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ประกาศคุณูปการ 
 
 การวิจัยฉบับนี  ้ส าเ ร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.กอบสุข  คงมนัส         
อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีได้ให้ค าแนะน าปรึกษา 
ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการวิจยัในครัง้นีส้ าเร็จ
สมบรูณ์ได้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ ท่ีนี ้
 ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. รุจโรจน์  แก้วอไุร อาจารย์ประจ าภาควิชา
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มหาวิทยาลัยนเรศวร นายกิตติพงษ์  พุ่มพวง อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ดร.ธิติยา บงกชเพชร อาจารย์ประจ าภาควิชา
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ดร.องัคณา  อ่อนธานี  อาจารย์ประจ าภาควิชา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.สายฝน  วิบูลย์รังสรรค์ อาจารย์ประจ า
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และนางสาวศุภวรรณ  ทุนกาศ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (คศ.3) ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41         
จงัหวดัพิจิตร ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า แก้ไข และตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั จนท าให้การวิจยั
ครัง้นีส้มบรูณ์ และมีคณุคา่ 
 เหนือสิ่งอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดา ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจและก าลังใจ 
เสมอมา รวมถึงผู้บริหารสถานศกึษา คณะครู นกัเรียนและบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรียนมธัยม
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตรทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ               
เป็นอยา่งยิ่ง จนท าให้การวิจยัในครัง้นีส้ าเร็จลงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา สภาพการใช้ ปัญหา 
และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบั   
ชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีก ารศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร               
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน 16 คน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์      
ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน จ านวน 120 คน และนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาท่ีได้รับ     
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1,200 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธี     
การสุ่มแบบชัน้ภูมิ และสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ           
แบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสรุปแบบความเรียง ค่าเฉล่ีย และ  
คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา่   
 1. สภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบั โดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.30) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ แบง่และเรียงล าดบั ดงันี ้1) ผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า 1.1)โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุน มีนโยบาย และแผนงานท่ีชัดเจน            
1.2) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึน้ 1.3) โรงเรียน
สนับสนุน ให้ครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนา และการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ           
ในการจัดกิจกรรมการเ รียนการสอน โดยมีการใ ช้ ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์2)ครูผู้ สอน พบว่า                          
2.1) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีน ามาใช้สอนวิทยาศาสตร์มากท่ีสุด คือส่ือน าเสนอและส่ือมลัติมีเดียโดย
น าไปใช้เป็น ส่ือเสริม 2.2) ได้รับการพฒันา ฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจดักิจกรรมการ



เรียนการสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และผู้บริหารให้ความส าคญั และมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 2.3) ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการแลกเปล่ียนความรู้ และทกัษะของ
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างสม ่าเสมอ 3) นกัเรียน พบว่า 3.1) มีห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลายในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3.2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีครู
น ามาใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นส่ือท่ีกระตุ้น และเร้าความสนใจของนกัเรียน เพ่ือท าให้นกัเรียน
เข้าใจบทเรียนมากย่ิงขึน้ 3.3) นกัเรียนใช้ส่ือดจิิตอลอ่ืนๆ ค้นคว้าเพิ่มเตมิ  
 2. ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบั โดยรวม 
อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ แบง่และเรียงล าดบั ดงันี  ้1) ผู้บริหาร
สถานศกึษา พบวา่ 1.1)โรงเรียนมีจ านวนอปุกรณ์ท่ีสามารถใช้งานกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์มีไมเ่พียงพอส าหรับครู และนกัเรียน 1.2) ระยะวนั และเวลาในการอบรมไม่เหมาะสม
1.3) คา่ตอบแทนท่ีให้ครูใช้ในการเดินทางไปอบรม การท าผลงาน และนวตักรรม มีงบประมาณ       
ท่ีจ ากัด 2) ครูผู้ สอน พบว่า 2.1) ห้องเรียน และบรรยากาศ ไม่เอือ้ต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้                 
2.2) จ านวนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีไม่เพียงพอส าหรับ
ครูผู้สอน 2.3) การเช่ือมตอ่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายทัง้ภายใน และภายนอกพืน้ท่ี
สถานศกึษา ไม่เสถียร เข้าถึงได้ยาก ไม่สะดวก และใช้งานได้ไม่ดี 3) นกัเรียน พบว่า 3.1) จ านวน
อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนวิทยาศาสตร์มีเพียงพอส าหรับนกัเรียน 
3.2) การเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายทัง้ภายใน และภายนอกพืน้ท่ี
สถานศกึษา ไม่เสถียร เข้าถึงได้ยาก ไม่สะดวก และใช้งานได้ไม่ดี 3.3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ช่วย
สง่เสริมทกัษะในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองของนกัเรียน  
 3. แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครู            
ระดบั ชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จังหวัดพิจิตร 
กล่าวโดยสรุป คือ โรงเรียนควรจดัสรรงบประมาณ เพ่ือจดัซือ้ อปุกรณ์ท่ีใช้เข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆให้มีจ านวนเพียงพอ เหมาะสม และทนัสมยั เพ่ือรองรับการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาสาสตร์ รวมทัง้จดัให้มีบุคลากรท่ีดูแลระบบ และซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ และ     
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆให้อยูใ่นสภาพใช้งานได้เสมอ ตอ่ไป 
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ABSTRACT 

 

 This is a survey research. The purpose of this research were a study,problems 
and solutions of using electronic media for instruction science of inservice teachers in 
secondary school under the secondary education service area Phichit.Study population 
included 16 directors of education institute, 120 scientific teachers who used electronic 
media on their teaching activity, 1200 students who was scientifically taught through 
the use of electronic media. Methods of sampling are included stratified random 
sampling and simple random sampling. Study tools used in this study are included the 
interview form and the questionnaire. Data were statistical analyzed using mean and 
standard deviation and summarized as an essay.  
 1. States of using electronic media for instruction science of inservice 
teachers overall result in the medium level ( X = 3.30). When it is considered divide 
and sorting as follows: 1) Director of education , the results demonstrate that;             
1.1) The school has clearly supported the use of electronic media on instruction by 
designating the budget, policy, and plan. 1.2) The scientific teacher has used more 
electronic medias on their instruction. 1.3) The school has provided the scientific 
teacher with the training and development in order to improve their comprehensive on 
teaching activities by using electronic media. 2) The teacher , the results demonstrate 
that; 2.1) The type of electronic media with maximum usage is the presentation and 
the multimedia which used as the optional media. 2.2) The school has provided the 
scientific teacher with the training and development in order to improve their 
comprehensive on teaching activities by using electronic media and the director of 
education institute has realized on the importance of electronic media usage.             
2.3) The teacher in the scientific learning group has regularly exchanged their 
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knowledge and skills on using electronic media. 3) The student, the results 
demonstrate that; 3.1) The school has provided the teacher with classrooms and 
learning resources that facilitate the use electronic medias on their scientific 
instruction. 3.2) The electronic media used by scientific teacher is very interesting and 
can attract the student attention in order to improve their understanding on the learning 
lessons. 3.3) The student can use other digital media to research more knowledge. 
 2. Problems of using electronic media for instruction science of inservice 
teachers overall result in the medium level ( X = 2.92). 1) Director of education , the 
results demonstrate that; 1.1) The school has provided the teacher and student with 
insufficient equipment required for the use of electronic media on their scientific 
instruction.1.2) The school has provided inappropriate duration for the training.       
1.3) The school has provided the teacher with insufficient compensation required for 
their training’s travel expenses, outstanding works, and innovations. 2) The teacher , 
the results demonstrate that; 2.1) The school has provided the teacher and student with 
inappropriate classrooms and learning resources.2.2) The school has provided the 
teacher with insufficient electronic media used for scientific instruction. 2.3) The 
school has provided the teacher and student with unstable internet connection/network 
and difficult to access. 3) The student, the results demonstrate that; 3.1) The school 
has provided the student with sufficient equipment required for the use of electronic 
media on their scientific learning activities. 3.2) The school has provided the teacher 
and student with unstable internet connection/network and difficult to access. 3.3) The 
electronic media did not improve student self-learning skill. 
 3. Solutions of using electronic media for instruction science of inservice 
teachers in secondary school under the secondary education service area Phichit.           
In summary is the school shall provide sufficient budget to buy sufficient equipment 
required for the access of electronic media and to buy appropriate/modern electronic 
media in order to support the scientific instruction; the school shall provide sufficient 
personnel to maintain the system, equipment, and electronic media for long term 
usage. 
 

 

 

 

 

 

 



    

 

บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบนัการพัฒนาของโลกในยุคปัจจุบนัมุ่งสู่ทิศทางของสังคมแห่งการเรียนรู้ วิธีการ
เรียนรู้ของมนุษย์จึงต้องมีการปรับเปล่ียนให้ทันยุคทันสมัยและเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากร   ในปัจจบุนั ซึ่งในขณะนีเ้ป็นยคุดิจิตอลในศตวรรษท่ี 21 หรือท่ีเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า                           
ยคุสงัคมสารสนเทศ ดงันัน้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จงึถือว่ามีบทบาทส าคญัเป็นอย่างมากในการถ่ายทอด
ความรู้ด้วยกระบวนการตา่งๆท่ีหลากหลาย ไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความต้องการต่างกนั นบัตัง้แต่  
มีการพฒันาอินเทอร์เน็ต การติดตอ่ส่ือสารระหว่างมนษุย์ก็เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ 
รวมทัง้การเรียนการสอนและการศึกษาหาความรู้ก็สามารถท าได้อย่างไร้พรมแดนท าให้เกิดค าว่า      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic media หรือ e – Learning  ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป 
 ดงันัน้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการจัดระบบการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเรียนการสอน เทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบเดิมท่ีเคยใช้เป็นระยะเวลายาวนาน ไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั สถานศึกษาทุกแห่งจึงให้
ความสนใจในเร่ืองการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนโดยเฉพาะการใช้ 
คอมพิวเตอร์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอน ซึง่ตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดความส าคญั
ของเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาไว้ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้  มาตรา 64 รัฐต้อง
สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการผลิต และพฒันาแบบเรียน ต ารา หนงัสือทางวิชาการ ส่ือสิ่งพิมพ์อ่ืน 
วสัดอุปุกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาอ่ืน โดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิต จดัให้
มีเงินสนบัสนนุการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา ทัง้นี ้
โดยเปิดให้มีการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรม มาตรา 65 ให้มีการพฒันาบคุลากรทัง้ด้านผู้ผลิต 
และผู้ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการผลิต รวมทัง้   
การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคณุภาพ และประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผู้ เรียนมีสิทธิได้รับการพฒันา
ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทกัษะ
เพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอด



    

 

ชีวิต (พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553, หน้า 22)  
 ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ส่งผลให้ข้อมูลและองค์ความรู้คือทรัพย์สมบัติทางปัญญา บุคคลใดมีข้อมูลหรือ         
องค์ความรู้มากกว่าก็จะได้เปรียบมากกว่า สามารถตัดสินได้ดีกว่า กลายเป็นการประสบ             
ความส าเร็จในการท างานต่างๆ โดยสิ่งท่ีท าให้เรามีข้อมูลหรือองค์ความรู้ คือการท่ีเราสามารถ
เข้าถึงข้อมลูหรือองค์ความรู้นัน้เคร่ืองมือท่ีท าให้เราเข้าถึงได้โดยง่ายท่ีสดุในปัจจบุนัคือคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพราะเราสามารถเข้าไปสืบค้นสิ่งต่างๆท่ีเราสนใจได้ง่าย         
โดยใช้เวลาน้อย แต่สิ่ง ท่ีควรค านึงก็คือความน่าเ ช่ือถือของข้อมูลและองค์ความรู้ ท่ีได้ว่า                 
มีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด ดงันัน้เราจึงต้องค านึงถึงแหล่งท่ีมาของข้อมูลและองค์ความรู้   
นัน้ด้วย ดงันัน้ในเม่ือนักเรียนส่วนมากก็ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการแสวงหาความรู้ 
ข้อมลู และองค์ความรู้ของนกัเรียน เราในฐานะครูผู้สอนก็ควรท่ีจะน าเทคโนโลยีการศึกษาเหล่านี ้
มาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการแสวงหาข้อมูลและองค์ความรู้ของนักเรียน 
นั่นก็คือบทเรียนบนคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเรียกช่ือว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน บทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย บทเรียนออนไลน์ เหล่านีส้ร้างโดยวิธีเดียวกันทัง้ยังสามารถน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ท่ีสร้างขึน้ในรูปแบบต่างๆ เช่นท าเป็นแผ่นซีดี หรือเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต       
ซึ่ งนักเ รียนคนใดก็ตามท่ีสนใจและมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอยู่ ท่ี บ้านก็สามารถ                  
เข้ามาแสวงหาข้อมลูและองค์ความรู้ได้อยา่งง่ายดาย (กานต์  มนุญตระกลู.2537,หน้า14-15) 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.  2551 ด้านส่ือการเรียนรู้ โดย            
การจดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 หลกัสตูรสถานศึกษา  
และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีมุ่งส่งเสริมให้มีการเ ลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ให้          
มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้ เ รียน และเลือกใช้          
อยา่งมีคณุภาพจากส่ือตา่งๆท่ีมีอยูร่อบตวั รวมทัง้จดัให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศนูย์ส่ือการเรียนรู้ ระบบ
สาระสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพทัง้ในสถานศึกษาและชุมชน 
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและแลกเปล่ียนประสบการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ท้องถ่ิน ชุมชน        
และสงัคมโลก รวมทัง้ให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
เรียนรู้ได้ทกุเวลา และทกุสถานท่ี ดงันัน้เทคโนโลยีทางการศกึษาจึงได้ถกูน ามาใช้เพ่ือเพิ่มทางเลือก



    

 

ในการเรียนรู้ รวมทัง้เสริมสร้างการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีคณุค่า และมีความสะดวกรวดเร็วเพ่ือ
พฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริง 
 การเรียนการสอนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์นัน้เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายท่ี
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
สามารถฝึกการสร้างความรู้ ความเข้าใจใหม่ๆด้วยตนเอง อีกทัง้ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิด        
การเ รียนรู้ ท่ี เ น้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ นอกจากนีผู้้ เ รียนยังสามารถเลื อกเ รียนบางเนือ้หา              
เฉพาะบางส่วนท่ีต้องการทบทวนได้ ซึ่งถือว่าผู้ เรียนได้รับอิสระในการควบคมุการเรียนของตนเอง
จงึท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-paced learning) 
 อ านาจหน้าท่ีของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 41 (จงัหวดัก าแพงเพชร-
พิจิตร) ตาม ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 และ
พระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2553  และ  
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี  3) พ.ศ. 2553 ท่ีได้
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ก าหนดให้มีเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศึกษา และเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา นัน้  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 41 เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการก าหนดให้มีขึน้ตามประกาศในราชกิจจานเุบกษาดงักล่าว   โดย
อยู่ภายใต้การก ากับดแูลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีอ านาจหน้าท่ีตาม
มาตรา 34 แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2546กฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑ์การแบง่ส่วนราชการภายในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาการศกึษา  พ.ศ. 2546  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพ .ศ .2553และก าหนดอ านาจหน้า ท่ี ของส านัก ง าน เขตพื น้ ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา  พ.ศ. 2553 ให้ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษามีอ านาจและหน้าท่ีในการจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส่งเสริม สนบัสนนุให้ประชากรวยัเรียนได้รับการศกึษาอย่างทัว่ถึง เสมอภาค 
มีคณุภาพได้มาตรฐานและมีศกัยภาพ  ในการแขง่ขนัระดบัสากล  
 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 41 ในจงัหวดัพิจิตร หรือ เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า ศนูย์ประสานงานส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 จงัหวดัพิจิตร ภายใต้       
การก ากบัดแูลของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 41 (จงัหวดัก าแพงเพชร-พิจิตร)      
มีวิสัยทัศน์และจุดเน้นด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เสมอภาคอย่างทั่วถึง รวมทัง้พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้ าน              



    

 

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ และเพิ่มศกัยภาพนกัเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์           
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพฒันาสูค่วามเป็นหนึง่ในสองของภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ปัจจบุนัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 41 ในจงัหวดัพิจิตร หรือ เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า ศนูย์ประสานงานส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 จงัหวัดพิจิตร         
มีโรงเรียนมธัยมศกึษา จ านวนทัง้สิน้ 30 โรงเรียน 
 จากความส าคญัของการจดัการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประกอบกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ                 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา          
เขต 41 จงัหวดัพิจิตร จึงท าให้ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะการศกึษาสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร เพ่ือเป็นแนวทางใน          
การพฒันาระบบการบริหารจดัการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือส่งเสริมสนบัสนนุการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และหลกัสตูรสถานศกึษา ตอ่ไป 
 
จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
 1. เ พ่ือศึกษาสภาพการใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเ รียนการสอนวิทยาศาสตร์              
ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา         
จงัหวดัพิจิตร 
 2. เ พ่ือศึกษาปัญหาการใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์              
ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา         
จงัหวดัพิจิตร 
 3. เพ่ือศกึษาแนวทางแก้ไขปัญหาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของ
ครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 
 
 
 



    

 

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือท าให้ทราบสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์           
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร  
 2. ผู้บริหารสถานศกึษาสามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการ
บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการ ใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในโรงเรียนของตนเองได้ 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนบัสนุน
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ่ไป 
 
ขอบเขตของกำวิจัย 
 1. ขอบเขตของเนือ้หำ 
  ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้          
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จังหวดัพิจิตร 4 ด้าน (แนวทางด าเนินงานของสพฐ.    
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศกึษาธิการ,2556.) ได้แก่ 
 1. ด้านการจัดการโครงสร้างพื น้ฐาน  ไ ด้แก่  งบประมาณ (Budgeting) ,             
    นโยบาย และแผนงาน (Policies and Programs), วสัด ุ(Software) , อปุกรณ์  
                           (Hardware) 
 2. ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 3. ด้านบคุลากร 
 4. ด้านการพฒันาส่ือ/ผลงาน/นวตักรรม 
 2. ขอบเขตของประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา จ านวน 30 คน ครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์ จ านวน  217 คน และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 19,901 คน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร จ านวน 30 โรงเรียน 



    

 

 กลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุม่ตวัอย่างได้มาจากการสุ่มแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling)ตามขนาด
ของโรงเรียนท่ีเหมือนกนัภายในกลุม่เดียวกนัแตแ่ตกตา่งกนัระหว่างกลุ่ม และสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจบัฉลาก (Lottery Method) เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 16 คน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัด      
การเรียนการสอน จ านวน 120 คน และนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1,200 คน ในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 
 3. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ปีการศกึษาท่ีใช้ในการวิจยั ในครัง้นี ้จดักระท าในปีการศกึษา 2557 
 4. ขอบเขตของตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ สภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้        
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านการจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ งบประมาณ (Budgeting) ,นโยบาย และ       
     แผนงาน (Policies and Programs), วสัด ุ(Software) , อปุกรณ์ (Hardware) 
 2. ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 3. ด้านบคุลากร 
 4. ด้านการพฒันาส่ือ/ผลงาน/นวตักรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ใ ช้ แนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(แนวทางด าเนินงานของสพฐ.ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศกึษาธิการ,2556.)แล้วจึงสรุป
เป็นกรอบแนวคดิในการวิจยั 4 ด้าน ดงันี ้
 1. ด้านการจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ งบประมาณ (Budgeting) ,นโยบาย และ
     แผนงาน (Policies and Programs), วสัด ุ(Software) , อปุกรณ์  (Hardware) 
 2. ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 3. ด้านบคุลากร 
 4. ด้านการพฒันาส่ือ/ผลงาน/นวตักรรม 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภำพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในกำรศึกษำสภำพกำรใช้ ปัญหำ และแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                           

ในกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษำในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำจังหวัดพจิิตร 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ความหมายของสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
2. ประเภทของสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์
   2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน          
   2.2 การสอนบนเว็บ 
   2.3 การเรียนจากวีดิทศัน์ตามอธัยาศยั    
   2.4  การเรียนจากเกมส์  
   2.5 บทเรียนออนไลน์                            
   2.6 หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์  
   2.7  สือ่น าเสนอ และสือ่มลัติมิเดีย         
   2.8 โทรทศัน์ทางไกลผา่นดาวเทียมไกลกงัวล 
3. ข้อดีและข้อจ ากดัของสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
(ถนอมพร  เลาหจรัสแสง 2545. , ไชยยศ  เรืองสวุรรณ 2546. 
 , กระทรวงศกึษาธิการ 2551. ) 

นโยบายการใช้สือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ในจงัหวดัพิจิตร 
ด าเนินการตามแนวทางของสพฐ.ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงศกึษาธิการ 4 ด้าน ดงันี ้
     1. ด้านการจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน    
     2. ด้านการจดัการเรียนการสอน           
     3. ด้านบคุลากร                    
     4. ด้านการพฒันาสือ่/ผลงาน/นวตักรรม 
(แนวทางด าเนินงานของสพฐ. ตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงศกึษาธิการ,2556.) 

สภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ในโรงเรียนสงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 

 การใช้สือ่อเิลก็ทรอนิกส์ในการเรียน    
 การสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบั       
 ชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดั 
 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 มธัยมศกึษา จงัหวดัพจิิตร 
(หลกัสตูรสถานศกึษา และหลกัสตูร
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หลกัสตูร,2556.) 



    

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. สภาพการการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้
มธัยมศกึษา หมายถึง สภาวะท่ีเป็นจริง และปรากฏในปัจจบุนัท่ีเก่ียวกบัการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของ
ครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร                  
ในด้าน การจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านบคุคล และด้านการพฒันา
ส่ือ/ผลงาน/นวตักรรม 
 2. ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของของครูระดบัชัน้
มธัยมศกึษา หมายถึง อปุสรรคหรือข้อขดัข้องเก่ียวกบัการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื น้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร ในด้านการจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการจัดการเรียนการสอน      
ด้านบคุคล และด้านการพฒันาส่ือ/ผลงาน/นวตักรรม 
 3. ส่ือ อิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง  การใช้ ส่ือการ เ รียนการสอนในลักษณะใดก็ไ ด้                     
ซึ่ง ใช้การถ่ายทอดเนือ้หาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม 
(Satellite) ก็ได้ ซึ่งเนือ้หาสารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนท่ีเราคุ้นเคยกันมาพอสมควร          
เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based 
Instruction) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ อาจอยู่
ในลักษณะท่ียังไม่ค่อยเป็นท่ีแพร่หลายนัก เช่น การเรียนจากวี ดีทัศน์ ตามอัธยาศัย (Video           
On-Demand) เป็นต้น   
 4. การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การเรียน         
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเป็นส่ือท่ีใช้
ประกอบบทเรียน เพ่ือให้นกัเรียนได้ศกึษาทัง้ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน หรือการท่ีครูแนะน า                
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาวิทยาศาสตร์แล้วให้นกัเรียนไปเปิดด ูเช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ 
(On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนจากวีดีทศัน์ตามอธัยาศยั (Video 
On-Demand) และการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นซีดีรอม ฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปี้
ดสิก์ เน็ตเวิร์ก อินทราเน็ต อินเทอร์เน็ตหรือแม้แตโ่ทรทศัน์ตามบ้านก็ตาม เป็นต้น 



    

 

 5. ส่ือหลกั (Comprehensive Replacement)  หมายถึง การน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้
ในลกัษณะแทนท่ีการบรรยายในห้องเรียน ผู้ เรียนจะต้องศกึษาเนือ้หาทัง้หมดออนไลน์ ปัจจบุนันีใ้น
ต่างประเทศ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะได้รับการพฒันาขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์ในการใช้เป็นส่ือ
หลกัส าหรับแทนครูในการสอนทางไกล ด้วยแนวคิดท่ีว่ามลัติมีเดียท่ีน าเสนอทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถชว่ยในการถ่ายทอดเนือ้หาได้ใกล้เคียงกบัการสอนจริงของครูผู้สอนโดยสมบรูณ์ได้ 
 6. ส่ือเสริม (Supplementary) หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีไม่ได้ถกูใช้เป็นส่ือหลกัใน
การเรียนการสอน นอกจากเนือ้หาท่ีปรากฏในลกัษณะออนไลน์แล้วผู้ เรียนยงัสามารถศกึษาเนือ้หา
ลกัษณะเดียวกันนีใ้นลกัษณะอ่ืนๆได้อีก เช่น จากเอกสาร (sheet) ประกอบการสอนจากวีดีทศัน์ 
(Video) ฯลฯ การสอนในลกัษณะนี ้เท่ากับว่าผู้สอนเพียงต้องการจดัหาทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่ง
ส าหรับผู้ เรียนในการเข้าถึงเนือ้หา เพ่ือเป็นการให้ประสบการณ์พิเศษเพิ่มเตมิแก่ผู้ เรียนเท่านัน้ 
 7. ส่ือเติม (Complementary) หมายถึง การน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในลักษณะ
เพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอ่ืนๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ผู้ สอนยัง
ออกแบบเนือ้หาให้ผู้ เ รียนเข้าไปศึกษาเนือ้หาเพิ่มเติมจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย ระดับนี ้            
การน าเสนอแบบออนไลน์ จดัว่าเป็นรูปแบบหลกัของการน าเสนออนัหนึ่ง หรือถกูน ามาใช้ตัง้แตต้่น
ของกระบวนการเรียนการสอน หน้าท่ีของสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่ออนไลน์ คือ เป็นการให้สิ่งแวดล้อม          
การเรียนอยา่งสมบรูณ์ของเนือ้หากระบวนวิชานัน้ๆ 
 



 

 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการด าเนินการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ตามล าดบัดงันี ้
 1. ความหมายของสภาพการใช้ และปัญหา 
 2. ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.1 ความหมายของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 วิวฒันาการของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.3 ประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.4  รูปแบบการน าเสนอเนือ้หา 
 2.5  คณุคา่ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.6 ข้อดีและข้อจ ากดัของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 4. หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พทุธศกัราช 2551 
 4.1 หลกัการและจดุมุง่หมาย  
 4.2 ความส าคญัของวิทยาศาสตร์ 
 4.3 สาระหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ เรียน 
 4.4 คณุภาพผู้ เรียน  
 5. แนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
 6. แนวปฏิบตัใินการด าเนินงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                       
                 ในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 7. แนวโน้มของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์กบัการศกึษาในประเทศไทย 
 8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 



 

 

ความหมายของสภาพการใช้ และปัญหา 
 นกัวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่าสภาพและปัญหาไว้ ดงันี ้
ราชบณัฑิตยสถาน (2542, หน้า 336,492) กล่าวว่า “สภาพการใช้ หมายถึง ความเป็นเองตาม
ธรรมดาหรือธรรมชาต ิ, ภาวะ สว่นปัญหา หมายถึง ข้อสงสยั ,ข้อขดัข้อง ,ข้อท่ีต้องพิจารณาแก้ไข” 
 จิตการุณ  วชัราชนัย์ (2544, หน้า 7) กล่าวว่า “สภาพการใช้ หมายถึง ลกัษณะท่ีรับรู้ได้
ถึงการบริหารงานการจัดและด าเนินการด้านต่างๆ โดยผู้ รับผิดชอบจะต้องด าเนินการในด้าน          
การวางแผน การปฏิบตัิงาน การตรวจสอบและการบ ารุงแก้ไข ส่วนปัญหา หมายถึง อุปสรรค            
ในการบริหารงาน การจดัและด าเนินการด้านตา่งๆ” 
 หยด  คนโฑทอง (2544, หน้า 6) กล่าวว่า “สภาพการใช้ หมายถึง สภาวะท่ีเป็นจริง
เ ก่ียวกับกระบวนการประเมินผล ส่วนปัญหา หมายถึง อุปสรรคหรือข้อขัดข้องเ ก่ียวกับ
กระบวนการ” 
 ทวน  เจริญเท่ียง (2546, หน้า 9) กล่าวว่า “สภาพการใช้ หมายถึง ระดบัการปฏิบตัิงาน       
ท่ีเป็นจริง สว่นปัญหา หมายถึง อปุสรรคหรือข้อขดัข้อง” 
 บุญเลิศ  รอดเชือ้ (2547, หน้า 7) กล่าวว่า “สภาพการใช้ หมายถึง สภาพท่ีพบ หรือ          
ท่ีเป็นอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ ส่วนปัญหา หมายถึง สภาพท่ีพบหรือท่ีเป็นอยู่อันเป็นอุปสรรค      
ตอ่การด าเนินงานตา่งๆ” 
 จากความหมายต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า สภาพการใช้ หมายถึง สภาวะท่ี
เป็นจริงในการบริหารงานการจัดและด าเนินการด้านต่างๆ ส่วนปัญหา หมายถึง อุปสรรคหรือ
ข้อขดัข้องของการบริหารงานการจดัและด าเนินการด้านตา่งๆ 
 
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ค าว่า “ส่ืออิเล็กทรอนิกส์” หรือท่ีเรียกว่า e-Learning มีนกัวิชาการและผู้ รู้ให้ค านิยามไว้
มากมาย อาทิเชน่  
 WR Hambrercht (2000) ให้ความหมายของ e-Learning คือ การถ่ายทอดความรู้ผ่าน      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ดาวเทียม เทปเสียง 
วีดีโอ โทรทศัน์ระบบสองทาง จะครอบคลมุถึงการใช้การฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer  
 



 

 

based Training) การฝึกอบรมทางเว็บ (Web-based Training) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual 
Classroom) และการแลกเปล่ียนความคดิเห็นแบบดจิิตอล (Digital Collaboration) 
 Stockley (2003) ให้ความหมายของ e-Learning คือ การถ่ายทองหลกัสูตรการเรียน             
การสอนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อีเลิร์นนิ่งยงัรวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เชน่ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในการน าเสนอส่ือการเรียนการสอน 
 Kruse (2003) ให้ความหมายของ e-Learning โดยแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ  
 1. ความหมายเชิงแคบ e-Learning คือ การเรียนการสอนท่ีถ่ายทอดด้วยส่ือประสม 
ประเภทสองทาง (Interactive Multimedia) ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
 2. ความหมายเชิงกระบวนการ e-Learning คือ การเรียนการสอนท่ีใช้กระบวนการ
ผสมผสานระหวา่งเนือ้หากบัการสนบัสนนุและชมุชน (Community) 
 3. ความหมายเชิงวิสยัทศัน์ e-Learning คือ การเรียนการสอนในทุกสถานท่ีและทุก
เวลา 
 เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ์ ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ       
e-Learning ว่าหมายถึงการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลมุวิธีการเรียนรู้จากหลายรูปแบบ 
อาทิการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Learning) การเรียนรู้บนเว็บ (Web-Based 
Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) และความร่วมมือกันผ่านระบบดิจิตัล 
(Digital Collaboration) เป็นต้น ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท อาทิ 
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม (satellite broadcast) ผ่านแถบ
บนัทึกเสียงและวีดีทศัน์ (audio / video tape) โทรทศัน์ท่ีสามารถโต้ตอบกนัได้ (Interactive TV) 
และซีดีรอม (CD-ROM) (2544, หน้า 43) 
 บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์ ได้ให้ความหมายของ e-Learning ว่าความหมายจะแตกต่างกัน       
ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล แต่มีส่วนเหมือนกันคือ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการเรียนรู้ และเน่ืองจากคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือ    
ท่ีใช้ในการส่ือสารเป็นอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นท่ีมาของ Electronic Learning หรือเรียกสัน้ๆ
วา่ e-Learning 
 e-Learning จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงวิธีเรียนท่ีเป็นอยู่เดิม เป็น      
การเรียนท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ดาวเทียม วีดีทศัน์       
แผน่ซีดี ฯลฯ มีความหมายรวมถึง การเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริง เป็นต้น     



 

 

โดยในสถานการณ์ดังกล่าวมีสิ่งท่ีเหมือนกันประการหนึ่งคือ การใช้เทคโน โลยีการส่ือสาร             
เป็นส่ือกลางการเรียน (2544, หน้า 7-15) 
 มนต์ชัย   เ ทียนทอง ใ ห้ความหมายของ e-Learning ว่ า เ กิดจากค าศัพท์  2 ค า                     
ท่ีมีความหมายในตวัเอง ได้แก่ e ซึ่งมาจาก electronic ท่ีมีความหมายในเชิงของความรวดเร็ว    
โดยท างานในระบบอตัโนมตัิ ส่วนค าว่า Learning ซึ่งหมายถึง การเรียน การเรียนรู้ หรือการเรียน
การสอน เม่ือผสมกนัจึงเป็น electronic Learning หรือ e-Learning จึงหมายถึง การเรียนรู้ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ซึง่ก็คือ กระบวนการเรียนรู้ทางไกลอย่างอตัโนมตัิผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม
เครือข่ายอินทราเน็ต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต ระบบเสมือนจริง (Virtual 
Reality System) และส่ืออ่ืนๆ โดยไม่ขึน้อยู่กับเวลาและสถานท่ี เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน         
ท่ีอยู่ในสถานท่ีต่างๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกัน โดยสามารถใช้  e-Learning ได้ทัง้การศึกษา   
ในสถานศึกษาและการฝึกอบรมในสถานประกอบการท าให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวา (Active 
Learning) มากกวา่การเรียนรู้แบบปกตใินชัน้เรียน  (2544, หน้า 72-78) 
 ชุณหพงศ์  ไทยอุปถัมภ์ ได้ให้ความหมายของค าว่า e-Learning หรือ electronic 
Learning ในปัจจบุนัว่า คอ่นข้างแตกตา่งกนัออกไปตามแหล่งท่ีมาและการน าไปใช้ แต่กล่าวโดย
ทั่ว ๆ ไปแล้ว  e-Learning หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ท่ีมีการประยุกต์            
ใช้เทคโนโลยีส่ืออิเล็กทรอนิกส์สมยัใหม่ มีวตัถุประสงค์ท่ีเอือ้อ านวยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้องค์
ความรู้ (Knowledge) ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี (Anywhere – Anytime Learning)          
เพ่ือ ให้ระบบการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้และเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ
บรรลวุตัถปุระสงค์ของกระบวนวิชาท่ีเรียนนัน้ ๆ 
 การน าระบบ e-Learning มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการสอนสงูสดุนัน้ ผู้สอน
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องเข้าใจว่า รูปแบบการเรียนการสอน e-Learning นีแ้ตกตา่งจากระบบการสอน
ในรูปแบบปกติท่ีเรียกกนัว่า face – to - face หรือ traditional classroom learning อย่างไร และ
จ าเป็นท่ีต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับปรุงเร่ืองเนือ้หา เทคโนโลยี 
เทคนิคการน าเสนอและการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพ การน าระบบ e-Learning เข้ามาใช้ และต้อง
ระลึกไว้อยู่เสมอว่า คณุภาพการเรียนรู้ของระบบ e-Learning ต้องไม่ด้อยไปกว่าคณุภาพการเรียน    
รู้แบบปกต ิ(2545, หน้า 26-28)   
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง ให้ความหมายของ e-Learning คือ การเรียนในลักษณะใด          
ก็ได้ ซึง่ใช้การถ่ายทอดเนือ้หาผา่นทางอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไมว่า่จะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือขา่ย 



 

 

อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต สญัญาณโทรทศัน์ หรือสญัญาณดาวเทียมก็ได้ ซึ่งเ นือ้หา
สารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนท่ีเราคุ้นเคยกันมาพอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ 
(On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรืออาจอยู่ในลักษณะท่ียังไม่ค่อยเป็น          
ท่ีแพร่หลายนกั เชน่ การเรียนจากวีดีทศัน์ตามอธัยาศยั (Video On-Demand) (2545, หน้า 5)   
  มนต์ชัย  สันติเวส ได้ให้ความหมายของ e-Learning ว่าเป็นการเรียนการสอนคล้าย          
รูปแบบเดิมๆเพียงแค่น าคอมพิวเตอร์ท่ีสมารถใช้ระบบเครือข่ายทัง้หลาย รวมไปถึงอุป กรณ์
เทคโนโลยีทัง้หลายมาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเรียน การวดัผล และการจดัการศึกษา
ทัง้หมดท่ีไม่ใช่วิธีแบบเดิมอีกต่อไป ค าว่า e-Learning ย่อมาจากค าว่า electronics(s) Learning 
คือ การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายถึง computer learning คือ การเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 
หรือจะเรียกวา่เป็นการเรียนรู้แบบใหมโ่ดยใช้คอมพิวเตอร์ก็วา่ได้ 
 ลักษณะของ e-Learning เป็นการเรียนบนระบบออนไลน์ คือ ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์       
หรือข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมท่ีจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา ท าให้การเรียนการสอน
แบบ e-Learning เป็นการเรียนท่ีสามารถโต้ตอบกันได้เหมือนการเรียนแบบเดิมๆ แต่ยังสามารถ      
ใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นลักษณะมัลติมิเดียซึ่งได้แก่ รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหวมาใช้น าเสนอ            
ท าให้การเรียนการสอนมีความนา่สนใจกวา่ตวัหนงัสือล้วนๆบนกระดาษ 
 คณุสมบตัอีิกอยา่งหนึง่ของการเรียนแบบ e-Learning คือ ผู้ เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบ
กนั และไมต้่องเดนิทางให้เสียเวลา เพียงแตค่รูและนกัเรียนมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็สามารถเช่ือมตอ่
เข้าไปในโลกของอินเทอร์เน็ต และท าการเรียนการสอนกันได้ ดงันัน้ การเรียนแบบ e-Learning        
ก็จะเป็นการศึกษาแบบไร้ขอบเขต สามารถท่ีจะท ากิจกรรมบนห้องเรียนแบบออนไลน์ได้ และ        
จะเป็นท่ีนิยมเพราะวา่ ไมมี่ข้อจ ากดัเร่ืองเวลา ระยะทาง สถานท่ี นอกจากนัน้ยงัสามารถตอบสนอง
ตอ่ศกัยภาพและความสามารถของผู้ เรียนได้ดีอีกด้วย (2545, หน้า 61-65) 
 ศกัดา  ไชยกิจภิญโญ  ได้ให้ความหมายของ e-Learning ว่าเป็นการเรียนรู้แบบใหม ่         
ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน ซึ่งส่ือการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆท่ีใช้ใน           
e-Learning ประกอบด้วย 
  e-Book   เป็นส่ือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ 
      เอกสารหรือหนงัสือ 



 

 

  Virtual Lab   เป็นส่ือท่ีสร้างคล้ายห้องปฏิบตัิการท่ีผู้ เรียนสามารถเข้า
     มาท าการทดลอง(ในสถานการณ์จ าลอง) ผา่นหน้า 
     จอคอมพิวเตอร์  
 Virtual Classroom  เป็นส่ือท่ีสร้างให้เป็นห้องเรียนเสมือน โดยใช้กระดาน
     ข่าว (web board) กระดานคุย (chat) หรือจดหมาย
     อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพ่ือติดตอ่ส่ือสารผ่านเครือข่าย
     อินเทอร์เน็ต 
 Web Based Instruction เป็นส่ือท่ีสร้างเหมือนโฮมเพจหรือเว็บเพจ แต่เนือ้หา          
     เป็นบทเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอน และมกัมีการ 
     ประเมินผลผู้ เรียนด้วย  
 e-Library   เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้บริการ      
     ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การสืบค้น
     ผลงานวิจยัในรูปแบบบทคดัย่อหรือบางครัง้เป็นผลงาน
     วิจยัฉบบัสมบรูณ์พร้อมให้ดาวน์โหลดข้อมลูไปใช้ได้ด้วย
     เป็นต้น (2545, หน้า 17-19) 
 ศภุชยั  สขุะนินทร์ ให้ความหมายของ e-Learning คือ การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ทางคอมพิวเตอร์ หรือเป็นการเรียนรู้ทางใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยสอนแทนรูปแบบการสอน
เดิม ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของการใช้คอมพิวเตอร์ วีดีโอ ซีดีรอม แลน สัญญาณ
ดาวเทียม อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือแม้แตล่กัษณะของเอ็กซ์ทราเน็ต และสญัญาณโทรทศัน์ก็ได้ 
(2545, หน้า 15) 
 สยาม  ลิขิตเลิศ ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-Learning ว่าเป็น
การศึกษาและเรียนรู้ผ่านระบบเคร่ืองมือท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นซีดีรอม เว็บ ระบบ
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือ อินทราเน็ต เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผู้ เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนือ้หาบทเรียนซึ่งประกอบด้วย
ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีทัศน์ และมัลติมิเดียอ่ืนๆ จะถูกส่งไปยังผู้ เรียนผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยท่ีผู้ เรียน ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชัน้เรียนทุกคนสามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปล่ียน
ความคดิเห็นระหวา่งกนัได้เชน่เดียวกบัการเรียนในชัน้เรียนปกต ิโดยอาศยัเคร่ืองมือ                    
 



 

 

การติดตอ่ส่ือสารท่ีทนัสมยั เช่น (chat, E-mail, web bord) จึงเป็นการเรียนส าหรับทกุคนเรียนได้
ทกุเวลา และทกุสถานท่ี  (2545, หน้า 96-102) 
 ปรัชญนันท์  นิลสุข ให้ความหมายของ e-Learning คือ การบูรราการและการใช้
ประโยชน์จากส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีออกแบบ       
การเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้ทกุท่ี ไม่ยึดติดกบัเวลาและความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้  (2547, หน้า 1-16)คอร์เนเลีย เวกเกน (Cornelia Weggen อ้างถึงใน น า้ฝน พิทกัษา
ไพศาล, 2548 : 27) กล่าวว่า ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หมายถึง การส่งเนือ้หาตา่ง ๆ ผ่านระบบการส่ือสาร         
โดยอาศยัอปุกรณ์ไฟฟ้าในการถ่ายทอด  
 แอสริสต้า  โนว์เลด  ซิสเท็ม (Asrista Knowledge Systems) (อ้างถึงใน น า้ฝน  พิทกัษา
ไพศาล 2548 ,หน้า 27) กล่าวว่า ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คือ การใช้พลานภุาพของเครือข่าย เพ่ือส่งมอบ
เนือ้หา และก่อให้เกิดการใช้งานได้ในทกุท่ีทกุเวลา  
 Thailand Securities Institute (TSI) (อ้างถึงใน น า้ฝน พิทกัษาไพศาล 2548 , หน้า 27) 
กล่าวว่า ส่ืออิเล็กทรอนิสก์อาจจะมีการใช้งานผ่านประจุกระแสไฟฟ้า  โดยเป็นได้ทัง้ offline         
และ online ทัง้นีท้ัง้หมดก็เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในยคุปัจจบุนัให้มากท่ีสดุ  
 น า้ทิพย์  วิภาวิน (อ้างถึงใน สรีุพร  บญุรักษา 2551 , หน้า 29) ได้กล่าวไว้ว่า e-Learning 
มาจาก  ค าว่า Electronic Learning หรือ Learning เป็นการท างานในลกัษณะใช้การเรียนรู้         
บนพืน้ฐานเทคโนโลยี(Technology-based Training) เป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต
เสมือนการเรียนในห้องเรียนแตเ่ป็นการส่งเนือ้หาผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต  เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์ทราเน็ตสญัญาณโทรทศัน์ หรือสญัญาณดาวเทียม รวมทัง้มีการติดตอ่ระหว่าง
ผู้ เรียนและผู้สอนท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์และช่วยให้ผู้ เรียนเลือกเวลาเรียนท่ีสะดวก ประหยัด
คา่ใช้จา่ยท าให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งการท างาน  
 ยงยศ   โกยกลุ (อ้างถึงใน สรีุพร บญุรักษา 2551 , หน้า 29) กล่าวว่า e-Learning นัน้      
จะครอบคลมุลกัษณะการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ เช่น WBT/WBL CBT ห้องเรียนเสมือน (Virtual 
Classroom) รวมทัง้การเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต /อินทราเน็ต การถ่ายทอดผ่าน
ดาวเทียม และซีดีรอมอย่างไรก็ตามค าจ ากดัความของ e-Learning อาจถกูก าหนดให้แตกตา่งไป
ตามแตล่ะองค์กรสถาบนัศกึษา และกลุม่ของผู้ใช้ นอกจากนัน้ยงัอาจปรับเปล่ียนไปได้ในอนาคต  
 โปรดปราน พิตรสาธร และคณะ (อ้างถึงใน สรีุพร บญุรักษา 2551 , หน้า 30) กล่าวว่า      
e-Learning คือการเรียนรู้โดยอาศยัอินเตอร์เน็ต ซึง่ประกอบด้วยการท าส่ือการเรียนการสอน     



 

 

ในรูปแบบต่างๆ การบริหารประสบการณ์การเรียนรู้กลุ่มผู้ เรียน  ผู้สร้างบทเรียน ตลอดจน
ผู้ เช่ียวชาญทัง้หลาย e-Learningสามารถท าให้การเรียนรู้เป็นไปได้เร็วขัน้ในขณะค่าใช้จ่าย          
ถกูลง รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ใฝ่เรียนให้สามารถเลือกเรียนได้มากขึน้  
 ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล (อ้างถึงใน สรีุพร บญุรักษา 2551  หน้า 30) กล่าวว่า e-Learning 
หรือ Online Learning คือระบบการเรียนการสอนท่ีส่ือสารผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การ
สอนบนเว็บ การสอนออนไลน์ การประชมุทางไกลผ่านเว็บ การเรียนทางไกลจากวีดีทศัน์ตาม
อธัยาศยั (Video-on Demand) ท่ีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีของเว็บ กิจกรรมการเรียนท่ี
ติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เ รียนกับผู้ เรียนและ/หรือกับผู้ สอน โดยการเช่ือมโยงต่อกับระบบ
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต เชน่ทาง e-mail ทาง Web Board และทาง Online Chat เป็นต้น  
 สรุปได้วา่ e-Learning เกิดจากค าศพัท์ 2 ค า ท่ีมีความหมายในตวัเอง ได้แก่ e ซึ่งมาจาก 
electronic ท่ีมีความหมายในเชิงของความรวดเร็ว โดยท างานในระบบอัตโนมัติ ส่วนค าว่า 
Learning ซึ่งหมายถึง การเรียน การเรียนรู้ หรือการเรียนการสอน เม่ือผสมกัน จึงเป็น electronic 
Learning หรือ e-Learning หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ค าว่า e-Learning โดยทั่วๆ ไปจะคลอบคลุม
ความหมายท่ีกว้างมากกล่าวคือ จะหมายถึงการเรียนในลกัษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้ถ่ายทอดเนือ้หาผ่าน
ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ       
ทางสัญญาณโทรทัศน์  ห รือสัญญาณดาว เ ทียม (Satellite)  ก็ ไ ด้ซึ่ ง เ นื อ้หาสารสนเทศ                    
อาจ อยู่ในรูปแบบการเรียนท่ีเราคุ้นเคยกันมาพอสมควร เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-
Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ (On-line 
Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรืออาจอยู่ในลกัษณะท่ียงัไม่ค่อยเป็นท่ีแพร่หลายนกั 
เช่น การเรียนจากวีดีทัศน์ตามอัธยาศัย (Video On-Demand) เป็นต้น อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน           
คนส่วนใหญ่เม่ือกล่าวถึง e-Learning จะไม่ได้หมายถึง การเรียนผ่านดาวเทียมหรืออินเทอร์เน็ต
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่หมายถึงการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นซีดีรอม 
ฮาร์ดดสิก์ ฟลอปปีด้สิก์ เน็ตเวิร์ก อินทราเน็ต อินเทอร์เน็ตหรือแม้แตโ่ทรทศัน์ตามบ้านก็ตาม 
 
วิวัฒนาการของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 บุปผาชาติ  ทัฬหิกรณ์ (2548, หน้า 8) ได้แบ่งยุคของ e-Learning ว่ามีความสมัพันธ์       
กบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือดจิิทลั เน่ืองจากคอมพิวเตอร์เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีประมวลผลข้อมลู
เป็นสัญญาณระบบดิจิทัล และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้มีการเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยี                 



 

 

ในแต่ละยุคสมัย ท าให้มีผลต่อการเข้าสู่ยุคของ e-Learning โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีวิวฒันาการ                 
มาเป็นล าดบั แบง่ได้เป็น 4 ยคุ ดงันี ้คือ 
  1. ยุคคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและฝึกอบรม (Instructor-Led Training Era) เป็นยุค              
ท่ีอยูใ่นชว่งเร่ิมใช้คอมพิวเตอร์ในวงการศกึษาจนถึงปี ค.ศ. 1983 
  2. ยุคมัลติมิเดีย (Multimedia Era) เป็นยุคท่ีอยู่ในช่วงปี ค.ศ.1984-1993 เป็นยุค              
ท่ีโปรแกรมวินโดวส์ 3.1 ก่อก าเนิดขึน้และมีการใช้ซีดีรอมในการบนัทกึข้อมลู มีความนิยม ในการใช้
โปรแกรม PowerPoint เพ่ือการน าเสนอ สามารถน าบทเรียนในรูปแบบซีดีไปเรียน ตามเวลา         
และสถานท่ีซึ่งมีความสะดวก แต่มีข้อเสียตรงท่ีท าให้ผู้ เรียนขาดปฏิสมัพนัธ์กับผู้สอน และผู้ เรียน    
คนอ่ืน 
  3. ยุคเว็บเร่ิมแรก (Web Infancy) เป็นยคุท่ีอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1994-1999 เป็นยุค                
ท่ีเทคโนโลยีเว็บเร่ิมเข้ามาเป็นบริการหนึ่งในอินเทอร์เน็ต และเร่ิมมีเทคโนโลยีมลัติมิเดียบนเว็บ        
ท าให้มีการศึกษาถึงการน ามาใช้เพ่ือปรับปรุงวิธีการท่ีใช้อยู่เดิม อย่างไรก็ดียังมีอุปสรรค                
ในการสง่ข้อมลูได้ช้า 
  4. ยคุเว็บคนรุ่นใหม่ (Next Generation Web) เป็นยคุปี ค.ศ.2000-2005 เป็นยุค              
ท่ีเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าในการรับส่งข้อมูลมัลติมิ เดีย ท า ให้การน ามาใช้ประโยชน์ใน             
กาฝึกอบรมและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยดัคา่ใช้จ่ายเป็นการก้าวเข้าสู่ยคุของ 
e-Learning  
 
ประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 จากการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองนีไ้ด้มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงการแบ่งประเภทของ               
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดงันี ้ 
 ไชยยศ เรืองสวุรรณ (2546 , หน้า 32) ได้แบง่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไว้ 9 ประเภท คือ  
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ เป็นส่ือท่ีพฒันาด้วยโปรแกรมประเภท Authoring เช่น 
Toolbook, Director และ Authorware น ามาใช้บนเว็บโดยผ่านกระบวนการบีบอัดหรือ                
การกระจายให้เป็นแฟ้มขนาดเล็กหลายแฟ้ม ด้วยโปรแกรมเฉพาะท่ีแตล่ะบริษัทพฒันาขึน้ เพ่ือให้
ใช้งานบนเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ต้องรอการส่งแฟ้มเป็นเวลานานและท าให้สะดวก             
ตอ่การสง่ข้อมลูออนไลน์ท่ีเรียกใช้งานบนเว็บแล้วแสดงผลได้ทนัทีเหมือนเรียกจากแผ่นซีดี  



 

 

  2. สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือท่ีพฒันาด้วยโปรแกรมบนวินโดว์ และให้เรียกดผู่านเว็บ
หรือแปลงเป็นแฟ้มท่ีดูได้บนเว็บ นิยมใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการพัฒนา               
ส่ือลกัษณะนี ้ 
  3. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือท่ีมีรูปเล่มและองค์ประกอบของเล่มหนงัสือครบถ้วน
เป็นส่ือท่ีนิยมจดัท าให้อยูใ่นรูปของแฟ้มในสกลุ pdf และใช้โปรแกรม Acrobat Reader ของAdobe 
ในการอา่น  
  4. แผ่นใสอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจดัท าส่ือท่ีอยู่ในรูปแผ่นใส หรือเอกสารประกอบ          
การสอนอ่ืนๆ ให้เป็นแฟ้มท่ีอยูใ่นสกลุ pdf โดยการสแกนหรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบแฟ้มเอกสาร  
  5. เอกสารค าสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Lecture Note) อาจจดัท าให้อยู่ในรูปเอกสารใน
สกลุ doc หรือ pdf หรือ html และเรียกดดู้วยโปรแกรมท่ีใช้เรียกดแูฟ้มสกลุนัน้ๆ  
  6. เทปเสียงค าสอนดิจิทลั จดัท าโดยใช้เทคโนโลยี RealAudio เพ่ือให้เรียกฟังเสียง          
ในลกัษณะรับฟังได้ในทนัทีไมต้่องเสียเวลาในการรอการถ่ายโอนแฟ้มนาน  
  7. วิดีโอเทปดิจิทลั จดัท าโดยใช้เทคโนโลยี Real Video เพ่ือให้เรียกภาพวิดีโอใน
ลกัษณะรับชมได้ทนัที ไมต้่องเสียเวลาในการรอการถ่ายโอนแฟ้มนาน  
  8. เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย เป็นส่ือท่ีจดัท าโดยใช้ภาษา HTML หรือ
โปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจ ทัง้ท่ีจดัท าเองและผู้ อ่ืนจดัท า แล้วเช่ือมโยงไปยงัแหล่งนัน้แหล่งรวม
โฮมเพจรายวิชาในเว็บแหล่งหนึ่งท่ีรวบรวมโฮมเพจรายวิชาจากท่ีตา่งๆ  ทัว่โลก คือ World Lecture 
Hall มีเว็บไซตช่ื์อ http://www.utexas.edu/world/lecture 
  9. วารสารและนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่ือท่ีมีองค์กรจดัท าและเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต มีทัง้ท่ีต้องสมคัรเป็นสมาชิก และให้บริการเป็นสาธารณะ  
 มะลิวัลย์  จันทกนกากร (2550 , หน้า 36) ได้แบ่งประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกส์                
ไว้ 7 ประเภท ดงันี ้ 
 1. แผ่นซีดี เป็นแผ่นบนัทึกเสียงท่ีใช้เก็บข้อมูลได้มาก การบนัทึกข้อมูลต้องใช้           
แสงเลเซอร์นิยมใช้บนัทกึเพลงซึง่มีคณุภาพท่ีชดัเจนกวา่เทปบนัทกึเสียง  
 2. ซีดีรอม เป็นแผ่นพลาสติกเคลือบด้วยอลมูิเนียม และแลคเกอร์มีความแข็งและเบา
ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 4.75 นิว้ หรือ 12 เซนตเิมตร (ปัจจบุนัมีแผน่ขนาดเล็กลง) สามารถบนัทึกได้
ทัง้ ตวัอกัษร ภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว สามารถบรรจขุ้อมลูได้จากหนงัสือประมาณ 250,000 
หน้า ใช้อา่นเพียงอยา่งเดียวโดยใช้ร่วมกบัเคร่ืองอ่านซีดีรอม 
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 3. แผ่นวีดิทศัน์ เป็นแผ่นพลาสติกบาง ๆ เคลือบด้วยอลมูิเนียม บนัทึกข้อมลูท่ีเป็น
ตวัอกัษรภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ซึ่งเป็นสญัญาณภาพและเสียงในรูปของระบบดิจิทลั     
จงึมีคณุภาพของภาพและเสียงคมชดักวา่เทปวีดทิศัน์  
 4. แผ่นดีวีดี หรือแผ่นดิจิทลัอเนกประสงค์ เป็นแผ่นพลาสติกมีขนาดเท่าแผ่นซีดี 
สามารถบนัทึกข้อมลูได้ทัง้ 2 ด้าน จึงมีขนาดความจใุนการจดัเก็บข้อมลูสงูกว่าแผ่นซีดีทัว่ไป ดีวีดี
จะจดัเก็บข้อมลูภาพและเสียงในรูปดจิิทลั จะต้องใช้ร่วมกบั เคร่ืองอา่นแผน่ดีวีดี   
 5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เป็นการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นส่ือ          
ในการสอนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้ เรียนกับโปรแกรม ในแต่ละบท       
จะมีตวัอกัษรภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และมีเสียงประกอบ  
 6. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีเรียกว่า e-book เป็นการบนัทึกข้อมลูหนงัสือในรูป     
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และสืบค้นข้อมลูจากคอมพิวเตอร์  
 7. ส่ือการเรียนการสอนบนเครือข่าย ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศได้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า  e-Learning ซึ่งเกิดขึน้       
ทัว่โลก ในตา่งประเทศกระแสการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมสงูมาก โดยผู้ เรียนสามารถ
ลงทะเบียน โอนหน่วยกิต และได้รับปริญญาบตัรจากการเรียนบนอินเตอร์เน็ต  การเรียน               
บนอินเตอร์เน็ตเป็นการเรียนท่ีสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ไ ด้ตลอดเวลา ซึ่งมีการพัฒนา           
หลายรูปแบบ ได้แก่ บทเรียนบนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น   
 ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ (2546 , หน้า 16) ได้เสนอรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต        
ท่ีสอดคล้องกบัระบบอินเตอร์เน็ต 4 รูปแบบดงันี ้ 
 1. e – Learning หมายถึง การเรียนรู้โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิทย ุ โทรทศัน์ 
เครือข่ายสญัญาณผ่านดาวเทียม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ เรียนสามารถศกึษา 
ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามเนือ้หาท่ีต้องการและสนใจ เช่น หลกัสตูรการเรียนการสอนวิชา
สามญั และวิชาชีพ ความรู้ทัว่ไปทัง้ทางด้านสารคดี และ บนัเทิงคดี กิจกรรมการเรียนการสอน       
ท่ีหนว่ยงานทางการศกึษาท่ีสงักดักระทรวงศกึษาธิการ หรือสงักดัทบวงมหาวิทยาลยัได้จดักิจกรรม
ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของกรมสามญัศึกษา 
กรมการศกึษานอกโรงเรียน, มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  และมหาวิทยาลยัรามค าแหง หรือ 
โครงการการเรียนการสอนแบบปฏิสมัพนัธ์ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต  
 



 

 

 2. e – Book หมายถึง การเก็บเนือ้หาความรู้ตา่ง ๆ อาทิเช่น เนือ้หาทางวิชาการ สารคดี 
และบนัเทิงคดี ในรูปแบบข้อความอิเล็กทรอนิกส์ อยู่บนเว็บเพ็จ โดยผู้ เรียนสามารถเปิดศกึษาจาก
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ บนัทึกลงบนแผ่นซีดีรอม ซึ่งเปิดศึกษา โดยใช้         
เคร่ืองเล่นซีดีรอมหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปัจจบุนันีห้นงัสือประเภทตา่งได้มีการผลิตบนัทึกเนือ้หา
ลงบนแผน่ซีดี ง่ายตอ่การจดัเก็บรักษาและสะดวกตอ่การพกพาท่ีจะน าไปศกึษานอกสถานท่ี  
 3. e – Library Centre หมายถึง ห้องสมดุกลางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจดัเก็บเฉพาะเอกสาร
สิ่งพิมพ์ในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ เช่น เทปคาสเซต ม้วนวีดีโอ แผ่นซีดี โดยให้ผู้ ท่ีเป็นสมาชิก
ห้องสมดุ หรือผู้สนใจสามารถศกึษาสาระเนือ้หาหาทัง้วิชาการ สารคดีและบนัเทิงคดี โดยน ามาเปิด
ศกึษาจากเคร่ืองเลน่ซีดีรอมหรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ศกึษาจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ขณะนี ้
ยงัไมมี่สถานท่ีเฉพาะสว่นมากจะจดัอยูใ่นบางมมุของห้องสมดุมหาวิทยาลยั 
 4. e – TEACHER หมายถึง การใช้ Web – based Course ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เป็นส่ือด าเนินการจดักระบวนการเรียนการสอนพร้อมทัง้ประเมินผลการเรียนรู้ได้ทนัที  โดยเร่ิมจาก
การศึกษาหาความรู้ในเนือ้หาท่ีอยู่บนเว็บไซต์ การถาม- ตอบทางระบบกระดานถาม – ตอบ
อิเล็กทรอนิกส์รวมทัง้ท าแบบทดสอบพร้อมแสดงผลประเมินผลของเนือ้หาทนัท่ีเม่ือท าแบบทดสอบ
เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ซึ่งขณะนีม้หาวิทยาลัยรามค าแหงได้จัดโครงการการเรียนการสอน        
แบบปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชุดภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาอาชีพ โดยครูผู้ สอน         
เป็นโปรแกรมบทเรียนทางอินเตอร์เน็ต รวมทัง้การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีใช้บนัทึก
เนือ้หา และวิธีการเรียนการสอน เช่น เทปคาสเซต เทปวิดีโอ และแผ่นซีดีรอม เช่น โปรแกรม       
การเรียนการสอนในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์จากเทปวิดีโอ หรือแผ่นซีดีรอม โปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษของ Follow me เป็นต้น 
 จากการศกึษาประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกส์สรุปได้ว่า ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีลกัษณะท่ีเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์วารสารและนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร
ไฮเปอร์เท็กซ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีลกัษณะท่ีเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ได้แก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเว็บ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (CAI) ไฮเปอร์มีเดีย ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีลกัษณะ
ท่ีเป็นวีดทิศัน์ ได้แก่ แผ่นวีดีเป็นต้น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีลกัษณะท่ีเป็นเสียง ได้แก่ แผ่นซีดี หรือแผ่น
ดีวีดี ท่ีมีเนือ้หาเป็นเสียงซึ่งส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้วิจยัใช้ในการทดลองนัน้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอน (CAI) ไฮเปอร์มีเดีย  

 
 



 

 

รูปแบบการน าเสนอเนือ้หา 

 e – Learning มีรูปแบบการน าเสนอเนือ้หาได้หลายแบบ ดงันี ้ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี    
สรุนารี 2550 , หน้า 3-5)  
 1. การน าเสนอเนือ้หาโดยใช้ตวัอกัษร ข้อความ ภาพประกอบ เป็นหลกั ตวัอย่าง 
โปรแกรมในการผลิต เช่น Acrobat Professional Macromedia Dreamweaver PowerPoint      
โดยจะเป็นไฟล์ PDF html และ ppt ท่ีใช้บนเว็บ 
 2. การน าเสนอเนือ้หาโดยใช้ส่ือประสม (Multimedia) ประกอบด้วย ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง เป็นหลกั ตวัอย่างโปรแกรมท่ีใช้ในการผลิต ได้แก่ Macromedia Flash 
SWiSHMax และโปรแกรมเรียกดเูนือ้หา คือ โปรแกรม Macromedia Flash Player เป็นต้น  
 
คุณค่าของส่ืออิเล็กทรอนิกส์    
 เอกวิทย์   แก้วประดิษฐ์ (2545 , หน้า 309) กล่าวว่า ปัจจบุนัวิทยาการทางด้านตา่งๆ
พัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วมาก การศึกษาหาความรู้ให้ตามทันและสอดคล้องกับ                      
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเร่ืองส าคญัอนัส่งผลตอ่คณุภาพ
การศกึษาของบคุคลท่ีจะให้การศกึษาหรือการเรียนรู้มีพลงัและเสมือนหนึ่งความรู้อยู่แคเ่อือ้มท าให้
การเรียนการสอนน่าสนใจ ท าให้สามารถเรียนได้มากขึน้โดยใช้เวลาน้อยลง สิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้
ก็ต้องอาศัยส่ือการสอนเข้ามาช่วยเป็นส่ือกลางน าเนือ้หาสาระและข้อมูลจากผู้ ส่งสารท่ีเป็น         
ครูไปสูผู่้ เรียน  
 ในโลกปัจจบุนัเนือ้หาความรู้และข้อมลูในรูปแบบต่าง  ๆ มีจ านวนมากขึน้ท่ีต้องเรียนรู้
ดงันัน้เพ่ือให้วิธีการศกึษาได้พฒันาไปอย่างมีคณุภาพจึงต้องประยกุต์เทคโนโลยีใหม่  ๆ เข้ามาช่วย
ในการศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เทคโนโลยีส าคญัท่ีประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง
สามารถใช้เป็นส่ือกลางถ่ายทอดความรู้ได้ทัง้ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียงและการมีปฏิสมัพนัธ์     
ก็คือส่ือในลกัษณะท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์นัน่เอง  
 การใช้ส่ือท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนมีครูผู้ สอนท่ีถ่ายทอดเนือ้หาความรู้
ให้กับผู้ เรียนตามปกติในชัน้เรียน ท าให้สามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า        
การเรียนตามปกติ เพราะส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นลักษณะมลัติมีเดียจะมีทัง้สีสนัเสียง  ภาพนิ่ง       
หรือภาพเคล่ือนไหวกล่าวได้ว่าเป็นการเรียนการสอนท่ีได้มีการน าส่ือหลาย  ๆ อย่างเข้ามาไว้ใน     
ส่ือตวัเดียวกัน จึงท าให้การเรียนการสอนน่าสนใจ สามารถเรียนได้แทบจะไม่มีข้อจ ากัดใดเลย     
การเรียนการสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีครูสอนเนือ้หาท่ีเป็นความรู้  ผู้ เรียนคอยติดตาม    



 

 

การสอนจากผู้สอน ท าให้การเรียนจากส่ือลกัษณะนีป้ระสิทธิภาพในการเรียนท่ีเป็นเนือ้หาเร่ืองราว
อนัเป็นความรู้ได้มากกว่าเพราะมีส่ือหลายชนิดอยู่ในตวัเดียวกัน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เม่ือเทียบกับ      
ส่ือชนิดอ่ืน ๆ จะเห็นได้วา่คณุลกัษณะเดน่ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีหลายด้าน เชน่  
  1. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะรวมเอาคณุลกัษณะเด่นของส่ือประเภทอ่ืน  ๆ มารวมอยู ่              
ในตวัเดียวกนั คือ สามารถแสดงภาพ ภาพเคล่ือนไหว สีสนั เสียง และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้  
  2. เม่ือสร้างเสร็จแล้วสามารถเก็บไว้ในแผ่นซีดี (Compact Disc) จึงสะดวกต่อ          
การพกพาสะดวกตอ่การน าไปใช้สอนในท่ีอ่ืน 
  3. มีความประหยัดงบประมาณ และวัสดุในการสร้างส่ือจะเห็นได้ว่า มีเพียง
คอมพิวเตอร์กับซอฟแวร์ก็สามารถสร้างเป็นส่ือได้อย่างหลากหลายและทัง้สะดวกต่อการแก้ไข
ปรับปรุง (Update) ให้ทันสมัยอยู่เสมอได้โดยไม่ต้องลงทุนซือ้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถแก้ไข
โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้  
  4. เม่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท าให้สามารถเรียนได้ง่ายขึน้
ผู้ เรียนสามารถเข้าใจเนือ้หาได้ง่าย และเข้าใจสิ่งท่ีเรียนได้อย่างรวดเร็ว  การเรียนจากส่ือชนิดนี ้
ผู้ เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับส่ือได้ดีเน่ืองจากได้น าคุณลักษณะเด่นของส่ือชนิดอ่ืนมาไว้ในตัว
นัน่เอง  
  5. ไมยุ่ง่ยากในการบ ารุงรักษาเหมือนส่ือชนิดอ่ืน ๆ เพราะเนือ้หาวิชาท่ีจะเรียนถกูเก็บ
ไว้ ในแผ่นซีดีรอม หรือถกูเก็บไว้ในเคร่ืองแล้วโอกาสสญูหายหรือช ารุดมีน้อยเม่ือเทียบกบัส่ืออ่ืน  ๆ 
 เยาวลกัษณ์  เตียรบรรจง (2544 , หน้า 13) ได้กล่าวว่า ส่ือการสอนไม่ว่าจะเป็นส่ือชนิด
ใด รูปแบบใดก็ยงัคงเป็นองค์ประกอบส าคญัในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และทกัษะตา่งๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือสภาพสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยข่าวสาร  การใช้ส่ือการสอนในรูปแบบ           
ท่ีเหมาะสม จงึมีความจ าเป็นมากขึน้  
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกบัส่ืออ่ืน คือ มีทัง้ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ ข้อได้เปรียบ         
ท่ีเห็นชดัเจน คือ ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาก้าวหน้า
อยา่งไมมี่ขอบเขตจ ากดั  
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อดีและข้อจ ากัดของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  ข้อดีของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้               
เพ่ือการถ่ายทอดเนือ้หาผ่านทางมัลติมีเดียสามารถท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียน    
จากส่ือข้อความเพียงอย่างเดียว หรือจากการสอน โดยให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
ในเวลาท่ีเร็วกวา่  
 2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยท าให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรม        
การเรียน ของผู้ เรียนได้อยา่งละเอียดและตลอดเวลา โดยมีการจดัระบบการจดัการรายวิชา  
 3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถควบคมุการเรียนของผู้ เรียนได้เน่ืองจาก       
การน าเอาเทคโนโลยี Hypermedia มาประยกุต์ใช้ ซึ่งมีลกัษณะเช่ือมโยงข้อมลูเก่ียวเน่ืองกนัเข้าไว้
ด้วยกนัในลกัษณะท่ีไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear) ดงันัน้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงข้อมลูก่อนหลงัก็ได้
โดยไมต้่องเรียงล าดบั และเกิดความสะดวกในการเข้าถึงของผู้ เรียนอีกด้วย  
 4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจงัหวะของตน (Self-Paced 
Learning) ผู้ เรียนสามารถควบคมุการเรียนรู้ของตนในด้านของล าดบัการเรียนได้  (Sequence) 
ตามพืน้ฐานความรู้ความถนดัและความสนใจของตน  
 5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยท าให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกบัครูผู้สอนและกับ
เพ่ือน ๆ ได้เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีเอือ้ตอ่การโต้ตอบท่ีหลากหลาย เช่น Chat Room Web Board E-
mail เป็นต้น  
 6. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ รวมทัง้เนือ้หาท่ี
ทนัสมยัและตอบสนองเร่ืองราวตา่ง ๆ ในปัจจบุนัได้อยา่งทนัที  
 7. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้สามารถลดต้นทนุในการจดัการศกึษานัน้ ๆ ได้  
 ข้อจ ากดัของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. การออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นบทเรียน นัน้ยังมีน้อย  เม่ือเทียบกับ             
การออกแบบโปรแกรมเพ่ือใช้ในวงการอ่ืน ๆ ท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีจ านวน และ 
ขอบเขตจ ากดัท่ีจะน ามาใช้เรียนในวิชาตา่งๆ 
 2. การท่ีจะให้ผู้สอนเป็นผู้ ออกแบบโปรแกรมเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เองนัน้  นับว่า         
เป็นงานท่ีต้องอาศยัเวลา สติปัญญาและความสามารถเป็นอย่างยิ่ง  ท าให้เป็นการเพิ่มภาระ        
ของผู้สอนให้มีมากยิ่งขึน้  
 



 

 

 3. ไมส่ามารถชว่ยในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของผู้ เรียนได้  
 4. ผู้ เรียนบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ เรียนท่ีเป็นผู้ ใหญ่ อาจจะไม่ชอบโปรแกรมท่ีใช้          
เรียงตามขัน้ตอน ท าให้เป็น อปุสรรคในการเรียนรู้ได้แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ตามเทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจบุนั  

จากแนวคิดส าคญัดงักล่าวสรุปได้ดงันี  ้ คือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการจดัการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้และสามารถลดต้นทนุในการจดัการศกึษา  
 
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1. หลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์  มีดงัตอ่ไปนี ้
 1.1 ปรัชญาการศกึษาส าหรับการศกึษาเลา่เรียนด้วยตนเอง 
  ชยัยงค์  พรหมวงศ์ ได้กล่าวไว้ว่า การศกึษาเล่าเรียนด้วยตนเองยึดหลกัปรัชญา
การศกึษา กลุ่มสภาวนิยมหรืออตัถิภาวนิยม (Existentialism) ผสานกับกลุ่มพิพฒันาการนิยม
(Progressivism) โดยมีปรัชญากลุ่มสารนิยม (Essentialism) เป็นตวัเสริม และกลุ่มจริย-สนุทรีย
นิยมหรือนิรันตรนิยม (Paternalism) เป็นพืน้ฐานด้านความมุ่งมัน่และเช่ือมัน่ ปรัชญากลุ่มอตัถ
ภาวนิยม (Existentialism) มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนก าหนดวัตถุประสงค์เนือ้หาสาระ  วิธีการและ             
การประเมินตนเองโดยอาศยัค าแนะน าจากผู้ อ่ืนเท่าท่ีจ าเป็น  ปรัชญากลุ่มพิพัฒนาการนิยม
(Progressivism) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิหรือลงมือท าโดยการให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับ
เนือ้หาสาระเฉพาะท่ีต้องรู้และกบัส่ือตา่ง ๆ ท่ีเป็นตวักลางปรัชญากลุ่มสารนิยม (Essentialism)     
คือการเรียนจากเนือ้หาสาระท่ีผู้ สอนเตรียมไว้หรือก าหนดไว้ให้  ตามวิธีการท่ีผู้ สอนเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน ดงันัน้ในการศกึษาเล่าเรียนด้วยตนเอง ปรัชญากลุ่มนีจ้ึงเป็นเพียงส่วนเสริมท่ี
จะช่วยให้ผู้ เรียนบรรลเุป้าหมายในเร่ืองเนือ้หาสาระท่ีจะเรียน  และการน าเนือ้หาสาระไปใช้ในการ
เผชิญประสบการณ์ 
 ส่วนปรัชญากลุ่มจริย-สนุทรียนิยม หรือนิรันตรนิยม (Paternalism) เป็นปรัชญา                 
ท่ี ช่วยสร้างขวญัก าลงัใจ วินยั และความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนเองโดยไม่ต้องรอครู หรือใครคอยก ากบั        
ท่ีมุ่งให้คนท าความดี มุ่งสอนด้านจิตพิสยั คา่นิยม ความตระหนกัในคณุคา่ ความสนใจอารมณ์ 
และ ความรู้สึกตอ่สิ่งท่ีตนเองอยากเรียน ดงันัน้การเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนัน้ 
ผู้ เรียนต้องเกิดความอยากเรียนก่อนแล้ว จงึก าหนดเนือ้หาสาระท่ีตนเองต้องการจะเรียน แสวงหา 
 



 

 

ความรู้ด้วยตนเองตามวิธีการและประเมินตนเองโดยอาศัยหลักความเท่ียงตรงไม่เอนเอียง           
หรือมีอคต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2  แสดงปรัชญาการศึกษาส าหรับการศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเอง  
 

 1.2 หลกัจิตวิทยาส าหรับการศกึษาเลา่เรียน 
  การท่ีคนเราจะมีความสนใจใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้เอง  จนเกิดผลดีย่อมเกิดจาก      
การประยกุต์ หลกัจิตวิทยา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเช่ือมโยงนิยมและกลุ่มประสบการณ์นิยมหลกัทฤษฎี
กลุม่เช่ือมโยงนิยม S-R Theories ถือวา่การเรียนรู้เม่ือได้รับสิ่งเร้าท่ีผู้สอน วางแผน เตรียมการ และ 
น าเสนออย่างมีระบบ เพ่ือให้ผู้ เรียนตอบสนอง  Response-R แล้วได้รับการเสริมแรง 
(Reinforcement) ท่ีเหมาะสมในรูปค าชมและความพอใจท่ี  เกิดแก่ผู้ เ รียนหลักทฤษฎี                
กลุม่ประสบการณ์นิยม (Field theories/Gestalt) ถือว่าการเรียนรู้เม่ือได้เห็นความจ าเป็นท่ีจะเรียน
มีโอกาสได้ลงมือปฏิบตัิ และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เม่ือน าทฤษฎีการเรียนรู้ทัง้สองกลุ่ม
แล้วน ามาประยกุต์ใช้ จงึเกิดเง่ือนไข 4 ประการท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้   
 
 
 
 
 

ปรัชญาการศึกษาส าหรับการศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเอง 
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     เพ่ือสร้างสถานการณ์ท่ีพงึประสงค์ (Describer Condition) 
                       ส าหรับการเรียนอยา่งกระฉบักระเฉง (Active learning Process) 
 

 
ภาพ 3 แสดงจิตวิทยาส าหรับการสอนแบบอิงประสบการณ์ 

 
 2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีดงัตอ่ไปนี ้
 2.1 ทฤษฎีสร้างความรู้ใหมโ่ดยผู้ เรียนเอง  (Constructivism)  
  ลักษณะของการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะมีความ
สอดคล้องกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ใหม่โดยผู้ เรียนเอง  ซึ่งทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้ เรียนเอง         
จะมีหลกัการว่าการเรียนรู้คือ การแก้ปัญหา ซึ่งขึน้อยู่กับการค้นพบของแตล่ะบคุคลและผู้ เรียน      
จะมีการตอบสนอง (Reflective Learner) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ใหม่โดยผู้ เรียนเอง          
(วารินทร์  รัศมีพรหม, 2542) จะเป็นการเรียนรู้ท่ีสงัคมสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนและความรู้จะถกู
สร้างขึน้มาโดยการประนีประนอมระหว่างผู้ เรียน และผู้สอนภาษา  และวฒันธรรมจะเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัส าหรับผู้ เรียนท่ีใช้เป็นกระบวนการค้นหาความรู้  ผู้ เรียนจะสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
มากกวา่ท่ีจะซมึซาบความคดิความจริงท่ีเข้ามาสู่ตนเอง โดยมีความมุ่งหมายของการเรียนท่ีชดัเจน 
แตแ่นวทางท่ีจะน าไปสู่ปลายทางนัน้จะเป็นอิสระหรือเป็นระบบเปิด  (Open System) ซึ่งจะเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนมีสิทธิท่ีจะเลือก แนวทางของตนได้ การสร้างความรู้ใหม่โดยผู้ เรียนเอง ผู้ เรียนจะ    
มีการปะทะสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม บคุคล เหตกุารณ์ และสิ่งอ่ืนๆ และผู้ เรียนจะปรับตนเองโดยวิธี
ดดูซึม (Assimilation)สร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ (Accommodation) และกระบวนการของ
การสมดุล (Equilibrium) เพ่ือให้รับสิ่งแวดล้อมหรือความจริงใหม่เข้าสู่ความคิดของตนเองได้        
ในการน าเสนอหรืออธิบายความจริงท่ีผู้ เรียนสร้างขึน้นัน้ผู้ เรียนจะสร้างรูปแบบหรือตวัแทนของ 

จติวิทยาส าหรับการสอนแบบอิงประสบการณ์ 

กลุม่ประสบการณ์นิยม 

(Gestalt/Field) 
 

กลุม่ประสบการณ์นิยม 

(SR Theories) 
 



 

 

สิ่งของปรากฏการณ์  และเหตุการณ์ขึน้ในสมองของผู้ เรียนเอง  ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
บคุคล ผู้ เรียนอาจมีผู้ ให้ค าปรึกษา (Mentor) เช่น ครูผู้สอน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยให้ได้
สร้างความหมายต่อความจริง หรือความรู้ท่ีผู้ เรียนได้รับเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตามความหมาย
เหล่านัน้จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  ผู้ เรียนจะควบคมุการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self Regulated Learning) 
 2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูนเนอร์ (Bruner’s Theory)  
  นักจิตวิทยาแนวพุทธิปัญญานิยมชาวอเมริกันผู้ ท่ียอมรับหลักการของพีอาเจต์ 
และได้สร้างทฤษฎีจากผลของ การทดลองในชัน้เรียน คือ ศาสตราจารย์บรูนเนอร์แห่งมหาวิทยาลยั
ฮาร์วาร์ด ซึง่ได้ใช้หลกัสตูรพฒันาการทางเชาว์ปัญญาของมนษุย์มาใช้ในการสร้างทฤษฎีการเรียนรู้
ด้วย บรูนเนอร์ได้ให้ช่ือการเรียนรู้ของท่านว่า “Discovery Approach” หรือการเรียนรู้โดย            
การค้นพบ บรูนเนอร์ได้สนใจในกระบวนการเรียนรู้ และการศึกษามากได้เสนอแนะหลักการ                
ท่ีจะน าไปใช้ในการจดัท าหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดยเขียนหนงัสือเก่ียวกับกระบวนการ
ศกึษาและทฤษฎีการสอนท่ีครูและนกัศึกษาจะน าไปเป็นแนวทางจดัการเรียนการสอน และสร้าง
หลกัสตูร (สุรางค์  โค้วตระกลู, 2544 อ้างใน Bruner,1990 และ 1971,The Relevance of 
Education) บรูนเนอร์เช่ือว่าการเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ ก็ตอ่เม่ือผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งน าไปสู่การค้นพบ การแก้ปัญหา บรูนเนอร์เรียกว่า วิธีการเรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery 
Approach) หรือนกัการศกึษาบางท่านเรียกว่า  การเรียนรู้ด้วยการสอบสืบ (Inquiry Learning)     
แตน่กัการศกึษาบางท่านได้ให้ความแตกตา่งของการเรียนรู้โดยการค้นพบ ครูเป็นผู้จดัสิ่งแวดล้อม
ให้ข้อมูลตา่งๆ เก่ียวกับสิ่งท่ีจะให้นกัเรียนเรียนรู้และวตัถปุระสงค์ของบทเรียนพร้อมด้วยค าถาม    
โดยความหวังว่า นักเรียนจะเป็น ผู้ ค้นพบค าตอบด้วยตวัเอง ส่วนการเรียนรู้ด้วยการสอบ               
มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะฝึกนกัเรียนให้เป็นผู้ ท่ีสามารถชีว้่าปัญหา คืออะไร จากข้อมลูท่ีมีอยู่ และหาวิธี   
วา่จะแก้ปัญหาได้วา่อยา่งไร โดยใช้ข้อมลูขา่วสารท่ีมีอยู่ 
 2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบประมวลสารสนเทศ (Information Processing Theories) 
 รุจโรจน์ แก้วอุไร ได้กล่าวว่าทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ (Information 
Processing Theories) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีใหม่ท่ีสุด นกัจิตวิทยาท่ีใช้ทฤษฎีนีใ้ห้ค าจ ากัด     
ความของการเรียนรู้ว่าเป็นการเปล่ียนความรู้ของผู้ เรียนทัง้ปริมาณและวิธีการประมวลสารสนเทศ          
การอธิบายการเรียนรู้โดยทฤษฎีการประมวลสารสนเทศโดยนกัจิตวิทยา อาจจะแบง่เป็น  3  กลุม่ 
 
 



 

 

 กลุ่มแรก เป็นกลุม่ท่ีเรียกตนเองวา่เป็นการประมวลผลสารสนเทศแท้  
(Pure Information Processing Theories)ได้อธิบายการเรียนรู้ของมวลมนุษย์จากการใช้
คอมพิวเตอร์จ าลองแบบ (Simulate) ซึ่งอธิบายการประมวลผลสารสนเทศของคอมพิวเตอร์  ว่า 
ประกอบด้วย ขัน้ตอนหลกั คือ (1) การรับข้อมลูเข้า (Input) โดยใช้อปุกรณ์รับรู้ข้อมลู เช่น เคร่ืองขบั
เทป หรือเคร่ืองขบัแถบบนัทึก (2) รหสัปฏิบตัิการโดยใช้ส่วนชดุค าสัง่ หรือซอฟต์แวร์สัง่ให้ท างาน 
และ (3) การแสดงผลสง่ออก (Output) โดยใช้อปุกรณ์แสดง เชน่ จอภาพ และเคร่ืองพิมพ์ 
 กลุ่มทีส่อง เป็นกลุม่นกัจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม ซึ่งอธิบายการประมวลสารสนเทศ
ตามแนวทางของทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม 
 กลุ่มทีส่าม คือกลุม่นกัจิตวิทยาปัญญานิยม ได้น าแนวทางของทฤษฎีปัญญานิยม
มาอธิบายการประมวลสารสนเทศ ซึง่เป็นทฤษฎีท่ีจะใช้อธิบายการประมวลสารสนเทศ 
 ความคิดพืน้ฐานของนักจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยมและทฤษฎีการประมวล
สารสนเทศ ความคิดพืน้ฐานในการใช้การประมวล สารสนเทศตามทศันะของนกัจิตวิทยาพุทธิ
ปัญญานิยม  มีดงัตอ่ไปนี ้
 1. ในการเรียนรู้สิ่งใดก็ตามผู้ เรียนสามารถควบคุมอตัราความเร็วในการเรียนรู้    
และขัน้ตอนของการเรียนรู้ได้ 
 2. การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ของผู้ เ รียนทัง้ทางด้านปริมาณ            
และคณุภาพซึ่งหมายความว่า นอกจากผู้ เรียนจะเพิ่ม  จ านวนของสิ่งท่ีเรียนรู้ ผู้ เรียนจะสามารถ
เรียบเรียงและรวบรวมความรู้ให้เป็นระเบียบเพ่ือจะเรียกใช้ในเวลาท่ีต้องการได้ 
 วารินทร์ รัศมีพรหม ได้กลา่วถึงความคดิพืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรู้แบบประมวล
สารสนเทศมี 2 ประการ คือ  
 1. คุณลักษณะเก่ียวกับการจ าของมนุษย์ ความจ าของมนุษย์มีโครงสร้าง               
ท่ีสลบัซบัซ้อนทัง้ทางด้านการประมวลเนือ้หาความรู้ทัง้หลายและการจดัระบบระเบียบของความรู้
นัน้ๆการจ าของมนษุย์ไม่ใช่สิ่งท่ีเรียกว่า“Passive” แตเ่ป็นสิ่งท่ี “Active” มนษุย์จะเป็นผู้ด าเนินการ
จดจ าสารสนเทศท่ีมีความหมาย และเก็บสารสนเทศนัน้ไว้เพ่ือน าเอามาใช้ในภายหลงั การพฒันา
ของทฤษฎีนีส้ามารถอธิบายได้ว่า “เป็นการพยายามท่ีจะศึกษาความจ าของมนุษย์ท่ีสลบัซบัซ้อน
ด้วยขัน้ตอนท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนัมากมาย” 
 
 



 

 

 2. คณุลกัษณะการน าเสนอของความรู้และเก็บความรู้ไว้ในความจ าซึ่งถือว่าเป็น
สว่นส าคญัท่ีสดุในทฤษฎีประมวลสารสนเทศ 
 คุณลักษณะเก่ียวกับระบบการจ าของมนุษย์ในลักษณะแรกท่ีเก่ียวกับระบบ
ความจ าของมนษุย์นัน้เป็นเร่ืองมโนทศัน์ท่ีมีขัน้ตอนอยูห่ลายขัน้ตอนท่ีเรียกว่า Multistage Memory 
โดยแรกเร่ิมนัน้ได้แยกโครงสร้างความจ าออกเป็น  3  ประการ  คือ 
 1.  การบนัทกึโดยประสาทสมัผสั  (A Sensory Register) 
 2.  ความจ าระยะสัน้  (A Short Term Memory) 
 3.  ความจ าระยะยาว  (A Long Term Memory) 
 การประมวลสารสนเทศเป็นไปตามล าดับตามโครงสร้างทัง้  3 ประการ             
โดยเร่ิมการบนัทึกข้อมลูหรือสารสนเทศท่ีเป็นสญัญาณ (Signal) จ านวนมากโดยประสาทสมัผสั     
ทัง้ด้านกายภาพและด้านเสียง  และจะคงอยู่ในประสาทสมัผสัในระยะเวลาสัน้มาก (ราว 0.5 ถึง 
2.0 วินาที) และสารสนเทศจะถกูเลือกเข้าสูก่ระบวนการความจ าระยะสัน้และระยะยาวตอ่ไป 
 2.4  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้  (Schema Theory)  
 เป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่าโครงสร้างภายในของความรู้ท่ีมนษุย์มีอยู่นัน้จะมีลกัษณะเป็น
โหนด หรือกลุ่มท่ีมีการเช่ือมโยงกนัอยู่ ในการท่ีมนุษย์เรียนรู้อะไรใหม่ๆ นัน้มนษุย์จะน าความรู้
ใหม่ๆ ท่ีได้รับนัน้ไปเช่ือมโยงกับกลุ่มความรู้ท่ีมีอยู่เดิม  (Preexisting Knowledge) รูเมลอาร์ท      
และออโทน่ี (Rumelhart & Ortony,1997) ได้ให้นิยามของค าว่าโครงสร้างความรู้  ไว้ว่า               
เป็นโครงสร้างข้อมูลภายในสมองของมนุษย์ซึ่งรวบรวมความรู้เก่ียวกับวัตถุ ล าดบัเหตุการณ์    
รายการกิจกรรมตา่งๆ เอาไว้ หน้าท่ีของโครงสร้างความรู้นี  ้ ก็คือ การน าไปสู่การรับรู้ของข้อมูล 
(Perception) การรับรู้ข้อมลูจะ  เกิดขึน้ไม่ได้หากขาดโครงสร้างความรู้ (Schema) ทัง้นีก็้เพราะ   
การรับรู้ข้อมูลนัน้เป็นการสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมภายใน
กรอบความรู้เดิมท่ีมีอยู่และจากการกระตุ้นโดยเหตกุารณ์หนึ่งๆ  ท่ีช่วยให้เกิดการเช่ือมโยงความรู้
นัน้ๆ เข้ากนัด้วย การรับรู้เป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ เน่ืองจากไม่มีการเรียนรู้ใดเกิดขึน้ได้
โดยปราศจากการรับรู้ นอกจากโครงสร้างความรู้จะชว่ยในการรับรู้และการเรียนรู้แล้วนัน้ โครงสร้าง
ความรู้ยงัชว่ยในการระลกึ (Recall) ถึงสิ่งตา่งๆ ท่ีเราเคย  เรียนรู้มา (Anderson,1984) 
 2.5 ทฤษฎีปัญญานิยม  (Cognitive Theories)  
 เกิดขึน้จากแนวคิดของชอมสกี(้Chomsky)ท่ีไม่เห็นด้วยกับสกินเนอร์ (Skinner) 
บดิาของทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม ในการมองพฤตกิรรมมนษุย์ไว้วา่เสมือนการทดลองทาง 



 

 

วิทยาศาสตร์ ชอมสกีเ้ช่ือวา่ พฤตกิรรมมนษุย์นัน้เป็นเร่ืองของภายในจิตใจ มนษุย์ไม่ใช่ผ้าขาวท่ีเม่ือ
ใส่สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็นสีนัน้ มนษุย์มีความนึกคิด และความรู้สึกภายในท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
ดงันัน้ การออกแบบการเรียน การสอนก็ควรท่ีจะค านึงถึง ความแตกตา่งของมนษุย์ด้วย  ในช่วงนีมี้
ความคิดตา่งๆ เกิดขึน้มากมาย เช่น แนวคิดเก่ียวกบัการจ า ได้แก่ ความจ าระยะสัน้ ความจ าระยะ
ยาวและความคงทนของความจ า แนวคิดเก่ียวกบัการแบง่ความรู้ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ ความรู้  
ในลกัษณะท่ีเป็นขัน้ตอน (Procedural Knowledge)  ซึ่งได้แก่ความรู้ในลกัษณะเป็นการอธิบาย 
(Declarative Knowledge) ซึง่ได้แก่ความรู้ท่ีอธิบายวา่คืออะไรและความรู้ในลกัษณะท่ีเป็นเง่ือนไข 
(Conditional Knowledge) ซึ่งได้แก่ความรู้ท่ีอธิบายว่า เม่ือไร ท าไม ซึ่งความรู้ทัง้ 2 ประเภทหลงันี ้
ไมต้่องการล าดบัการเรียนรู้ท่ีตายตวั 
 ทฤษฎีปัญญานิยมท าให้เกิดแนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนท่ีท าให้ผู้ เรียน    
มีอิสระมากขึน้ในการควบคุม  การเรียนด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอิสระมากขึน้                
ในการเลือกล าดบัของการน าเสนอเนือ้หาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตน 
 2.6 ทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม (Behavioral Theories) 
  เป็นทฤษฎีซึง่เช่ือวา่ จิตวิทยาเป็นเสมือนการศกึษาทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรม
มนษุย์ (Scientific Study of Human Behavior) และการเรียนรู้ของมนษุย์เป็นสิ่งท่ีสามารถสงัเกต
ได้จากพฤติกรรมภายนอก  นอกจากนีย้ังมีแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับ             
การตอบสนอง (Stimulus and Response) ซึ่งเช่ือว่าการตอบสนองของสิ่งเร้าของมนษุย์จะเกิดขึน้
ควบคูก่นัในชว่งเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากนีย้งัเช่ือว่าการเรียนรู้ของมนษุย์เป็นพฤติกรรมแบบแสดง
อาการกระท า (Operant Conditioning) ซึ่งมีการเสริมแรง (Reinforcement) ลกัษณะการเรียนรู้
ของพฤติกรรมนิยมนีจ้ะต้องเกิดขึน้ตามล าดบัท่ีแน่ชัด การท่ีผู้ เรียนจะบรรลุวตัถุประสงค์ได้นัน้
จะต้องเรียนตามขัน้ตอนเป็นวตัถปุระสงค ์ผลท่ีได้จากการเรียนในขัน้แรกจะเป็นพืน้ฐานในการเรียน
ขัน้ตอ่ๆ ไปในท่ีสดุ 
 2.7 ทฤษฎีความยืดหยุน่ทางปัญญา (Cognitive Flexibility Theory)   
  เป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่าความรู้แต่ละองค์ความรู้นัน้มีโครงสร้างท่ีแน่นอน  และ
สลบัซบัซ้อนแตกตา่งกนัไป โดยองค์ความรู้ประเภทสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์
กายภาพนัน้ ถือว่าเป็นองค์ความรู้ประเภทท่ีมีโครงสร้างตายตวั  ไม่สลบัซบัซ้อน ในขณะเดียวกัน
องค์ความรู้บางประเภทสาขาวิชา เช่น จิตวิทยา ถือว่าเป็นองค์ความรู้ประเภทท่ีไม่มีโครงสร้าง
ตายตวัและสลบัซบัซ้อน เพราะความไมเ่ป็นเหตผุลของธรรมชาตขิององค์ความรู้ แนวคดิในเร่ือง 



 

 

ความยืดหยุ่นทางปัญญานัน้ส่งผลให้เกิดความคิดในการออกแบบบทเรียนเพ่ือตอบสนองต่อ
โครงสร้างขององค์ความรู้ท่ีแตกต่างกันซึ่งได้แก่  แนวคิดในเร่ืองการออกแบบส่ือหลายมิติ 
(Hypermedia) โดยได้มีการวิจัยหลายชิน้ท่ีสนับสนุนว่าการจัดระเบียบโครงสร้างการน าเสนอ
เนือ้หาบทเรียนในลกัษณะ   ส่ือหลายมิตจิะตอบสนองตอ่วิธีการเรียนรู้ของมนษุย์ในความพยายาม
ท่ีจะเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้ท่ีมีอยู่เดิมได้เป็นอย่างดี  ซึ่งตรงกับแนวความคิดของทฤษฎี
โครงสร้างความรู้ นอกจากนีก้ารน าเสนอเนือ้หาบทเรียนในลักษณะส่ือหลายมิติยังสามารถ           
ท่ีจะตอบสนองความแตกตา่งของโครงสร้างขององค์ความรู้ท่ีไม่ชดัเจน   หรือ มีความสลบัซบัซ้อน
ซึ่งเป็นแนวคิดของทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญาได้อีกด้วยโดยการจัดระเบียบโครงสร้าง           
การน าเสนอเนือ้หาบทเรียนในลกัษณะ ส่ือหลายมิตจิะอนญุาตให้ผู้ เรียนทกุคนสามารถท่ีจะมีอิสระ
ในการควบคมุการเรียนของตนเอง (Learner Control) ตามความสามารถ ตามความสนใจ        
ความถนดั และพืน้ฐานความรู้ของตนเองได้อยา่งเตม็ท่ี 
 2.8 ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายของออสซุเบล  
  ทฤษฎีของออซุเบลเป็นทฤษฎี ท่ีอธิบายการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า Meaningful Verbal 
Learning เท่านัน้ โดยเฉพาะการเช่ือมโยงความรู้ท่ีปรากฏในหนงัสือท่ีโรงเรียนใช้กับความรู้เดิม       
ท่ีมีอยู่ในสมองของผู้ เรียนในโครงสร้างสติปัญญา(Cognitive Stracture) หรือการสอนโดยวิธีให้
ข้อมูลข่าวสารด้วยถ้อยค าทฤษฎีของออซุเบล เน้นความส าคญัของการเรียนรู้อย่างมีความเข้าใจ 
และมีความหมาย การเรียนรู้เกิดขึน้เม่ือผู้ เรียนได้รวม หรือเช่ือมโยง (Subsumme) สิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่
ซึ่งอาจจะเป็นความคิดรวบยอด (Concept) หรือความรู้ท่ีได้รับใหม่ในโครงสร้างทางสติปัญญา 
(Cognitive Structure)  กับความรู้เดิมท่ีอยู่ในสมองของผู้ เรียนแล้ว ทฤษฎีของออซุเบลบางครัง้ 
เรียกวา่ “Subsumption Theory” 
 ออซุเบล (Ausubel , David 1963) กล่าวว่า ผู้ เรียนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้วย         
การรับหรือด้วยการค้นพบและวิธีท่ีเรียนอาจจะเป็นการเรียนรู้ ด้วยความเข้าใจอย่างมีความหมาย
หรือเป็นการเรียนรู้โดยการท่องจ าโดยไม่คิด ออซุเบล จึงแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท    
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. การเรียนรู้โดยการรับอยา่งมีความหมาย (Meaningful Reception Learning) 
 2. การเรียนรู้โดยการรับแบบท่องจ าโดยไม่คิด หรือแบบนกแก้วนกขุนทอง                   
(Rote Reception Learning) 
 



 

 

 3. การเรียนรู้โดยการค้นพบอย่างมีความหมาย (Meaningful Discovery 
Learning) 
 4. การเรียนรู้โดยการค้นพบแบบท่องจ าโดยไม่คิด หรือแบบนกแก้วนกขุนทอง             
(Rote Discovery Learning) 
 ออซุเบล สนใจท่ีจะหากฎเกณฑ์และวิธีการสอนการเรียนรู้อย่างมีความหมาย        
ไม่ว่าจะเป็นโดยการรับหรือการค้นพบ เพราะออซุเบลคิดว่าการเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนมากเป็น      
การทอ่งจ าโดยไมค่ดิ จงึขออธิบายเพียงการเรียนรู้อย่างมี ความหมายทัง้โดยการรับและการค้นพบ 
ในหนงัสือ “The Psychology of Mearningful Verbal Learning” ของ ออซุเบล (1963)ออซุเบล ได้
บ่งถึงวตัถุประสงค์ในการสร้างทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของท่านว่าต้องการท่ีจะสร้าง
ทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายว่ามนุษย์เรียนรู้และยังจดจ าสิ่งท่ีเรียนรู้ได้อย่างไรออซุเบล ได้อธิบาย           
สิ่งท่ีเรียนรู้ว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีได้รับมาจากการท่ีผู้สอนอธิบายสิ่งท่ีต้องการจะให้นกัเรียนเรียนรู้ให้     
นักเรียนฟัง ซึ่งส่วนมากจะมาจากการเรียนวิชาต่างๆจากโรงเรียนการเรียนรู้โดยการรับอย่าง             
มีความหมาย (Meaningful Reception Learning) ออซุเบลได้ให้ความหมายว่า เป็นการเรียนรู้ท่ี
ผู้ เรียนได้รับมาจากการท่ีผู้สอน อธิบายสิ่งท่ีจะต้องเรียนรู้ให้ฟังและผู้ เรียน รับฟังด้วยความเข้าใจ 
โดยผู้ เรียนเห็นความสมัพนัธ์กับโครงสร้างพุทธิปัญญาท่ีได้เก็บไว้ในความทรงจ า และจะสามารถ
น ามาใช้ในอนาคต ออซุเบลได้บ่งว่าทฤษฎีของท่านมีวตัถุประสงค์ท่ีจะอธิบายการเรียนรู้เก่ียวกับ
พุทธิปัญญาเท่านัน้ (Cognitive learning) ไม่รวมการเรียนรู้แบบการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก        
การเรียนรู้ทกัษะทางมอเตอร์ (Motor Skills learning) และการเรียนรู้โดยการค้นพบ 
 ตวัแปรท่ีมีความส าคญัในการเรียนรู้ โดยการรับรู้อย่างมีความหมาย ออซุ เบล ได้
กลา่ววา่ การเรียนรู้อยา่งมีความหมายขึน้อยูก่บัตวัแปร 3 อยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้
 1. สิ่ง (Materials) ท่ีจะต้องเรียนรู้จะต้องมีความหมาย ซึ่งหมายความว่าจะต้อง
เป็นสิ่ง ท่ีมีความสัมพันธ์กับสิ่ง ท่ีเคยเรียนรู้และเก็บไว้ในโครงสร้างพุทธิปัญญา (Cognitive 
Structure) 
 2. ผู้ เรียนจะต้องมีประสบการณ์ และมีความคิดท่ีจะเช่ือมโยงหรือจัดกลุ่มสิ่งท่ี
เรียนรู้ใหมใ่ห้สมัพนัธ์กบัความรู้หรือสิ่งท่ีเรียนรู้เก่า 
 3. ความตัง้ใจของผู้ เรียนและการท่ีผู้ เรียนมีความรู้-คดิท่ีจะเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้ใหม ่          
ให้มีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างพทุธิปัญญา (Cognitive Strueture) ท่ีอยูใ่นความทรงจ าแล้ว 



 

 

 นอกจากตวัแปร 3 อย่างดงักล่าว ออซุเบลกล่าวว่า การสอน Meaningful Verbal 
learning จะต้องค านึงถึงวยัของนกัเรียนด้วย เพราะถ้าหากนกัเรียนไม่พร้อมท่ีจะรับหรือรับโดย       
ไมเ่ข้าใจก็อาจจะต้องใช้การทอ่งจ าแบบนกแก้วนกขนุทอง 
 ประเภทของการเรียนรู้โดยการรับอยา่งมีความหมายออซุเบลได้แบง่การเรียนรู้โดย
การรับอยา่งมีความหมายออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. Subordinate Learning เป็นการเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมายโดยใช้ 
Derivative หรือ Correlative Subsumption กระบวนการ Derivative Subsumption เป็นการท่ี
เช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่ กบัหลกัการหรือกฎเกณฑ์ท่ีเคยเรียนรู้แล้ว    ตวัอย่างเช่น ผู้ เรียนเรียนรู้ว่า
สตัว์มีปีกบนิได้ ถ้ามีคนบอกวา่ นกบนิได้ก็ไมต้่องเรียนรู้โดยการทอ่งจ าอยา่งไม่คิดว่านกเป็นสตัว์ปีก 
(บินได้) และสามารถดูดซึมเข้าโครงสร้างสติปัญญาท่ีมีอยู่แล้วอย่างมีความหมาย ส าหรับ
กระบวนการ Correlative Subsumption หมายถึง การเรียนรู้อย่างมีความหมายเกิดจากการขยาย
ความ หรือปรับความรู้เดมิให้มีสหสมัพนัธ์กบัความรู้ใหม่ตวัอย่างเช่น ผู้ เรียนอาจมีความรู้เดิมว่ารูป
สามเหล่ียมเป็นรูปท่ีมีด้านสามด้านหน้าราบ และปิด และเม่ือผู้ เรียนต้องเรียนความรู้รวบยอดใหม ่
เช่น สามเหล่ียมด้านเท่าผู้ เรียนจะเข้าใจ ด้วยการขยายความจากความรู้เดิมเก่ียวกบัลกัษณะของ
สามเหล่ียม จงึเช่ือมโยงความคดิรวบยอด สามเหล่ียมด้านเทา่ให้เข้ากบัโครงสร้างปัญญาท่ีมีอยู่ 
 2. Superordinate Learning เป็นการเรียนรู้โดยการใช้วิธีอนมุาน ผู้ เรียนอาจจะจดั
กลุ่มสิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่เข้ากบั ความคิดรวบยอดท่ีกว้างและคลมุความคิดรวบยอดท่ีเรียนใหม่ เป็นต้น
ว่า เด็กท่ีเร่ิมเรียนสีต่างๆ เช่น สีฟ้า สีเหลือง สีแดง สีเขียว ว่าเป็นสีต่างๆ แต่รวมสีต่างๆ เ หล่านี ้      
ให้อยู่ใต้ความคิดรวบยอด “สี” หรืออาจจะรวมสตัว์ต่างๆ เช่น หนู สุนขั หมี ว่าเป็นสตัว์ท่ีเลีย้งลูก
ด้วยนม 
 3. Combinatorial Learning การเรียนรู้ประเภทนีห้มายถึงการเรียนรู้หลกัการ
กฎเกณฑ์ต่างๆ เชิงผสมในวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ โดยให้เหตุผลหรือจากการสงัเกต 
ตวัอย่างเช่น การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างน า้หนักและระยะทางในการท่ีท าให้ไม้กระดานหก
กระดกขึน้ลง Advance Organizers เป็นเทคนิคท่ีออซุเบลได้แนะ เป็นเคร่ืองช่วยการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายและช่วยจ าออซุเบลและผู้ ร่วมงานพบว่าในการสอนโดยวิธีบรรยาย ถ้าผู้ สอนใช้วิธี 
Advance Organizers จะได้ผลดี คือผู้ เรียนจะเข้าใจ     บทเรียนท่ีจะสอน และมีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย หลกัทัว่ไปของ Advance Organizers ก็คือการจดั เรียบเรียงข้อมลูข่าวสารท่ีต้องการ
ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ ออกเป็นหมวดหมู่ หรือให้หลกัการกว้างๆ ก่อนท่ีนักเรียนจะเรียนรู้ความรู้ใหม่ หรือ



 

 

แบง่บทเรียนออกเป็นหวัข้อท่ีส าคญัๆ หากมีความคดิรวบยอดใหมท่ี่ส าคญัเก่ียวกบัหวัข้อท่ีจะเรียนรู้
ใหมก็่ควรจะอธิบาย ให้ผู้ เรียนทราบก่อนท่ีจะสอนหนว่ยเรียนใหม่นัน้ 
 ออซุเบลถือว่า Advance Organizers มีความส าคญัมากเพราะเป็นวิธีการสร้าง
การเช่ือมชอ่งวา่งระหวา่งสิ่ง (ความรู้) ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้แล้วกบัสิ่ง (ความคิดรวบยอดใหม่) ท่ีจ าเป็น
จะต้อง เรียนรู้เพ่ือผู้ เรียนรู้จะได้มีความเข้าใจเนือ้หาของหน่วยเรียนใหม่และช่วยความจ าได้ดีขึน้ 
ฉะนัน้ ผู้สอนควรจะใช้เทคนิค Advance Organizers ช่วยผู้ เรียนในการเรียนรู้ทัง้ประเภทการรับ
อยา่งมีความหมาย และการค้นพบอยา่งมีความหมาย  (Ausubel,David 1963) 
 สรุป ทฤษฎีการเรียนรู้ของออซุเบลเป็นทฤษฎีพทุธิปัญญานิยม ท่ีเน้นความส าคญัของครู 
วา่ครูมีหน้าท่ีท่ีจะ จดัเรียบเรียงความรู้อยา่งมีระบบและสอนความคดิรวบยอดใหม่ท่ีนกัเรียนจะต้อง
เรียนรู้ ซึ่งแตกต่างกบัแนวคิดของพีอาเจต์ และบรูนเนอร์ท่ีเน้นความส าคญัของผู้ เรียน นอกจากนี ้
ทฤษฎีของออซุเบลเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายการเรียนรู้อย่างมีความหมายเทา่นัน้ 
 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช  2551  
 
หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช  2551 
หลักการ 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงันี ้
  1. เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาต ิมีจดุหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคณุธรรม    
บนพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล 
  2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา          
อยา่งเสมอภาค และมีคณุภาพ 
  3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษาให้สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 
  4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทัง้ด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และ           
การจดัการเรียนรู้ 
  5. เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
 
   



 

 

6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ครอบคลุมทุก
กลุม่เป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา             
มีความสขุ   มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิด
กบัผู้ เรียน  เม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้

  1. มีคณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคณุคา่ของตนเอง มีวินยั และ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา                
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
  2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ         
มีทกัษะชีวิต  
  3. มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี มีสขุนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
  4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิต 
และ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
  5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสงัคม และอยู่ร่วมกนัในสงัคม
อยา่งมีความสขุ     
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
 ในการพฒันาผู้ เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งเน้นพฒันาผู้ เรียน     
ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะ      
อนัพงึประสงค์  ดงันี ้
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ 
ดงันี ้
  1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรม       
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง               
เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาตนเองและสงัคม 
รวมทัง้การเจรจาตอ่รองเพ่ือขจดัและลดปัญหาความขดัแย้งตา่ง ๆ การเลือกรับหรือไมรั่บข้อมลู 
 



 

 

ข่าวสารด้วยหลกัเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ    
โดยค านงึถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ตนเองและสงัคม 
  2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์           
การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไป                   
สูก่ารสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ตา่งๆ ท่ีเผชิญได้อย่างถกูต้องเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตผุล คณุธรรมและข้อมลูสารสนเทศ 
เข้าใจความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยกุต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ตอ่ตนเอง สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
  4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตา่ง ๆ     
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง  การท างาน และ       
การอยูร่่วมกนัในสงัคมด้วยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบคุคล การจดัการปัญหา และ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และ
สภาพแวดล้อม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ท่ีสง่ผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ 
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม                    
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และ      
มีคณุธรรม 
 คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   
ดงันี ้
  1. รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์   
  2. ซ่ือสตัย์สจุริต    
  3. มีวินยั     
  4. ใฝ่เรียนรู้     
  5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
  6. มุง่มัน่ในการท างาน 
  7. รักความเป็นไทย 



 

 

  8. มีจิตสาธารณะ 
 นอกจากนี ้สถานศกึษาสามารถก าหนดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้อง
ตามบริบทและจดุเน้นของตนเอง    
  
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวข้องกับทุกคนทัง้ในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และผลผลิตตา่ง ๆ  ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่านี ้
ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ 
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ ไ ด้พัฒนาวิ ธีคิด ทัง้ความคิดเป็นเหตุเ ป็นผล  คิดสร้างสรรค์                 
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์   มีทกัษะส าคญัในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ  สามารถตดัสินใจโดยใช้ข้อมลู  ท่ีหลากหลายและมีประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได้  
วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซึ่งเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) 
ดังนัน้ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจ             
ในธรรมชาตแิละเทคโนโลยีท่ีมนษุย์สร้างสรรค์ขึน้ สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตผุล สร้างสรรค์ 
และมีคณุธรรม 
 
สาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 
 เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้ เ รียนได้เ รียน รู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้น                
การเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคญัในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายให้ผู้ เ รียนมีส่วนร่วม             
ในการเรียนรู้ทกุขัน้ตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตัิจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดบัชัน้โดยได้ก าหนดสาระส าคญัไว้ดงันี ้
  1. สิ่ งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  สิ่งมีชีวิต หน่วยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าท่ีของระบบตา่ง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลาย 
 
 



 

 

ทางชีวภาพ การถ่ายทอดทางพนัธุกรรมการท างานของระบบตา่งๆของสิ่งมีชีวิต วิวฒันาการ และ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  2. ชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม  สิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ คว ามส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิการใช้และจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิในระดบัท้องถ่ิน ประเทศ และโลก ปัจจยั
ท่ีมีผลตอ่การอยูร่อดของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมตา่งๆ 
  3. สารและสมบัติของสาร  สมบตัิของวสัดแุละสาร แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค 
การเปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และการแยก
สาร      

  4. แรงและการเคล่ือนที่   ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง                    
แรงนิวเคลียร์ การออกแรงกระท าตอ่วตัถ ุการเคล่ือนท่ีของวตัถ ุแรงเสียดทาน โมเมนต์การเคล่ือนท่ี
แบบตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
  5. พลังงาน  พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน สมบัติและ
ปรากฏการณ์ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสารและพลงังานการอนรัุกษ์พลงังาน ผลของการใช้พลงังานตอ่ชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม 
  6. กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก   โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก 
ทรัพยากรทางธรณี สมบตัิทางกายภาพของดิน หิน น า้ อากาศ สมบตัิของผิวโลก และบรรยากาศ 
กระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลง
ของบรรยากาศ 
  7. ดาราศาสตร์และอวกาศ   วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ 
ปฏิสัมพันธ์และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก 
ความส าคญัของเทคโนโลยีอวกาศ 
  8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์         
การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 
คุณภาพผู้เรียน 
จบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
  1. เข้าใจลกัษณะ และองค์ประกอบท่ีส าคญัของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์      
ของการท างานของระบบต่างๆ  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ          



 

 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต  ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม         
  2. เข้าใจองค์ประกอบและสมบตัิของสารละลาย สารบริสุทธ์ิ  การเปล่ียนแปลงของ
สารในรูปแบบของการเปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  3. เข้าใจแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน          
กฎการอนรัุกษ์พลงังาน การถ่ายโอนพลงังาน สมดลุความร้อน การสะท้อน การหกัเหและความเข้ม
ของแสง 
  4. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า หลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน 
พลงังานไฟฟ้าและหลกัการเบือ้งต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
  5. เข้าใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก แหล่งทรัพยากรธรณี ปัจจยัท่ีมีผล     
ตอ่การเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสริุยะ และผลท่ีมีต่อสิ่งต่างๆ บนโลก 
ความส าคญัของเทคโนโลยีอวกาศ 
  6. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี การพัฒนา และผลของ       
การพฒันาเทคโนโลยีตอ่คณุภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  7. ตัง้ค าถามท่ีมีการก าหนดและควบคมุตวัแปร คิดคาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง 
วางแผนและลงมือส ารวจตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูล และ        
สร้างองค์ความรู้ 
  8. ส่ือสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง 
หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  9. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต 
การศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ ท าโครงงานหรือสร้างชิน้งานตามความสนใจ 
  10. แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบ และซ่ือสตัย์ในการสืบเสาะหา
ความรู้  โดยใช้ เคร่ืองมือและวิธีการท่ีให้ได้ผลถกูต้องเช่ือถือได้ 
  11. ตระหนักในคณุค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และการประกอบอาชีพ แสดงความช่ืนชม ยกยอ่งและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คดิค้น 
  12.  แสดงถึงความซาบซึ ง้  ห่วงใยมีพฤติกรรมท่ี เ ก่ียวกับการใ ช้  และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งรู้คณุคา่ มีส่วนร่วมในการพิทกัษ์ ดแูลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 



 

 

  13. ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
จบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
  1. เข้าใจการรักษาดลุยภาพของเซลล์และกลไกการรักษาดลุยภาพของสิ่งมีชีวิต 

  2. เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดลักษณะของสารพันธุกรรม การแปรผัน มิวเทชัน 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและปัจจัยท่ีมีผลต่อการอยู่รอดของ
สิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมตา่งๆ 
  3. เข้าใจกระบวนการ ความส าคญัและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอ่มนษุย์ สิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม 
  4. เข้าใจชนิดของอนภุาคส าคญัท่ีเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างอะตอม  การจดัเรียง
ธาตุในตารางธาตุ  การเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนสมการเคมี  ปัจจั ยท่ีมีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
  5. เข้าใจชนิดของแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคและสมบัติต่างๆ ของสารท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัแรงยดึเหน่ียว 
  6. เข้าใจการเกิดปิโตรเลียม การแยกแก๊สธรรมชาติและการกลัน่ล าดบัส่วนน า้มนัดิบ    
การน าผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมไปใช้ประโยชน์และผลตอ่สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  7. เข้าใจชนิด สมบตั ิปฏิกิริยาท่ีส าคญัของพอลิเมอร์และสารชีวโมเลกลุ 
  8. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณท่ีเก่ียวกับการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ สมบัต ิ           
ของคล่ืนกล คุณภาพของเสียงและการได้ยิน สมบตัิ ประโยชน์และโทษของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
กมัมนัตภาพรังสีและพลงังานนิวเคลียร์ 
  9. เข้าใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกและปรากฏการณ์ทางธรณีท่ีมีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  10. เข้าใจการเกิดและวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพและความส าคญั    
ของเทคโนโลยีอวกาศ 
  11. เข้าใจความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเภทตา่งๆ และการพฒันาเทคโนโลยีท่ีส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีก้าวหน้า 
ผลของเทคโนโลยีตอ่ชีวิต สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
   



 

 

  12. ระบุปัญหา ตัง้ค าถามท่ีจะส ารวจตรวจสอบ โดยมีการก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตัง้สมมติฐานท่ีเป็นไปได้หลายแนวทาง 
ตดัสินใจเลือกตรวจสอบสมมตฐิานท่ีเป็นไปได้ 
  13. วางแผนการส ารวจตรวจสอบเพ่ือแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม วิเคราะห์ เช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของตวัแปรต่างๆ โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์หรือสร้างแบบจ าลองจากผลหรือ
ความรู้ท่ีได้รับจากการส ารวจตรวจสอบ 
  14. ส่ือสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จดัแสดง 
หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  15. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต การศกึษาหาความรู้
เพิ่มเตมิ ท าโครงงานหรือสร้างชิน้งานตามความสนใจ 
  16. แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสตัย์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการท่ีให้ได้ผลถกูต้องเช่ือถือได้ 
  17. ตระหนักในคณุค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน      
การประกอบอาชีพ แสดงถึงความช่ืนชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิน้งานท่ีเป็นผลมาจาก      
ภมูิปัญญาท้องถ่ินและการพฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
  18.  แสดงความซาบซึ ง้  ห่ ว ง ใย  มีพฤติ ก ร รม เ ก่ี ยวกับการ ใ ช้ และ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งรู้คณุคา่ เสนอตวัเองร่วมมือปฏิบตักิบัชมุชนในการป้องกนั 
ดแูลทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
  19. แสดงถึงความพอใจ และเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบค าตอบหรือ
แก้ปัญหาได้  
  20. ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นโดยมีข้อมูลอ้างอิงและ
เหตผุลประกอบ เก่ียวกบัผลของการพฒันาและการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคณุธรรม         
ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม และยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
 
แนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อาศัยหลักใน       
การด าเนินการอยา่งเป็นระบบ ท่ีประกอบไปด้วยสว่นประกอบท่ีส าคญั7สว่น คือ 
 



 

 

 
  1. กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลกัสตูร ก าหนดผลการเรียนรู้หรือ
จุดประสง ค์  ก าหนดเ นื อ้หา  ก าหนดกิจกรรม  และการวัดและประ เมินผลการ เ รียน รู้  
  2. ระบบเครือข่าย ประกอบด้วยการวางระบบเครือข่ายภายใน และระบบเครือข่าย
ภายนอก ให้เช่ือมโยงทัว่ถึงกนั 
  3. ส่ือการเรียนรู้ ประกอบด้วยส่ือการเรียนชนิดตา่ง ๆ ท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนเป็นส่ือเสริมเพิ่มเติม ประกอบบทเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา
เพิ่มเติม หรือการท่ีครูแนะน า ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วให้นกัเรียนไป
เปิดด ู
  4. การติดต่อส่ือสาร ประกอบด้วยวิธีการติดต่อส่ือสารแบบต่าง ๆ ระหว่างผู้ สอน          
กบัผู้ เรียน 
  5. บุคลากร ประกอบด้วย ผู้ บริหารสถานศึกษา ผู้ ดูแลระบบ ผู้ พัฒนาโปรแกรม 
ครูผู้สอน และชา่งเทคนิค หรืออาจรวมถึงผู้ เช่ียวชาญในสาขาอ่ืนๆ ร่วมด้วย 
  6. ผู้ เรียน จะต้องมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ผา่นระบบเครือข่าย 
  7. แหล่งเรียนรู้ ซึ่งครูผู้ สอนจะต้องศึกษา จัดหา เตรียมไว้ส าหรับผู้ เรียนให้สามารถ
ศกึษา สืบค้น ได้โดยสะดวก เหมาะสม และพอเพียง 
 สรุป การจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็น
รูปแบบหนึ่งของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในโลกยุคปัจจุบนัท่ีครูผู้สอนได้ใช้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียนออนไลน์ 
(On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนจากวีดีทศัน์ตามอธัยาศยั (Video 
On-Demand) และการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นซีดีรอม ฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปี้
ดิสก์ เน็ตเวิร์ก อินทราเน็ต อินเทอร์เน็ตหรือแม้แตโ่ทรทศัน์ตามบ้านก็ตาม เพราะสิ่งเหล่านี ้ก็ถือได้
ว่าเป็น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจดัว่าเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเข้ามามีบทบาทในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในลกัษณะเป็นส่ือเสริมเพิ่มเดิมให้กับนกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนได้มี
โอกาสศกึษาได้ด้วยตนเอง 
 
 
 



 

 

แนวปฏบิัตใินการด าเนินงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ด้านการใช้คอมพวิเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้าน
เทคโนโลยีทางด้านการส่ือสาร  (ICT-Information and Communication Technology) 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ระบบ e-Learning และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และ
ต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านีเ้ข้ามาประยุกต์ใช้ในการจดัการการศึกษา 
เพ่ือให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพ่ือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รอง รับการพัฒนาและส ร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันในสังคม/ เศรษฐกิจแห่ง
ความรู้ (knowledge-based economy/society) การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์นบัเป็นวิถีทางอย่างหนึ่ง
ในการเพิ่มศกัยภาพการเรียนการสอน โดยการใช้วิวฒันาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการศกึษา 
 การเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต
(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตวัเอง ผู้ เรียนจะได้เรียนตามความสามารถ
และความสนใจของตน โดยเนือ้หาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และ
มลัตมีิเดียอ่ืน ๆ จะถกูส่งไปยงัผู้ เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้ เรียน ผู้สอน และเพ่ือนร่วมชัน้เรียน
ทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา  แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียน          
ในชัน้เรียนปกติ โดยอาศยัเคร่ืองมือการติดตอ่ และส่ือสารท่ีทนัสมยั (e-mail, web-board, chat) 
จึงเป็นการเรียนส าหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานท่ี (Learn for all : anyone, 
anywhere and anytime)  
 ดงันัน้ แนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร         
ในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงแบง่ออกเป็น 4 ด้านท่ีส าคญั 
(แนวทางด าเนินงานของสพฐ.ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศกึษาธิการ,2556.) ได้แก่  
  -  ด้านการจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน 
  -  ด้านการจดัการเรียนการสอน 
  -  ด้านการพฒันาบคุลากร 
  -  ด้านการพฒันาส่ือ/ผลงาน/นวตักรรม 
 
 
 



 

 

 
ด้านการจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน 
 การด าเนินงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในโรงเรียน ได้แก่ 
 1. งบประมาณ (Budgeting)  
 2. นโยบาย และแผนงาน (Policies and Programs)    
 3. วสัด ุ(Software)  
 4. อปุกรณ์ (Hardware) 
 1. งบประมาณ (Budgeting)  
 การบริหารและการจดัการศกึษาของโรงเรียนนิติบคุคล มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้โรงเรียน 
จดัการศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตวั สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวก  รวดเร็ว              
มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบโรงเรียนนิติบคุคล นอกจากมีอ านาจหน้าท่ีตามวตัถปุระสงค์
ข้างต้นแล้ว ยงัมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยการบริหารจดัการ และ
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของโรงเรียนขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพืน้ ท่ีการศึกษา           
พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  กฎหมายการศกึษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการจงึก าหนดให้โรงเรียนนิติบคุคลมีอ านาจหน้าท่ี ดงันี ้
 1. ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบคุคลในกิจการทัว่ไปของโรงเรียนท่ีเก่ียวข้อง
กบับคุคลภายนอก 
 2. ให้โรงเรียนมีอ านาจปกครอง ดแูล บ ารุง รักษา ใช้และจดัหาผลประโยชน์             
จากทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ เว้นแตก่ารจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีผู้บริจาคให้โรงเรียน ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน 
 3. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธ์ิหรือด าเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ ท่ีมีผู้
อทุิศให้หรือโครงการซือ้ แลกเปล่ียนจากรายได้ของสถานศกึษาให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศกึษา 
 4. กรณีโรงเรียนด าเนินคดีเป็นผู้ ฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้อง ผู้บริหารจะต้องด าเนินคดี
แทนสถานศกึษาหรือถกูฟ้องร่วมกบัสถานศึกษา ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบตัิราชการ ใน
กรอบอ านาจ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตวั 
 5. โรงเรียนจดัท างบดลุประจ าปีและรายงานสาธารณะทกุสิน้ปีงบประมาณ 
 
 



 

 

 
1. งบประมาณที่สถานศึกษาน ามาใช้จ่าย 
 1.1 แนวคิด 
 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหาร
จดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิและบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศกึษา รวมทัง้
จดัหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจดัการเพ่ือประโยชน์ทางการศกึษา ส่งผลให้เกิดคณุภาพท่ีดีขึน้
ตอ่ผู้ เรียน 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สถานศกึษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คลอ่งตวั โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
  1.2.1 เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลพัธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
  1.2.2 เพ่ือให้สถานศกึษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอ และ        
มีประสิทธิภาพ        
 1.3 ขอบข่ายภารกิจ 
  1.3.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  1) พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2545 
  2) พระราชบญัญตับิริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 
  3) ระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
  4) หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
  5) แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา และ
สถานศกึษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจดั
การศกึษา พ.ศ. 2550 
2. รายจ่ายตามงบประมาณ จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 2.1 รายจา่ยของสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 1) งบบคุลากร 
 2) งบด าเนินงาน 
 3) งบลงทนุ 
 



 

 

 4) งบเงินอดุหนนุ 
 5) งบรายจา่ยอ่ืน 
  งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบคุคลภาครัฐ 
ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลกัษณะเงินเดือน คา่จ้างประจ า คา่จ้างชัว่คราว และคา่ตอบแทนพนกังาน
ราชการ รวมถึงรายจา่ยท่ีก าหนดให้จา่ยจากงบรายจา่ยอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักลา่ว 
  งบด าเนินงาน หมายถึง รายจา่ยท่ีก าหนดให้จา่ยเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ 
รายจ่ายท่ีจ่ายในลกัษณะคา่ตอบแทน คา่ใช้สอย คา่วสัด ุ และคา่สาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่าย     
ท่ีก าหนดให้จา่ยจากงบรายจา่ยอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักลา่ว 
  งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทนุ ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่าย              
ในลกัษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย        
อ่ืนใดในลกัษณะรายจา่ยดงักลา่ว 
  งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเป็นคา่บ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ
สนับสนุนงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมิใช่ส่วนกลาง          
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากบัของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รวมถึงเงินอดุหนนุ งบพระมหากษัตริย์ เงินอดุหนนุศาสนา 
งบรายจา่ยอ่ืน หมายถึง รายจา่ยท่ีไมเ่ข้าลกัษณะประเภทงบรายจา่ยใดงบรายจา่ยหนึง่ หรือ 
รายจ่ายท่ีส านกังบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี ้ เช่น เงินราชการลบั เงินค่าปรับ         
ท่ีจา่ยคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง ฯลฯ อตัราเงินอดุหนนุรายหวันกัเรียนตอ่ปีการศกึษา โดย 
 ระดบัก่อนประถมศกึษา   1,700 บาท 
 ระดบัประถมศกึษา   1,900 บาท 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  3,500 บาท 
 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  3,800 บาท 
 การจดัสรรเงินอดุหนนุรายหวันกัเรียน แบง่การใช้ตามสดัสว่น ด้านวิชาการ : ด้านบริหาร 
ทัว่ไป : ส ารองจา่ยทัง้ 2 ด้าน คือ 
 1. ด้านวิชาการ ให้สดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 น าไปใช้ได้ในเร่ือง 
 1.1 จดัหาวสัดแุละครุภณัฑ์ท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนการสอน 
  1.2 ซอ่มแซมวสัดอุปุกรณ์ 
 
 



 

 

  1.3 การพฒันาบคุลากรด้านการสอน เชน่ สง่ครูเข้าอบรมสมัมนา คา่จ้างชัว่คราว 
ของครูปฏิบตักิารสอน คา่สอนพิเศษ 
 2. ด้านบริหารทัว่ไป ให้สดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 30 น าไปใช้ได้ในเร่ือง 
  2.1 คา่วสัด ุ ครุภณัฑ์และค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง คา่จ้างชัว่คราวท่ีไม่ใช่ปฏิบตัิการ
สอนคา่ตอบแทน คา่ใช้สอย 
  2.2 ส ารองจ่ายนอกเหนือด้านวิชาการและด้านบริหารทัว่ไป ให้สดัส่วนไม่เกิน      
ร้อยละ 20 น าไปใช้ในเร่ืองงานตามนโยบาย 
 2. นโยบาย และแผนงาน (Policies and Programs)    
 นโยบาย และแผนงาน คือ กรอบและเคร่ืองชีน้ าแนวปฏิบตัิ เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ
หรือตัดสินใจเพ่ือให้การด าเนินการต่าง  ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้             
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วนโยบายจะถูกประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือให้           
การบริหารจัดการเป็นไปอย่าง  มีระบบและเป็นทางการ นโยบายมีหลายระดบัแต่ละระดับ            
จะมีขอบเขตครอบคลุมเป้าหมายผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ  ผู้ ท่ีได้รับผล              
จากการปฏิบตัิ และความชดัเจนของนโยบาย นอกจากนัน้ นโยบายในระดบัต่าง ๆ ต้องมี           
ความเก่ียวเน่ืองและสอดคล้องกนั ระดบัของนโยบาย สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ระดบัใหญ่ๆ ได้แก่  
 1. นโยบายในการบริหารประเทศ แยกได้เป็น 3 ระดบัคือ  
 1.1. นโยบายหลกัหรือนโยบายระดบัชาติ เป็นนโยบายท่ีมีลกัษณะเป็นแนวทาง
กว้างๆ ท่ีใช้เป็นกรอบในการก าหนดนโยบายระดบัอ่ืนๆ ตอ่ไปเป็นนโยบายท่ีก าหนดขึน้โดยแสดงถึง
เจตนารมณ์ในการด าเนินการหรือพฒันาประเทศ  
 1.2. นโยบายการบริหาร เป็นนโยบายระดบักระทรวง ทบวง กรม โดยผู้บริหาร      
เป็นผู้ก าหนดขึน้ตามกรอบของนโยบายหลกัหรือนโยบายระดบัชาติ แตมี่ขอบเขตท่ีแคบลง มีความ
ละเอียดและเจาะจงมากขึน้ตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน  
 1.3. นโยบายเฉพาะกิจ เป็นนโยบายระดบัล่างสดุซึ่งก าหนดขึน้โดยผู้บริหารระดบั
กองหรือระดบัฝ่าย โดยยึดถือนโยบายหลักหรือนโยบายระดบัชาติ และนโยบายการบริหาร         
ของหนว่ยงานต้นสงักดัเป็นหลกั เพ่ือให้ภารกิจของหนว่ยงานเป็นไปตามเป้าหมาย และเจตนารมณ์
ของนโยบายหลกัหรือนโยบายระดบัชาติ และนโยบายการบริหารในเวลาเดียวกนั หรืออาจจะเป็น
นโยบายท่ีก าหนดขึน้เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นโยบายเฉพาะกิจจะมีขอบเขตท่ีชดัเจน เจาะจง      
ชีแ้นวทางปฏิบตัท่ีิเป็นรูปธรรมมากขึน้  



 

 

 2. นโยบายการบริหารองค์กร เป็นนโยบายท่ีจ าแนกตามระดบัของผู้บริหารองค์กร          
ซึง่อาจจะแบง่ได้เป็นนโยบายพืน้ฐาน นโยบายทัว่ไป และนโยบายเฉพาะแผนกงาน 
 3. วัสดุ (Software) 
 Software หมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งท่ีเป็นเอกสาร เนือ้หาสาระต่างๆท่ี       
จะน ามาใช้กับระบบ Hardware ท่ีกล่าวมาแล้ว เช่นแถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ภาพถ่าย 
แผ่น CD โปรแกรมปฏิบตัิการ Windows โปรแกรม Office โปรแกรมการจดัการด้านกราฟิกตา่งๆ 
โปรแกรมท่ีใช้ในการควบคมุการท างานของเราเตอร์ Internetwork Operating System (IOS) 
นอกจากนีย้งัมีโปรแกรมต่างๆท่ีน ามาใช้งานตามวตัถุประสงค์เฉพาะ เช่น โปรแกรมส าหรับระบบ
การบริหารโรงเรียน โปรแกรมส าหรับสร้าง Web Page เป็นต้น  
 Software ท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของโรงเรียนมธัยมศึกษา ควรจะมีเพ่ือใช้
งาน ดงันี ้ 
  1. โปรแกรมพืน้ฐาน เช่น โปรแกรมพิมพ์เอกสาร (Microsoft Word) โปรแกรม
น าเสนอ (Microsoft PowerPoin) โปรแกรมตารางค านวณ (Microsoft Excel) 
  2. โปรแกรมส าหรับการบริหารจดัการโรงเรียน 
  3. โปรแกรมส าหรับการสร้างส่ือการเรียนการสอนแบบตา่งๆ เช่น โปรแกรมส าหรับ
สร้าง และบริหาร Web Page ต่างๆ โปรแกรมสร้างระบบ e-Learning โปรแกรมสร้างส่ือ CAI        
เป็นต้น 
  4. โปรแกรมส าหรับการสอนเขียนโปรแกรมตา่งๆ 
  5. โปรแกรมส าหรับสง่เสริมการเรียนรู้สิ่งตา่งๆ เชน่ เกมตา่งๆท่ีเหมาะสม โปรแกรม
ส าหรับสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์แลละจินตนาการตา่งๆ โปรแกรมส าหรับการออกแบบสร้างงาน
ตา่งๆ เป็นต้น 
 4. อุปกรณ์ (Hardware) 
 Hardware เป็นระบบท่ีส าคญัระบบหนึ่งท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพให้การด าเนินงานด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในโรงเรียน ซึง่มีอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
 
 
 
 
 



 

 

  1. อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
 1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 1.2 เคร่ืองพิมพ์ 
 1.3 เคร่ืองฉายภาพ ดจิิตอล (LCD Projector)  
 1.4 เคร่ืองส าเนาภาพ (Scanner) 
 1.5 กล้องถ่ายภาพ (Digital Camera) 
 1.6 เคร่ืองบนัทกึข้อมลูลงแผน่ CD (CD-Writer) 
 1.7 เคร่ืองส ารองไฟ (USB) 
 2. วสัด ุอปุกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบเครือขา่ย และระบบ e-Learning 
 2.1 HUB 
 2.2 LAN Card 
 2.3 สายน าสญัญาณตา่งๆ  
 3. วสัด ุอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบส่ือสาร 
 3.1 คูส่ายโทรศพัท์ 
 3.2 ดาวเทียม (Satellite) และอปุกรณ์ตา่งๆ 
 3.3 โมเดม็ (Modem) 
 3.4 เราเตอร์ (Router) 
 3.5 เคร่ืองปลอ่ยสญัญาณ WiFi (WiFi Router) 
 3.6 กล้อง Video Conference 
 4. อปุกรณ์สร้างงานในลกัษณะส่ือประสม 
 4.1 เคร่ืองรับโทรทศัน์ 
 4.2 จานรับสญัญาณดาวเทียม และเคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม 
 4.3 เคร่ืองเลน่บนัทกึ Video, VCD และ DVD 
 4.4 เคร่ืองเลน่เทป/บนัทกึเสียง 
 
 
 
 
 



 

 

 
ด้านการจัดการเรียนการสอน (Instruction) 
 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
และระบบ e-Learning เข้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน เป็นเร่ืองเก่ียวกับ
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ใช่แต่เฉพาะครูผู้ สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ดงันัน้ครูผู้สอนแต่ละ
กลุม่สาระจงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้และทกัษะในเร่ืองตอ่ไปนี ้
 1. ทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้ หรือเทคนิคการสอน และเป้าหมายของการสอน 
 2.  ทักษะการวิ เคราะห์หลักสูตรการจัดท าสาระการเรียนรู้ หน่วยการเ รียนรู้             
การออกแบบหนว่ยการเรียนรู้บรูณาการและกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. ทกัษะการสร้าง พฒันา และใช้ส่ือแหล่งเรียนรู้ เช่น Digital Library, แหล่งเรียนรู้,        
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ , ส่ือ Multimedia ตา่ง ๆ เป็นต้น 
 กระบวนการเรียนรู้ เป็นหน้าท่ีของทุกคนในโรงเรียน ท่ีจะท าความเข้าใจร่วมกัน ไม่ใช ่      
ของใครคนใดคนหนึ่ง การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าสาระการเรียนรู้ โดยปกติเป็นภาระ          
ของโรงเรียน ครูผู้สอนทกุรายวิชาควรจะได้วิเคราะห์เนือ้หาวิชาท่ีเก่ียวข้องกนั น ามารวมกนั และจดั
กิจกรรมบรูณาการเพ่ือลดความซ า้ซ้อนของเนือ้หา เวลา และการมอบหมายงานให้นกัเรียน ท าให้
กิจกรรมการเรียนรู้มีความหมาย เป็นกิจกรรมท่ีสนกุ นกัเรียนเรียนเพ่ือรู้เพ่ือเข้าใจจริงๆ และพฒันา
กระบวนการเรียนรู้อยา่งแท้จริง  
 ในสว่นของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
ในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้สอนสามารถจดักิจกรรม
การเรียนการสอนได้อยา่งหลากหลายวิธีด้วยกนั ดงันี ้ 
 1. เรียนจากาส่ือ CAI ท่ีออกแบบไว้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนต้องศึกษา
ค้นคว้าหาแหล่งส่ือ CAI ท่ีเหมาะสม ซึ่งอาจจะใช้สอนจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง หรือหลาย
จดุประสงค์  
 2. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้นกัเรียนค้นคว้าเนือ้หาสาระข้อมูลจาก 
Internet จาก Digital Library ท่ีโรงเรียนจดัท าขึน้เป็นระบบเครือขา่ยภายในโรงเรียน  
 3. ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองตามอธัยาศยั จากส่ือ CAI โดยก าหนดจุดประสงค์ ด้วย
ตนเอง (ตามกลุม่สาระการเรียนรู้) 
 4. บรูณาการการวิชาคอมพิวเตอร์กับรายวิชาอ่ืนๆ เช่น การใช้งาน Internet วิธีสร้าง 
Digital Library การน าเสนอข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  



 

 

 5. เรียนโดยผา่นระบบ e- Learning 
ด้านบุคลากร  
 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต 
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในโรงเรียน ทัง้ด้านบริหารจดัการและการจดัการเรียนการเรียนการสอน
จะประสบผลส าเร็จเพียงใดขึน้อยู่กับบุคลากรในรงเรียนซึ่งจะต้องมีความรู้และทกัษะการใช้งาน
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ ต และ     
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอ และใช้งานเป็นปกติในชีวิตประจ าวันเหมือนกับการใช้รถยนต์      
ใช้โทรทศัน์ หรือใช้อปุกรณ์ในบ้านทัว่ไป 
 บคุบลากรในโรงเรียนอาจแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูผู้ปฏิบตัิการสอน 
และกลุ่มผู้ดแูลงานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 กลุ่มผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ ช่วยผู้บริหารทุกฝ่าย ซึ่งมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความรึความเข้าใจท่ีถูกต้อง และมีทักษะขัน้พืน้ฐานในการใช้เทคโนโ ลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์        
เพียงพอท่ีจะใช้งานได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งจะส่งผลไปสู่วิสัยทัศน์เจตคติต่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และการให้
ความส าคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในโรงเรียน ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับกลุม่ผู้บริหารท่ีควรมีได้แก่ความรู้และทกัษะในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 
  ทกัษะในด้านการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
  ทกัษะการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
  ทกัษะในการใช้ห้องสนทนา (Chat room) 
  ทกัษะในการใช้กระดานถามตอบ (Web board) 
  ทกัษะในการสืบค้นข้อมลู (Search Engine) 
  ทกัษะในด้านการประชมุผา่นเครือขา่ย (Video Conference) 
 กลุ่มครูผู้ปฏิบตัิการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนท่ีได้ผลและมีประสิทธิภาพนัน้ 
บคุลากรท่ีมีสว่นส าคญัท่ีจะน าไปสูก่ารปฏิบตัแิละสง่ผลถึงนกัเรียนโดยตรง คือ ครูปฏิบตักิารสอน  



 

 

ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีจ านวนมาก การใช้งานเบือ้งต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      
ในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
บุคลากรเหล่านี ้หากจ านวนครูผู้ ปฏิบัติการสอนส่วนใหญ่ในโรงเรียนไม่สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่
กระบวนการเรียนการสอนในชัน้เรียนได้ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้าน       
ของ การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านการสอนในโรงเรียนก็จะเกิดขึน้ได้
ยาก ครูปฏิบตัิการสอนควรท่ีจะมีความรู้และทกัษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      
ในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเร่ืองตา่ง ดงันี ้
  การใช้งานเคร่ืองเลน่ CD/VCD/DVD  
  การใช้งานชดุโปรแกรม Office  
  การใช้งานระบบเครือขา่ยเบือ้งต้น 
  การใช้ Internet 
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
  ห้องสนทนา (Chat room) 
  กระดานถามตอบ (Web board) 
  การสืบค้นข้อมลู (Search Engine) 
  การสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (CAI) 
 ทกัษะการออกแบบการสอน (Instruction Design) โดยการเลือกใช้ส่ือแหล่งการเรียนรู้     
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ         
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
 กลุ่มผู้ ดูแลงานด้านเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในด้านของการใช้
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในโรงเรียนเป็นบุคคลหลักท่ีส าคัญกลุ่มหนึ่ง           
ท่ีฝ่ายบริหารควรพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะบุคลากรกลุ่มนีจ้ะเป็นบุคลากรหลักท่ีจะท าหน้าท่ี
ดงัตอ่ไปนี ้ 
  ดแูล Hardware ในระบบทกุระบบให้สามารถท างานได้ตลอดเวลา 
  ชว่ยเหลือ แนะน า ฝึกอบรมบคุลากรในโรงเรียน 
  ดูแลด้านการจัดการเรียนการสอนด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร        
ในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในโรงเรียน 



 

 

  เป็นท่ีปรึกษาของฝ่ายบริหารในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร          
ในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ด้านการพัฒนาสื่อ/ผลงาน/นวัตกรรม 
 1. ศกึษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจดัหา การเลือก การใช้ และการประเมิน
คุณภาพส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน และ                
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กปกติและเด็กพิการ
เรียนร่วม 
 2. จดัหาส่ือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอย่างหลากหลาย เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และ
การพฒันางานด้านวิชาการ 
 3. เลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีผ่านการประเมินคณุภาพทางวิชาการ  จากคณะกรรมการ
ของสถานศึกษา คณะกรรมการของ สพท. และหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยด าเนินการ
คดัเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใช้ส่ืออยา่งสม ่าเสมอ 
 4. ผลิต พฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนการสอน รวมทัง้ประเมินคณุภาพส่ือฯ เพ่ือเลือกใช้
ประกอบการเรียนการสอนทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 5. มีสว่นร่วมในการพฒันาศนูย์ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี เพ่ือการศกึษาในสถานศกึษา 
 6. ประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันา และแลกเปล่ียนการใช้ส่ือ นวตักรรม
และเทคโนโลยี เพ่ือการศกึษาท่ีทนัสมยั ส าหรับใช้จดัการเรียนการสอนและพฒันางานด้านวิชาการ
กบัสถานศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถ่ิน รวมทัง้หนว่ยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ 
 7. ประเมินผลการผลิต จดัหา พฒันา และใช้ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการศกึษา
อยา่งตอ่เน่ือง 
 8. เผยแพร่ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการศกึษาท่ีครูผลิตและพฒันาให้เพ่ือนครู
สถาบนัการศกึษา ทัง้ภายในและภายนอกเขตพืน้ท่ีการศกึษาได้ใช้ประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน
และการพฒันาวิชาชีพครูอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
แนวโน้มของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์กับการศึกษาในประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีการน าเสนอส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนบัสนนุการศกึษาอย่างเป็นทางการ
ตัง้แต ่พ.ศ.2498 เม่ือกระทรวงศกึษาธิการได้ก่อตัง้สถานีวิทยกุระจายเสียงเพ่ือการศกึษาขึน้มาเป็น
ครัง้แรก หลงัจากนัน้ไมน่านเม่ือมีการจดัตัง้สถานีวิทยโุทรทศัน์ขึน้ กระทรวงศกึษาก็มีโอกาสผลิต 
 



 

 

รายการเพ่ือการศกึษาออกอากาศไปสู่ประชาชนทัว่ไปอีกช่องทางหนึ่ง วิทยกุระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์จงึเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีบทบาทในการสนบัสนนุการศกึษามาเป็นเวลานาน จนกระทัง่มี
การก่อตัง้สถานีวิทยโุทรทศัน์เพ่ือการศกึษากระทรวงศกึษาธิการขึน้ใน พ.ศ. 2537 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาในประเทศไทย เร่ิมต้นในระดับอุดมศึกษากาใช้ คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การศึกษาในระยะแรกเป็นการใช้ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted 
Instruction : CAI) ตอ่มาเม่ือมีเทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเกิดขึน้ จึงพฒันาไปสู่การเรียน
การสอนออนไลน์ หรือ Web Based Instruction (WBI)  
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเป็น e-Learning ในประเทศไทยเร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ. 2538 โดย
รัฐบาลได้เปิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย เพ่ือต้องการจะเช่ือมโยงโรงเรียนต่าง ๆ          
ในประเทศเข้าด้วยกันโดยผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาร่วมกันบนเครือข่าย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2542 ให้ขยายเครือข่ายให้คลอบคลมุโรงเรียนในระดบัประถมศกึษา 
มธัยมศกึษา และอาชีวศกึษาทัว่ประเทศโดยความรับผิดชอบของเนคเทค ปัจจบุนัเนคเทคได้ด าเนิน
กิจกรรมบนเครือข่ายหลายอย่าง ประกอบด้วย การจัดท าเว็บไซต์ของโครงการเพ่ือเป็นส่ือกลาง    
ในการแลกเปล่ียนความรู้และเรียนรู้ (เยาวลักษณ์  พิพัฒน์จ าเริญกุล ; 11 กุมภาพันธ์ 2555)
 กระทรวงศึกษาได้มรการรับรองการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ
ตัง้แตต้่นปี 2549 จึงท าให้การเจริญเติบโตของหลกัสตูร e-Learning มีอตัราการเติบโตเป็นเท่าตวั 
เพราะการศกึษาทางไกลไม่เพียงจะอ านวยความสะดวกและเอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนแล้วยงัอ านวย
ประโยชน์ให้กบัสถาบนัการศกึษาในแง่ของการบริหารจดัการอีกด้วย คือ ท าให้ต้นทนุในการจดัการ
หลักสูตรต ่าลงด้วยรูปแบบการเรียนการสอนในระบบทางไกลท่ีนักเรียนไม่ต้องเดินทางมาเข้า
ห้องเรียน และสามารถรองรับนกัศกึษาได้อย่างไม่จ ากัด เป็นช่องทางในการสร้างและขยายโอกาส
ทางการศกึษาให้เข้าถึงผู้ ท่ีมีความต้องการในวงกว้างขึน้ โดยเฉพาะนกัศกึษาท่ีอาศยัในตา่งจงัหวดั  
 ดังนัน้ e-Learning จึงเป็นช่องทางโอกาสและทางเลือกไม่เพียงแต่นักศึกษาเท่านัน้
มหาวิทยาลยัทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนยงัได้หึความส าคญัด้วยเช่นกัน โดยในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา
มหาวิทยาลัยทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการเปิดหลักสูตร e-Learning กันมากมาย เช่น 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาขาการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยันเรศวร หลกัสตูร
ศลิปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความรู้ คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศลิปกร  



 

 

เกิดขึน้อีกอยา่งตอ่เน่ือง จะเห็นได้ว่าจากการขยายตวัของหลกัสตูรตา่งๆท่ีเกิดขึน้นัน้สะท้อนให้เห็น
แนวโน้มของ e-Learning ท่ีเข้ามามีบทบาทส าคญัในงานการศกึษา (อรวรรณ  รักรู้ ; 6 กรกฎาคม 
2550.) 
 ตอ่มาเม่ือเทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สาย (Wireless) ได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทและเติบโต
อย่างมากในช่วงเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา อปุกรณ์แบบไร้สายต่างๆได้เข้ามาแทนท่ีอุปกรณ์แบบมีสาย 
(wired) ท่ีเราเห็นได้ชดัเจนคือ โทรศพัท์มือถือ เม่ือมีการพฒันาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีแบบไร้
สาย เทคโนโลยีส าหรับอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ ก็พัฒนาตามขึน้ไปด้วย ซึ่งได้แก่ Bluetooth, WAP 
(Wireless Application Protocol) และGRPS (General Packet Radio System) เม่ือเทคโนโลยี
ก้าวหน้าไป วิธีการศกึษาหาความรู้ก็ถกูพฒันาตามไปด้วย จึงเกิด m-Learning ขึน้มา ซึ่งย่อมาจาก 
mobile Learning ซึ่งเป็นการพัฒนาอีกขัน้ของ e-Learning ท่ีเป็นการผสมผสานท่ีลงตัว            
ของการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วย เทคโนโลยีท่ีกล่าวถึงนี ้         
ก็คือ เทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สาย เราเรียกการเรียนแบบนีว้่า Wireless Learning, Mobile 
Learning หรือ m-Learning ดงันัน้ m-Learning คือ การศกึษาทางไกลผ่านทางอปุกรณ์เคล่ือนท่ี
แบบไร้สายต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ, PDA, laptop computer, ipad, tablet เป็นต้น (ชนะศึก  
โพธ์ินอก ; 8 กนัยายน 2554) 
 ซึง่ในขณะนีใ้นหลายไสถาบนัก็ได้มีการมีการสอนแบบ e-Learning ผ่านส่ือ m-Learning 
เชน่ ipad, tablet เหตผุลเน่ืองจากสะดวกแก่การเรียนการสอน เพราะในมหาวิทยาลยัก็มีระบบ wifi 
อย่างทัว่ถึง ท าให้การเรียนผ่าน ipad, tablet ท าให้การเรียนแบบ e-Learning เป็นจริงและได้ผล
มากขึน้ เช่น ไม่เพียงแต่อาจารย์สามารถท าต าราเรียนเป็น Power point ให้นกัศกึษาดาวน์โหลด 
มาเรียนได้ แตย่งัเพิ่มความสนกุสนานในการเรียนมากขึน้อีกด้วย VDO Clip และinteractive ท าให้
การเรียนมีชีวิตชีวามากขึน้ การใช้ชีวิตในการเรียนไมน่า่เบื่อ 
 โดยในอนาคตอันใกล้การเรียนแบบ e-Learning  ในประเทศไทยจะต้องมีมากขึน้ 
เน่ืองจากเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์ในระยะยาวและได้รับความนิยมในตา่งประเทศ เพราะข้อ
ได้เปรียบของ e-Learning  คือ ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ทุกท่ี ทกุเวลา ประหยดัค่าใช้จ่าย สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ ใช้งานง่าย การปรับเปล่ียนเนือ้หาท าได้ไม่ยาก สามารถกระจายความรู้ได้
รวดเร็ว และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้สอน ส าหรับประเทศไทยท่ียงัเป็นอุปสรรคส าหรับการ
เรียนการสอนแบบนีคื้อ คา่นิยมและความมีวินยัของผู้ เรียน ในความรู้สึกของคนไทยยงัต้องการให้มี
อาจารย์เป็นผู้สอนเพราะจะยงัไมคุ่้นชินกบัการเรียนด้วยตนเอง ต้องมีอาจารย์เป็นผู้หยิบย่ืนข้อมลู 



 

 

ให้ รวมทัง้เร่ืองมีวินยัในการเรียนท่ีต้องปลกูฝังและใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง จึงจะท าให้การเรียนแบบนี ้
ประสบผลส าเร็จได้ นอกจากนีก้ารสอนของอาจารย์ก็เป็นจดุหนึ่งท่ีต้องใส่ใจในยคุปฏิรูปการศกึษา
อาจารย์จ าเป็นต้องปฏิรูปการสอนด้วยต้องค านึงถึงผู้ เรียนให้มากขึน้ มีการเตรียมเนือ้หาการสอน 
ใช้วิธีการสอนท่ีนา่สนใจและเข้าใจง่าย 
 การใช้ e-Learning จะเป็นการเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ได้ผลมากยิ่งขึน้      
แต่คงไม่สามารถให้เรียนแบบ e-Learning ทัง้ 100% เพราะการเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์       
แม้จะมีข้อดีมากมาย แต่มีข้อจ ากัดหลายอย่าง การเรียนในห้อง เรียนแม้จะมีข้อด้อย แต่ก็มีข้อดี
หลายข้อ ทางออกท่ีดี คือ น่าจะเลือกใช้ประโยชน์จาก e-Learning เพ่ือเติมช่องว่างการเรียน      
การสอนในห้องเรียน และกระตุ้นการเรียนรู้แบบใหม่ในยุคข้อมูลข่าวสารท่ีมีเด็กเป็นศูนย์กลาง    
การเรียนรู้ให้มีคณุภาพมากขึน้  
 สรุป ดงันัน้จะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนแบบ e-Learning นัน้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง    
ของการศึกษาไทยเป็นเวลาช้านาน และ e-Learning ก็ได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย       
ของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป ทัง้นีก็้เพ่ือจะตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้ เรียนและเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายการเรียนรู้ เน่ืองจากบุคคลถือได้ว่าเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กร     
ให้ก้าวไปในทิศทางท่ีถูกต้อง เพ่ือพฒันาประเทศให้เกิดการแข่งขนัได้กบัประเทศอ่ืนๆ จึงต้องการ
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยได้รับการศึกษาท่ีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ความสามารถของแตล่ะคน ประกอบกบัวิวฒันาการของเทคโนโลยีตา่งๆท่ีเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึน้ 
เร็วขึน้ ดังนัน้ระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะของ               
e-Learning จึงเกิดขึน้ เพ่ือใช้สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมให้บุคลากรได้รับการศึกษา
อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต อนัเป็นแนวทางท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จตพุร  ศิริวฒันสกุล (2545) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นตอ่การเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต (e-Learning) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (e-Learning) ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับจากการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ด้านประโยชน์ของระบบการเรียนการสอน
ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ด้านสิ่งท่ีได้รับจากการเรียนการสอนออนไลน์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 



 

 

ตามล าดบั การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนัน้ ผู้ เรียนสามารถเข้าไปเรียนซ า้ใน
เนือ้หาได้ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ผู้ เรียนสามารถทบทวนบทเรียนในส่วนท่ีตนเองไม่เข้าใจได้ ท าให้
นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาวิชาเพิ่มมากขึน้ และเห็นว่าเป็นแนวทางการเรียนท่ีสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนดั เป็นการสร้างให้เกิดทกัษะและความช านาญเฉพาะ
ทางในการประกอบอาชีพได้ อีกทัง้ได้เสนอแนะว่าทางสถาบนัการศกึษาตา่งๆหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กับการศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความส าคัญกับ e-Learning เพิ่มมากขึน้ด้วย           
การจัดท าเว็บเพจในแต่ละรายวิชา และให้ความร่วมมือในการจัดท าเว็บเพจต่างๆ ให้มากขึน้ 
เพ่ือให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองก่อนท่ีจะเข้าห้องเรียน จะช่วยให้นกัศกึษาได้เข้าใจในบทเรียน
เพิ่มมากขึน้ และเพ่ือให้นกัศกึษาท่ีสนใจได้เข้าไปศกึษาได้อยา่งจริงจงั  
 
 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541) ศกึษาเร่ือง อินเทอร์เน็ต : เครือข่ายเพ่ือการศกึษาพบว่า
ผู้ เรียนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนจะใช้เวลาเพียงสองในสามของผู้ เรียนด้วยวิธีการสอน
ปกตอิินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน พบว่าบทบาทในการน าอินเทอร์เน็ตเข้าไปใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาหนงัสือพิมพ์ในสถาบนัราชภัฎ 6 แห่งในกรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีความสมัพนัธ์กับปัจจยั
ด้านคณุลกัษณะทางประชากรบางตวั เช่น เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศกึษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ ไม่มีผลตอ่บทบาทการส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการ
น าอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนการสอน 
 
 พจนารถ  ทองค าเจริญ (2539) ศึกษาเร่ือง สภาพ ความต้องการและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย พบว่า อาจารย์ 
และนิสิตนกัศึกษาใช้บริการค้นหาข้อมูลแบบเวิร์ดไวด์เว็บมากท่ีสุด และรองลงมาคือ ไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล การใช้เคร่ืองระยะไกล ตามล าดับ สถาบันมีนโยบาย 
ปรับปรุงด้านบริการพืน้ฐานให้พร้อม โดยเฉพาะการเพิ่มคูส่าย และความเร็วในการส่ือสาร และการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในหลกัสตูรวิชาตา่งๆ ให้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วย ผู้บริหารเห็นด้วยในการน า
อินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนการสอน และเห็นวา่ควรมีการวางแผนระยะยาวในการน าอินเทอร์เน็ต
มาใช้ ควรมีการปรับปรุงบุคลากรให้มีความรู้และทกัษะการใช้อินเทอร์เน็ต นิสิตนกัศกึษาอาจารย์
สว่นใหญ่มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน ต้องการเพิ่มความเร็วในการส่ือสาร 
 



 

 

กับศูนย์บริการ เพิ่มงบประมาณในการติดตัง้บริการให้เพียงพอ เพิ่มความเร็วในการถ่ายโอน
แฟ้มข้อมลู และขยายชอ่งวา่งสญัญาณให้สามารถท างานได้คลอ่งตวัขึน้  
 
 ปฏิภาณ์  ขาขุนทด (2546) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการการใช้ เทคโนโลยีการศึกษาเ พ่ือการเ รียนการสอนของผู้ สอ นในมหาวิทยาลัย                  
มหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั วิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยัพบวา่  
 1.  สภาพการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนของผู้ สอนส่วนใหญ่          
มีความรู้ในการใช้เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะมากท่ีสุด มีประสบการณ์อยู่ 0-5 ปี โดยเฉล่ียความถ่ี    
ในการใช้สอน 3-4 ครัง้ตอ่สปัดาห์ และใช้อินเทอร์เน็ตระหว่าง 1-2 ชัว่โมงตอ่ครัง้ มีการใช้ภาพ และ
แผนภูมิประกอบการสอนมากท่ีสุด ประการสดุท้ายวิทยาเขตมีนโยบายสนบัสนุนในการให้ความรู้
เพ่ือใช้เทคโนโลยีการศกึษา  
 2.  ปัญหาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนของผู้สอนส่วนใหญ่ คือ 
ไม่มีหน่วยบริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ส่ือเทคโนโลยีการศึกษาและการบริการเคร่ืองฉายภาพข้าม
ศีรษะและมีปัญหาการใช้แผน่ภาพโปร่งใสและบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน  
 3.  ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีการศกึษาเพ่ือการเรียนการสอนของผู้สอนส่วน
ใหญ่ คือ การมีศนูย์ส่ือและผู้ รับผิดชอบศนูย์ส่ือเทคโนโลยีการศกึษา การจดัส่ือเคร่ืองมือ/อปุกรณ์ไว้
บริการ การให้ค าแนะน าการผลิตส่ือการสอน การฝึกอบรมการใช้อินเทอร์เน็ต และการผลิตวตัถุ
กราฟิกและสิ่งพิมพ์เพ่ือการสอน       

     ธิต ิ ทรงสมบรูณ์ (2549) ได้ท าการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีการศกึษา
เพ่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการวิจัย
พบวา่  
 1. สภาพการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนโดยรวบรวมอยู่ใน ระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนท่ีอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คือ ด้านเคร่ืองมือ สว่นด้านอ่ืนๆอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ปัญหาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ใน ระดับ        
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าสภาพการใช้เทคโนโลยีการศกึษาเพ่ือการเรียนการสอนอยู่
ในระดบัปานกลางทกุด้าน 
 



 

 

  3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพและขนาดของโรงเรียนไม่ส่งผลต่อสภาพการใช้
เทคโนโลยีการศกึษาเพ่ือการเรียนการสอนในโรงเรียน และเม่ือพิจารณาเฉพาะตวัแปรสถานภาพ
และตวัแปรขนาดของโรงเรียน พบว่า ไม่ส่งผลต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการเรียน
การสอนในโรงเรียน 
 4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพและขนาดของโรงเรียนไม่ส่งผลต่อปัญหาการใช้
เทคโนโลยีการศกึษาเพ่ีอการเรียนการสอนในโรงเรียน และเม่ือพิจารณาเฉพาะตวัแปรสถานภาพ 
ตัวแปรขนาดของโรงเรียน พบว่า ไม่ส่งผลต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการเรียน        
การสอนในโรงเรียน 
 5. แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3  
  5.1 โรงเรียนควรมีการวางแผนจดัสรรงบประมาณและควรมีการแตง่ตัง้บุคลากร
ในการท าหน้าท่ีดแูลอปุกรณ์ จดัหาอปุกรณ์ด้านเทคโนโลยีการศกึษาเพ่ือการเรียนการสอน 
  5.2 โรงเรียนควรมีกฎระเบียบ วิธีการเก็บรักษาและจัดการระบบการใช้อุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีการศกึษาให้สามารถใช้งานได้นานๆ 
 
 สภุชา  ภสัตราภรณ์ (2554) ได้ศกึษา สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้
เทคโนโลยีการศกึษาในการเรียนการสอน ของครูผู้สอนในโรงเรียนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
พิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนในโรงเรียนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านวัสดุ, 
ด้านเคร่ืองมือ, ด้านบุคลากร และด้านวิธีการ ยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาการใช้เทคโนโลยี
การศึกษาในการเรียนการสอนทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านวสัดุ, ด้านเคร่ืองมือ, ด้านบุคลากร และด้าน
วิธีการ ยู่ในระดบัมาก แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนการสอน 
กลา่วโดยสรุป คือ โรงเรียนควรตัง้งบประมาณการจดัหาส่ือเทคโนโลยีการศกึษาท่ีทนัสมยั มีจ านวน
ท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดแูลและซ่อม
บ ารุงให้อยู่ใสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดหาสถานท่ีเก็บส่ือเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหมวดหมู ่
รวมถึงควรจดัหาบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงเก่ียวกับส่ือเทคโนโลยีทางการศกึษา เพ่ือมาท าหน้าท่ี
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือเทคโนโลยีการศกึษา ตอ่ไป  
 



 

 

 
 แมคดกุซ์ (Maddux. 1994) ได้ศกึษาปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า อินเทอร์เน็ตท่ีใช้
ทางการศึกษา ในรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ความเป็นประโยชน์ทาง
การศึกษา ต้องมีการตรวจตราปัญหาบางอย่างก่อนท่ีจะตดัสินใจน ามาใช้รวมทัง้ประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับความพอเพียงของซอฟต์แวร์ การดแูลการใช้ระบบเทคนิคการน ามาใช้และหลกัสูตรท่ีรองรับ
ซึง่พบวา่ ยงัขาดโครงสร้างของความเขา่ใจ ความชดัเจน และการควบคมุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 3 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 การวิจัยเ ร่ือง การศึกษาสภาพการใช้  ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้                
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 1. ประชาการและกลุม่ตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 30 คน ครูผู้ สอน
วิทยาศาสตร์ จ านวน 217 คน และนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 19,901 คน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร จ านวน 30 โรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่างได้มาจากการสุ่มแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาด
ของโรงเรียนท่ีเหมือนกนัภายในกลุม่เดียวกนัแตแ่ตกตา่งกนัระหว่างกลุ่ม และสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจบัฉลาก (Lottery Method) เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 16 คน ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัด    
การเรียนการสอน จ านวน 120 คน และนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1,200 คน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 
 
 
 



 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม 3 ชดุ คือ  
 ชุดท่ี 1 แบบสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา เร่ือง สภาพการใช้ 
ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิชาตา่งๆ รวมไปถึง
วิชาวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร โดยให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้อยา่งอิสระ 
 ชดุท่ี 2 แบบสอบถามครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ แบบมาตรวดัประมาณคา่ 5 ระดบั เก่ียวกับ
สภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสภาพข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list)    
 1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย 
 1.1 เพศ 
 1.2 อาย ุ
 1.3 ระดบัการศกึษา 
 1.4 ต าแหนง่วิทยฐานะ 
 1.5 ระดบัชัน้ท่ีสอน 
 1.6 ประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์ 
 1.7 การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มีรูปแบบการใช้ 
  แบบใด 
 1.8  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีทา่นใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  มีอะไรบ้าง 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา จงัหวดัพิจิตร มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) 
ครอบคลมุ 4 ด้าน คือ  
 



 

 

 1. ด้านการจัดการโครงสร้างพื น้ฐาน ไ ด้แก่  งบประมาณ (Budgeting) ,           
     นโยบาย และแผนงาน (Policies and Programs), วสัด ุ(Software),    
     อปุกรณ์ (Hardware) 
 2. ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 3. ด้านบคุลากร 
 4. ด้านการพฒันาส่ือ/ผลงาน/นวตักรรม 
   ตอนท่ี 3 แบบสอบปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ของครูระดบัชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จงัหวัด
พิจิตร มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating scale) ครอบคลมุ 4 ด้าน  คือ  
 1. ด้านการจัดการโครงสร้างพื น้ฐาน ไ ด้แก่  งบประมาณ (Budgeting) ,           
     นโยบาย และแผนงาน (Policies and Programs), วสัด ุ(Software),    
     อปุกรณ์ (Hardware) 
 2. ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 3. ด้านบคุลากร 
 4. ด้านการพฒันาส่ือ/ผลงาน/นวตักรรม 
โดย แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพ ปัญหา ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
คา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ได้แก่ มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยท่ีสดุ โดยมีเกณฑ์        
การให้คะแนน (บญุชม  ศรีสะอาด,2554)  ดงันี ้ 
 5 หมายถึง  เห็นด้วยในระดบั  มากท่ีสดุ  
 4 หมายถึง  เห็นด้วยในระดบั  มาก  
 3 หมายถึง  เห็นด้วยในระดบั  ปานกลาง  
 2 หมายถึง  เห็นด้วยในระดบั  น้อย  
 1 หมายถึง  เห็นด้วยในระดบั  น้อยท่ีสดุ 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาการใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัด        
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบัชัน้มธัยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัพิจิตร  แบบปลายเปิด  (Open-ended questions) โดยการเขียน
เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสิ่งท่ีเป็นปัญหา หรือจากสิ่งท่ีต้องการเพิ่มเตมิ  
  



 

 

 ชุดท่ี 3 แบบสอบถามนักเรียนท่ีได้รับการเรียนการสอนโดยใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์              
จากครูผู้สอนแบบมาตรวดัประมาณคา่ 5 ระดบั เก่ียวกบั สภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มัธยมศึกษา        
ในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัพิจิตร โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4  ตอน ดงัตอ่ไปนี ้     
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น           
แบบตรวจสอบรายการ (Check list)    
 1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย 
 1.1 เพศ 
 1.2 ระดบัชัน้ท่ีศกึษาอยู ่
 1.3 อาย ุ
 1.4 จ านวนเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ่   
       สปัดาห์ 
 1.5 สถานท่ีสว่นใหญ่ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 1.6 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีนกัเรียนได้รับในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
       จากครูผู้สอน  มีอะไรบ้าง 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้             
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 
5 ระดบั (Rating scale) ครอบคลมุ 4 ด้าน คือ  
 1. ด้านการจัดการโครงสร้างพื น้ฐาน ไ ด้แก่  งบประมาณ (Budgeting) ,           
     นโยบาย และแผนงาน (Policies and Programs), วสัด ุ(Software),    
     อปุกรณ์ (Hardware) 
 2. ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 3. ด้านบคุลากร 
 4. ด้านการพฒันาส่ือ/ผลงาน/นวตักรรม 
 



 

 

โดย แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพ ปัญหา ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
คา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ได้แก่ มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยท่ีสดุ โดยมีเกณฑ์         
การให้คะแนน (บญุชม  ศรีสะอาด,2554)  ดงันี ้ 
 5 หมายถึง  เห็นด้วยในระดบั  มากท่ีสดุ  
 4 หมายถึง  เห็นด้วยในระดบั  มาก  
 3 หมายถึง  เห็นด้วยในระดบั  ปานกลาง  
 2 หมายถึง  เห็นด้วยในระดบั  น้อย  
 1 หมายถึง  เห็นด้วยในระดบั  น้อยท่ีสดุ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ของนกัเรียน
ท่ีได้รับการเรียนการสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษา ใน
โรงเ รียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร แบบปลายเปิด              
(Open-ended questions) โดยการเขียนเพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสิ่งท่ีเป็นปัญหา 
หรือจากสิ่งท่ีต้องการเพิ่มเตมิ  
 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวิจัย 
 1. ศึกษาแนวคิด เอกสาร ผลงานวิจัย เร่ืองการจัดท าแบบสอบถามเพ่ืองานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกบัสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร และจดัท าร่างแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัทัง้ 3 ชดุ 
 2. น าร่างแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัท่ีสร้างขึน้ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและ
ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของการวิจยั 
 3. ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามเพ่ือการวิจยั ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 4. น าร่างแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องทัง้ความเท่ียงตรงด้านโครงสร้าง (Construct  Validity) ด้านเนือ้หา (Content 
Validity) ด้านรูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ด้านการใช้ภาษา (Wording) และด้านอ่ืนๆของ
ค าถามแต่ละข้อท่ีเห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์จ านวน 7 ท่าน โดยให้
ผู้ เช่ียวชาญลงความคดิเห็นและให้คะแนนใบแบบสอบถาม ดงัตอ่ไปนี ้
 
 



 

 

      ให้คะแนน +1 หมายถึง แนใ่จวา่ข้อค าถามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
      ให้คะแนน   0 หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ข้อค าถามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
      ให้คะแนน  -1 หมายถึง แนใ่จวา่ข้อค าถามไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 5. วิเคราะห์หาคา่ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามทัง้ 3 ชดุ  
  แบบสอบถาม ชุดท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เก่ียวกับ สภาพการใช้ 
ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครู
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียน ได้คา่ความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ เช่ียวชาญ 7 ทา่น = 0.70 
และได้ประเดน็ค าถาม 14 ประเดน็ค าถาม 
  แบบสอบถาม ชุดท่ี 2 แบบสอบถามครูผู้สอน เก่ียวกับ สภาพการใช้ ปัญหา และ
แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบัชัน้
มธัยมศกึษาในโรงเรียน ได้คา่ความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ เช่ียวชาญ 7 ท่าน = 0.79 และได้
ประเดน็ค าถาม 39 ประเดน็ค าถาม 
  แบบสอบถาม ชุดท่ี 3 แบบสอบถามนักเรียน เก่ียวกับ สภาพการใช้ ปัญหา และ
แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบัชัน้
มธัยมศกึษาในโรงเรียน ได้คา่ความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ เช่ียวชาญ 7 ท่าน = 0.88 และได้
ประเดน็ค าถาม 32 ประเดน็ค าถาม 
 6. น าร่างแบบสอบถามเพ่ือการวิจยั เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะก่อน
จดัพิมพ์แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ 
 7. จดัพิมพ์แบบทดสอบเพ่ือการวิจยัเป็นฉบบัสมบูรณ์และน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้ 
  1. ขอหนงัสือรับรองการวิจยั จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาลยันเรศวร ถึงผู้อ านวยการ
โรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร  เพ่ือขออนญุาต
เก็บข้อมลู 
  2. ผู้วิจยั ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง 
 

 



 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ

ตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

 1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทัง้หมดมาตรวจคะแนนรายข้อตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
  2. น าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสถิติต่างๆของคะแนนรายข้อ และรวบรวม       
แล้วน าน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การประเมินระดบัความคดิเห็น 
 2.1 หาคา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็น
รายข้อ และโดยรวม เสนอเป็นตารางประกอบการแปลความหมายรายข้อ และโดยรวม โดยใช้
เกณฑ์การแปลความหมายคา่เฉล่ีย ดงัตอ่ไปนี ้(บญุชม  ศรีสะอาด,2554.หน้า 100 – 102) 
 2.1.1 คา่เฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดบัของสภาพการใช้ ปัญหาการใช้ 
อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
 2.1.2 คา่เฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดบัของสภาพการใช้ ปัญหาการใช้ 
อยูใ่นระดบั มาก 
 2.1.3 คา่เฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดบัของสภาพการใช้ ปัญหาการใช้ 
อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 2.1.4 คา่เฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบัของสภาพการใช้ ปัญหาการใช้ อยู่
ในระดบั น้อย 
 2.1.5 คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.00 หมายถึง มีระดบัของสภาพการใช้ ปัญหาการใช้ 
อยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
 2.2 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ของคะแนน     
รายข้อเพ่ือหาการกระจายของค าตอบ 
 
สถติทิี่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ สถิตพืิน้ฐาน ดงัตอ่ไปนี ้ 
  1. สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ (แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัทัง้ 2 ชดุ)  
 
 
 



 

 

  1.1 สถิติท่ีใช้หาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยหาค่าดชันีความสอดคล้อง
จากสตูรการหาคา่ IOC (Index if Item Objective Congruence)  

   IOC   = 
N

R  

 เม่ือ IOC   แทน   ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัจดุมุง่หมายของการวิจยั 
 R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

  N      แทน   จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
 2. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู (สถิตพืิน้ฐาน) 
 2.1  ร้อยละ (Percentage) 

        P    =     
n

F  

  เม่ือ P แทน    คา่ร้อยละ 
    F แทน    ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นคา่ร้อยละ 
    n แทน    จ านวนความถ่ีทัง้หมด 
 2.2 คา่เฉล่ีย (Mean) 

     
n

X
X 
  

 เม่ือ   X แทน     คะแนนเฉล่ีย 
   X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
      n แทน จ านวนคะแนน 
 2.3 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  

    S.D.  =     
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  เม่ือ  S.D. แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      xi แทน   ผลรวมของข้อมลูแตล่ะข้อมลู 
      xi2 แทน ผลรวมของข้อมลูแตล่ะข้อมลูยกก าลงัสอง 
       N แทน   จ านวนข้อมลู 
 



บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร ผู้วิจยัเสนอตามล าดบัหวัข้อ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 2. สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัย ได้เสนอการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูลตามล าดบัหัวข้อ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
เกี่ยวกับ สภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร 
 ตอนท่ี 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เก่ียวกบัสภาพ
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร โดยสรุปเป็นความเรียง 
 ตอนท่ี 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษา เก่ียวกบัปัญหา
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร โดยสรุปเป็นความเรียง 
 ตอนท่ี 1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ บริหารสถานศึกษา เก่ียวกับ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบั          
 



ชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร            
โดยสรุปเป็นความเรียง 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนัในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้วิจยั จงึได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้
 P  แทน คา่ร้อยละ 
 X  แทน     คา่เฉล่ียคะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 S.D. แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
เกี่ยวกับ สภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร 
  ตอนท่ี 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับ สภาพ      
การใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ของครูระดบัชัน้มธัยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด
พิจิตร โดยการหาร้อยละ 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับ 
สภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับ                 
ชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดพจิติร 
 ตอนท่ี 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับ สภาพการใช้                 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร  ในภาพรวม โดยการหาค่าเฉล่ีย            
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนท่ี 3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกบั สภาพการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดั 
 



ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัพิจิตร แยกเป็นรายข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนที่  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับ
ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครู
ระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด
พจิติร 
 ตอนท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับ ปัญหาการใช้    
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร  ในภาพรวม โดยการหาค่าเฉล่ีย และ       
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับ ปัญหาการใช้    
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบัชัน้มธัยมศึกษา ในโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา จงัหวดัพิจิตร แยกเป็นรายข้อ โดยการหาค่าเฉล่ียและ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาของครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร 
 ตอนท่ี 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแนวทางการแก้ไขปัญหาของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
เก่ียวกบั  การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร โดยสรุปเป็นความเรียง 
 ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่ได้รับการเรียนการ          
สอนวิทยาศาสตร์จากครูผู้สอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร 
 ตอนท่ี 6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จากครูผู้ สอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน            
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร โดยการหาร้อยละ 
 



 ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน เก่ียวกับ สภาพการได้รับ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดับชัน้มัธยม 
ศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร 
 ตอนท่ี 7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับ สภาพการได้รับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร  ในภาพรวม โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 ตอนท่ี 7.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับ สภาพการได้รับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัพิจิตร แยกเป็นรายข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ตอนที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน เก่ียวกับ ปัญหาที่ได้รับ       
ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดับชัน้
มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด
พจิติร 
 ตอนท่ี 8.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ ปัญหาท่ีได้รับของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ตอนท่ี 8.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ ปัญหาท่ีได้รับของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัพิจิตร แยกเป็นรายข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ตอนที่ 9 ข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียน เก่ียวกับ การใช้
ส่ืออิ เล็ กทรอ นิก ส์ ในการ เ รียนการสอนวิทยาศาสต ร์  ของค รูระดับ                 
ชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดพจิติร 



 ตอนท่ี 9.1 ข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเ รียน เ ก่ียวกับการใ ช้ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียน             
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร โดยสรุปเป็นความเรียง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
เกี่ยวกับ สภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร (จ านวน 16 คน) 
 ตอนท่ี 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เก่ียวกบัสภาพ
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร โดยสรุปเป็นความเรียง      
 1. ประเดน็การสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษาทกุโรงเรียนในเร่ืองของ สภาพการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอน ได้แก่ 
 1.1 ค าถาม : โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย และงบประมาณสนับสนุนใน
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง  
       ค าตอบ : ผู้บริหารสถานศกึษาทกุโรงเรียน ให้ค าตอบโดยสรุปว่า ไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่มีการก าหนดนโยบายในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเ รียนการสอนอย่ างชัดเจน ซึ่ งตรงกับนโยบายของ สพฐ.  และของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้ในส่วนของวิสยัทศัน์โรงเรียนท่ีเน้นในส่วนของการใช้เทคโนโลยี และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีอย่างชดัเจน และในส่วนของงบประมาณก็มี
การจดัสรรอยา่งเหมาะสม ยตุธิรรม และชดัเจน แตใ่นการน างบประมาณไปใช้นัน้ขึน้อยู่กบัว่าในแต่
ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องจดัเขียนโครงการเพ่ือขอใช้งบสนบัสนุนในส่วนเหล่านีไ้ว้
อยา่งชดัเจน 
 1.2 ค าถาม : ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการใช้       
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมในปัจจุบัน  
       ค าตอบ : ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ให้ค าตอบโดยสรุปว่า การใช้ส่ือ
อิ เล็กทรอนิกส์ในการจัดการ เ รียนการสอนของครูในโรง เ รียนมัธยมปัจจุบัน  ถือไ ด้ว่า                      
มีความส าคญั และมีประโยชน์อยา่งมาก และสอดคล้องกบันโยบายของ สพฐ. และ 



กระทรวงศึกษาธิการท่ีได้มีการจดัอบรมเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีการศึกษา ICT หรือการอบรม        
ในการผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านีไ้ปใช้ในการจดัการเรียน      
การสอนได้เป็นอยา่งดี 
 1.3 ค าถาม : ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นอย่างไรท่ีครูผู้สอนใช้      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ 
       ค าตอบ : ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ให้ค าตอบโดยสรุปว่า ส าหรับใน
การจัดการเรียนการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นัน้ ได้มีการน า       
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกันเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเห็นได้จาก          
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนส่งมาในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้
นอกเหนือจากแผนปฏิบตัิการทดลองแล้ว ยงัได้มีการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาสอดแทรกในส่วนของ
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน หรือเพิ่มเติมในส่วนการอภิปราย และสรุปได้อย่างชดัเจน และในส่วนของห้อง    
ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จดัท าโครงการ
เพ่ือขอปรับปรุงห้อง และจดัซือ้เพิ่มเติมในส่วนของอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ เพ่ือท าให้เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และทนัสมยัมากย่ิงขึน้  
 1.4 ค าถาม : ผู้บริหารสถานศึกษา ท่านมีความคิดว่าครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนท่านมีความรู้ และความพร้อมท่ีจะใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ หรือไม่ อย่างไร 
         ค าตอบ : ผู้บริหารสถานศกึษาทุกโรงเรียน ให้ค าตอบโดยสรุปว่า ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ สามารถพัฒนา และใช้ประโยชน์จากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนได้อยา่งดี และมีประสิทธิภาพอยา่งแนน่อน 
 1.5 ค าถาม : ผู้บริหารให้การสนับสนุน บุคลากรในการฝึกฝน พัฒนาใน
ด้านการผลิตส่ือ/ผลงาน/นวัตกรรมในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ อย่างไรบ้าง 
        ค าตอบ : ผู้ บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ให้ค าตอบโดยสรุปว่า                  
ให้การสนบัสนุนอย่างเต็มท่ี ถ้าเขตพืน้ท่ีการศึกษาฯ จดัอบรมในเร่ืองของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์         
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เอง หรือรับนโยบายมาจากสพฐ. และกระทรวงศกึษาธิการ
เพ่ือขยายผลทางโรงเรียนก็ให้การสนบัสนุนและจดัส่งครูให้ไปได้รับการอบรม อย่างเต็มศกัยภาพ
ถึงแม้จะเกิดปัญหาตามมาก็ตาม  



 ตอนท่ี 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษา เก่ียวกบัปัญหา
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร โดยสรุปเป็นความเรียง      
 2. ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ บ ริหารสถานศึกษาในเ ร่ืองของ  ปัญหาการใ ช้                 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอน ได้แก่ 
 2.1 ค าถาม : ผู้บริหารสถานศึกษา พบปัญหาด้านนโยบาย และงบประมาณ
สนับสนุนในการใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน อย่างไร 
         ค าตอบ : ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ให้ค าตอบโดยสรุปว่า ส าหรับ
นโยบายในทุกโรงเรียนไม่พบปัญหาเพราะทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้เป็นวิสยัทศัน์แล้ว แต่ในส่วน
ของงบประมาณนัน้อย่างท่ีกล่าวไว้ตัง้แต่ตอนต้นว่า ต้องมีการจัดสรร บนัส่วน ให้ครบถ้วน และ        
มีความยตุธิรรมท่ีสดุไมว่า่จะเป็นโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม 
 2.2 ค าถาม : ผู้บริหารสถานศึกษา พบปัญหาในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนของท่าน อย่างไรบ้าง  
        ค าตอบ : ผู้บริหารสถานศกึษาทกุโรงเรียน ให้ค าตอบโดยสรุปว่า ในส่วนของ
ปัญหานีท่ี้พบ คือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ห้องท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมี      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีทนัสมยั ครบถ้วน ยงัไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของครูและนกัเรียน 
 2.3 ค าถาม : ผู้บริหารสถานศึกษา พบปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรบ้าง 
        ค าตอบ : ผู้บริหารสถานศกึษาทกุโรงเรียน ให้ค าตอบโดยสรุปว่า ในส่วนของ
ปัญหานีค้งไม่พบในครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนทุกคนแต่
อาจจะพบในบ้างคน เพราะครูผู้สอนบ้างคนยงัมีความเข้าใจผิดว่าในการส่ืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี ้
แทนการสอนของครูเลย กลา่วคือ เม่ือถึงชัว่โงเรียนก็ให้นกัเรียนเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆเหล่านี ้
แล้วปล่อยให้นักเรียนได้เรียนรู้เองโดยครูผู้ สอนไม่อธิบายใดๆเพิ่มเติมเลยจนหมดชั่วโมง และ        
กบัครูผู้สอนบางคนท่ีไมย่อมรับในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านีร่้วมในการจดัการเรียนการสอน 
 2.4 ค าถาม : ผู้บริหารสถานศึกษา พบปัญหาใดของครูวิทยาศาสตร์
เก่ียวกับ ความรู้ ความพร้อมในการพัฒนา และการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการ
เรียน 
         ค าตอบ : ผู้บริหารสถานศกึษาทกุโรงเรียน ให้ค าตอบโดยสรุปว่า ในส่วนของ
ปัญหานีข้องตวัครูผู้สอนเองคงไมพ่บปัญหา เพราครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในทกุโรงเรียนมีความรู้ และ 



พร้อมท่ีจะได้รับการพัฒนาในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และในส่วนของระยะวัน และเวลาในการ
อบรม บางทีไม่เหมาะสม อาทิเช่น อบรมในวนัจนัทร์ – วนัศกุร์ท่ีเป็นวนัท่ีนกัเรียนต้องมาโรงเรียน 
และครูผู้สอนก็มีตารางสอนแตต้่องไปอบรมเพ่ือพฒันาอยู่บอ่ยครัง้ ถ้าครูผู้สอนรู้ล่วงหน้าในหลายๆ
วนัก็ยงัเตรียมการสอนแทนทนั แต่บางกรณีรู้ล่วงหน้าก่อน1 วนัแต่ต้องไปอบรม 5 วันก็เตรียมใน
ส่วนของการสอนแทนไม่ทนั และถ้าเป็นในส่วนโรงเรียนขนาดเล็กๆปริมาณครูไม่เพียงพอในการ
จดัการเรียนการสอนและยงัมีงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย และยงัต้องมีครูไปอบรมพฒันาตนเองอีก  
 2.5 ค าถาม : ผู้บริหารสถานศึกษา พบปัญหาในการสนับสนุน บุคลากรใน
การฝึกอบรม พัฒนาในด้านการผลิต/ผลงาน/นวัตกรรมในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หรือไม่ อย่างไร 
        ค าตอบ : ผู้บริหารสถานศกึษาทกุโรงเรียน ให้ค าตอบโดยสรุปว่า ในส่วนของ
ปัญหานีท้างโรงเรียนก็อยากท่ีจะแบ่งในส่วนของบประมาณออกมาเพ่ือสนับสนุนในด้านของ       
การเดินทางไปอบรม การท าผลงาน และนวตักรรมในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียน       
การสอนวิทยาศาสตร์ ให้มากขึน้กวา่นี ้แตเ่พราะด้วยงบประมาณจ ากดั 
 ตอนท่ี 1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ บริหารสถานศึกษา เก่ียวกับ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอน          
ชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร            
โดยสรุปเป็นความเรียง 
 3. ประเดน็การสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษาในเร่ืองของ แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอน ได้แก่ 
 3.1 ค าถาม : ผู้บริหารสถานศึกษา มีแนวทางแก้ไขปัญหา การใช้            
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน รวมถึงการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรบ้าง 
          ค าตอบ : ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ให้ค าตอบโดยสรุปว่า จดัให้
เพียงพอ เหมาะสม และตรงตามความตรงการครบถ้วน ทัง้ในด้านแหล่งเ รียนรู้ และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ 
 
 
 



 3.2 ค าถาม : ผู้บริหารสถานศึกษา มีแนวทางแก้ไขปัญหาในการสนับสนุน
การใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน อย่างไร
บ้าง 
         ค าตอบ : ผู้บริหารสถานศึกษาทกุโรงเรียน ให้ค าตอบโดยสรุปว่า ควรสร้าง
แรงจงูใจ ให้ครูเห็นความส าคญั ปรับเปล่ียนความคิด และเปิดใจยอมรับว่า ในปัจจบุนันี ้การศกึษา
ของไทยได้เข้าสู่การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี ้มา มีส่วนร่วม         
ในการจดัการเรียนการสอน กนัเพิ่มมากขึน้ 
 3.3 ค าถาม : ผู้บริหารสถานศึกษา มีแนวทางการแก้ไขปัญหาครู
วิทยาศาสตร์เก่ียวกับความรู้ ความพร้อมในการพัฒนา และการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์       
ในการจัดการเรียนการสอน อย่างไร   
          ค าตอบ : ผู้บริหารสถานศกึษาทกุโรงเรียน ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาโดย
สรุปว่า คงไม่ต้องมีแนวทางการแก้ปัญหาใดๆในส่วนนีใ้ห้กบัครูสอนวิทยาศาสตร์ท่ีส่วนใหญ่พร้อม
ท่ีจะได้รับการพฒันา และน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ถ้าใน
สว่นของงบประมาณในการสนบัสนนุพร้อม ครูผู้สอนเปิดใจยอมรับ อยา่งจริงจงั 
 3.4 ค าถาม : ผู้บริหารสถานศึกษา มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งเสริม 
การพัฒนาในด้านการผลิตส่ือ/ผลิตผลงาน/สร้างนวัตกรรมในการใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรบ้าง     
       ค าตอบ : ผู้บริหารสถานศกึษาทกุโรงเรียน ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาโดย
สรุปว่าควรสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม สนับสนุน และให้รางวัล เชิดชูเกียรติกับครูผู้ สอนท่ีสามารถ
ผลิตผลงาน/สร้างนวตักรรมในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์      
ทัง้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน   

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
เกี่ยวกับ สภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร  
   ผู้วิจยั เก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 120 คน โดยการหาคา่เฉล่ีย รายละเอียด      
ในตาราง 1  
 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ียร้อยละข้อมูลทั่วไปของครูผู้ตอบแบบสอบถาม          
            (n = 120) 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
               ชาย 
               หญิง 

 
38 
82 

 
31.67 
68.33 

รวม 120 100.00 

2. อาย ุ
               21 – 30 ปี 
               31 – 40 ปี 
               41 – 50 ปี 
               51 – 60 ปี 

 
48 
32 
29 
11 

 
40.00 
26.67 
24.17 
9.17 

รวม 120 100.00 

3. ระดบัการศกึษา 
               ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
               ระดบัปริญญาตรี 
               ระดบัปริญญาโท 
               ระดบัปริญญาเอก 

 
- 

66 
54 
- 

 
- 

55.00 
45.00 

- 
รวม 120 100.00 

 
 
 



ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูล จ านวน  ร้อยละ 
4. ทา่นมีต าแหนง่วิทยฐานะใดในปัจจบุนั 
               ครูผู้ชว่ย 
               ครูคศ.1 
               ครูคศ.2 
               ครูคศ.3 
               ครูอตัราจ้าง 

 
17 
21 
22 
36 
24 

 
14.17 
17.50 
18.33 
30.00 
20.00 

รวม 120 100.00 

5. ระดบัขัน้ท่ีสอน 
               ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
               ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
                    วิชาฟิสิกส์ 
                    วิชาเคมี 
                    วิชาชีววิทยา      
                    วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

 
31 
 

25 
27 
32 
5 

 
25.83 

 
20.83 
22.50 
26.6 
4.17 

รวม 120 100.00 

6. ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 
               ต ่ากวา่ 5 ปี 
               5 – 10 ปี 
               11 – 15 ปี 
               16 – 20 ปี 
               20 – 30 ปี 
               30 ปีขึน้ไป 

 
32 
20 
13 
25 
19 
11 

 
26.67 
16.67 
10.83 
20.83 
15.83 
9.17 

รวม 120 100.00 
 
 
 
 



ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูล จ านวน  ร้อยละ 

7. รูปแบบการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของท่านใช้แบบใด 
               ส่ือหลกั : เป็นส่ือหลกัแทนการสอนของครู 
               ส่ือเสริม : เป็นส่ือท่ีเสริมประสบการณ์ให้กบัผู้ เรียน    
                              นอกเหนือจากลกัษณะออนไลน์  และ 
                              ออฟไลน์ เชน่ เอกสาร หรือวีดทิศัน์  ฯลฯ 
               ส่ือเตมิ : เป็นส่ือท่ีเพิ่มเตมิจากการสอนบรรยายใน 
                            ห้องเรียน เป็นลกัษณะการน าเสนอแบบ 
                            ออนไลน์ และออฟไลน์  เชน่ CAI ,WBI ฯลฯ 

 
 
5 
90 
 
 

25 

 
 

4.17 
75.00 

 
 

20.83 

รวม 120 100.00 

8. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์     
    ของทา่น       
               บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (CAI)   
               การสอนบนเว็บ (WBI) 
               การเรียนจากวีดทิศัน์ตามอธัยาศยัแบบออนไลน์/ 
               ออฟไลน์ (YouTube ,CD ,DVD ,VDO)   
               การเรียนจากเกมส์ (Game) 
               บทเรียนออนไลน์ (Online learning ,E-learning ,LMS) 
               หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
               ส่ือน าเสนอ และส่ือมลัตมิิเดีย (Presentation , 
                Multimedia) 
               โทรทศัน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (Tele Education)  
               ไกลกงัวล 

 
 

12 
6 
 

27 
8 
7 
20 
 

35 
 
5 

 
 

10.00 
5.00 

 
22.50 
6.67 
5.83 

16.67 
 

29.16 
 

2.17 
รวม 120 100.00 

  
 



 จากตาราง 1 แสดงคา่เฉล่ียร้อยละข้อมลูทัว่ไปของครูผู้ตอบแบบสอบถาม                     
จ านวน 120 คน พบวา่              
 เม่ือจ าแนกตามเพศของครูผู้ตอบแบบสอบถาม แบง่เป็น เพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.67 และเพศหญิง จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 68.33  
 เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาของครูผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น ระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ 55.00 และระดบัปริญญาโท จ านวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 45.00  
 เม่ือจ าแนกตามต าแหนง่วิทยฐานะของครูผู้ตอบแบบสอบถาม แบง่เป็น ครูผู้ช่วย จ านวน 
17 คน คดิเป็นร้อยละ 14.17 ครูคศ.1 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ครูคศ.2 จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.33 ครูคศ. 3 จ านวน  36 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ครูอตัราจ้าง จ านวน 24 คน 
คดิเป็นร้อยละ 20.00  
 เ ม่ือจ าแนกตามระดับชัน้ ท่ีสอนของครูผู้ ตอบแบบสอบถาม แบ่ง เป็น ครูผู้ สอน
วิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.85 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสอนวิชาฟิสิกส์ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ครูผู้ สอน
วิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสอนวิชาเคมี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ22.50 
ครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสอนวิชาชีววิทยา จ านวน 32 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 26.60  
 เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์ของครูผู้ ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น     
(ต ่ากว่า 5 ปี) จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 (5-10 ปี) จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
(11-15 ปี) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.83 (16-20 ปี) จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 
(20-30ปี) จ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 15.83 (30 ปีขึน้ไป) จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 9.17  
   เม่ือจ าแนกตามรูปแบบการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์         
ของครูผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น ใช้เป็นส่ือหลกัแทนการสอนของครู จ านวน 5 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 4.17 ใช้เป็นส่ือเสริมประสบการณ์ให้กับผู้ เรียน จ านวน  90 คน คิดเป็น ร้อยละ 75.00        
ใช้เป็นส่ือเตมิเพิ่มจากการสอนบรรยายในห้องเรียน จ านวน 25 คน คดิเป็น  ร้อยละ 20.83  
 เม่ือจ าแนกตามส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์       
ของครูผู้ตอบแบบสอบถาม แบง่เป็น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 การสอนบนเว็บ (WBI) จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 5.00 การเรียนจากวีดทิศัน์ตาม 
 



อัธยาศัยแบบออนไลน์ /ออฟไลน์  (YouTube,CD,DVD,VDO)จ านวน 27คนคิดเป็น ร้อยละ                     
22.50 การเรียนจากเกมส์ (Game) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 บทเรียนออนไลน์ (Online 
learning ,e-Learning ,LMS) จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่ือน าเสนอ และส่ือมลัติมีเดีย (Presentation ,Multimedia) 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.16 โทรทศัน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (Tele Education) ไกลกงัวล 
จ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 4.17  
 
 ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับ 
สภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับ                 
ชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดพจิติร 
 
 ตอนท่ี 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับ สภาพการใช้                 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียน    
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร ในภาพรวม  
  ผู้วิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 120 คน โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรายละเอียดในตาราง 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 2 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ       
 ความคิดเห็นของสภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน
 วิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
 เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร (n = 120) ในภาพรวม 
 
 ระดบัเกณฑ์ความคิดเห็น ซึ่งเสนอแนะโดย บุญชม  ศรีสะอาด ,2554.หน้า 100 – 102    
แบง่ได้เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
  ระดบัคา่เฉล่ีย  4.51 - 5.00  มากท่ีสดุ  
  ระดบัคา่เฉล่ีย  3.51 - 4.50  มาก 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  2.51 - 3.50  ปานกลาง 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.51 - 2.50  น้อย 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.00 - 1.50  น้อยท่ีสดุ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพการใช้                 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของครูวิทยาศาสตร์ ภาพรวม 

X 3.30 
S.D. 0.65 

ระดับสภาพการใช้ ปานกลาง 
  
 จากตาราง 2 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ                 
ความคิดเห็นของสภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบั         
ชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร        
จ านวน 120 คน ในภาพรวม พบวา่ 
 สภาพการใ ช้ ส่ื ออิ เล็กทรอนิก ส์การเ รียนการสอนวิทยาศาสตร์  ของครูระดับ                   
ชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร              
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 3.30 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทา่กบั 0.65 



 ตอนท่ี 3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกบั สภาพการใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร แยกเป็นรายข้อ  
 ผู้วิจยั เก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง 120 คน โดยการหาคา่เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรายละเอียดในตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ              
            ความคิดเหน็ของสภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอน    
           วิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัด         
           ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร (n = 120)      
           แยกเป็นรายข้อ  
 
 ระดบัเกณฑ์ความคิดเห็น ซึ่งเสนอแนะโดย บุญชม  ศรีสะอาด,2554.หน้า 100 - 102                   
แบง่ได้เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
  ระดบัคา่เฉล่ีย  4.51 - 5.00  มากท่ีสดุ  
  ระดบัคา่เฉล่ีย  3.51 - 4.50  มาก 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  2.51 - 3.50  ปานกลาง 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.51 - 2.50  น้อย 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.00 - 1.50  น้อยท่ีสดุ 
 

รายการ 

n = 120 
ระดับ 

ความคิดเหน็ X              S.D. 

1.สภาพของรูปแบบการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์            
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของท่าน               
มีระดบัสภาพในการใช้ เป็นอยา่งไร 

 
 

3.12            1.33             

 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 



ตาราง 3 (ต่อ) 
 

รายการ 

n = 120 
ระดับ 

ความคิดเหน็ X              S.D. 

2. สภาพของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในจดัการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ของทา่น มีระดบัสภาพ              
ในการใช้ เป็นอยา่งไร 

 
 

3.06            1.13 

 
 

ปานกลาง 
3. ผู้บริหารให้ความส าคญั และมีเจตคติท่ีดี              
ตอ่การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจดั                  
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 
 

3.52            1.38 

 
 

มาก 
4. ผู้บริหารมีนโยบายสนบัสนนุ และมีการ                        
วางแผนการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจดั              
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อยา่งชดัเจน 

 
 

3.42            1.39 

 
 

ปานกลาง 
5. ครูผู้สอนมีทกัษะในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์        
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 
3.40            1.23 

 
ปานกลาง 

6. ครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        
มีการแลกเปล่ียนความรู้ และทกัษะของการใช้        
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจดัการเรียนการสอน            
อยา่งสม ่าเสมอ 

 
 
 

3.51            1.22 

 
 
 

มาก 
7. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้รับการพฒันา               
และการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ                     
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน                       
โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

3.75            1.17 

 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 



ตาราง 3 (ต่อ) 
 

รายการ 

n = 120 
ระดับ 

ความคิดเหน็ X              S.D. 

8. มีอปุกรณ์ท่ีรองรับการใช้งานกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์            
อยา่งเพียงพอส าหรับครูผู้สอน  เชน่                  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์,โทรทศัน์ ,จานรับสญัญาณ
ดาวเทียม และเคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 

 
 
 
 

3.30            1.33             

 
 
 
 

ปานกลาง 
9. มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการจดัการเรียน        
การสอนอวิทยาศาสตร์ยา่งเพียงพอส าหรับครูผู้สอน 

 
3.35            1.41 

 
ปานกลาง 

10. มีระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเข้าถึง   
ได้ตลอดเวลา  และระบบเครือขา่ยภายใน
สถานศกึษาท่ีสามารถใช้ได้อยา่งเสถียร เชน่  
Internet , WiFi , LAN , ระบบสญัญาณ 3G , 4G , 
EDGE ฯลฯ 

 
 
 
 

3.41            1.44 

 
 
 
 

ปานกลาง 
11. มีการจดัห้องเรียน และบรรยากาศให้เป็น      
แหลง่เรียนรู้ท่ีมีส่ือหลากหลายในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เชน่ ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์,     
ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์,ห้องเรียนไร้พรมแดน ,
ห้องปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์(Lab)ท่ีรองรับการเรียน
การสอนแบบโทรทศัน์ทางไกล ฯลฯ 

 
 
 
 
 

3.35            1.41 

 
 
 
 
 

ปานกลาง 
12. มีหลกัสตูร และแผนการจดัการเรียนรู้                 
ท่ีมีการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเคร่ืองมือ           
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 
 

2.98            1.19 

 
 

ปานกลาง 
 
  
 
 



ตาราง 3 (ต่อ) 
 

รายการ 

n = 120 
ระดับ 

ความคิดเหน็ X              S.D. 

13. มีรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย 

 
3.17            1.20 

 
ปานกลาง 

14. ครูผู้สอนสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็น
เคร่ืองมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน 

 
3.12            1.33 

 
ปานกลาง 

15. ครูผู้สอนค านงึถึงหลกักฎหมาย คณุธรรม 
จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการใช้       
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนแก่นกัเรียน 

 
 

3.15            1.31             

 
 

ปานกลาง 
เฉล่ีย 3.30            0.65 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 3 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับ          
ความคิดเห็นของสภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบัชัน้
มัธยมศึกษา ในโรงเ รียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร             
จ านวน 120 คน แยกเป็นรายข้อ พบว่า สภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดบัมาก จ านวน 3 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อยตามล าดับ 
ดงัตอ่ไปนี ้1) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้รับการพฒันา และการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( X = 3.73 , S.D. = 1.17) ,2) ผู้บริหาร
ให้ความส าคัญ และมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ (X = 3.52 , S.D. = 1.38)  และ3) ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มี
การแลกเปล่ียนความรู้ และทักษะของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดการเรียนการสอนอย่าง
สม ่าเสมอ (X = 3.51 , S.D. = 1.22) 
 ส าหรับสภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอน      
ชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร                



อยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 12 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้1) ผู้บริหาร      
มีนโยบายสนับสนุน และมีการวางแผนการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ อย่างชดัเจน ( X = 3.42 , S.D. = 1.39) , 2) มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถ
เข้าถึงได้ตลอดเวลา  และระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษาท่ีสามารถใช้ได้อย่างเสถียร เช่น  
Internet , WiFi , LAN , ระบบสญัญาณ 3G , 4G , EDGE ฯลฯ (X = 3.41 , S.D. = 1.44) ,          
3) ครูผู้ สอนมีทักษะในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์                
(X = 3.40 , S.D. = 1.23) , 4) มีจ านวน 2 ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียเท่ากนั ได้แก่ มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์                              
ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนอวิทยาศาสตร์ย่างเพียงพอส าหรับครูผู้สอน และมีการจดัห้องเรียน 
และบรรยากาศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีส่ือหลากหลายในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ,ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ,ห้องเรียนไร้พรมแดน ,ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์(Lab)ท่ีรองรับการเรียนการสอนแบบโทรทศัน์ทางไกล ฯลฯ ( X = 3.35 , S.D. = 1.41) 
5) มีอปุกรณ์ท่ีรองรับการใช้งานกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อย่าง
เพียงพอส าหรับครูผู้ สอน  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ,โทรทัศน์ ,จานรับสญัญาณดาวเทียม และ
เคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ ( X = 3.30 , S.D. = 1.33) , 6) มีรูปแบบการจดักิจกรรม             
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย ( X = 3.17 , S.D. = 1.20)   
7) ครูผู้ สอนค านึงถึงหลกักฎหมาย คณุธรรม จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการใช้        
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนแก่นกัเรียน ( X = 3.15 , S.D. = 1.31) , 8) มีจ านวน 2 ข้อ   
ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ได้แก่ สภาพของรูปแบบการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในกา รเรียนการสอน
วิทยาศาสต ร์ของท่ าน  มี ระดับสภาพในการใ ช้  เ ป็นอย่ า ง ไ ร  และค รูผู้ สอนสามารถ                            
ใ ช้ ส่ื อ อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ นก า ร จั ด กิ จ ก ร ร มก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย น                                 
(X = 3.12 , S.D. = 1.33) , 9) สภาพของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของท่าน มีระดบัสภาพในการใช้ เป็นอย่างไร ( X = 3.06 , S.D. = 1.33) , และ           
10) มีหลกัสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ      
จดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (X = 2.98 , S.D. = 1.19)  
 
 
 
 



 ตอนที่  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับ
ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครู
ระดับชั ้นมัธยมศึกษา ในโรงเ รียนสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร 
 ตอนท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกบั ปัญหา การใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร ในภาพรวม  
 ผู้วิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 120 คน โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรายละเอียดในตาราง 4 
 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ          
 ความคิดเห็นของปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียน        
 การสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชั ้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียน
 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร          
 (n = 120) ในภาพรวม 
 
 ระดบัเกณฑ์ความคิดเห็น ซึ่งเสนอแนะโดย บุญชม  ศรีสะอาด ,2554.หน้า100 - 102                   
แบง่ได้เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
  ระดบัคา่เฉล่ีย  4.51 - 5.00  มากท่ีสดุ  
  ระดบัคา่เฉล่ีย  3.51 - 4.50  มาก 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  2.51 - 3.50  ปานกลาง 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.51 - 2.50  น้อย 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.00 - 1.50  น้อยท่ีสดุ 
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาการใช้                 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของครูวิทยาศาสตร์ ภาพรวม 

X 2.92 
S.D. 0.75 

ระดับปัญหาการใช้ ปานกลาง 



 จากตาราง 4 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ           
ความคิดเห็นของปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับ        
ชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร           
จ านวน 120 คน ในภาพรวม พบวา่ 
 ปัญหาการใช้ ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์การเ รียนการสอนวิทยาศาสตร์  ของครูระดั บ                   
ชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร               
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 2.92 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทา่กบั 0.75 
 ตอนท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกบั ปัญหา การใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบัชัน้มธัยมศึกษา ในโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา จงัหวดัพิจิตร แยกเป็นรายข้อ โดยการหาค่าเฉล่ียและ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน แยกเป็นรายข้อ 
  ผู้วิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 120 คน โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรายละเอียดในตาราง 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตาราง 5 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ 
            ความคิดเหน็ของปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียน        
            การสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียน 
            สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร              
            (n = 120) แยกเป็นรายข้อ 
 
 ระดับเกณฑ์ความคิดเห็น ซึ่ง เสนอแนะโดย บุญชม  ศรีสะอาด ,2554.หน้า100-102                   
แบง่ได้เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
  ระดบัคา่เฉล่ีย  4.51 - 5.00  มากท่ีสดุ  
  ระดบัคา่เฉล่ีย  3.51 - 4.50  มาก 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  2.51 - 3.50  ปานกลาง 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.51 - 2.50  น้อย 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.00 - 1.50  น้อยท่ีสดุ 
 

รายการ 

n = 120 
ระดับ 

ความคิดเหน็ X              S.D. 

1. ผู้บริหารไมเ่ห็นความส าคญั และไมมี่เจตคติท่ีดี
ตอ่การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

 
 

2.46            1.26             

 
 

น้อย 
2. ผู้บริหารมีนโยบาย และการวางแผนการใช้         
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ไมช่ดัเจน 

 
 

2.85            1.38             

 
 

ปานกลาง 
3. ครูผู้สอนขาดทกัษะในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน
การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  

 
2.72            1.37 

 
ปานกลาง 

4. ครูผู้สอนไมไ่ด้รับการพฒันา และฝึกอบรม             
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 
 

2.65            1.25 

 
 

ปานกลาง 



ตาราง 5 (ต่อ) 
 

รายการ 

n = 120 
ระดับ 

ความคิดเหน็ X              S.D. 

5. จ านวนอปุกรณ์ท่ีสามารถใช้งาน กบั                    
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียน การสอน
วิทยาศาสตร์มีเพียงพอส าหรับครูผู้สอน  เชน่     
เคร่ืองคอมพิวเตอร์,โทรทศัน์,จานรับสญัญาณ
ดาวเทียม และเคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 

 
 
 
 

3.04            1.29             

 
 
 
 

ปานกลาง 
6. จ านวนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการจดัการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์มีเพียงพอส าหรับครูผู้สอน 

 
3.25            1.32 

 
ปานกลาง 

7. การเช่ือมตอ่เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และ            
ระบบเครือข่ายทัง้ภายใน และภายนอก               
พืน้ท่ีสถานศกึษา เชน่ WiFi , LAN ,ระบบสญัญาณ 
3G , 4G , EDGE ฯลฯ ไมเ่สถียร เข้าถึงได้ยาก         
ไมส่ะดวก และใช้งานได้ไม่ดีในการเช่ือมตอ่             
กบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นออนไลน์ 

 
 
 
 
 

3.22            1.22 

 
 
 
 
 

ปานกลาง 
8. ห้องเรียน และบรรยากาศเอือ้ตอ่การเป็น          
แหลง่เรียนรู้ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย            
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 
 

3.32            1.22 

 
 

ปานกลาง 
9. มีหลกัสตูร และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมี            
การน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเคร่ืองมือ              
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
อยา่งชดัเจน 

 
 
 

2.82            1.33 

 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 



ตาราง 5 (ต่อ) 
 

รายการ 

n = 120 
ระดับ 

ความคิดเหน็ X              S.D. 

10.ครูผู้สอนสามารถใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้จดัการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์เป็นส่ือหลกั และส่ือเสริมได้               
ตรงตามหลกัสตูร 

 
 
 

2.97            1.24 

 
 
 

ปานกลาง 
11. ครูผู้สอนสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็น
เคร่ืองมือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ได้เป็นอยา่งดี 

 
 

2.97            1.24             

 
 

ปานกลาง 
12. ครูผู้สอนค านงึถึงหลกักฎหมาย คณุธรรม 
จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการใช้       
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนแก่นกัเรียน 
ในทางท่ีถกูท่ีควร 

 
 
 

2.74            1.23 

 
 
 

ปานกลาง 
เฉล่ีย 2.92            0.75 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 5 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ
คิดเห็นของปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบัชัน้
มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร จ านวน 120 
คน  แยกเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของ
ครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร  
อยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 11 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงัต่อไปนี ้1) ห้องเรียน 
และบรรยากาศเอือ้ตอ่การเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายในการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ (X = 3.32 , S.D. = 1.22) , 2) จ านวนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการจดัการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์มีเพียงพอส าหรับครูผู้สอน (X = 3.25 , S.D. = 1.32) , 3) การเช่ือมต่อ
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และระบบเครือขา่ยทัง้ภายใน และภายนอกพืน้ท่ีสถานศกึษา เชน่ WiFi ,  



LAN ,ระบบสญัญาณ 3G , 4G , EDGE ฯลฯ ไม่เสถียร เข้าถึงได้ยาก ไม่สะดวก และใช้งานได้ไม่ดี                   
ในการเช่ือมตอ่กบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นออนไลน์ ( X = 3.22 , S.D. = 1.22) , 4) จ านวนอปุกรณ์
ท่ีสามารถใช้งานกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีเพียงพอส าหรับ
ครูผู้สอน  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ,โทรทศัน์ , จานรับสญัญาณดาวเทียม  และเคร่ืองรับสญัญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ (X = 3.04 , S.D. = 1.29) , 5) มีจ านวน 2 ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียเท่ากนั ได้แก่ ครูผู้สอน
สามารถใช้แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้จดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็น
ส่ือหลกั และส่ือเสริมได้ตรงตามหลกัสูตร และครูผู้สอนสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือ    
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี ( X = 2.97 , S.D. = 1.24) ,           
6) ผู้ บริหารมีนโยบาย และการวางแผนการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ ไม่ชดัเจน ( X = 3.25 , S.D. = 1.32)  , 7) มีหลกัสตูร และแผนการจดัการเรียนรู้         
ท่ีมีการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
อย่างชดัเจน (X = 2.82 , S.D. = 1.33) , 8) ครูผู้สอนค านึงถึงหลกักฎหมาย คณุธรรม จริยธรรม 
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนแก่นกัเรียน ในทางท่ี
ถูกท่ีควร (X = 2.74 , S.D. = 1.23) , 9) ครูผู้สอนขาดทักษะในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์                      
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ( X = 2.72 , S.D. = 1.37) , 10) ครูผู้สอนไม่ได้รับ           
การพฒันา และฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จดักิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ (X = 2.65 , S.D. = 1.25)      
  ส าหรับปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอน      
ชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร              
อยู่ในระดบัน้อย จ านวน 1 ข้อ ดงัต่อไปนี ้1) ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญ และไม่มีเจตคติท่ีดี         
ตอ่การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (X = 2.46 , S.D. = 1.26) 
  
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาของครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร (จ านวน 120 คน) 
  



 ตอนท่ี 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแนวทางการแก้ไขปัญหาของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
เก่ียวกบั  การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร โดยสรุปเป็นความเรียง 
 1. ค าถาม : แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึ กษามัธยมศึกษา  จั งห วัดพิจิตร  ใน ส่วนของ อุปกรณ์ที่ ใ ช้ ในการเ ข้าถึ ง                       
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ จานรับส่งสัญญาณ และซอฟแวร์
โปรแกรม ฯลฯ ได้แก่ 
  1.1 ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการเรียน          
การสอนวิทยาศาสตร์ท่ีทนัสมยั และเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้อยา่งรวดเร็ว 
  1.2 ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีอัตราส่วน                
ท่ีเหมาะสมตอ่การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
  1.3 ควรจดัหาสถานท่ีในการเก็บอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นหมวดหมู่ 
   1.4 ควรจัดให้มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์              
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลาตามความต้องการ 
  1.5 ควรจดังบประมาณในการจดัซือ้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์       
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอตอ่ตามความต้องการของครูและนกัเรียน   
  2. ค าถาม : แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร ในส่วนของระบบเครือข่ายในการเข้าถึง                 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ภายในโรงเรียน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ WiFi ระบบ LAN และ
ระบบสัญญาณ 3G , 4G , EDGE  ได้แก่  
 2.1 ควรเพิ่มแลกระจายระบบเครือข่ายในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ภายใน
โรงเรียน โดยขอความร่วมมือ การสนบัสนุนจากผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ และงบประมาณของ
โรงเรียนในการเพิ่มและกระจายระบบเครือขา่ยภายในโรงเรียน 

  2.2 ควรจดัหาบุคลากร ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศโดยตรง ให้กบัทุกโรงเรียน 
เพ่ือท าหน้าท่ี แนะน า และให้ความรู้ความเข้าใจระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน รวมทัง้ดแูล และ
บ ารุงรักษา  
  



 3. ค าถาม : แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร ในส่วนของแหล่งเรียนรู้ท่ีมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์              
ที่หลากหลาย เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียน              
ไร้พรมแดน ห้อง Lab วิทยาศาสตร์ที่รองรับการเรียนการสอนแบบโทรทัศน์ทางไกล  
ได้แก่  
  3.1 ควรจดัห้องแหล่งเรียนรู้ให้เป็นสดัส่วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างชดัเจน 
และเพียงพอตอ่ความต้องการของครูและนกัเรียน  
  3.2 ควรจดังบประมาณในการปรับปรุงห้องแหลง่เรียนรู้เหล่านีใ้ห้มีสภาพในการใช้
เป็นแหลง่การเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม 
  3.3 ควรจดัหาบุคลากร ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศโดยตรง ในการดแูลห้อง
แหลง่เรียนรู้เหลา่นี ้  
 4. ค าถาม : แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร ในส่วนของบทบาทในการให้ความส าคัญ สนับสนุน 
และเห็นประโยชน์ในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน ในส่วนของผู้บริหาร และครูผู้สอน  ได้แก่  
  4.1 ควรจดัการอบรมครูผู้สอน และสนบัสนนุให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพิ่มมากขึน้ 
 4.2 ควรมีงบสนบัสนนุในการเดินทางให้กบัครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในการไปอบรม
เพ่ือให้ตนเองมีความรู้ในเร่ืองของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มากวา่กิโลเมตรละ 4 บาท  
 4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคญั และเห็นประโยชน์ของการอบรม
เก่ียวกบัการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ 
และสามารถน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆมาให้ประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนได้เพิ่มมากขึน้ 
 
 
 
 



 ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่ได้รับการเรียน        
การสอนวิทยาศาสตร์จากครูผู้สอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร 
 ผู้วิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 1,200 คน โดยการหาคา่เฉล่ีย รายละเอียด      
ในตาราง 6  
 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉล่ียร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม     
            (n = 1,200) 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
               ชาย 
               หญิง 

 
525 
675 

 
43.75 
56.25 

รวม 1,200 100.00 

2. เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ 
               ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
               ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
310 
890 

 
25.83 
74.17 

รวม 1,200 100.00 

3. อาย ุ
               ต ่ากวา่ 12 ปี 
               12 – 15 ปี 
               16 – 18 ปี 
               18 ปีขึน้ไป 

 
- 

450 
750 

- 

 
- 

37.50 
62.50 

- 
รวม 1,200 100.00 

 
 
 
 
 
 



ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

4. จ านวนเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการ
เข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ่สปัดาห์ 
               น้อยกวา่ 3 ชัว่โมง/สปัดาห์   
                 3-5 ชัว่โมง/สปัดาห์  
                มากกวา่ 5 ชัว่โมง/สปัดาห์    
                ไมไ่ด้ใช้เลย 

 
 

575 
500 
125 

- 

 
 

47.92 
41.66 
10.42 

- 
รวม 1,200 100.00 

5. สถานท่ีสว่นใหญ่ในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการ
เข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
                บ้าน     
                โรงเรียน 
                ร้านเกมส์/ร้านอินเทอร์เน็ต   
                บ้านเพ่ือน 

 
 

725 
435 
40 
- 

 
 

60.42 
36.25 
3.33 

- 
รวม 1,200 100.00 

6. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีนกัเรียนได้รับในการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จากครูผู้สอน      
          บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (CAI)  
          การสอนบนเว็บ (WBI) 
          การเรียนจากวีดทิศัน์ตามอธัยาศยัแบบออนไลน์/ออฟไลน์       
          การเรียนจากเกมส์ (Game) 
          บทเรียนออนไลน์ (Online learning ,E-learning ,LMS) 
          หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
          ส่ือน าเสนอ และส่ือมลัตมิิเดีย  
          โทรทศัน์ทางไกลผา่นดาวเทียมไกลกงัวล 

 
 

120 
60 

270 
80 
70 

200 
350 
50 

 
 

10.00 
5.00 

22.50 
6.67 
5.83 

16.67 
29.16 
4.17 

รวม 1,200 100.00 
 



 จากตาราง 6 แสดงค่าเฉล่ียร้อยละข้อมูลทั่วไปของนักเรียนผู้ ตอบแบบสอบถาม                
มีจ านวน 1,200 คน พบวา่  
 เม่ือจ าแนกตามเพศของนกัเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม แบง่เป็น เพศชาย จ านวน 525 คน 
คดิเป็นร้อยละ 43.75 และเพศหญิง จ านวน 675 คน คดิเป็นร้อยละ 56.25  
 เม่ือจ าแนกตามระดบัชัน้ท่ีนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามศึกษาก าลังอยู่ แบ่งเป็น ระดบั        
ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  310 คน คิดเป็นร้อยละ 25.83 และระดบัชัน้มัธยมศึกษา           
ตอนปลาย จ านวน 890 คน คดิเป็นร้อยละ 74.17  
 เม่ือจ าแนกตามจ านวนเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตของนักเรียน               
ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่อสัปดาห์ ของนักเรียนผู้ ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น น้อยกว่า          
3 ชัว่โมง/สปัดาห์ จ านวน 575 คน คิดเป็นร้อยละ47.92 3 – 5 ชัว่โมง/สปัดาห์ จ านวน 500 คน       
คดิเป็นร้อยละ 41.66  มากกวา่ 5 ชัว่โมง/สปัดาห์ จ านวน 125 คน คดิเป็นร้อยละ 10.42  
 เม่ือจ าแนกตามสถานท่ีส่วนใหญ่ในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนผู้ ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น บ้าน จ านวน 725 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 60.42 โรงเรียน จ านวน 435 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 ร้านเกมส์/ร้านอินเทอร์เน็ต        
จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 3.33  
 เม่ือจ าแนกตามส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีนกัเรียนผู้ตอบแบบสอบถามได้รับในการจดัการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์จากครูผู้สอน  แบง่เป็น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จ านวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.00 การสอนบนเว็บ (WBI) จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 การเรียน         
จากวีดิทศัน์ตามอธัยาศยัแบบออนไลน์/ออฟไลน์ (YouTube ,CD ,DVD ,VDO) จ านวน 270 คน         
คิดเป็นร้อยละ 22.50 การเรียนจากเกมส์ (Game) จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 บทเรียน
ออนไลน์ (Online learning ,E-learning ,LMS) จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83 หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่ือน าเสนอ และส่ือมลัติมิเดีย 
(Presentation ,Multimedia) จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 29.16 โทรทัศน์ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Tele Education) ไกลกงัวล จ านวน 50 คน คดิเป็นร้อยละ 4.17 
 
 
 
 



 ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน เก่ียวกับ สภาพการได้รับ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดับชั ้น
มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา       
จังหวัดพจิติร 
 ตอนท่ี 7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับ สภาพการได้รับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร ในภาพรวม  
 ผู้ วิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรายละเอียดในตาราง 7  
 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ             
 ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ส ภ า พ ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น       
 วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากครูระดับชัน้มัธยมศึกษา        
 ในโรง เ รียนสังกัดส า นักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา         
 จังหวัดพจิติร (n = 12,00) ในภาพรวม 
 
 ระดบัเกณฑ์ความคิดเห็น ซึ่งเสนอแนะโดย บุญชม  ศรีสะอาด ,2554.หน้า 100 - 102                   
แบง่ได้เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
  ระดบัคา่เฉล่ีย  4.51 - 5.00  มากท่ีสดุ  
  ระดบัคา่เฉล่ีย  3.51 - 4.50  มาก 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  2.51 - 3.50  ปานกลาง 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.51 - 2.50  น้อย 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.00 - 1.50  น้อยท่ีสดุ 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพการได้รับการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้                  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวม 

X 3.26 
S.D. 0.73 

ระดับสภาพการใช้ ปานกลาง 



 จากตาราง 7 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ            
ความคิดเห็นของสภาพการได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์                
จากครูระดบัชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด
พิจิตร พบว่า สภาพการได้รับการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 3.26 และค่า
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั 0.73 
 ตอนท่ี 7.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู สภาพการได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดย
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดบัชัน้มธัยมศึกษา ในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร แยกเป็นรายข้อ  
 ผู้ วิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน โดยการหาค่าเฉล่ีย และ               
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานรายละเอียดในตาราง 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 8 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ      
 ความคิดเหน็ของสภาพการได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร (n = 1,200) 
 แยกรายข้อ 
 
 ระดบัเกณฑ์ความคิดเห็น ซึ่งเสนอแนะโดย บุญชม ศรีสะอาด,2554.หน้า100 - 102                   
แบง่ได้เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
  ระดบัคา่เฉล่ีย  4.51 - 5.00  มากท่ีสดุ  
  ระดบัคา่เฉล่ีย  3.51 - 4.50  มาก 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  2.51 - 3.50  ปานกลาง 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.51 - 2.50  น้อย 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.00 - 1.50  น้อยท่ีสดุ 
 

รายการ 

n = 1,200 
ระดับ 

ความคิดเหน็ X              S.D. 

1. ระดบัการได้รับการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนจากครูผู้สอน                 
โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีระดบั                          
การได้รับการจดัการเรียนการสอน เป็นอยา่งไร 

 
 
 

3.23            1.20             

 
 
 

ปานกลาง 
2. มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา  และระบบเครือขา่ยภายในสถานศกึษา
ท่ีสามารถใช้ได้อย่างเสถียร เชน่  Internet , WiFi , 
LAN ,3G , 4G , EDGE   

 
 
 

3.25            1.19 

 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 



ตาราง 8 (ต่อ) 
 

รายการ 

n = 1,200 
ระดับ 

ความคิดเหน็ X              S.D. 

3. มีห้องเรียน และแหลง่เรียนรู้ท่ีมีการใช้                
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลายในการเรียน             
การสอนวิทยาศาสตร์ เชน่ ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์,ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์,ห้องเรียน            
ไร้พรมแดน,ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ (Lab)            
ท่ีรองรับการเรียนการสอนแบบโทรทศัน์ทางไกลผา่น
ดาวเทียม 

 
 
 
 
 
 

3.48            1.20             

 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีครูผู้สอนน ามาใช้ในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์เป็นส่ือ    การเรียนท่ีกระตุ้น 
และเร้าความสนใจของนกัเรียน เพ่ือท าให้นกัเรียน
เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึน้ 

 
 
 

3.41            1.25 

 
 
 

ปานกลาง 
5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ชว่ยเสริมทกัษะในการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองของนกัเรียน และ      
จดจ าเนือ้หาสาระ ได้เป็นอย่างดี 

 
 

3.26            1.27 

 
 

ปานกลาง 
6. การออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ภาพนิ่ง/
เคล่ือนไหว/สีของตวัอกัษร) สวยงาม เหมาะสม        
และกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน 

 
 

3.27            1.21 

 
 

ปานกลาง 
7. นกัเรียนใช้ส่ือดจิิตอลอ่ืนๆ เพิ่มเตมิในการเรียน
วิทยาศาสตร์ และค้นคว้าเพิ่มเตมิ นอกจากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

3.36            1.20 

 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 



ตาราง 8 (ต่อ) 
 

รายการ 

n = 1,200 
ระดับ 

ความคิดเหน็ X              S.D. 

8. ครูผู้สอนมีการสอดแทรกเก่ียวกบั กฎหมาย 
คณุธรรม จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      
ในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน     
แก่นกัเรียน อยา่งสม ่าเสมอ 

 
 
 

3.24            1.21 

 
 
 

ปานกลาง 
9. ครูผู้สอนสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์                    
ในการถ่ายทอดเนือ้หาในวิชาวิทยาศาสตร์           
ให้กบันกัเรียนได้เป็นอยา่งดี 

 
 

3.11           1.24               

 
 

ปานกลาง 
10. ครูผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหา และ                
ตอบข้อซกัถามท่ีนกัเรียนสงสยัในการ                      
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 
 

3.14            1.21 

 
 

ปานกลาง 
11. นกัเรียนสนใจ และให้ความร่วมมือกบัครูผู้สอน
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอยา่งดี 

 
 

3.12            1.27 

 
 

ปานกลาง 
เฉล่ีย 3.26            0.73 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 8 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ         
ความคิดเห็นของสภาพการได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จาก           
ครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 
จ านวน 1,200 คน  แยกเป็นรายข้อ พบว่า สภาพการได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์จากครูระดับชัน้มัธยมศึกษา  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา จงัหวดัพิจิตร อยู่ในระดบัปานกลางทัง้หมด จ านวน 11 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย
ตามล าดบั ดงัต่อไปนี ้1) มีห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลายใน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เชน่ ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ ,ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์,ห้องเรียนไร้ 



พรมแดน ,ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ (Lab)ท่ีรองรับการเรียนการสอนแบบโทรทศัน์ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (X = 3.48 , S.D. = 1.20) , 2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีครูผู้สอนน ามาใช้ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นส่ือการเรียนท่ีกระตุ้น และเร้าความสนใจของนักเรียน เพ่ือท าให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนมากยิ่งขึน้ (X = 3.14 , S.D. = 1.25) , 3) นกัเรียนใช้ส่ือดิจิตอลอ่ืนๆ เพิ่มเติมในการเรียน
วิทยาศาสตร์ และค้นคว้าเพิ่มเติม นอกจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( X = 3.36 , S.D. = 1.20) ,            
4) การออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ภาพนิ่ง/เคล่ือนไหว/สีของตวัอกัษร) สวยงาม เหมาะสม และ
กระตุ้นความสนใจของนกัเรียน (X = 3.27 , S.D. = 1.21) , 5) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยเสริมทกัษะ
ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองของนักเรียน และจดจ าเนือ้หาสาระ ได้เป็นอย่างดี           
(X = 3.26 , S.D. = 1.27) , 6) มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา และ
ระบบเครือข่ายภายในสถานศกึษาท่ีสามารถใช้ได้อย่างเสถียร เช่น  Internet , WiFi , LAN ,3G , 
4G , EDGE (X = 3.25 , S.D. = 1.19) , 7) ครูผู้สอนมีการสอดแทรกเก่ียวกบั กฎหมาย คณุธรรม 
จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนแก่นกัเรียน 
อย่างสม ่าเสมอ ( X = 3.24 , S.D. = 1.21) , 8) ระดบัการได้รับการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนจากครูผู้สอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีระดบัการได้รับการจดัการเรียน
การสอน เป็นอย่างไร  (X = 3.23 , S.D. = 1.20) , 9) ครูผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหา และตอบข้อ
ซักถามท่ีนักเรียนสงสัยในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนวิทยาศาสตร์  ( X = 3.14 ,              
S.D. = 1.21) , 10) นกัเรียนสนใจ และให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนในการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นอย่างดี ( X = 3.12 , S.D. = 1.27) และ11) ครูผู้สอน
สามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเนือ้หาในวิชาวิทยาศาสตร์ให้กบันกัเรียนได้เป็นอย่างดี 
(X = 3.11 , S.D. = 1.24)      
  
 ตอนที่  8 การวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน เก่ียวกับ ปัญหาที่ ได้รับ       
ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดับชัน้
มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด
พจิติร  
 ตอนท่ี 8.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับ ปัญหาท่ีได้รับของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต 
 



พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในภาพรวม  
 ผู้วิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 1,200 คน โดยการหาคา่เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรายละเอียดในตาราง 9  
 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ 
 ความคิดเห็นของปัญหาที่ ได้รับของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์        
 โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร (n = 12,00)       
 ในภาพรวม 
 
 ระดบัเกณฑ์ความคิดเห็น ซึ่งเสนอแนะโดย บุญชม  ศรีสะอาด ,2554.หน้า 100 - 102                   
แบง่ได้เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
  ระดบัคา่เฉล่ีย  4.51 - 5.00  มากท่ีสดุ  
  ระดบัคา่เฉล่ีย  3.51 - 4.50  มาก 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  2.51 - 3.50  ปานกลาง 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.51 - 2.50  น้อย 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.00 - 1.50  น้อยท่ีสดุ 
   
ผลการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับของการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวม 

X 3.21 
S.D. 0.80 

ระดับปัญหาการใช้ ปานกลาง 
 
 จากตาราง 9 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ            
ความคิดเห็นของปัญหาท่ีได้รับของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์            



จากครูระดับชัน้มัธยมศึกษา  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา          
จงัหวดัพิจิตร พบวา่  
 ปัญหาท่ีได้รับของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ส่ืออิเล็กท รอนิกส์ จาก              
ครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 
ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 3.21 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทา่กบั 0.80 
 ตอนท่ี 8.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ ปัญหาท่ีได้รับของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร แยกเป็นรายข้อ 
 ผู้วิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 1,200 คน โดยการหาคา่เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรายละเอียดในตาราง 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 10 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ 
 ความคิดเห็นของ ปัญหาที่ได้รับของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียน
 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร             
 (n = 1,200 ) แยกเป็นรายข้อ  
 
 ระดบัเกณฑ์ความคิดเห็น ซึ่งเสนอแนะโดย บุญชม  ศรีสะอาด ,2554.หน้า 100 – 102       
แบง่ได้เป็น 5 ระดบั ดงันี ้
  ระดบัคา่เฉล่ีย  4.51 - 5.00  มากท่ีสดุ  
  ระดบัคา่เฉล่ีย  3.51 - 4.50  มาก 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  2.51 - 3.50  ปานกลาง 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.51 - 2.50  น้อย 
  ระดบัคา่เฉล่ีย  1.00 - 1.50  น้อยท่ีสดุ 
 

รายการ 

n = 1,200 
ระดับ 

ความคิดเหน็ X              S.D. 

1. ห้องเรียน และบรรยากาศเอือ้ตอ่การเป็นแหลง่
เรียนรู้ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายใน             
การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น 
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์,ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์,
ห้องเรียนไร้พรมแดน,ห้องปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 
(Lab)ท่ีรองรับการเรียนการสอนแบบโทรทศัน์
ทางไกลผา่นดาวเทียม 

 
 
 
 
 
 

3.25            1.12             

 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
2. จ านวนอปุกรณ์ท่ีสามารถใช้งานกบั                     
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนวิทยาศาสตร์มีเพียงพอ
ส าหรับนกัเรียน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ,โทรทศัน์ ,      
จานรับสญัญาณดาวเทียม  และเคร่ืองรับสญัญาณ
ดาวเทียม 

 
 
 
 

3.30             1.18 

 
 
 
 

ปานกลาง 



ตาราง 10  (ต่อ) 
 

รายการ 

n = 1,200 
ระดับ 

ความคิดเหน็ X              S.D. 

3. การเช่ือมตอ่เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และระบบ
เครือข่ายทัง้ภายใน และภายนอกพืน้ท่ีสถานศกึษา 
เชน่ WiFi , LAN ,3G , 4G , EDGE ไมเ่สถียร      
เข้าถึงได้ยาก ไมส่ะดวก และใช้งานได้ ไมดี่ในการ
เช่ือมตอ่กบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นออนไลน์ 

 
 
 
 

3.29            1.21               

 
 
 
 

ปานกลาง 
4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นส่ือท่ีล้าสมยั,ไมเ่ป็นปัจจบุนั,        
ไมส่ามารถกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน และท า
ให้นกัเรียนเกิดความสบัสนในเนือ้หาของบทเรียน 

 
 
 

3.17            1.18 

 
 
 

ปานกลาง 
5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไมไ่ด้ชว่ยสง่เสริมทกัษะใน       
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองของนกัเรียน 

 
3.27            1.07 

 
ปานกลาง 

6. การออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ภาพนิ่ง/
เคล่ือนไหว/สีของตวัอกัษร) ไมส่วยงาม ไมเ่หมาะสม 
และไมก่ระตุ้นความสนใจของนกัเรียน 

 
 

3.08            1.20 

 
 

ปานกลาง 
7. ครูผู้สอนจ ากดัการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน          
การค้นคว้าเพิ่มเตมิ และให้ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ตามท่ีครูก าหนดให้เทา่นัน้ 

 
 

3.25           1.12 

 
 

ปานกลาง 
8. ครูผู้สอนไมมี่การสอดแทรกเก่ียวกบั กฎหมาย 
คณุธรรม จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     
ในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน     
แก่นกัเรียน 

 
 
 

3.18            1.21 

 
 
 

ปานกลาง 
 
  
 



ตาราง 10  (ต่อ) 
 

รายการ 

n = 1,200 
ระดับ 

ความคิดเหน็ X              S.D. 

9. ครูผู้สอนไมส่ามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน       
การถ่ายทอดเนือ้หาในวิชาวิทยาศาสตร์               
ให้กบันกัเรียนได้ 

 
 

3.12            1.24 

 
 

ปานกลาง 
10. ครูผู้สอนไมส่ามารถแก้ไขปัญหา และตอบข้อ
ซกัถามท่ีนกัเรียนสงสยัในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้ 

 
 

3.19           1.25               

 
 

ปานกลาง 
11. นกัเรียนไมส่นใจและไมใ่ห้ความร่วมมือกบั
ครูผู้สอนในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

3.26            1.16 

 
 

ปานกลาง 
เฉล่ีย 3.21            0.08 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 10 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ        
ความคิดเห็นของปัญหาท่ีได้รับของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครู
ระดบัชัน้มธัยมศึกษา ในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัพิจิตร 
จ านวน 1,200 คน  แยกเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหาท่ีได้รับของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดบัชัน้มัธยมศึกษา  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร อยู่ในระดบัปานกลางทัง้หมด จ านวน 11 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย
ตามล าดับ ดังต่อไปนี  ้1) จ านวนอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์มีเพียงพอส าหรับนักเรียน  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ,โทรทัศน์  ,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  และเคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม ( X = 3.30, S.D. = 1.18) , 2) การเช่ือมตอ่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่าย ทัง้ภายใน และภายนอกพืน้ท่ีสถานศกึษา เช่น WiFi , LAN ,3G , 
4G , EDGE ไม่เสถียร เข้าถึงได้ยาก ไม่สะดวก และใช้งานได้ไม่ดีในการเช่ือมต่อกับ                      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นออนไลน์ (X = 3.26 , S.D. = 1.21) , 3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไมไ่ด้ชว่ยสง่เสริม 



ทกัษะในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองของนกัเรียน ( X = 3.27 , S.D. = 1.07) ,                 
4) นกัเรียนไมส่นใจและไมใ่ห้ความร่วมมือกบัครูผู้สอนในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดย
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (X = 3.26 , S.D. = 1.16) , 5) มีจ านวน 2 ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียเท่ากัน ได้แก่ 
ห้องเรียน และบรรยากาศเอือ้ต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายใน             
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ,ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์,
ห้องเรียนไร้พรมแดน ,ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ (Lab)ท่ีรองรับการเรียนการสอนแบบโทรทศัน์
ทางไกลผา่นดาวเทียม และครูผู้สอนจ ากดัการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการค้นคว้าเพิ่มเติม และให้ใช้ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีครูก าหนดให้เท่านัน้ (X = 3.25 , S.D. = 1.12) , 6) ครูผู้สอนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหา และตอบข้อซักถามท่ีนักเ รียนสงสัย ในการใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ได้ (X = 3.19 , S.D. = 1.25) , 7) ครูผู้สอนไม่มีการสอดแทรกเก่ียวกบั กฎหมาย 
คณุธรรม จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน
แก่นกัเรียน (X = 3.18 , S.D. = 1.21) , 8) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นส่ือท่ีล้าสมยั,ไมเ่ป็นปัจจบุนั ,ไมส่ามารถกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน และท าให้
นกัเรียนเกิดความสบัสนในเนือ้หาของบทเรียน (X = 3.17 , S.D. = 1.18) , 9)ครูผู้สอนไม่สามารถ
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเนือ้หาในวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้ (X = 3.12 ,              
S.D. = 1.24)  และ10) การออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ภาพนิ่ง/เคล่ือนไหว/สีของตวัอกัษร)           
ไมส่วยงาม ไมเ่หมาะสม และไมก่ระตุ้นความสนใจของนกัเรียน (X = 3.19 , S.D. = 1.25) 
 
 ตอนที่ 9 ข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียน เก่ียวกับ การใช้
ส่ืออิ เล็ กทรอ นิก ส์ ในการ เ รียนการสอนวิทยาศาสต ร์  ของค รูระดับ                 
ชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จังหวัดพจิติร(จ านวน 1,200 คน) 
 ตอนท่ี 9.1 ข้อมลูแนวทางการแก้ไขปัญหาของนกัเรียน เก่ียวกบั การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบัชัน้มธัยมศึกษาในโรงเรียน สงักัด ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตรโดยสรุปเป็นความเรียง 
 
 
 
 



 1. ค า ถ าม  : แน วทา งก า รแ ก้ ไ ข ปัญหาของ นั ก เ รี ยน  เ ก่ี ย ว กั บ                      
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา 
ใน โรง เ รี ยน สั ง กัดส า นัก งาน เขตพื ้นที่ ก า รศึ กษา มัธยมศึกษา  จั งห วัดพิ จิ ต ร                      
ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ 
จานรับส่งสัญญาณ และซอฟแวร์โปรแกรม ฯลฯ ได้แก่ 
 1.1 ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนท่ีต้องการใช้ และมีคณุภาพ  
 1.2 ควรจดัหาซอฟแวร์โปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้และศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 1.3 ควรจดัหาสถานท่ีในการเก็บอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นหมวดหมู ่
 2. ค า ถ าม  : แน วทา งก า รแ ก้ ไ ข ปัญหาของ นั ก เ รี ยน  เ ก่ี ย ว กั บ                   
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตรในส่วนของระบบ
เครือข่ายในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ภายในโรงเรียน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ 
WiFi ระบบ LAN และระบบสัญญาณ 3G , 4G , EDGE  ได้แก่  
 ควรเพิ่มพฒันา และกระจายระบบเครือข่ายในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ภายใน
โรงเรียนให้มีความเร็ว ครอบคลมุทัง้โรงเรียน และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  
 3. ค าถาม : แนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียนเก่ียวกับการใช้                     
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร ในส่วนของแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียนไร้พรมแดน ห้อง Lab วิทยาศาสตร์ที่รองรับการเรียนการสอน
แบบโทรทัศน์ทางไกล  ได้แก่  
 3.1 ควรสร้างห้องแหล่งการเรียนรู้ท่ีสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึน้ และเพียงพอตอ่ความต้องการของครูและนกัเรียน  
 3.2 ควรพฒันา หรือจดัสร้างห้อง Lab วิทยาศาสตร์ให้สามารถรองรับการเรียนการ
สอนแบบโทรทศัน์ทางไกลได้ 
 
 



 ค าถาม : 4 แนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียน เ ก่ียวกับการใช้                   
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร ในส่วนของ
โครงสร้างของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เนือ้หา ความยาว ภาษาที่ใช้ ขนาด คุณภาพ
ของภาพน่ิง/เคล่ือนไหว กราฟฟิก สีของตัวอักษร การส่ือความหมาย และข้อความ ได้แก่  
 4.1 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีครูผู้สอนใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน      
มีโครงสร้าง และเนือ้หาดี และเข้าใจได้ง่าย แล้วยงัสามารถยืมส่ืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านีก้ลบับ้าน    
ไปศกึษาได้ด้วยตนเอง แตมี่ปริมาณส่ือเหลา่นีน้้อยอยากให้จดัซือ้ส่ือเหล่านีใ้ห้เพิ่มมากขึน้ 
 4.2 ควรจดัซือ้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีดี เหมาะสม และมีคณุภาพ ตรงตามเนือ้หาสาระ                    
ท่ีเรียน ชดัเจน และเข้าใจง่าย   
 4.3 ควรมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลายมีลกูเลน่นา่สนใจรวมไปถึงระยะเวลาท่ีใช้                   
ในการศกึษา หรือการใช้ส่ือมีความเหมาะสมไมย่าวนานมากจนเกินไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



บทที่  5 
 

บทสรุป 
 

สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเก่ียวกับ การศึกษาสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้              
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 1. สภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบั               
ชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร  
 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.30 , S.D. = 0.65) และรูปแบบในการใช้         
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ใช้เป็นส่ือเสริม มากท่ีสดุ โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ท่ีมีการใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มากท่ีสุด คือ ส่ือน าเสนอและส่ือมัลติมี เดีย  
(Presentation, Multimedia) รวมทัง้ โรงเรียนยังมีงบประมาณ นโยบาย และแผนงานท่ีชัดเจน 
สนบัสนุน  ให้ครูผู้ สอนวิยาศาสตร์ได้รับการพฒันา และการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจใน     
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน   โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และในโรงเรียนยงัมีห้องเรียนแหล่ง
เ รียนรู้ ท่ี มีการใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีหลากหลายในการเ รียนการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ,ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ,ห้องเรียนไร้พรมแดน ,ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (Lab)ท่ีรองรับการเรียนการสอนแบบโทรทศัน์ทางไกลผา่นดาวเทียม 
 2. ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบั          
ชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 
 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.92 , S.D. = 0.75) และปัญหาท่ีพบมากท่ีสดุ        
ในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือ โรงเรียนมีจ านวนอุปกรณ์ท่ี
สามารถใช้งานกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอส าหรับนักเรียน  เช่น     
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ,โทรทัศน์  ,จานรับสัญญาณดาวเทียม  และเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม         
รวมไปถึงห้องเรียน และบรรยากาศไม่เอือ้ตอ่การเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์   



 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา            
จงัหวดัพิจิตร สรุปได้ดงันี ้ 
  3.1 โรงเรียนควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้                
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีทนัสมยั และเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้อยา่งรวดเร็ว 
  3.2 โรงเรียนควรจดัหาอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีอตัราส่วน                
ท่ีเหมาะสมตอ่การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
  3.3 โรงเ รียนควรจัดหาสถานท่ีในการเก็บอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึง                      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นหมวดหมู่ 
  3.4 โรงเรียนควรจัดงบประมาณในการจัดซือ้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึง                 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอตอ่ตามความต้องการของครูและ
นกัเรียน   
 3.5 โรงเรียนควรเพิ่ม และกระจายระบบเครือข่ายในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ภายในโรงเรียน โดยขอความร่วมมือ การสนบัสนนุจากผู้ปกครอง หน่วยงานตา่งๆ และงบประมาณ
ของโรงเรียนในการเพิ่ม และกระจายระบบเครือขา่ยภายในโรงเรียน 
  3.6 โรงเรียนควรจัดหาบุคลากร ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศโดยตรง ให้กับ      
ทกุโรงเรียน เพ่ือท าหน้าท่ี แนะน า และให้ความรู้ความเข้าใจระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน รวมทัง้
ดแูล และบ ารุงรักษา  
  3.7 โรงเรียนควรจัดห้องแหล่งเรียนรู้ให้เป็นสัดส่วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้       
อยา่งชดัเจน และเพียงพอตอ่ความต้องการของครูและนกัเรียน  
  3.8 โรงเรียนควรจดังบประมาณในการปรับปรุงห้องแหล่งเรียนรู้เหล่านีใ้ห้มีสภาพ
ในการใช้เป็นแหลง่การเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม 
  3.9 โรงเรียนควรสนบัสนุน มีการเสริมแรง และกระตุ้นให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ               
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพิ่มมากขึน้ 
 3.10 โรงเรียนควรมีงบสนับสนุนในการเดินทางให้กับครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์            
ในการไปอบรมเพ่ือให้ตนเองมีความรู้ในเร่ืองของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นค่าน า้มัน
เชือ้เพลิงในการเดนิทางมากวา่กิโลเมตรละ 4 บาท  



 3.11 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญ และเห็นประโยชน์ของการอบรม
เก่ียวกบัการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ 
และสามารถน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆมาให้ประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนได้เพิ่มมากขึน้ 
 3.12 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีครูผู้สอนใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน      
มีโครงสร้าง และเนือ้หาดี และเข้าใจได้ง่าย แล้วยงัสามารถยืมส่ืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านีก้ลบับ้าน    
ไปศกึษาได้ด้วยตนเอง แตมี่ปริมาณส่ือเหลา่นีน้้อยอยากให้จดัซือ้ส่ือเหล่านีใ้ห้เพิ่มมากขึน้ 

 3.13 โรงเรียนควรจดัซือ้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีดีและมีคณุภาพ ตรงกับเนือ้หาสาระ                    
ท่ีเรียน ชดัเจน และเข้าใจง่าย   
 3.14 โรงเรียนควรมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย มีลูกเล่นน่าสนใจ และ             
มีระยะเวลาในการศกึษา หรือการใช้ส่ือมีความเหมาะสมไมย่าวนานมากจนเกินไป  
 3.15 โรงเรียนควรจัดหาซอฟแวร์โปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้
นกัเรียนได้เรียนรู้และศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
อภปิรายผล 
 การวิจัยเก่ียวกับ การศึกษาสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้                
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร อภิปรายผลได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. สภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบั          
ชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร ได้แก่ 
 1.1 การสมัภาษณ์ของผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ โรงเรียนทุกโรงเรียน ไม่ว่าจะ
เป็นโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่มีการก าหนดนโยบายในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมก และในส่วนของงบประมาณก็มีการจัดสรรอย่ าง
เหมาะสม ส าหรับในการจดัการเรียนการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นัน้ ได้มีการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนกนัเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเห็นได้
จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนส่งมาในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอน และแหล่งการ
เรียนรู้นอกเหนือจากแผนปฏิบตัิการทดลองแล้ว ยงัได้มีการน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาสอดแทรกใน
สว่นของขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน หรือเพิ่มเตมิในสว่นการอภิปราย และสรุปอยา่งชดัเจน 
 



 1.2 การตอบแบบสอบถามของครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับ สภาพการใช้         
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 
สภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศึกษา          
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร  ท่ีอยู่ในระดบัมาก               
มีจ านวน 3 ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ได้แก่ 1) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้รับการพฒันา 
และการฝึกอบรมให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนโดยใช้                      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์, 2) ผู้บริหารให้ความส าคญั และมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ      
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ3) ครูผู้ สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            
มีการแลกเปล่ียนความรู้ และทักษะของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดการเรียนการสอน           
อย่างสม ่าเสมอ ส าหรับสภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครู
ระดบัชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จังหวัดพิจิตร       
อยู่ในระดบัปานกลางเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีนโยบายสนบัสนนุ และ   
มีการวางแผนการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อย่างชดัเจน, 2) มี
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา  และระบบเครือข่ายภายในสถานศกึษา
ท่ีสามารถใช้ได้อย่างเสถียร เช่น  Internet , WiFi , LAN , ระบบสญัญาณ 3G , 4G , EDGE ฯลฯ ,    
3) ครูผู้สอนมีทกัษะในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
 1.3 การตอบแบบสอบถามของนกัเรียน เก่ียวกบั สภาพการได้รับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายข้อ พบว่า สภาพการได้รับการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากครูผู้ สอนชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร ท่ีอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั ได้แก่                 
1) มีห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีหลากหลายในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เช่น ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ , ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์,ห้องเรียนไร้พรมแดน ,
ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ (Lab)ท่ีรองรับการเรียนการสอนแบบโทรทศัน์ทางไกลผ่านดาวเทียม , 
2)  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีครูผู้สอนน ามาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นส่ือการเรียนท่ีกระตุ้น 
และเร้าความสนใจของนักเรียน เพ่ือท าให้นกัเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึน้ , 3) นกัเรียนใช้ส่ือ
ดจิิตอลอ่ืนๆ เพิ่มเตมิในการเรียนวิทยาศาสตร์ และค้นคว้าเพิ่มเตมิ นอกจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
  



 2. ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้
มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร ได้แก่ 
 2.1 การสมัภาษณ์ของผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ โรงเรียนทกุโรงเรียน พบปัญหา 
คือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ห้องท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์     
ท่ีทนัสมยั ครบถ้วน ยงัไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของครูและนกัเรียน และครูผู้สอนวิทยาสาสตร์
ในทกุโรงเรียนพร้อมท่ีจะได้รับการพฒันาในการผลิต และใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แตร่ะยะวนั และเวลา
ในการอบรม บางทีไม่เหมาะสม อาทิเช่น อบรมในวันจันทร์ – วันศุกร์ท่ีเป็นวันท่ีนักเรียนต้องมา
โรงเรียน และครูผู้สอนก็มีตารางสอนจึงต้องทิง้ชัว่โมงสอนไปอบรม รวมไปถึงงบประมาณท่ีมีจ ากดั
ในการสนบัสนนุครูผู้สอนเพ่ือเดนิทางไปรับการพฒันา และอบรม 
 2.2 การตอบแบบสอบถามของครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับ ปัญหาการใช้        
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 
ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบัชัน้มัธยมศึกษา           
ในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัพิจิตร ท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง      
เรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั ได้แก่ 1) ห้องเรียน และบรรยากาศเอือ้ต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้      
ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ , 2) จ านวนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีเพียงพอส าหรับครูผู้ สอน ,                 
3) การเช่ือมตอ่เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายทัง้ภายใน และภายนอกพืน้ท่ีสถานศกึษา 
เช่น WiFi , LAN , ระบบสญัญาณ  3G , 4G , EDGE ฯลฯ ไม่เสถียร เข้าถึงได้ยาก ไม่สะดวก และ
ใช้งานได้ไมดี่ในการเช่ือมตอ่กบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นออนไลน์     
 2.3 การตอบแบบสอบถามของนกัเรียน เก่ียวกบั ปัญหาท่ีได้รับของการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดับชัน้มัธยมศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับ         
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ปัญหาท่ีได้รับของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้       
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร ท่ีอยู่ในระดับปานกลางเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่              
1) จ านวนอปุกรณ์ท่ีสามารถใช้งานกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนวิทยาศาสตร์มีเพียงพอส าหรับ
นกัเรียน  เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ,โทรทศัน์  ,จานรับสญัญาณดาวเทียม  และเคร่ืองรับสญัญาณ
ดาวเทียม , 2) การเช่ือมตอ่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายทัง้ภายใน และภายนอกพืน้ท่ี
สถานศกึษา เชน่ WiFi , LAN ,3G , 4G , EDGE ไมเ่สถียร เข้าถึงได้ยาก ไมส่ะดวก และใช้งานได้ไม่



ดีในการเช่ือมตอ่กบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นออนไลน์ , 3) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ช่วยส่งเสริมทกัษะ
ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองของนกัเรียน  
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์          
ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา            
จงัหวดัพิจิตร ได้แก่ 
 3.1 การสมัภาษณ์ของผู้บริหารสถานศกึษา โรงเรียนทุกโรงเรียนมีแนวทางแก้ไข
ปัญหา ได้แก่ ควรจดัให้เพียงพอ เหมาะสม และตรงตามความตรงการครบถ้วน ทัง้ในด้านแหล่ง
เรียนรู้ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ และสร้างแรงจงูใจ ให้ครูเห็นความส าคญั ปรับเปล่ียนความคิด 
และเปิดใจยอมรับวา่ ในปัจจบุนันี ้การศกึษาของไทยได้เข้าสู่การศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการน า
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เหลา่นีม้ามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน กนัเพิ่มมากขึน้ 
  3.2 การตอบแบบสอบถามของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกบั แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศึกษา ใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร ดงัตอ่ไปนี ้
 3.2.1 โรงเรียนควรจดัหาอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้             
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีทนัสมยั และเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว 
 3.2.2 โรงเรียนควรจดัหาอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มี
อตัราสว่นท่ีเหมาะสมตอ่การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 3.2.3 โรงเรียนควรจดัหาสถานท่ีในการเก็บอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึง          
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นหมวดหมู่ 
 3.2.4 ควรจดังบประมาณในการจดัซือ้อปุกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึง                
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อยา่งเพียงพอตอ่ตามความต้องการของครู 
และนกัเรียน   
 3.2.5 โรงเรียนควรเพิ่มแลกระจายระบบเครือขา่ยในการเข้าถึง                    
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ภายในโรงเรียน โดยขอความร่วมมือ การสนบัสนนุจากผู้ปกครอง หนว่ยงานตา่งๆ 
และงบประมาณของโรงเรียนในการเพิ่มและกระจายระบบเครือขา่ยภายในโรงเรียน 
 3.2.6 โรงเรียนควรจดัหาบุคลากร ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศโดยตรง 
ให้กบั ทกุโรงเรียน เพ่ือท าหน้าท่ี แนะน า และให้ความรู้ความเข้าใจระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
รวมทัง้ดแูล และบ ารุงรักษา  



 3.2.7 โรงเรียนควรจัดห้องแหล่งเรียนรู้ให้เป็นสัดส่วนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อยา่งชดัเจน และเพียงพอตอ่ความต้องการของครูและนกัเรียน  
 3.2.8 โรงเรียนควรจัดงบประมาณในการปรับปรุงห้องแหล่งเรียนรู้เหล่านี ้             
ให้มีสภาพในการใช้เป็นแหลง่การเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม 
 3.2.9 โรงเรียนควรมีงบสนบัสนนุในการเดินทางให้กบัครูผู้สอนวิทยาศาสตร์          
ในการไปอบรมเพ่ือให้ตนเองมีความรู้ในเร่ืองของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มากว่ากิโลเมตร               
ละ 4 บาท  
 3.2.10 ผู้บริหารสถานศกึษาควรให้ความส าคญั และเห็นประโยชน์ของการ
อบรมเก่ียวกับการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ครูผู้สอนมี
ความรู้ และสามารถน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาให้ประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนได้เพิ่ม
มากขึน้ 
 3.3 การตอบแบบสอบถามของนกัเรียน เก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้             
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร ได้แก ่
 3.3.1 โรงเรียนควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนท่ีต้องการใช้ และมีคณุภาพ  
 3.3.2 โรงเรียนควรจัดหาซอฟแวร์โปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้และศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 3.3.3 โรงเรียนควรจัดหาสถานท่ีในการเก็บอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นหมวดหมู่ 
ควรเพิ่มพัฒนา และกระจายระบบเครือข่ายในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ภายในโรงเรียนให้มี
ความเร็ว ครอบคลมุทัง้โรงเรียน และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  
 3.3.4 โรงเรียนควรสร้างห้องแหล่งการเรียนรู้ท่ีสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึน้ และเพียงพอตอ่ความต้องการของครูและนกัเรียน  
 3.3.5 โรงเรียนควรพฒันา หรือจดัสร้างห้อง Lab วิทยาศาสตร์ให้สามารถ
รองรับการเรียนการสอนแบบโทรทศัน์ทางไกลได้ 
 3.3.6 ควรจดัซือ้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีดีและมีคณุภาพ ตรงกบัเนือ้หาสาระท่ี
เรียน ชดัเจน และเข้าใจง่าย   



 3.3.7 ควรมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย มีลูกเล่นน่าสนใจ ระยะเวลา               
ในการศกึษา หรือการใช้ส่ือมีความเหมาะสมไมย่าวนานมากจนเกินไป  
 จากผลการวิจัย เก่ียวกับ การศึกษาสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา             
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียน
สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวดัพิจิตร พบว่า สอดคล้องกับ ผลการวิจัย       
ของ เรืองเดช  เขจรศาสตร์ (2543, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาสภาพเก่ียวกับเทคโนโลยีของหน่วยงาน
สงักัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 10 ผลการวิจยัพบว่า สภาพเคร่ืองมือ
อปุกรณ์ด้านเทคโนโลยี มีสภาพการใช้งานได้ในระดบัปานกลาง และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ              
วิภวาศิน  แพทยานนท์ (2546, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้ บริหารโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ส่วนกลาง กลุ่มท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า สภาพปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้ บริหารในด้านงบประมาณ นโยบายและแผนงาน ด้านบุคลากร ด้านการด าเนินงาน           
และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผู้ บริหารยังให้ความส าคัญในเร่ืองนีอ้ยู่ในระดับปานกลาง              
และสอดคล้องกับ ผลการวิจยัของ สุภชา  ภัสตราภรณ์ (2554, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพ 
ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนการสอน ของครูผู้สอนใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า สภาพ และปัญหา             
การใช้เทคโนโลยีการศกึษาในการเรียนการสอน ของครูผู้สอนในโรงเรียนสงักดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพิษณโุลก โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยี
การศึกษาในการเรียนการสอน ครูมีความสนใจในการได้รับการพฒันา และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ในการผลิตส่ือเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน และปัญหาการใช้เทคโนโลยี
การศึกษาในการเรียนการสอน เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า จ านวนวัสดุ และอุปกรณ์ท่ีใช้             
เป็นส่ือเทคโนโลยีการศึกษา ไม่เพียงพอส าหรับครู และนักเรียน รวมทัง้ไม่มีบุคลากรดูแล            
และซ่อมบ ารุง ส่ือเทคโนโลยีการศึกษา แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้เ ทคโนโลยีการศึกษา               
ในการเรียนการสอน กล่าวโดยสรุปคือ โรงเรียนควรตัง้งบประมาณส าหรับจัดหาส่ือเทคโนโลยี
การศึกษาท่ีมีความทันสมัย มีจ านวนท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดูแลระบบและซ่อมบ ารุงส่ือเทคโนโลยีการศึกษาให้เป็นหมวดหมู ่
รวมถึงควรจดัหา บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงเก่ียวกับส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เป็นหมวดหมู ่
รวมถึงควรจดัหาบคุลากรท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงเก่ียวกบัส่ือเทคโนโลยีทางการศกึษา เพ่ือมาท าหน้าท่ี 



ต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับส่ือเทคโนโลยีการศึกษา ต่อไป  และสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ                   
กฤษณา สิกขมาน (2554,บทคัดย่อ )  ไ ด้ศึกษาเ ร่ือง  ความพึงพอใจในการใ ช้การสอน                 
แบบใช้ E-Learning รายวิชาการส่ือสารภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ พบว่า ผู้ เรียนให้
ความสนใจ มีความตัง้ใจกบการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บเป็นอย่างดี ทัง้นี ้เพราะบทเรียน          
สอนเสริมผ่านเว็บในสาขาวิชาการส่ือสารภาษาอังกฤษธุรกิจนอกจากจะประกอบไปด้วยเนือ้หา
บทเรียนท่ีเห็นรายละเอียดท่ีชดัเจนแล้ว ภาย หลงัจากท่ีมีการศกึษาบทเรียนในแตล่ะหน่วยการเรียน 
ผู้ เรียนสามารถท าแบบฝึกหดั และจะมีการประมวลผลคะแนนให้ผู้ เรียนได้ทราบทนัที พร้อมทัง้มี
เฉลย หรือสร้างความเข้าใจในบทเรียนได้ท าให้ผู้ เรียนรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง       
ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ กิดานันท์  มลิทอง (2548, หน้า 169) และฤทธิชัย  อ่อนมิ่ง         
(2547, หน้า 5) ท่ีกลา่ววา่ มลัตมีิเดียชว่ยกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพทัธ์เชิงโต้ตอบกบับทเรียน ท าให้        
เป็นการเรียนแบบกระฉับกระเฉง ผู้ เ รียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ข้อมูล
หลากหลายรูปแบบ และผู้ เรียนสามารถทบทวนการเรียนได้ทนัที เม่ือมีเนือ้หาท่ียงั  ไม่เข้าใจ หรือ   
ลงมือปฏิบัติตามขัน้ตอนไม่ถูกต้อง ผู้ เรียนสามารถย้อนกลับมาศึกษาเนือ้หาใหม่ได้  และ               
ท าความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มเติม เน่ืองจากผู้ เรียนสามารถเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย       
ได้ด้วยตนเองตามความสามารถของแตล่ะบคุคลได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 การวิจยัเก่ียวกบั สภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัพิจิตร ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะต่อบุคคล หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน า
ผลไปประยกุต์ใช้ ดงัตอ่ไปนี ้
 ส าหรับผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ควรมีการก าหนด งบประมาณ นโยบายและ
แผนงาน โครงการเก่ียวกับการจัดซือ้วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์              
ให้เพียงพอกับความต้องการของครู และนักเรียน รวมทัง้ควรพัฒนาบุคลากรในด้านการใช้             
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดหาผู้ เช่ียวชาญด้านการใช้และผลิต              
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาให้ความรู้ หรือฝึกทักษะการใช้ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนให้เพิ่มมากขึน้ไม่เฉพาะใน
กลุม่สาระวิทยาศาสตร์เทา่นัน้  



 ส าหรับโรงเรียน และครูผู้ สอน ควรจัดท าโครงการเก่ียวกับ การจัดการแหล่งเรียนรู้ให้
สามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างหลากหลาย ควรส่งเสริมให้ครูให้ได้รับการอบรม และพฒันา
เก่ียวกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และกระตุ้นให้ครูผู้ สอนเห็นคุณค่า และ
ความส าคญัของการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือท่ีจะน าไปสู่การแก้ปัญหา 
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้เข้าสู่บทบาทของครูในยุค        
เศรษฐกิจดจิิทลั และการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 
 
 ข้อเสนอแนะหวัข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือสืบเน่ือง 
 การวิจยัเก่ียวกบั สภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ควรมีการศกึษาสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร ทกุปีการศกึษา เพ่ือน าผลการวิจยัมาวิเคราะห์ถึง 
การเปล่ียนแปลง ปรับปรุงท่ีเกิดขึน้ 
 2. การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัเลือกท าการวิจยัเฉพาะครูท่ีสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดพิจิตร เท่านัน้ ควรมีการวิจยักับโรงเรียนใน
สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ในจงัหวดัพิจิตรด้วย เพ่ือเป็นข้อมลูในการจดัการศกึษาตอ่ไป 
 3. การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเลือกท าการวิจยัเฉพาะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษา ใน
โรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร และนกัเรียนมธัยมศกึษาท่ี
ได้รับการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียน 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร เท่านัน้ ควรมีการวิจัยกับครู และ
นกัเรียนในทกุๆกลุม่สาระการเรียนรู้ และทกุโรงเรียน เพ่ือเป็นข้อมลูในการจดัการศกึษา ตอ่ไป 
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รายช่ือผู้ เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายช่ือผู้ เช่ียวชาญ ท่ีท าการตรวจแก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เพ่ือประเมินค่าความ
สอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั จ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 
  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. รุจโรจน์  แก้วอไุร  
   ต าแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สถานท่ีท างาน ภาควิชาเทคโนโลยี และ             
ส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการเรียนรู้              
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
  2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก  ธีระภธูร  
   ต าแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สถานท่ีท างาน ภาควิชาเทคโนโลยี และ             
ส่ือสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ เ ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี                
ทางการศกึษา 
  3. ดร.ธิตยิา บงกชเพชร 
   ต าแหน่ง อาจารย์ สถานท่ีท างาน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ผู้ เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
  4. ดร.องัคณา  ออ่นธานี   
   ต าแหน่ง อาจารย์ สถานท่ีท างาน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการสอน 
  5. นายกิตตพิงษ์  พุม่พวง  
   ต าแหน่ง อาจารย์ สถานท่ีท างาน ภาควิชาเทคโนโลยี และส่ือสารการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 
  6. ดร.สายฝน  วิบลูย์รังสรรค์ 
   ต าแหน่ง อาจารย์ สถานท่ีท างาน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ผู้ เช่ียวชาญด้านวิจยัทางการศกึษา 
  7. นางสาวศภุวรรณ  ทนุกาศ  
   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (คศ.3) สถานท่ีท างาน ส านักงาน      
เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา จงัหวดัพิจิตร ผู้ เช่ียวชาญด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบแสดงค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
เร่ือง สภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์                 
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียน                                    
สงักดั ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพจิิตร โดยการหา                      

ค่าความสอดคล้อง (IOC) ท่ีประเมินโดยผู้ เชียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เร่ือง การศึกษาสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับ                   

 ชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา      
 มัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 คา่ความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์ ของการวิจยั 
เร่ือง การศกึษาสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอนชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา      
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร ประจ าปีการศกึษา 2557 จากผู้ เช่ียวชาญ 7 ทา่น ประกอบด้วย  
 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. รุจโรจน์  แก้วอไุร  
  ต าแหนง่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
  สถานท่ีท างาน ภาควิชาเทคโนโลยี และส่ือสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลยันเรศวร  
 2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดเิรก  ธีระภธูร  
  ต าแหนง่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
  สถานท่ีท างาน ภาควิชาเทคโนโลยี และส่ือสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลยันเรศวร                
 3. ดร.ธิตยิา บงกชเพชร 
  ต าแหนง่ อาจารย์  
  สถานท่ีท างาน ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  
 4. ดร.องัคณา  ออ่นธานี   
  ต าแหนง่ อาจารย์  
  สถานท่ีท างาน ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  
 5. นายกิตตพิงษ์  พุม่พวง  
  ต าแหนง่ อาจารย์  
  สถานท่ีท างาน ภาควิชาเทคโนโลยี และส่ือสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลยันเรศวร  
   



 6. ดร.สายฝน  วิบลูย์รังสรรค์ 
  ต าแหนง่ อาจารย์  
  สถานท่ีท างาน ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  
 7. นางสาวศภุวรรณ  ทนุกาศ  
  ต าแหนง่ ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ (คศ.3)  
  สถานท่ีท างาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร  
 
หมายเหต ุ +1 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
     0 หมายถึง  ไมแ่นใ่จว่าข้อค าถามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
   -1 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงค่าความสอดคล้อง ( IOC)ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์            
ของการวิจัยของแบบสัมภาษณ์ที่ ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เก่ียวกับ 
สภาพการใช้ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์             
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูผู้สอนชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียน   
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร 

 
 

ข้อ 
ประเดน็ของ           
แบบสัมภาษณ์ 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
ค่า 
IOC 

แปล
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

สภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดการเรียนการสอน 

         

1. โรงเรียนมีการก าหนด
นโยบายและงบประมาณ
สนบัสนนุในการใช้        
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ    
การจดัการเรียนการสอน
อยา่งไรบ้าง 

0 0 1 1 1 0 1 0.57 ใช้ได้ 

2. ทา่นมีความคิดเห็น
อยา่งไรตอ่การใช้            
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์               
ในการจดัการเรียน         
การสอนของโรงเรียน
มธัยมในปัจจบุนั   

-1 1 1 1 1 0 1 0.57 ใช้ได้ 

3. ทา่นมีความคิดเห็น
อยา่งไรท่ีครูผู้สอน            
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์        
เพ่ือการจดัการเรียน      
การสอนในวิชา
วิทยาศาสตร์ 

0 1 1 0 1 0 1 0.57 

 
ใช้ได้ 

 



 

ข้อ 
ประเดน็ของ           
แบบสัมภาษณ์ 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
ค่า 
IOC 

แปล
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

4. ทา่นคิดวา่ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ของทา่นมีความรู้ และ
ความพร้อมท่ีจะใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
จดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ หรือไม ่
อยา่งไร 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

5. ทา่นให้การสนบัสนนุ 
บคุลากรในการฝึกอบรม 
พฒันาในด้านการผลิต
ส่ือ/ผลงาน/นวตักรรมใน
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
อยา่งไรบ้าง 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

ปัญหาการใช้                      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์                  
ในการจัดการเรียนการสอน 

        
 

1. ทา่นพบปัญหาด้าน
นโยบาย และ
งบประมาณสนบัสนนุใน
การใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในการจดัการเรียนการ
สอน อยา่งไร 

-1 1 1 1 1 0 1 0.57 ใช้ได้ 



 

 

ข้อ 
ประเดน็ของ           
แบบสัมภาษณ์ 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
ค่า 
IOC 

แปล
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

2. ท่านพบปัญหาในการใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการ
จดัการเรียนการสอนของ
ครูผู้ สอนในโรงเรียนของ
ทา่น อยา่งไรบ้าง 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

3. ทา่นพบปัญหาการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ อยา่งไรบ้าง 

-1 1 1 1 1 0 1 0.57 ใช้ได้ 

4. ทา่นพบปัญหาใดของครู
วิทยาศาสตร์เก่ียวกบั 
ความรู้ ความพร้อมใน
การพฒันา และการใช้                  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการ
จดัการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

5. ทา่นพบปัญหาในการ
สนบัสนนุ บคุลากรในการ
ฝึกอบรม พฒันาในด้าน
การผลิตส่ือ/ผลงาน/
นวตักรรมในการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
จดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ หรือไม ่
อยา่งไร 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 



 

 

ข้อ 
ประเดน็ของ           
แบบสัมภาษณ์ 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
ค่า 
IOC 

แปล
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

แนวทางการพัฒนาการใช้ส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการ
เรียนการสอน   

         

1. ทา่นมีแนวทางแก้ไข
ปัญหา การใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
จดัการเรียนการสอนใน
ปัจจบุนั รวมถึงการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ อยา่งไรบ้าง 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

2. ทา่นมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการสนบัสนนุ
การใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ของ
ครูผู้สอน อยา่งไรบ้าง 

0 1 1 0 1 0 1 0.57 ใช้ได้ 

3. ทา่นมีแนวทางแก้ไข
ปัญหา ครูวิทยาศาสตร์
เก่ียวกบั ความรู้ ความ
พร้อมในการพฒันา และ
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในการจดัการเรียนการ 
อยา่งไรบ้าง 

-1 1 1 1 1 0 1 0.57 ใช้ได้ 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 
ประเดน็ของ           
แบบสัมภาษณ์ 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
ค่า 
IOC 

แปล
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

4. ทา่นมีแนวทางแก้ไข
ปัญหา การสง่เสริม การ
พฒันาในด้านการผลิต
ส่ือ/ผลิตผลงาน/สร้าง
นวตักรรมในการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
จดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ อยา่งไรบ้าง          

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

สรุปค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ 7 ท่าน 0.701 



แบบแสดงค่าความสอดคล้อง ( IOC)ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์            
ของการวิจัย ของแบบสอบถามที่จะใช้สอบถามครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับ         
สภาพการใช้ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์             
ใ นก า ร เ รี ยนกา รสอนวิ ทย าศ าสต ร์  ข อ งค รู ผู้ สอน ชั้น มั ธยม ศึ กษ า                     
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร 
 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป          

1.  เพศ 
(     ) ชาย   
(     ) หญิง 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

2. อาย ุ
(     ) 21 – 30 ปี          
(     ) 31 – 40 ปี 
(     ) 41 – 50 ปี          
(     ) 51 – 60 ปี 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

3. ระดบัการศกึษา 
(     ) ต ่ากว่าระดบั    
        ปริญญาตรี   
(     ) ระดบัปริญญาตรี 
(     ) ระดบัปริญญาโท         
(     ) ระดบัปริญญาเอก 
(     )  อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ........ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

 
 
 
 



 
 
 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

4. ทา่นมีต าแหนง่วิทยฐานะใดใน
ปัจจบุนั 

(     )  ครูผู้ชว่ย           
(     )  ครูคศ.1 
(     )  ครูคศ.2           
(     )  ครูคศ.3 
(     )  อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ........... 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

5. ระดบัชัน้ท่ีสอน 
5.1 (  ) ชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น 
5.2 (  ) ชัน้มธัยมศกึษา       
           ตอนปลาย 
   5.2.1 (   ) วิชา ฟิสิกส์  
   5.2.2 (   ) วิชา เคมี 
   5.2.3 (   ) วิชา ชีววิทยา      
   5.2.4 (   )  อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ... 

1 1 1 0 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

6. ประสบการณ์การสอน
วิทยาศาสตร์ 
(     )  ต ่ากวา่ 5 ปี         
(     )  5 -10 ปี 
(     )  11 – 15 ปี          
(     )  16 – 20 ปี 
(     )  20 – 30 ปี           
(     )  30 ปีขึน้ไป 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 



 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

7. รูปแบบการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ของทา่นใช้
แบบใด 
(     ) ส่ือหลกั : เป็นส่ือหลกั
แทนการสอนของครู 
(     ) ส่ือเสริม : เป็นส่ือท่ีเสริม
ประสบการณ์ให้กบัผู้ เรียน
นอกเหนือจากลกัษณะ
ออนไลน์  และออฟไลน์  เชน่ 
เอกสาร หรือ วีดทิศัน์  
(     ) ส่ือเตมิ : เป็นส่ือท่ี
เพิ่มเตมิจากการสอนบรรยาย
ในห้องเรียนเป็นลกัษณะการ
น าเสนอแบบออนไลน์ และ
ออฟไลน์ เชน่ CAI ,WBI  

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 



 

 
 
 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

8. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ใน
จดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของท่าน 
(   ) บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอน (CAI)   
(   ) การสอนบนเว็บ (WBI) 
(   ) การเรียนจากวีดทิศัน์ตาม
อธัยาศยัแบบออนไลน์
ออฟไลน์ (YouTube ,CD 
,DVD,VDO) 
(   ) การเรียนจากเกมส์ 
(Game) 
(   ) บทเรียนออนไลน์ (Online 
learning ,E-learning ,LMS) 
(   ) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์      
(E-Book) 
(   ) ส่ือน าเสนอ และส่ือ        
มลัตมิิเดีย (Presentation 
,Multimedia) 
(   ) โทรทศัน์ทางไกลผา่น
ดาวเทียม (Tele Education) 
ไกลกงัวล 
(   ) อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 



ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการใช้ 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
     

  
 

 

1. จากค าตอบในตอนท่ี 1 ข้อท่ี 7 
สภาพของรูปแบบการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ของทา่น มี
ระดบัสภาพเป็นอยา่งไร 

1 1 0 1 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

2. จากค าตอบในตอนท่ี 1 ข้อท่ี 8 
สภาพของการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในจดัการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ของทา่น 
มีระดบัสภาพเป็นอยา่งไร 

1 1 0 1 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารให้ความส าคญั และมี
เจตคตท่ีิดีตอ่การใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารมีนโยบายสนบัสนนุ 
และมีการวางแผนการใช้         
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการ         
จดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ อยา่งชดัเจน 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

5. ครูผู้สอนมีทกัษะในการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 



 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

6. ครูผู้สอนในกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ และ
ทกัษะของการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจดัการ
เรียนการสอน อยา่ง
สม ่าเสมอ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

7. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้รับ    
การพฒันา และการฝึกอบรม
ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน    
การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

8. มีอปุกรณ์ท่ีรองรับการใช้งาน
กบั ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการ
จดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ อยา่งเพียงพอ
ส าหรับครูผู้สอน  เชน่ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ,โทรทศัน์    ,
จานรับสญัญาณดาวเทียม  
และเคร่ืองรับสญัญาณ
ดาวเทียม 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

9. มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ใน
การจดัการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์ยา่งเพียงพอ
ส าหรับครูผู้สอน 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 



 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

10. มีระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตท่ี
สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา  
และระบบเครือข่ายภายใน
สถานศกึษาท่ีสามารถใช้ได้
อยา่งเสถียร เชน่  Internet , 
WiFi , LAN ,3G , 4G , EDGE 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

11. มีการจดัห้องเรียน และ
บรรยากาศให้เป็นแหลง่เรียนรู้
ท่ีมีส่ือหลากหลายใน การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ เชน่ 
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ ,
ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์,
ห้องเรียนไร้พรมแดน ,
ห้องปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์
(Lab)ท่ีรองรับการเรียนการ
สอนแบบโทรทศัน์ทางไกล 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

12. มีหลกัสตูร และแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีการน าส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

1 1 0 0 1 0 1 0.57 ใช้ได้ 

13. มีรูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดย
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
หลากหลาย 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 



 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

14. ครูผู้สอนสามารถใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ให้กบันกัเรียน 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

15. ครูผู้สอนค านงึถึงหลกั
กฎหมาย คณุธรรม จริยธรรม 
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
การเรียนการสอนแก่นกัเรียน 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัญหาการ
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

     
  

 
 

1. ผู้บริหารไมเ่ห็นความส าคญั 
และไมมี่เจตคตท่ีิดีตอ่การใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
จดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

1 1 1 -1 1 1 1 0.71 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารมีนโยบาย และการ
วางแผนการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ไม่
ชดัเจน 

1 1 1 -1 1 1 1 0.71 ใช้ได้ 

3. ครูผู้สอนขาดทกัษะในการใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

1 1 1 -1 1 1 1 0.71 ใช้ได้ 



 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

4. ครูผู้สอนไมไ่ด้รับการพฒันา 
และฝึกอบรม ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

1 1 1 -1 1 1 1 0.71 ใช้ได้ 

5. จ านวนอปุกรณ์ท่ีสามารถใช้
งานกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน
การจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์มีเพียงพอส าหรับ
ครูผู้สอน  เชน่ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ,โทรทศัน์  ,จาน
รับสญัญาณดาวเทียม  และ
เคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม  

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

6. จ านวนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้
ในการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์มีเพียงพอส าหรับ
ครูผู้สอน 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

7. การเช่ือมตอ่เครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต และระบบ
เครือข่ายทัง้ภายใน และ
ภายนอกพืน้ท่ีสถานศกึษา เชน่ 
WiFi , LAN ,3G , 4G , EDGE 
ฯลฯ ไมเ่สถียร เข้าถึงได้ยาก 
ไมส่ะดวก และใช้งานได้ไม่ดี
ในการเช่ือมตอ่กบัส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นออนไลน์ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 



ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

8. ห้องเรียน และบรรยากาศเอือ้
ตอ่การเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายใน
การจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

9. มีหลกัสตูร และแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีการน าส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
อยา่งชดัเจน 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

10. ครูผู้สอนสามารถใช้แผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีน าส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นส่ือหลกั และ
ส่ือเสริมได้ตรงตามหลกัสตูร 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

11. ครูผู้สอนสามารถใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือใน
การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

12. ครูผู้สอนค านงึถึงหลกั
กฎหมาย คณุธรรม จริยธรรม 
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
การเรียนการสอนแก่นกัเรียน 
ในทางท่ีถกูท่ีควร 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 



 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามแนวทางการ

พฒันาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
     

  
 

 

1. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียน 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- โทรทศัน์ จานรับสง่ดาวเทียม 
- ซอฟแวร์โปรแกรม 
ฯลฯ 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

2. ระบบเครือข่ายในการเข้าถึงส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในโรงเรียน 
- ระบบอินเทอร์เน็ต 
- ระบบ WiFi  
- ระบบ LAN 
- ระบบสญัญาณ 3G , 4G , 
EDGE 
ฯลฯ 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

3. แหลง่เรียนรู้ท่ีมีส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย  
- ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์  
- ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ห้องเรียนไร้พรมแดน 
- ห้องLabวิทยาศาสตร์ท่ีรองรับ
การเรียนการสอนแบบโทรทศัน์
ทางไกล 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

 
 



ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

4. บทบาทในการให้ความส าคญั 
สนบัสนนุ และเห็นประโยชน์
ในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน
การจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
- ผู้บริหารสถานศกึษา 
- ครูผู้สอน 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

สรุปค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ 7 ท่าน 0.793 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
แบบแสดงค่าความสอดคล้อง ( IOC)ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์            
ของการวิจัย ของแบบสอบถามที่จะใช้สอบถามนักเรียนที่ ได้รับการเรียน          
การสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษา 
ในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพจิติร 
 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป          

1. เพศ 
(     ) ชาย   
(     ) หญิง 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

2. เป็นนกัเรียนในระดบัชัน้ 
(     ) ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
(     )  ชัน้มธัยมศกึษาตอน 
         ปลาย 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

3. อาย ุ
(     )  ต ่ากวา่ 12 ปี                     
(     )  12 – 15 ปี 
(     )   15 – 18 ปี                       
(     )  มากกว่า 18 ปี 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ  

แปล 
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

ค่า 
IOC 

4. จ านวนเวลาในการใช้
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ตอ่สปัดาห์ 
(     )  น้อยกวา่ 3 ชัว่โมง/  
          สปัดาห์ 
(     )  3 – 5 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
(     )  มากกว่า 5 ชัว่โมง/ 
         สปัดาห์ 
(     ) ไมไ่ด้ใช้เลย 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

5. สถานท่ีสว่นใหญ่ในการใช้
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(     )  บ้าน 
(     )  โรงเรียน 
(     )  ร้านเกมส์/                    
         ร้านอินเทอร์เน็ต      
(     )  บ้านเพ่ือน 
(     )  อ่ืน ๆ ระบ.ุ................. 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

6. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีนกัเรียน
ได้รับในการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน 
(   ) บทเรียนคอมพิวเตอร์    
      ชว่ยสอน 
(   ) การสอนบนเว็บ 
(   ) การเรียนจากวีดทิศัน์ตาม  
      อธัยาศยัแบบออนไลน์/ 
      ออฟไลน์  
(   ) การเรียนจากเกมส์  
(   ) บทเรียนออนไลน์ 
(   ) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
(   ) ส่ือน าเสนอ และ           
      ส่ือมลัตมิิเดีย    
(   ) โทรทศัน์ทางไกลผา่น 
       ดาวเทียมไกลกงัวล 
(   ) อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ............. 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการ
ได้รับการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 

         

 1. จากค าตอบในตอนท่ี 1 ข้อท่ี 6
ระดบัการได้รับการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนจากครูผู้สอนโดยใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีระดบัสภาพ
เป็นอย่างไร 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 



 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

2. มีระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตท่ี
สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา  
และระบบเครือข่ายภายใน
สถานศกึษาท่ีสามารถใช้ได้
อยา่งเสถียร เชน่  Internet , 
WiFi , LAN ,3G , 4G , EDGE  

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3. มีห้องเรียน และแหลง่เรียนรู้ท่ี
มีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
หลากหลายในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ เชน่ 
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ ,
ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์,
ห้องเรียนไร้พรมแดน ,
ห้องปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 
(Lab)ท่ีรองรับการเรียนการ
สอนแบบโทรทศัน์ทางไกลผา่น
ดาวเทียม  

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีครูผู้สอน
น ามาใช้ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นส่ือ การเรียน
ท่ีกระตุ้น และเร้าความสนใจ
ของนกัเรียน เพ่ือท าให้นกัเรียน
เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึน้ 

1 1 1 0 1 1 1 0.86 ใช้ได้ 

 
 
 



ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

 5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ชว่ยเสริม
ทกัษะในการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองของ
นกัเรียน และจดจ าเนือ้หา
สาระได้เป็นอยา่งดี 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

6. การออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(ภาพนิ่ง/เคล่ือนไหว/สีของ
ตวัอกัษร) สวยงาม เหมาะสม 
และกระตุ้นความสนใจของ
นกัเรียน 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

7. นกัเรียนใช้ส่ือดจิิตอลอ่ืนๆ 
เพิ่มเตมิในการเรียน
วิทยาศาสตร์ และค้นคว้า
เพิ่มเตมิ นอกจากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

8. ครูผู้สอนมีการสอดแทรก
เก่ียวกบั กฎหมาย คณุธรรม 
จริยธรรม ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ในการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียน
การสอนแก่นกัเรียน อยา่ง
สม ่าเสมอ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

9. ครูผู้สอนสามารถใช้                
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์                    
ในการถ่ายทอดเนือ้หา            
ในวิชาวิทยาศาสตร์ให้              
กบันกัเรียนได้เป็นอยา่งดี 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 



 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

10. ครูผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหา 
และตอบข้อซกัถามท่ีนกัเรียน
สงสยัในการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

11. นกัเรียนสนใจ และให้ความ
ร่วมมือกบัครูผู้สอนในการ
จดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอยา่งดี 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบปัญหาการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

         

1. ห้องเรียน และบรรยากาศเอือ้
ตอ่การเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายใน
การจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เชน่ 
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ ,
ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์,
ห้องเรียนไร้พรมแดน ,
ห้องปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์    
ท่ีรองรับการเรียนการสอนแบบ
โทรทศัน์ทางไกลผา่นดาวเทียม 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

 
 
 



ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

2. จ านวนอปุกรณ์ท่ีสามารถใช้
งานกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน
การเรียนวิทยาศาสตร์มี
เพียงพอส าหรับนกัเรียน  เช่น 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ,โทรทศัน์  ,
จานรับสญัญาณดาวเทียม  
และเคร่ืองรับสญัญาณ
ดาวเทียม 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

3. การเช่ือมตอ่เครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต และระบบ
เครือข่ายทัง้ภายใน และ
ภายนอกพืน้ท่ีสถานศกึษา เชน่ 
WiFi , LAN ,ระบบสญัญาณ 
3G , 4G , EDGE ฯลฯ  
ไมเ่สถียร เข้าถึงได้ยาก ไม่
สะดวก และใช้งานได้ไมดี่ใน
การเช่ือมตอ่กบัส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์     ท่ีเป็น
ออนไลน์ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีน ามาใช้ใน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เป็นส่ือท่ีล้าสมยั   ,ไมเ่ป็น
ปัจจบุนั ,ไมส่ามารถกระตุ้น
ความสนใจของนกัเรียน และ
ท าให้นกัเรียนเกิดความสบัสน
ในเนือ้หาของบทเรียน 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

 



ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไมไ่ด้ชว่ย
สง่เสริมทกัษะในการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

6. การออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(ภาพนิ่ง/เคล่ือนไหว/สีของ
ตวัอกัษร) ไมส่วยงาม ไม่
เหมาะสม และไมก่ระตุ้นความ
สนใจของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

7. ครูผู้สอนจ ากดัการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการค้นคว้า
เพิ่มเตมิ และให้ใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีครู
ก าหนดให้เทา่นัน้ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

8. ครูผู้สอนไมมี่การสอดแทรก
เก่ียวกบั กฎหมาย คณุธรรม 
จริยธรรม ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ในการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียน
การสอนแก่นกัเรียน 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9. ครูผู้สอนไมส่ามารถใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอด
เนือ้หาในวิชาวิทยาศาสตร์
ให้กบันกัเรียนได้ 

1 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
 
 



ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า คน

ที่ 1 
คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

10. ครูผู้สอนไมส่ามารถแก้ไข
ปัญหา และตอบข้อซกัถามท่ี
นกัเรียนสงสยัในการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ได้ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

11. นกัเรียนไมส่นใจและไมใ่ห้
ความร่วมมือกบัครูผู้สอนใน
การจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 1 1 1 1 0 1 0.86 ใช้ได้ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามแนวทางการ
พฒันาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

     
  

 
 

1. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียน 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- โทรทศัน์ จานรับสง่ดาวเทียม 
- ซอฟแวร์โปรแกรม 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 

 
 
ใช้ได้ 

2. ระบบเครือข่ายในการเข้าถึงส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในโรงเรียน 
- ระบบอินเทอร์เน็ต 
- ระบบ WiFi  
- ระบบ LAN 
- ระบบสญัญาณ 3G , 4G , 
EDGE 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 

 
 
 
ใช้ได้ 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

ข้อ ประเดน็ของแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ ค่า 

IOC 
แปล 
ค่า 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

3. แหลง่เรียนรู้ท่ีมีส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย  
- ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์  
- ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ห้องเรียนไร้พรมแดน 
- ห้องLabวิทยาศาสตร์ท่ี
รองรับการเรียนการสอนแบบ
โทรทศัน์ทางไกล 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

4. โครงสร้างของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ 
- เนือ้หา ความยาว และภาษา
ท่ีใช้ 
- ขนาด คณุภาพของภาพนิ่ง/
เคล่ือนไหวกราฟิก และสีของ
ตวัอกัษร 
- การส่ือความหมายของภาพ 
และข้อความ 

1 1 1 0 1 0 1 0.71 ใช้ได้ 

สรุปค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ 7 ท่าน 0.882 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  แบบสอบถาม 3 ชดุ คือ 
  ชดุท่ี 1 แบบสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา 
  ชดุท่ี 2 แบบสอบถามครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
  ชดุท่ี 3 แบบสอบถามนกัเรียนท่ีได้รับการเรียนการสอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
             จากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
เก่ียวกับ การศกึษาสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 
ผู้ให้สมัภาษณ์................................................................................ต าแหนง่............................. 
สถานท่ีให้สมัภาษณ์.....................................................................วนั/เดือน/ปี............................ 

เวลาในการให้สมัภาษณ์ เร่ิม....................................น. ถึง .................................น. 
_______________________________________________________________________________ 
ค าชีแ้จง แบบสัมภาษณ์นีเ้พ่ือศึกษา สภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้              
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบัชัน้มธัยมศึกษาในโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร โดยให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะได้อยา่งอิสระซึง่แนวทางของข้อค าถาม มีดงันี ้
1. สภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน  ในด้านตา่งๆ  ได้แก่      
 1)  ด้านการบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน         2)  ด้านการจดัการเรียนการสอน  
  3)  ด้านบคุลากร 4) ด้านการพฒันาส่ือ/ผลงาน/นวตักรรม 
  ประเดน็การสัมภาษณ์ 

1) โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย และงบประมาณสนบัสนนุในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
การจดัการเรียนการสอนอยา่งไรบ้าง  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

2)  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนมธัยมในปัจจบุนั   
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

ผู้บริหาร 
สถานศึกษา 



3) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่ีครูผู้สอนใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจดัการเรียนการสอน
ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

4) ทา่นคิดวา่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของท่านมีความรู้ และความพร้อมท่ีจะใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หรือไม ่อย่างไร 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

5) ทา่นให้การสนบัสนนุ บคุลากรในการฝึกอบรม พฒันาในด้านการผลิตส่ือ/ผลงาน/
นวตักรรมในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อยา่งไรบ้าง 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
2. ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนในด้านตา่งๆ ได้แก่   
 1)  ด้านการบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน         2)  ด้านการจดัการเรียนการสอน  
  3)  ด้านบคุลากร               4) ด้านการพฒันาส่ือ/ผลงาน/นวตักรรม 
  ประเดน็การสัมภาษณ์ 
 1) ทา่นพบปัญหาด้านนโยบาย และงบประมาณสนบัสนนุในการใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน
การจดัการเรียนการสอน อย่างไร 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 



2) ท่านพบปัญหาในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนของครูผู้สอนใน
โรงเรียนของทา่น อยา่งไรบ้าง  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3) ทา่นพบปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ อยา่งไรบ้าง 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

4) ทา่นพบปัญหาใดของครูวิทยาศาสตร์เก่ียวกบั ความรู้ ความพร้อมในการพฒันา และ
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอน 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

5) ทา่นพบปัญหาในการสนบัสนนุ บคุลากรในการฝึกอบรม พฒันาในด้านการผลิตส่ือ/
ผลงาน/นวตักรรมในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หรือไม ่
อยา่งไร 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนในด้าน
ตา่งๆ ได้แก่   
 1)  ด้านการบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน         2)  ด้านการจดัการเรียนการสอน   
 3)  ด้านบคุลากร               4) ด้านการพฒันาส่ือ/ผลงาน/นวตักรรม 
ประเดน็การสัมภาษณ์ 
 1) ทา่นมีแนวทางแก้ไขปัญหา การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนใน
ปัจจบุนั รวมถึงการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อยา่งไรบ้าง 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 2) ทา่นมีแนวทางแก้ไขปัญหาในการสนบัสนนุการใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน อยา่งไรบ้าง 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

3) ทา่นมีแนวทางแก้ไขปัญหา ครูวิทยาศาสตร์เก่ียวกบั ความรู้ ความพร้อมในการพฒันา 
และการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการ อยา่งไรบ้าง 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

4) ทา่นมีแนวทางแก้ไขปัญหา การสง่เสริม การพฒันาในด้านการผลิตส่ือ/ผลิตผลงาน/
สร้างนวตักรรมในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อย่างไรบ้าง          
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 



4. ความคิดเหน็อ่ืนๆ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

ผู้ วิจัย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้ท่ีได้ให้ความกรุณาสละเวลา            
ในการให้สัมภาษณ์ในครัง้นี ้ซึ่งการให้สัมภาษณ์ของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งใน  การศึกษาสภาพ       
การใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื น้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา           
จงัหวดัพิจิตร 
 

                                    นางสาวฌานีกร  ปรารถนารักษ์ 
                     นิสิตหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต 
                                                         สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง การศกึษาสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชีแ้จง 
     1. แบบสอบถามนีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือสอบถามครูผู้สอนท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการ
เรียนการสอน วิทยาศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร  
     2. แบบสอบถามนีมี้ทัง้หมด 3 ตอน คือ 

          ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)    
          ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (rating scale)  
          ตอนท่ี 3 แบบสอบปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา             
จงัหวดัพิจิตร มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (rating scale)  
          ตอนท่ี 4 แบบสอบถามแนวทางการพฒันาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร แบบปลายเปิด (Open-ended questions) 
 3. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทกุข้อด้วยความเป็นจริงท่ีสดุ ซึ่งจะช่วยให้การวิจยัในครัง้นี ้

มีผลสรุปท่ีนา่เช่ือถือและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

 

 

 

ครูผู้สอน 



       ผู้วิจยัขอขอบพระคณุท่านเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้ท่ีได้ให้ความกรุณาสละเวลาใน
การตอบแบบสอบถาม ค าตอบของทา่นมีคณุคา่อย่างยิ่งตอ่ผู้วิจยัในการศกึษาสภาพการใช้ ปัญหา 
และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของ                 
ค รูระดับชั น้มัธยมศึกษา ในโรง เ รียนสังกัดส านักงานเขตพื น้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                         
ในจงัหวดัพิจิตร 
 

                                                                            นางสาวฌานีกร  ปรารถนารักษ์ 
           นิสิตหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต 

                                                         สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง  (   ) ตามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 

1. เพศ 
(     ) ชาย     
(     ) หญิง 

2. อาย ุ
(     ) 21 – 30 ปี     
(     ) 31 – 40 ปี 
(     ) 41 – 50 ปี     
(     ) 51 – 60 ปี 

3. ระดบัการศกึษา 
(     ) ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี   
(     ) ระดบัปริญญาตรี 
(     ) ระดบัปริญญาโท    
(     ) ระดบัปริญญาเอก 
(     )  อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.......................................................... 

4. ทา่นมีต าแหนง่วิทยฐานะใดในปัจจบุนั 

  (     )  ครูผู้ชว่ย     
  (     )  ครูคศ.1 
  (     )  ครูคศ.2     
  (     )  ครูคศ.3 
  (     )  อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.......................................................... 

5. ระดบัชัน้ท่ีสอน 
     5.1 (     ) ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

      5.2 (     )  ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
  5.2.1 (     ) วิชา ฟิสิกส์    

5.2.2 (     ) วิชา เคมี 
5.2.3 (     ) วิชา ชีววิทยา    
5.2.4 (     )  อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................ 



6. ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 
  (     )  ต ่ากวา่ 5 ปี    
  (     )  5 -10 ปี 
  (     )  11 – 15 ปี     
  (     )  16 – 20 ปี 
  (     )  20 – 30 ปี     
  (     )  30 ปีขึน้ไป 

7. รูปแบบการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของทา่นใช้แบบใด 
(     ) ส่ือหลกั : เป็นส่ือหลกัแทนการสอนของครู 
(     ) ส่ือเสริม : เป็นส่ือท่ีเสริมประสบการณ์ให้กบัผู้ เรียนนอกเหนือจากลกัษณะ    
            ออนไลน์  และออฟไลน์ เชน่ เอกสาร หรือวีดทิศัน์  ฯลฯ 
(     ) ส่ือเตมิ : เป็นส่ือท่ีเพิ่มเตมิจากการสอนบรรยายในห้องเรียน เป็นลกัษณะ

            การน าเสนอแบบออนไลน์ และออฟไลน์  เชน่ CAI ,WBI ฯลฯ 
8. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของท่าน 

(     ) 8.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (CAI)   
(     ) 8.2 การสอนบนเว็บ (WBI) 
(     ) 8.3 การเรียนจากวีดิทศัน์ตามอธัยาศยัแบบออนไลน์/ออฟไลน์ (YouTube , 

               CD ,DVD ,VDO) 
(     ) 8.4 การเรียนจากเกมส์ (Game) 
(     ) 8.5 บทเรียนออนไลน์ (Online learning ,E-learning ,LMS) 
(     ) 8.6 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
(     ) 8.7 ส่ือน าเสนอ และส่ือมลัตมิิเดีย (Presentation ,Multimedia) 
(     ) 8.8 โทรทศัน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (Tele Education) ไกลกงัวล 
(     ) 8.9 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.......................................................... 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการใช้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา               
จงัหวดัพิจิตร 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในชอ่งระดบัสภาพท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นโดย      
พิจารณาตามเกณฑ์แตล่ะระดบั ดงันี ้
 

สภาพการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
5 หมายถึง ระดบัสภาพการใช้มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัสภาพการใช้มาก 
3 หมายถึง ระดบัสภาพปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัสภาพการใช้น้อย 
1 หมายถึง ระดบัสภาพการใช้น้อยท่ีสดุ 

 

ข้อ รายการ 
ระดับสภาพการใช้ 

5 4 3 2 1 

1. จากค าตอบในตอนท่ี 1 ข้อท่ี 7 สภาพของรูปแบบ     
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของท่าน มีระดบัสภาพในการใช้           
เป็นอย่างไร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. จากค าตอบในตอนท่ี 1 ข้อท่ี 8 สภาพของการใช้          
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของท่าน มีระดบัสภาพในการใช้       
เป็นอย่างไร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. ผู้บริหารให้ความส าคญั และมีเจตคตท่ีิดีตอ่          
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจดัการเรียน            
การสอนวิทยาศาสตร์ 

     

4. ผู้บริหารมีนโยบายสนบัสนนุและมีการวางแผน      
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ อยา่งชดัเจน 

     



 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
ระดับสภาพการใช้ 

5 4 3 2 1 
5. ครูผู้สอนมีทกัษะในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์           

ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
     

6. ครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          
มีการแลกเปล่ียนความรู้ และทกัษะของการใช้       
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจดัการเรียนการสอน         
อยา่งสม ่าเสมอ 

     

7. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้รับการพฒันา และ           
การฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ                     
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้            
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

     

8. มีอปุกรณ์ท่ีรองรับการใช้งานกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์           
อยา่งเพียงพอส าหรับครูผู้สอน  เชน่ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ,โทรทศัน์    ,จานรับสญัญาณ
ดาวเทียม  และเคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 

     

9. มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการจดัการเรียน          
การสอนอวิทยาศาสตร์ยา่งเพียงพอส าหรับ
ครูผู้สอน 

     

10. มีระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา  และระบบเครือขา่ยภายใน
สถานศกึษาท่ีสามารถใช้ได้อยา่งเสถียร เชน่  
Internet , WiFi , LAN , ระบบสญัญาณ 3G , 4G , 
EDGE ฯลฯ 

     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อ รายการ 
ระดับสภาพการใช้ 

5 4 3 2 1 
11. มีการจดัห้องเรียน และบรรยากาศให้เป็น            

แหลง่เรียนรู้ท่ีมีส่ือหลากหลายในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เชน่ ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ,
ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์,ห้องเรียนไร้พรมแดน ,
ห้องปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์(Lab)ท่ีรองรับการเรียน
การสอนแบบโทรทศัน์ทางไกล ฯลฯ 

     

12. มีหลกัสตูร และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมี             
การน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเคร่ืองมือ                    
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

     

13. มีรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย 

     

14. ครูผู้สอนสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือ
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน 

     

15. ครูผู้สอนค านงึถึงหลกักฎหมาย คณุธรรม 
จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนแก่นกัเรียน 

     



ตอนที่ 3 แบบสอบปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของ     
ครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในชอ่งระดบัปัญหาท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่านโดยพิจารณา
ตามเกณฑ์แตล่ะระดบั ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
5 หมายถึง ระดบัปัญหาการใช้มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัปัญหาการใช้มาก 
3 หมายถึง ระดบัปัญหาการใช้ปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัปัญหาการใช้น้อย 
1 หมายถึง ระดบัปัญหาการใช้น้อยท่ีสดุ 

ข้อ รายการ 
ระดับปัญหาการใช้ 

5 4 3 2 1 

1. ผู้บริหารไมเ่ห็นความส าคญั และไมมี่เจตคตท่ีิดี    
ตอ่การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจดัการเรียน    
การสอนวิทยาศาสตร์ 

     

2. ผู้บริหารมีนโยบาย และการวางแผนการใช้          
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ไมช่ดัเจน 

     

3. ครูผู้สอนขาดทกัษะในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์       
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

     

4. ครูผู้สอนไมไ่ด้รับการพฒันา และฝึกอบรม ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์        
จดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

     



 

ข้อ รายการ 
ระดับปัญหาการใช้ 

5 4 3 2 1 

5. จ านวนอปุกรณ์ท่ีสามารถใช้งานกบั                      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์มีเพียงพอส าหรับครูผู้สอน  เชน่ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ,โทรทศัน์  ,จานรับสญัญาณ
ดาวเทียม  และเคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 

     

6. จ านวนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการจดัการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์มีเพียงพอส าหรับครูผู้สอน 

     

7. การเช่ือมตอ่เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และระบบ
เครือข่ายทัง้ภายใน และภายนอกพืน้ท่ีสถานศกึษา 
เชน่ WiFi , LAN ,ระบบสญัญาณ 3G , 4G , 
EDGE ฯลฯ ไมเ่สถียร เข้าถึงได้ยาก ไมส่ะดวก และ
ใช้งานได้ไมดี่ในการเช่ือมตอ่กบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์    
ท่ีเป็นออนไลน์ 

     

8. ห้องเรียน และบรรยากาศเอือ้ตอ่การเป็น           
แหลง่เรียนรู้ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายใน
การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

     

9. มีหลกัสตูร และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการน า    
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นเคร่ืองมือ                     
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์          
อยา่งชดัเจน 

     

10. ครูผู้สอนสามารถใช้แผนการจดัการเรียนรู้                
ท่ีน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้จดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นส่ือหลกั และส่ือเสริมได้ตรงตาม
หลกัสตูร 

     

11. ครูผู้สอนสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือ
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ได้เป็นอยา่งดี 

     



 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามแนวทางการพฒันาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 
ค าชีแ้จง  โปรดเขียนแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน ตามหวัข้อท่ีก าหนดให้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

 
 

ข้อ รายการ 
ระดับปัญหาการใช้ 

5 4 3 2 1 

12. ครูผู้สอนค านงึถึงหลกักฎหมาย คณุธรรม 
จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการใช้    
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนแก่นกัเรียน 
ในทางท่ีถกูท่ีควร 

     

ข้อ รายการ แนวทางการพัฒนา 
1. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียน 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- โทรทศัน์ จานรับสง่ดาวเทียม 
- ซอฟแวร์โปรแกรม 
ฯลฯ 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 

2. ระบบเครือข่ายในการเข้าถึงส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในโรงเรียน 
- ระบบอินเทอร์เน็ต 
- ระบบ WiFi  
- ระบบ LAN 
- ระบบสญัญาณ 3G , 4G , EDGE 
ฯลฯ 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 



 
5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                                                        

ขอขอบพระคณุ 
 
 

 
 

ข้อ รายการ แนวทางการพัฒนา 
3. แหลง่เรียนรู้ท่ีมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี

หลากหลาย  
- ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์  
- ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ห้องเรียนไร้พรมแดน 
- ห้องLabวิทยาศาสตร์ท่ีรองรับการเรียนการ
สอนแบบโทรทศัน์ทางไกล 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 

4. บทบาทในการให้ความส าคญั สนบัสนนุ 
และเห็นประโยชน์ในการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
- ผู้บริหารสถานศกึษา 
- ครูผู้สอน 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 



 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง การศกึษาสภาพการใช้ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดบัชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชีแ้จง 
     1. แบบสอบถามนีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือสอบถามนกัเรียนท่ีได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี      
การศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร  
     2. แบบสอบถามนีมี้ทัง้หมด 3 ตอน คือ 

          ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)                      
          ตอน ท่ี  2 แบบสอบถามสภาพการไ ด้ รับการ เ รียนการสอนวิทยาศาสต ร์ โดยใ ช้                      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (rating scale)  
          ตอนท่ี  3 แบบสอบถามปัญหาท่ีไ ด้ รับของการเ รียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้                  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูระดบัชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั (rating scale)  
          ตอนท่ี4 แบบสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเ รียน เ ก่ียวกับการใ ช้ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูระดับชัน้มัธยมศึกษา ในโรงเรียน             
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร แบบปลายเปิด (Open-ended 
questions) 
     3. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทกุข้อด้วยความเป็นจริงท่ีสดุ ซึ่งจะช่วยให้การวิจยัในครัง้นี ้
มีผลสรุปท่ีนา่เช่ือถือและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
     
 
 

นักเรียน 



  ผู้วิจยัขอขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้ท่ีได้ให้ความกรุณาสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถาม ค าตอบของท่านมีคณุค่าอย่างยิ่งต่อผู้ วิจัยในการศึกษาสภาพการใช้ ปัญหา 
และแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา ในจงัหวดัพิจิตร 
 

                                                  นางสาวฌานีกร  ปรารถนารักษ์ 
                     นิสิตหลกัสตูรปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต 
                                                         สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง  (   ) ตามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 

1. เพศ   
  (     )  ชาย     

(     )  หญิง 
2. เป็นนกัเรียนในระดบัชัน้ 

(     ) ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

(     )  ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

3.  อาย ุ

  (     )  ต ่ากวา่ 12 ปี    
  (     )  12 – 15 ปี 
  (     )   16 – 18 ปี    
  (     )  18 ปีขึน้ไป 

4.  จ านวนเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ่
       สปัดาห์ 
  (     )  น้อยกวา่ 3 ชัว่โมง/สปัดาห์   
  (     )  3-5  ชัว่โมง/สปัดาห์  
  (     )  มากกว่า 5 ชัว่โมง/สปัดาห์    
  (     ) ไมไ่ด้ใช้เลย 

5.  สถานท่ีส่วนใหญ่ในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  (     )  บ้าน     
  (     )  โรงเรียน 

(     )  ร้านเกมส์/ร้านอินเทอร์เน็ต   
(     )  บ้านเพ่ือน 
(     )  อ่ืน ๆ ระบ.ุ............................................ 
 
 
 
 



6. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีนกัเรียนได้รับในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน 
(     )  6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (CAI)   
(     )  6.2 การสอนบนเว็บ (WBI) 
(     )  6.3 การเรียนจากวีดทิศัน์ตามอธัยาศยัแบบออนไลน์/ออฟไลน์ (YouTube , 

     CD ,DVD ,VDO) 
(     )  6.4 การเรียนจากเกมส์ (Game) 
(     )  6.5 บทเรียนออนไลน์ (Online learning ,E-learning ,LMS) 
(     )  6.6 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
(     )  6.7 ส่ือน าเสนอ และส่ือมลัตมิิเดีย (Presentation ,Multimedia) 
(     )  6.8 โทรทศัน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (Tele Education) ไกลกงัวล 
(     )  6.9 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  2 แบบสอบถามสภาพการได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์    
จากครูระดับชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา            
จงัหวดัพิจิตร 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่องระดับสภาพท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน  โดย
พิจารณาตามเกณฑ์แตล่ะระดบั ดงันี ้
 

ระดับสภาพการได้รับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์                 
โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

5 หมายถึง ระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัมาก 
3 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัสภาพน้อย 
1 หมายถึง ระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

 

 

 

 

ข้อ รายการ 
ระดับสภาพการได้รับ                    
การเรียนการสอน 

5 4 3 2 1 
1. จากค าตอบในตอนท่ี 1 ข้อท่ี 6 ระดบัการได้รับ      

การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
จากครูผู้สอนโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีระดบั       
การได้รับการจดัการเรียนการสอน เป็นอยา่งไร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. มีระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา  และระบบเครือขา่ยภายใน
สถานศกึษาท่ีสามารถใช้ได้อยา่งเสถียร เชน่  
Internet , WiFi , LAN ,3G , 4G , EDGE   

     



 

 

 

ข้อ รายการ 
ระดับสภาพการได้รับ                    

การจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

3. มีห้องเรียน และแหลง่เรียนรู้ท่ีมีการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลายในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เชน่ ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ,
ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์,ห้องเรียนไร้พรมแดน ,
ห้องปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ (Lab)ท่ีรองรับการ
เรียนการสอนแบบโทรทศัน์ทางไกลผา่นดาวเทียม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีครูผู้สอนน ามาใช้ในการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์เป็นส่ือการเรียนท่ีกระตุ้น 
และเร้าความสนใจของนกัเรียน เพ่ือท าให้นกัเรียน
เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึน้ 

     

5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ชว่ยเสริมทกัษะในการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองของนกัเรียน และจดจ า
เนือ้หาสาระได้เป็นอยา่งดี 

     

6. การออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ภาพนิ่ง/
เคล่ือนไหว/สีของตวัอกัษร) สวยงาม เหมาะสม 
และกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน 

     

7. นกัเรียนใช้ส่ือดจิิตอลอ่ืนๆ เพิ่มเตมิในการเรียน
วิทยาศาสตร์ และค้นคว้าเพิ่มเตมิ นอกจาก           
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

     

8. ครูผู้สอนมีการสอดแทรกเก่ียวกบั กฎหมาย 
คณุธรรม จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใน
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนแก่
นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
ระดับสภาพการได้รับ                    

การจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

9. ครูผู้สอนสามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ถ่ายทอดเนือ้หาในวิชาวิทยาศาสตร์ให้กบันกัเรียน
ได้เป็นอยา่งดี 

     

10. ครูผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหา และตอบข้อซกัถาม
ท่ีนกัเรียนสงสยัในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์             
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ 

     

11. นกัเรียนสนใจ และให้ความร่วมมือกบัครูผู้สอน        
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้       
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นอยา่งดี 

     



 
 
 
 

ตอนที่  3 แบบสอบถามปัญหาท่ีได้รับของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
จากครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  
จงัหวดัพิจิตร 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในชอ่งระดบัปัญหาท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านโดยพิจารณา
ตามเกณฑ์แตล่ะระดบั ดงันี ้
 
 

 
 
 

 

 

 

ปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
5 หมายถึง ระดบัปัญหาการใช้ส่ือมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัปัญหาการใช้ส่ือมาก 
3 หมายถึง ระดบัปัญหาการใช้ส่ือปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัปัญหาการใช้ส่ือน้อย 
1 หมายถึง ระดบัปัญหาการใช้ส่ือน้อยท่ีสดุ 

ข้อ รายการ 
ระดับปัญหาการใช้ 

5 4 3 2 1 
1. ห้องเรียน และบรรยากาศเอือ้ตอ่การเป็น            

แหลง่เรียนรู้ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย         
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เชน่ 
ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ ,ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์
,ห้องเรียนไร้พรมแดน ,ห้องปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 
(Lab)ท่ีรองรับการเรียนการสอนแบบโทรทศัน์
ทางไกลผา่นดาวเทียม  

     

2. จ านวนอปุกรณ์ท่ีสามารถใช้งานกบั                      
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนวิทยาศาสตร์                
มีเพียงพอส าหรับนกัเรียน  เชน่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
,โทรทศัน์  ,จานรับสญัญาณดาวเทียม  และ
เคร่ืองรับสญัญาณดาวเทียม  

     



 

 

 

ข้อ รายการ 
ระดับปัญหาการใช้ 

5 4 3 2 1 
3. การเช่ือมตอ่เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และระบบ

เครือข่ายทัง้ภายใน และภายนอกพืน้ท่ีสถานศกึษา 
เชน่ WiFi , LAN ,3G , 4G , EDGE ไมเ่สถียร 
เข้าถึงได้ยาก ไมส่ะดวก และใช้งานได้ไมดี่            
ในการเช่ือมตอ่กบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นออนไลน์ 

     

4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นส่ือท่ีล้าสมยั ,ไมเ่ป็นปัจจบุนั ,       
ไมส่ามารถกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน และ   
ท าให้นกัเรียนเกิดความสบัสนในเนือ้หาของ
บทเรียน 

     

5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไมไ่ด้ชว่ยส่งเสริมทกัษะ               
ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง            
ของนกัเรียน  

     

6. การออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ภาพนิ่ง/
เคล่ือนไหว/สีของตวัอกัษร) ไมส่วยงาม                
ไมเ่หมาะสม และไมก่ระตุ้นความสนใจ              
ของนกัเรียน 

     

7. ครูผู้สอนจ ากดัการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์                 
ในการค้นคว้าเพิ่มเตมิ และให้ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ตามท่ีครูก าหนดให้เทา่นัน้ 

     

8. ครูผู้สอนไมมี่การสอดแทรกเก่ียวกบั กฎหมาย 
คณุธรรม จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      
ในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน    
แก่นกัเรียน 

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
ระดับปัญหาการใช้ 

5 4 3 2 1 
9. ครูผู้สอนไมส่ามารถใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์                    

ในการถ่ายทอดเนือ้หาในวิชาวิทยาศาสตร์           
ให้กบันกัเรียนได้ 

     

10. ครูผู้สอนไมส่ามารถแก้ไขปัญหา และตอบ              
ข้อซกัถามท่ีนกัเรียนสงสยัในการใช้                   
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้ 

     

11. นกัเรียนไมส่นใจและไมใ่ห้ความร่วมมือ                
กบัครูผู้สอนในการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

     



ตอนที่ 4 แบบสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนท่ีได้รับ          
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากครูผู้ สอนชัน้มัธยมศึกษาในโรงเรียน         
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จงัหวดัพิจิตร 
ค าชีแ้จง  โปรดเขียนแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน ตามหวัข้อท่ีก าหนดให้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 
 
 
 

ข้อ รายการ แนวทางการพัฒนา 
1. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียน 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- โทรทศัน์ จานรับสง่ดาวเทียม 
- ซอฟแวร์โปรแกรม  ฯลฯ 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

2. ระบบเครือข่ายในการเข้าถึงส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในโรงเรียน 
- ระบบอินเทอร์เน็ต 
- ระบบ WiFi  
- ระบบ LAN 
- ระบบสญัญาณ 3G , 4G , EDGE    ฯลฯ 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

3. แหลง่เรียนรู้ท่ีมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
หลากหลาย  
- ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์  
- ห้องส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ห้องเรียนไร้พรมแดน 
- ห้องLabวิทยาศาสตร์ท่ีรองรับการเรียนการ
สอนแบบโทรทศัน์ทางไกล 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 



 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________      
_____________________________________________________________________________________      
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________      

                                                                                                                                                         
ขอขอบพระคณุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ แนวทางการพัฒนา 
4. โครงสร้างของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ 

- เนือ้หา ความยาว และภาษาท่ีใช้ 
- ขนาด คณุภาพของภาพนิ่ง/เคล่ือนไหว     
   กราฟิก และสีของตวัอกัษร 
- การส่ือความหมายของภาพ และข้อความ 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
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