด 24 โรง (ข้อมูลจากกอง
การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 2558)
3.1.2**กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี จานวน 24 โรง ทั้งหมด 53 คน โดยการเลื อกตัว อย่างตามวัตถุประสงค์ (Proposed
Sampling)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามความต้องการสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
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ตอนที่**1**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ ก ารสอน เป็ น ต้ น โดยใช้ แ บบสอบถามปลายปิ ด แบบค าถามมี ร ายการให้ เ ลื อ ก
(Multiple choice questions)
ตอนที่**2**ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด แบบคาถามมีรายการให้ เลื อ ก (Multiple choice
questions) ซึ่งได้แบ่งกลุ่มแบบสอบถามออกเป็น 3 ด้านดังนี้
1.**ความต้องการด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ

2.**ความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
3.**ความต้องการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ตามจุดประสงค์รายวิชา

ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1

หมายถึง

มีความต้องการน้อยที่สุด

2

หมายถึง

มีความต้องการน้อย

3

หมายถึง

มีความต้องการปานกลาง

4

หมายถึง

มีความต้องการมาก

5

หมายถึง

มีความต้องการมากที่สุด

ตอนที่ * *3 **ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาในการใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน
อิเล็ กทรอนิ กส์วิช าภาษาอังกฤษของครูผู้ สอนระดับประถมในโรงเรียนสั งกัดองค์การบริหารส่ ว น
จังหวัดนนทบุรีโ ดยใช้แบบสอบถามปลายปิด ให้เลือกเพียง 1 คาตอบ (Multiple choice
questions) ซึ่งได้แบ่งกลุ่มแบบสอบถามออกเป็น 5 ด้านดังนี้
1.**ปัญหาด้านการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ

2.**ปัญหาด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
3.**ปัญหาด้านการบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
4.**ปัญหาด้านการบริหารจัดการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ

5.**ปัญหาด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
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ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1

หมายถึง

มีปัญหาน้อยที่สุด

2

หมายถึง

มีปัญหาน้อย

3

หมายถึง

มีปัญหาปานกลาง

4

หมายถึง

มีปัญหามาก

5

หมายถึง

มีปัญหามากที่สุด

3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
มีขั้นตอนและรายละเอียดการสร้างดังนี้
3.3.1**ศึ ก ษาหลั ก การสร้ า งแบบสอบถามเพื่ อ การวิ จั ย และก าหนดกรอบ
แนวความคิดในการวิจัยโดยได้รับคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
3.3.2**ศึกษาค้นความจากตาราเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางนามาสร้างข้อคาถาม (Item) ของแบบสอบถาม
3.3.3**กาหนดประเด็นและขอบเขตของคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ของการวิจัย
3.3.4**ดาเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง
3.3.5**นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาขั้นต้นก่อน
ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้ เหมาะสม จากนั้นจึงนา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษา (Wording) และความ
ชัดเจน (Clarity)
3.3.6**ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามจนได้แบบสอบถามที่ ถูกต้องและ
เหมาะสมที่สุดตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
3.3.7**นาแบบสอบถามที่ได้ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนต่อไป
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอน
ดังต่อไปนี้
3.4.1**ท าหนั งสื อถึง ผู้ อานวยการโรงเรียนประถมในสั งกัดองค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัดนนทบุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
3.4.2**ผู้ วิจั ย เก็บรวบรวมข้อมูล ด้ว ยตนเอง โดยขอความร่ว มมือจากนิสิ ตสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจในการนาแบบสอบถามไปให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนประถมในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
3.4.3**ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และ
นาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ทั้งหมด ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test และ One-Way ANOVA โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.5.1**การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์
การสอน ตาแหน่งงานปัจจุบัน ขนาดของโรงเรียน และลักษณะของโรงเรียน โรงเรียน เป็นต้น มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
3.5.2**การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
วิชาภาษาอังกฤษ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้
ค่าเฉลี่ย

สรุประดับ

4.50-5.00

หมายถึง

มีความต้องการระดับมากที่สุด

3.50-4.49

หมายถึง

มีความต้องการระดับมาก

2.50-3.49

หมายถึง

มีความต้องการระดับปานกลาง

1.50-2.49

หมายถึง

มีความต้องการระดับน้อย

1.00-1.49

หมายถึง

มีความต้องการระดับน้อยที่สุด
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3.5.3**การวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ยวกับสภาพปัญ หาในการใช้ สื่ อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลดังนี้
ค่าเฉลี่ย

สรุประดับ

4.50-5.00

หมายถึง

มีความต้องการระดับมากที่สุด

3.50-4.49

หมายถึง

มีความต้องการระดับมาก

2.50-3.49

หมายถึง

มีความต้องการระดับปานกลาง

1.50-2.49

หมายถึง

มีความต้องการระดับน้อย

1.00-1.49

หมายถึง

มีความต้องการระดับน้อยที่สุด

3.5.4**การเปรี ย บเที ย บระหว่ า งข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ในการสอนกับความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่ อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิช า
ภาษาอังกฤษส าหรั บ ครู ป ระถมในโรงเรียนสั งกัดองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดนนทบุรี สถิติในการ
วิเคราะห์สาหรับข้อมูลทั่วไปด้านเพศ ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย t-test และข้อมูลทั่วไปด้าน
อายุ ประสบการณ์ในการสอน ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์และการนาเสนอผลของการวิจัยเรื่อง ความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอน
อิเลคทรอนิคส์วิชาภาษาอังกฤษ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบตารางและภาพประกอบคาบรรยาย โดยแบ่งหัวข้อในการนาเสนอดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ แ ละการแปลความหมายที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย
ประกอบด้วย
X

แทน

ค่าเฉลี่ย

SD

แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

P

แทน

ความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อน

t

แทน

ค่าแจกแจงแบบที

F

แทน

ค่าแจกแจงแบบเอฟ
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ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิคส์
วิชาภาษาอังกฤษ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของครูผู้ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์การสอน ตาแหน่งงานปัจจุบัน ขนาดของโรงเรียน และลักษณะของโรงเรียน โรงเรียน
เป็นต้น มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูล เกี่ย วกับสภาพปัญหาในการใช้สื่ อการเรีย นการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ในการสอนกับความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่ อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิช า
ภาษาอังกฤษส าหรั บ ครู ป ระถมในโรงเรียนสั งกัดองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดนนทบุรี สถิติในการ
วิเคราะห์สาหรับข้อมูลทั่วไปด้านเพศ ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย t-test และข้อมูลทั่วไปด้าน
อายุ ประสบการณ์ในการสอน ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการสอน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ ปรากฏผลดัง ตารางที่
4.1 และภาพที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปด้านเพศ
เพศ

จานวน

ร้อยละ

ชาย

17

32.1

หญิง

36

67.9

53

100

รวม

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.9 รองลงมาเป็น
เพศชายร้อยละ 32.1
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ และการจัดกลุ่มช่วง
อายุของผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 4 ช่วง ปรากฏผลดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปด้านช่วงอายุ
อายุ

จานวน

ร้อยละ

ต่ากว่า 25 ปี

6

11.3

25-35 ปี

30

56.6

35-45 ปี

13

24.5

มากกว่า 45 ปี

4

7.5

รวม

53

100

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุ 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.6
รองลงมาได้แก่ อายุ 35-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.5 อายุต่ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.3 และอายุ
มากกว่า 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.5
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านระดับการศึกษาสูงสุด ปรากฏผล
ดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปด้านระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสูงสุด

จานวน (คน)

ร้อยละ

ปริญญาตรี

51

96.2

ปริญญาโท

2

3.8

53

100

รวม

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาสูงสุด ในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 96.2 รองลงมาได้แก่ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 3.8
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประสบการณ์ในการสอน ปรากฏผล
ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 จานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปด้านประสบการณ์ในการสอน
ประสบการณ์ในการสอน

จานวน (คน)

ร้อยละ

ต่ากว่า 2 ปี

5

9.4

2 - 5 ปี

38

71.7

5 – 8 ปี

6

11.3

8 ปีขึ้นไป

4

7.5

รวม

53

100

จากตารางที่ 4.4 พบว่าในกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการ
สอน 2-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.7 รองลงมาได้แก่ มีประสบการณ์ในการสอน 5-8 ปี คิดเป็นร้อยละ
11.3 ประสบการณ์ในการสอนต่ากว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.4 และมีประสบการณ์ในการสอน 8 ปีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 7.5

24
ตอนที่ 3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ความต้องการเกี่ยวกับการผลิต ความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่อ
การเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ และความต้ อ งการสื่ อ การเรี ย นการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ตามจุดประสงค์รายวิชา
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการการใช้ สื่ อ การสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบความต้องการเกี่ยวกับการผลิต ปรากฏผลดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการเกี่ยวกับการผลิต
ประเภทของความต้องการเกี่ยวกับการผลิต

X

SD

แปลค่า

ต้องการวิทยากรให้ความรู้ในการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ

3.25

0.76

ปานกลาง

ต้องการอุปกรณ์ โดยเฉพาะเครื่องมือในการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษพร้อมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง

2.83

0.67

ปานกลาง

ต้องการเอกสารหรือตาราที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ

2.96

0.96

ปานกลาง

ต้องการงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ

4.21

0.69

มาก

ต้องการห้องผลิตสื่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ

2.00

0.90

น้อย

ต้องการลดชั่วโมงการสอน หรืองานอื่น เพื่อใช้เวลาผลิตสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ

2.60

0.63

ปานกลาง

ต้องการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
วิชาภาษาอังกฤษที่ได้ผลิตขึ้น

4.21

0.77

มาก

รวม

3.15

0.77

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความต้องการการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ใน
รูปแบบความต้องการเกี่ยวกับการผลิต สามารถเรียงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปาน
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กลาง ประเภทของความต้องการเกี่ยวกับการผลิต สามารถเรียงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลงมา
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ ต้องการงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ และต้องการเผยแพร่หรื อแลกเปลี่ยนสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษที่ได้
ผลิตขึ้น ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ระดั บปานกลาง คือ ต้องการวิทยากรให้ ความรู้ในการผลิตสื่ อการสอน
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ต้ อ งการเอกสารหรื อ ต าราที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต สื่ อ การสอน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าภาษาอั ง กฤษต้ อ งการอุ ป กรณ์ โดยเฉพาะเครื่ อ งมื อ ในการผลิ ต สื่ อ การสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษพร้อมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง และต้องการลดชั่วโมงการสอน หรืองานอื่น
เพื่อ ใช้ เวลาผลิ ตสื่ อการสอนอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ วิช าภาษาอั งกฤษ ส่ วนค่า เฉลี่ย ที่อ ยู่ร ะดั บน้ อย คื อ
ต้องการห้องผลิตสื่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการการใช้ สื่ อ การสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช า
ภาษาอั ง กฤษ ในรู ป แบบความต้ อ งการทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สื่ อ การเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช า
ภาษาอังกฤษปรากฏผลดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ประเภทของความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
e-Learning
e-Book
โปรแกรมส่งเสริมการอ่าน
เกมส์ภาษาอังกฤษต่างๆ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
WBI (Web-Based Instruction)
สารคดีภาษาอังกฤษ
Learning Object
โปรแกรม Dictionary
รวม

X

SD

แปลค่า

4.58
3.64
4.74
4.77
4.32
2.66
4.49
3.30
4.70
4.13

0.72
0.90
0.45
0.47
0.64
0.76
0.50
0.70
0.50
0.63

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความต้องการการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ใน
รูปแบบความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ สามารถ
เรียงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ประเภทของความต้องการเกี่ยวกับสื่อการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ สามารถเรียงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลงมา ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุดคือ เกมส์ภาษาอังกฤษต่างๆ โปรแกรมส่งเสริมการอ่าน โปรแกรม Dictionary
และ e-Learning ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ สารคดีภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
และ e-Book ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง คือ Learning Object และ WBI (Web-Based
Instruction)
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการการใช้ สื่ อ การสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบความต้องการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ตามจุดประสงค์รายวิชา
ปรากฏผลดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประเภทของความต้องการสื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ตามจุดประสงค์รายวิชา
ประเภทของความต้องการสื่อการเรียนการสอน
X

SD

การ์ตูนที่มีการแสดงข้อความตัวหนังสือของบทพูดตาม
เนื้อหาของเรื่อง
แผ่น CD ประกอบบทเรียน

4.64

0.48

3.81

0.79

มาก

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

4.49

0.58

มาก

เพลงภาษาอังกฤษตามเทศกาล

4.62

0.49

มากที่สุด

เกมส์ทางภาษา

4.57

0.64

มากที่สุด

4.43

0.59

มาก

อิเล็กทรอนิกส์ตามจุดประสงค์รายวิชา

รวม

แปลค่า
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความต้องการการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ใน
รูปแบบความต้องการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ตามจุดประสงค์รายวิชา สามารถเรียงลาดับ
ค่ า คะแนนเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ประเภทของความต้ อ งการสื่ อ การเรี ย นการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ตามจุดประสงค์รายวิชา สามารถเรียงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลงมา ค่าเฉลี่ยอยู่
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ในระดับมากที่สุดคือ การ์ตูนที่มีการแสดงข้อความตัวหนังสือของบทพูดตามเนื้อหาของเรื่อง เพลง
ภาษาอังกฤษตามเทศกาล และ เกมส์ทางภาษา ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา และ แผ่น CD ประกอบบทเรียน
ตอนที่ 3.3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สภาพปั ญหาในการใช้ สื่ อ การเรีย นการสอน
อิเล็ กทรอนิ กส์วิช าภาษาอังกฤษในแต่ล ะด้าน ได้แก่ ด้านการผลิ ตสื่ อการสอนอิเล็ กทรอนิกส์วิช า
ภาษาอังกฤษ ด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ด้านการบริการสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการบริหารจัดการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ ในปัญหาด้านการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ปรากฏผลดังตารางที่
4.8
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ในปัญหาด้านการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
วิชาภาษาอังกฤษ
ปัญหาด้านการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ
ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอน
ไม่มีเวลาเพียงพอในการผลิต
ขาดความรู้ในการผลิต
ขาดบุคลากรที่ช่วยในการผลิต
ขาดงบประมาณที่ใช้ในการผลิต
ไม่เห็นความจาเป็นในการผลิตสื่อ
รวม

X

SD

2.74
4.19
3.38
4.49
4.55
2.51
3.64

0.76
0.68
0.53
0.67
0.57
1.01
0.70

แปลค่า
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า สภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ ในปัญหาด้านการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ สามารถเรียงลาดับ
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ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับมาก ปัญหาด้านการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
วิชาภาษาอังกฤษ สามารถเรียงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลงมา ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับมากที่สุด
คือ ขาดงบประมาณที่ใช้ในการผลิต ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ ไม่มีเวลาเพีย งพอในการผลิต
ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางคือ ขาดความรู้ในการผลิต ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อการ
สอน และ ไม่เห็นความจาเป็นในการผลิตสื่อ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ ในปัญหาด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ปรากฏผลดัง ตารางที่
4.9
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ในปัญหาด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ
ปัญหาด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา

X

SD

4.28

0.84

2.70

1.08

4.26

0.79

3.68
3.11
2.06
3.35

0.78
0.95
0.97
0.90

แปลค่า

ภาษาอังกฤษ
เกรงว่าเมื่อใช้สื่อการสอนแล้ว จะได้เนื้อหาน้อย ทาให้สอน
ไม่ทันตามหลักสูตร
ไม่กล้าใช้สื่อการสอน เพราะไม่มีความชานาญในการใช้งาน
กลัวจะทาเสียหาย
ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้สื่อการสอนชนิดใดจึงจะ
เหมาะกับเนื้อหาที่สอน
ใช้สื่อการสอนแล้วได้ผลน้อยกว่าที่บรรยาย
เสียเวลาและยุ่งยากในการใช้สื่อการสอน
ไม่ชอบใช้สื่อ ทั้งที่รู้ว่าจาเป็น
รวม

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.9 พบว่า สภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ ในปัญหาด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ สามารถเรียงลาดับค่า
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.35 อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
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วิชาภาษาอังกฤษ สามารถเรียงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลงมา ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับมาก คือ
เกรงว่าเมื่อใช้สื่อการสอนแล้ว จะได้เนื้อหาน้อย ทาให้สอนไม่ทันตามหลักสูตร ไม่สามารถตัดสินใจได้
ว่าจะใช้สื่ อการสอนชนิดใดจึงจะเหมาะกับเนื้อหาที่ส อน และ ใช้สื่ อการสอนแล้ว ได้ผลน้อยกว่าที่
บรรยาย ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางคือ เสียเวลาและยุ่งยากในการใช้สื่อการสอน และไม่กล้า
ใช้สื่อการสอน เพราะไม่มีความชานาญในการใช้งาน กลัวจะทาเสียหาย ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับน้อย คือ
ไม่ชอบใช้สื่อ ทั้งที่รู้ว่าจาเป็น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ ในปัญหาด้านการบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ในปัญหาด้านการบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ปัญหาด้านการบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในโรงเรียน
ไม่มีการสารวจความต้องการสื่อของผู้สอน
หน่วยงานที่ให้บริการสื่อล่าช้า ไม่สะดวก
ขั้นตอนในการขอใช้สื่อยุ่งยากซับซ้อน
ระยะเวลาในการยืมสื่อไม่สอดคล้องกับตารางเรียน
ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ หรือคาแนะนา
รวม

X
3.55
2.60
2.30
1.25
1.28
2.81
2.30

SD
0.64
0.79
0.82
0.43
0.53
0.74
0.66

แปลค่า
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
ปานกลาง
น้อย

จากตารางที่ 4.10 พบว่า สภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ ในปัญหาด้านการบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเรียงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 2.30 อยู่ในระดับน้อย ปัญหาด้านการบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
เรียงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลงมา ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับมาก คือ ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรงในโรงเรียน ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางคือ ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ หรือคาแนะนา และ
ไม่มีการสารวจความต้องการสื่อของผู้สอน ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับน้อย คือหน่วยงานที่ให้บริการสื่อ
ล่าช้า ไม่สะดวก ส่ว นค่าเฉลี่ยที่อยู่ ในระดับน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาในการยืมสื่อไม่สอดคล้องกับ
ตารางเรียน และ ขั้นตอนในการขอใช้สื่อยุ่งยากซับซ้อน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ ในปัญหาการบริหารจัดการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ในปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การสื่ อ การสอน
อิเล็กทรอนิกส์
ปัญหาการบริหารจัดการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
SD
แปลค่า
X
ผู้บริหารไม่สนับสนุนการผลิตและการใช้สื่อ
ระบบบริหารของหน่วยบริการสื่อไม่เอื้ออานวยต่อการยืม
ขาดการนิเทศเกี่ยวกับการใช้สื่อ
ระบบการยืมยุ่งยากซับซ้อน
สื่อกระจัดกระจาย ไม่รวมอยู่ที่เดียว
สื่อการสอนเสียหาย
รวม

1.23
1.36
3.38
1.45
2.94
1.87
2.04

.42
.56
.56
.50
.72
.73
.58

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
ปานกลาง
น้อยที่สุด
ปานกลาง
น้อย
น้อย

จากตารางที่ 4.11 พบว่า สภาพปัญหาในการใช้สื่ อการเรียนการสอนอิเล็ กทรอนิกส์ วิช า
ภาษาอังกฤษ ในปัญหาการบริหารจัดการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สามารถเรียงลาดับค่าคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.04 อยู่ในระดับน้อย ปัญหาการบริหารจัดการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
สามารถเรียงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลงมา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางคือ ขาดการนิเทศ
เกี่ยวกับการใช้สื่อ และสื่อกระจัดกระจาย ไม่รวมอยู่ที่เดียว ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับน้อย คือ สื่อการ
สอนเสียหาย ส่วนค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ระบบการยืมยุ่งยากซับซ้อน ระบบบริหารของ
หน่วยบริการสื่อไม่เอื้ออานวยต่อการยืม และผู้บริหารไม่สนับสนุนการผลิตและการใช้สื่อ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอั ง กฤษ ในปั ญ หาด้ า นปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การใช้ สื่ อ การสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ
อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัญหาด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ปัญหาด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอน
SD
แปลค่า
X
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์
ห้องเรียนขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอน เช่น ไฟฟ้า 1.30 0.46 น้อยที่สุด
ห้องเรียนมีจานวนนักเรียนมากเกินไป
2.57 0.69 ปานกลาง
ห้องเรียนไม่สามารถควบคุมแสงสว่างได้
2.66 0.52 ปานกลาง
ห้องเรียนคับแคบ ไม่สามารถใช้สื่อบางประเภทได้
2.32 0.70 น้อย
ไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นในการเลือกสื่อ
2.04 0.90 น้อย
รวม

2.18

0.65

น้อย

จากตารางที่ 4.12 พบว่า สภาพปัญหาในการใช้สื่ อการเรียนการสอนอิเล็ กทรอนิกส์ วิช า
ภาษาอังกฤษ ในปัญหาด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษสามารถ
เรียงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.18 อยู่ในระดับน้อย ปัญหาด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษสามารถเรียงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลงมา ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลางคือ ห้องเรียนมีจานวนนักเรียนมากเกินไป และห้องเรียนไม่สามารถควบคุมแสง
สว่ างได้ ค่า เฉลี่ ย ที่อ ยู่ ใ นระดั บ น้ อย คือ สื่ อ การสอนเสี ยหาย ส่ ว นค่า เฉลี่ ยที่ อ ยู่ใ นระดับ น้ อยคื อ
ห้องเรียนคับแคบ ไม่สามารถใช้สื่อบางประเภทได้ และไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นในการเลือกสื่อ
ส่วนค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ห้องเรียนขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอน เช่น ไฟฟ้า
สรุปผลข้อมูลของสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ด้านการใช้สื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ด้านการบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการบริหารจัดการสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ และด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏดัง ตารางที่
4.13
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ตารางที่ 4.13 สรุปค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านการผลิตสื่อการสอน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ด้ า นการใช้ สื่ อ การสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ ด้านการบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการบริหารจัดการสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ และด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
สภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
SD
แปลค่า
X
วิชาภาษาอังกฤษ
ด้านการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
3.64 .70
มาก
ด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
3.35 .90
ปานกลาง
ด้านการบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
2.30 .66
น้อย
ด้านการบริหารจัดการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
2.04 .58
น้อย
ด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
2.18 .65
น้อย
รวม
2.70 0.70
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า สภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษสามารถเรียงลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 2.70 อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
วิ ช าภาษาอั ง กฤษ เป็ น สภาพปั ญ หาที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช า
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานมาก ส่วนด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษเป็น
สภาพปัญหาที่มีผลต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปาน
และด้านการบริการสื่อการสอนอิ เล็กทรอนิกส์ ด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
และด้านการบริหารจัดการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสภาพปัญหาที่มีผลต่อการใช้สื่อการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อย
ตอนที่ 3.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการทั่ วไปเกี่ยวกับสื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษสาหรับครูประถมในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี กับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการสอน
ผลการเปรี ยบเทีย บความแตกต่างของความต้องการทั่ว ไปเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ จาแนกตามข้อมูลทั่วไปทางด้านเพศ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.14

33
ตารางที่ 4.14 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ จาแนกตามข้อมูลทั่วไปทางด้านเพศ
ความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการเรียน
เพศชาย
เพศหญิง
t
P
การสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
SD
SD
X
X
e-Learning

4.47

0.87

4.64

0.64 -0.79

0.43

e-Book

3.76

0.90

3.58

0.91

0.68

0.50

โปรแกรมส่งเสริมการอ่าน

4.71

0.47

4.75

0.44 -0.33

0.74

เกมส์ภาษาอังกฤษต่างๆ

5.00

0.00

4.67

0.53

3.74

0.00*

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

4.35

0.61

4.31

0.67

0.25

0.81

WBI (Web-Based Instruction)

2.76

0.83

2.61

0.73

0.69

0.50

สารคดีภาษาอังกฤษ

4.41

0.51

4.53

0.51 -0.78

0.44

Learning Object

3.41

0.80

3.25

0.65

0.79

0.44

โปรแกรม Dictionary

4.59

4.75

0.51

0.50 -1.09

0.28

4.16

1.08

3.65

0.62 0.35

0.52

ความต้องการโดยภาพรวม

* แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการทั่วไป
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ จาแนกตามข้อมูลทั่วไปทางด้านเพศ
พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิช า
ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับรายข้อพบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1 ข้อ ได้แก่ ความต้องการทั่วไป
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษในเกมส์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ โดยเพศชาย
มีความต้องการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษในเกมส์ภาษาอังกฤษมากกว่าเพศ
หญิง
โดยค่า T-Test และ P-Values ได้จากการคานวณโดยโปรแกรม
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ผลการเปรี ยบเทีย บความแตกต่างของความต้องการทั่ว ไปเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ จาแนกตามข้อมูลทั่วไปทางด้านอายุ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ จาแนกตามข้อมูลทั่วไปทางด้านอายุ
ความต้องการทั่วไป
ต่ากว่า
25-35 ปี
35-45 ปี
มากกว่า
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการ
25 ปี
45 ปี
F
P
สอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา X SD X SD X SD X SD
ภาษาอังกฤษ
4.67 0.82 4.53 0.73 4.62 0.77 4.75 0.50 0.15 0.93
e-Learning
4.33 0.82 3.50 0.90 3.69 0.85 3.50 1.00 1.52 0.22
e-Book
โปรแกรมส่งเสริมการอ่าน 4.83 0.41 4.77 0.43 4.62 0.51 4.75 0.50 0.45 0.72
เกมส์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ 4.67 0.52 4.77 0.50 4.85 0.38 4.75 0.50 0.21 0.89
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 4.17 0.75 4.47 0.51 4.15 0.80 4.00 0.82 1.27 0.30
2.83 1.33 2.50 0.51 3.00 0.91 2.50 0.58
WBI (Web-Based
1.53 0.22
Instruction)
4.33 0.52 4.43 0.50 4.62 0.51 4.75 0.50 0.94 0.43
สารคดีภาษาอังกฤษ
3.67 0.82 3.10 0.55 3.62 0.77 3.25 0.96 2.47 0.07
Learning Object
4.67 0.52 4.67 0.55 4.85 0.38 4.50 0.58 0.61 0.61
โปรแกรม Dictionary
ความต้องการโดยภาพรวม

4.24 0.72 4.08 0.58 4.22

0.65 4.08 0.66 1.02

0.49

จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการทั่วไป
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ จาแนกตามข้อมูลทั่วไปทางด้านอายุ
พบว่า ครู ที่มี อ ายุ ต่ างกัน มี ความต้ องการทั่ว ไปเกี่ย วกับ สื่ อการเรีย นการสอนอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช า
ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการเปรี ย บเทีย บความแตกต่ างของความต้ อ งการทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สื่ อ การเรี ย นการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ จาแนกตามข้อมูลทั่วไปทางด้านประสบการณ์ในการสอน ปรากฏผล
ดังตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ จาแนกตามข้อมูลทั่วไปทางด้านประสบการณ์
ในการสอน
ความต้องการทั่วไป
ต่ากว่า
2-5 ปี
5-8 ปี
8 ปีขึ้นไป
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการ
2 ปี
F
P
สอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา X SD X SD X SD X SD
ภาษาอังกฤษ
4.60 0.55 4.55 0.76 4.67 0.82 4.75 0.50 0.12 0.95
e-Learning
3.40 1.14 3.74 0.89 3.33 0.82 3.50 1.00 0.51 0.68
e-Book
โปรแกรมส่งเสริมการอ่าน 4.80 0.45 4.71 0.46 4.83 0.41 4.75 0.50 0.17 0.92
เกมส์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ 5.00 0.00 4.74 0.50 4.83 0.41 4.75 0.50 0.49 0.69
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI 4.40 0.55 4.42 0.55 3.83 0.98 4.00 0.82 1.91 0.14
2.60 0.89 2.61 0.75 3.17 0.75 2.50 0.58
WBI (Web-Based
1.03 0.39
Instruction)
4.20 0.45 4.45 0.50 4.83 0.41 4.75 0.50 2.04 0.12
สารคดีภาษาอังกฤษ
3.40 0.89 3.26 0.69 3.50 0.55 3.25 0.96 0.23 0.87
Learning Object
4.80 0.45 4.68 0.53 4.83 0.41 4.50 0.58 0.42 0.74
โปรแกรม Dictionary
ความต้องการโดยภาพรวม

4.13 0.60 4.13 0.63 4.20 0.62 4.08 0.66 0.77

0.61

จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการทั่วไป
เกี่ย วกับ สื่ อ การเรี ย นการสอนอิ เล็ กทรอนิ กส์ วิช าภาษาอัง กฤษ จาแนกตามข้อมู ล ทั่ว ไปทางด้า น
ประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับ
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจั ย ครั้ ง นี้ เป็ นการความต้ องการสื่ อการสอนภาษาอั งกฤษ ของครูผู้ ส อนใน
ระดั บ ชั้ น ประถมของโรงเรี ย นภายในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นนทบุ รี โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ 2 ข้อ ดังนี้
5.1**เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการสื่ อ การเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าภาษาอั ง กฤษของ
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
5.2**เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอนระดับประถมในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี มีทั้งหมด 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอไทรน้อย อาเภอบางกรวย อาเภอบางบัวทอง อาเภอ
บางใหญ่ อาเภอปากเกร็ด และอาเภอเมืองนนทบุรี รวมทั้งหมด 24 โรง (ข้อมูลจากกองการศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 2558) โดยกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 53 โดย
ซึ่งใช้การเลือกแบบตามวัตถุประสงค์ (Propos Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 4
ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
วิชาภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 21 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 29 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนและเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 53 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 100 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติ
ค่าความถี่สรุปเป็นค่าร้อยละ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
วิชาภาษาอังกฤษ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา
ในการใช้สื่ อการเรี ย นการสอนอิเล็ก ทรอนิกส์ วิช าภาษาอังกฤษ ใช้ส ถิติค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ในการสอนกับความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่ อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิช า
ภาษาอังกฤษส าหรั บ ครู ป ระถมในโรงเรียนสั งกัดองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดนนทบุรี สถิติในการ
วิเคราะห์สาหรับข้อมูลทั่วไปด้านเพศ ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย t-test และข้อมูลทั่วไปด้าน
อายุ ประสบการณ์ในการสอน ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
5.1 สรุปผลการวิจัย
การนาเสนอสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการเสนอเป็นภาพรวม และสรุปผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตามลาดับดังต่อไปนี้
5.1.1 ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง.25-35.ปี .ส่ ว นมากจะมี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การสอน 2-5 ปี, 5-8ปี, ต่ากว่า 2 ปี และ 8 ปีขึ้นไป
ตามลาดับ
5.1.2 ความต้องการการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง 3 ด้าน พบว่า
5.1.2.1 ความต้องการเกี่ยวกับการผลิตในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจาแนก
เป็ น รายข้ อ พบว่ า ต้ อ งการงบประมาณสนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ สื่ อ การสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ และ ความต้องการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ที่ได้ผลิตขึ้น อยู่ในระดับมาก และความต้องการห้องผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
นั้นอยู่ในระดับน้อย
5.1.2.2 ความต้ อ งการทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สื่ อ การเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช า
ภาษาอังกฤษในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว E-Learning, โปรแกรมส่งเสริม
การอ่าน, เกมส์ภาษาอังกฤษต่างๆ และโปรแกรม Dictionary มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสารคดีภาษาอังกฤษ มีความต้องการในระดับมาก ส่วน Leaning Object
และ WBI (Web-Based Instruction) นั้นมีความต้องการในระดับปานกลาง
5.1.2.3 ความต้องการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ตามจุดประสงค์รายวิชา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการ์ตูนที่มีการแสดงข้อความตัวหนังสือของบทพูดตามเนื้อหาของเรื่อง,
เพลงภาษาอังกฤษตามเทศกาล และเกมส์ทางภาษา มีค วามต้องการมากที่สุด แผ่น CD ประกอบ
บทเรียน และห้องปฏิบัติการทางภาษา มีความต้องการมาก
5.1.3 สภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษทั้ง 5 ด้าน
พบว่า
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5.1.3.1 ปัญหาด้านการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ มาก
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า เรื่องของการขาดงบประมาณในการผลิตสื่อ เป็นสภาพปัญหาระดับมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาไม่มีเวลาในการผลิต และขาดบุคลากรในการผลิต ซึ่งมีสภาพปัญหาในระดับ
มาก ปัญหาเรื่องการขาดวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต , ขาดความรู้ในการผลิต และไม่เห็นความสาคัญของ
การผลิต เป็นปัญหาในระดับปานกลาง
5.1.3.2 ปั ญ หาด้ า นการใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าภาษาอั ง กฤษใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยปัญหาด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
สามารถเรียงลาดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลงมา ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับมาก คือ เกรงว่าเมื่อใช้สื่อการ
สอนแล้ว จะได้เนื้อหาน้อย ทาให้สอนไม่ทันตามหลักสูตร ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้สื่อการสอน
ชนิดใดจึงจะเหมาะกับเนื้อหาที่สอน และ ใช้สื่อการสอนแล้วได้ผลน้อยกว่าที่บรรยาย ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลางคือ เสียเวลาและยุ่งยากในการใช้สื่อการสอน และไม่กล้าใช้สื่อการสอน เพราะไม่มี
ความชานาญในการใช้งาน กลัวจะทาเสียหาย ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับน้อย คือไม่ชอบใช้สื่อ ทั้งที่รู้ว่า
จาเป็น
5.1.3.3 ปัญหาด้านการบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับ
มาก คือ ไม่มีหน่ วยงานรับผิดชอบโดยตรงในโรงเรียน ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางคือ ไม่มี
เจ้าหน้าที่ให้บริการ หรือคาแนะนา และไม่มีการสารวจความต้องการสื่อของผู้สอน ค่าเฉลี่ยที่อยู่ใน
ระดับ น้ อย คือหน่ ว ยงานที่ให้ บริ การสื่อล่ าช้า ไม่ส ะดวก ส่ว นค่าเฉลี่ ยที่อยู่ในระดับน้อยที่สุ ด คือ
ระยะเวลาในการยืมสื่อไม่สอดคล้องกับตารางเรียน และ ขั้นตอนในการขอใช้สื่อยุ่งยากซับซ้อน
5.1.3.4 ปัญหาการบริหารจัดการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สภาพปัญหาในการใช้สื่อ
การเรี ย นการสอนอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ในปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การสื่ อ การสอน
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับน้อย ปัญหาการบริหารจัดการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สามารถเรียงลาดับ
จากค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลงมา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางคือ ขาดการนิเทศเกี่ยวกับการใช้สื่อ
และสื่อกระจัดกระจาย ไม่รวมอยู่ที่เดียว ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับน้อย คือ สื่อการสอนเสียหาย ส่วน
ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ระบบการยืมยุ่งยากซับซ้อน ระบบบริหารของหน่วยบริการสื่อไม่
เอื้ออานวยต่อการยืม และผู้บริหารไม่สนับสนุนการผลิตและการใช้สื่อ
5.1.3.5 ปัญหาด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับน้อย ปัญหาด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอนอิเ ล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษสามารถ
เรี ย งล าดับ จากค่าคะแนนเฉลี่ ย สู งสุ ดลงมา ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลางคือ ห้ องเรียนมีจานวน
นักเรียนมากเกินไป และห้องเรียนไม่สามารถควบคุมแสงสว่างได้ ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับน้อย คือ สื่อ
การสอนเสียหาย ส่วนค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับน้อยคือ ห้องเรียนคับแคบ ไม่สามารถใช้สื่อบางประเภทได้
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และไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นในการเลือกสื่อ ส่วนค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ห้องเรียน
ขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอน เช่น ไฟฟ้า
สรุป ผลข้อมูล ของสภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิช า
ภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ด้านการใช้
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิช าภาษาอังกฤษ ด้านการบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการ
บริหารจัดการสื่ อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
พบว่าครูมีความคิดเห็นว่า สภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาสภาพปั ญ หาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า นการผลิ ต สื่ อ การสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ เป็นสภาพปัญหาที่มีผลต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานมาก ส่วนด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษเป็น
สภาพปัญหาที่มีผลต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปาน
และด้านการบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
และด้านการบริหารจัดการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็นสภาพปัญหาที่มีผลต่อการใช้สื่อการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการทั่วไป
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ จาแนกตามข้อมูลทั่วไปทางด้านเพศ
พบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิช า
ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับรายข้อพบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1 ข้อ ได้แก่ ความต้องการทั่วไป
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษในเกมส์ภาษาอังกฤษต่าง ๆ โดยเพศชาย
มีความต้องการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษในเกมส์ภาษาอังกฤษมากกว่าเพศ
หญิง
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาความต้องการสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอนในระดับชั้นประถม
ของโรงเรียนภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สรุปข้อมูลได้ดังนี้
5.2.1**ในด้านการผลิตสื่อนั้น ครูผู้สอนมีความต้องการงบประมาณในการผลิต และ
ต้องการเผยแพร่สื่อที่ผลิตแล้ว แต่ส่วนของห้องที่ใช้ในการผลิตสื่อนั้นมีความต้องการในระดับน้อย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผลิตได้ ซึ่ง
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ไม่จาเป็นต้องมีการจัดทาห้องเฉพาะ แต่ในส่วนของการผลิตสื่อนั้นจาเป็นต้องมีงบประมาณในด้านของ
Software ที่ใช้ผลิต เช่น Adobe Flash ทาให้ผู้สอนมีความต้องการในด้านงบประมาณในระดับมาก
5.2.2**ความต้องการสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษในภาพรวมนั้น ครูผู้สอนมีความ
ต้องการสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ E-Learning, เกมส์ และสื่อในการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งใช้งาน
ได้ง่ายกว่า Learning Object และ WBI (Web-Based Instruction) ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่า และ
รูปแบบของสื่อนั้น มีความต้องการสื่อประเภทการ์ตูนที่มีคาบรรยายตามบทพูด , เพลงตามเทศกาล
เนื่องจากง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็กประถม
5.2.3**ในส่ วนของปัญหาในการใช้สื่อ พบว่า ครูผู้ส อนมีความกังวลในเรื่องของ
เนื้อหาของสื่อ ว่าจะไม่ตรงตามแผนการเรียน รวมถึงไม่แน่ใจว่าการเลือกใช้สื่อจะเหมาะกับเนื้อหาการ
เรียนการสอนหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในการออกแบบการผลิตสื่อ ถ้าครูผู้ สอนเป็นผู้มีส่วนร่วม
ในการผลิตสื่อจะสามารถผลิตได้ตรงกับความต้องการของครูผู้สอน
5.2.4**ส่วนของการบริการสื่อการเรียนการสอนนั้นพบว่า ปัญหาที่อยู่ในระดับมาก
คือไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวพันไปยังเรื่องของการขาดการนิเทศสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิ กส์ และการกระจัดกระจาด ไม่ได้ถูกรวมไว้ที่เดียวของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละโรงเรียน ซึ่งจะเกี่ยวพันไปถึงการใช้และผลิตสื่อการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในวิชาอื่น ๆ ด้วย ถ้าหากมีการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวิชาอื่ น ก็จะทา
ให้การจัดหน่วยงานรับผิดชอบนั้นคุ้มค่า
5.2.5**ปัญหาด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
นั้นจัดอยู่ในระดับน้อย โดยมีเรื่องของจานวนนักเรียนต่อห้องที่เยอะเกินไป และห้องเรียนไม่สามารถ
ควบคุมสภาพแสงได้ เป็นปัญหาระดับปานกลาง ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ห้องเรียนปกติจะออกแบบมา
เพื่ อ ให้ ป ระหยั ด พลั ง งานจึ ง มี ก ระจกหรื อ ส่ ว นที่ แ สงส่ อ งผ่ า นได้ หากต้ อ งการใช้ สื่ อ การสอน
อิเล็กทรอนิกส์ อาจต้องปรับปรุงห้องเรียนโดยการหาม่านบังแสงมาติดตั้ง
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1**ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.3.1.1**ควรมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนเป็นผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อจะได้ผลิตสื่อได้ตรงตามความต้องการและตรงตามเนื้อหาของหลักสูตร
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5.3.1.2**ควรมีการติดตามเทคนิคและวิธีการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ
อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ปรับใช้ได้อย่างทันสมัย
5.3.2**ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
5.3.2.1**ควรมีการศึกษาภาพรวมของความเหมาะสม และความต้องการใช้สื่อการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในทุกวิชา เพื่อผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.3.2.2**ควรมีการขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น
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44
แบบสอบถาม

เรื่อง ความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ตอนที*่ *1**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง**โปรดทาเครื่องหมายถูก () ลงในช่อง  และตอบข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความ
เป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 1) ชาย

 2) หญิง

2. อายุ
 1) ต่ากว่า 25 ปี

 2) 25-35 ปี

 3) 35-45 ปี

 4) มากกว่า 45 ปี

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ต่ากว่าปริญญาตรี

 2) ปริญญาตรี

 3) ปริญญาโท

 4) สูงกว่าปริญญาโท

4. ประสบการณ์ในการสอน
 1)*ต่ากว่า 2 ปี

 2)*2 - 5 ปี

 3)*5 – 8 ปี

 4)*8 ปีขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาความต้องการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษรูปแบบ ต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ ว่าท่านมีความต้องการมากน้อยเพียงใด โดยกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เคยใช้เลย

กาหนดให้คะแนน
กาหนดให้คะแนน
กาหนดให้คะแนน
กาหนดให้คะแนน
กาหนดให้คะแนน
กาหนดให้คะแนน

5
4
3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตัวอย่าง การตอบแบบสอบถาม
ประเภทของความต้องการ
ทรัพยากรในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1



หมายความว่า มีความต้องการทรัพยากรในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับมากที่สุด

0
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1
2

3

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ไม่เคยใช้
เลย

ประเภทของความต้องการ

มาก

ข้อ

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

0

1. ความต้องการเกี่ยวกับการผลิต
ต้องการวิทยากรให้ความรู้ในการผลิตสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ต้องการอุปกรณ์ โดยเฉพาะเครื่องมือในการ
ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง
ต้องการเอกสารหรือตาราที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ
ต้องการงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ต้องการห้องผลิตสื่อสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ต้องการลดชั่วโมงการสอน หรืองานอื่น เพื่อ
ใช้เวลาผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ภาษาอังกฤษ
ต้องการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษที่ได้ผลิตขึ้น
2. ความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
e-Learning
e-Book
โปรแกรมส่งเสริมการอ่าน
เกมส์ภาษาอังกฤษต่างๆ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
WBI (Web-Based Instruction)
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ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ไม่เคยใช้เลย

ประเภทของความต้องการ

มาก

ข้อ

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

0

14 สารคดีภาษาอังกฤษ
15 Learning Object
16 โปรแกรม Dictionary
17
18
19
20
21

3. ความต้องการสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ตามจุดประสงค์รายวิชา
การ์ตูนที่มีการแสดงข้อความตัวหนังสือของ
บทพูดตามเนื้อหาของเรื่อง
แผ่น CD ประกอบบทเรียน
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
เพลงภาษาอังกฤษตามเทศกาล
เกมส์ทางภาษา
ตอนที่ 3 สภาพปัญหาในการใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาปัจจัยตามรายการที่ระบุ ท่านคิดว่าปัจจัยแต่ละด้าน และแต่ละข้อนั้นเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครูในระดับใด แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่าน
5

เมื่อเห็นว่า เป็นสภาพปัญหาในการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ฯ มากที่สุด

4

เมื่อเห็นว่า เป็นสภาพปัญหาในการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาก

3

เมื่อเห็นว่า เป็นสภาพปัญหาในการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ฯ ปานกลาง

2

เมื่อเห็นว่า เป็นสภาพปัญหาในการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ฯ น้อย

1

เมื่อเห็นว่า เป็นสภาพปัญหาในการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ฯ น้อยที่สุด

48
ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม
สภาพปัญหาในการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ฯ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1



สื่อการสอนที่ผลิตขึ้นมาส่วนใหญ่ไม่ผ่านการ
ทดลองใช้มาก่อน

1. ปัญหาด้านการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
1 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอน
2 ไม่มีเวลาเพียงพอในการผลิต
3 ขาดความรู้ในการผลิต
4 ขาดบุคลากรที่ช่วยในการผลิต
5 ขาดงบประมาณที่ใช้ในการผลิต
6 ไม่เห็นความจาเป็นในการผลิตสื่อ
2. ปัญหาด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
7
8
9
10
11
12

เกรงว่าเมื่อใช้สื่อการสอนแล้ว จะได้เนื้อหาน้อย ทาให้สอน
ไม่ทันตามหลักสูตร
ไม่กล้าใช้สื่อการสอน เพราะไม่มีความชานาญในการใช้งาน
กลัวจะทาเสียหาย
ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้สื่อการสอนชนิดใดจึงจะ
เหมาะกับเนื้อหาที่สอน
ใช้สื่อการสอนแล้วได้ผลน้อยกว่าที่บรรยาย
เสียเวลาและยุ่งยากในการใช้สื่อการสอน
ไม่ชอบใช้สื่อ ทั้งที่รู้ว่าจาเป็น

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ปัญหา

มาก

ข้อ

มากที่สุด

หมายความว่า สื่อการสอนที่ผลิตขึ้นมาส่ว นใหญ่ไม่ผ่านการทดลองใช้มาก่อน เป็นสภาพ
ปัญหาในการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในระดับมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ปัจจัยด้านตัวครู

มาก

ข้อ

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น

5

4

3

2

1

3. ปัญหาด้านการบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในโรงเรียน
ไม่มีการสารวจความต้องการสื่อของผู้สอน
หน่วยงานที่ให้บริการสื่อล่าช้า ไม่สะดวก
ขั้นตอนในการขอใช้สื่อยุ่งยากซับซ้อน
ระยะเวลาในการยืมสื่อไม่สอดคล้องกับตารางเรียน
ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ หรือคาแนะนา
4. ปัญหาด้านการบริหารจัดการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ผู้บริหารไม่สนับสนุนการผลิตและการใช้สื่อ
ระบบบริหารของหน่วยบริการสื่อไม่เอื้ออานวยต่อการยืม
ขาดการนิเทศเกี่ยวกับการใช้สื่อ
ระบบการยืมยุ่งยากซับซ้อน
สื่อกระจัดกระจาย ไม่รวมอยู่ที่เดียว
สื่อการสอนเสียหาย
5. ปัญหาด้านปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้สื่อการสอน เช่น ไฟฟ้า
ห้องเรียนมีจานวนนักเรียนมากเกินไป
ห้องเรียนไม่สามารถควบคุมแสงสว่างได้
ห้องเรียนคับแคบ ไม่สามารถใช้สื่อบางประเภทได้
ไม่มีโอกาสเสนอความคิดเห็นในการเลือกสื่อ
ขอบพระคุณสาหรับการให้ความร่วมมือ
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