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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของปญหา
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนผูมีความรู ความคิด
ความสามารถที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เนื่องจากการศึกษาเปนหัวใจสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน การพัฒนา
เทคนิคการสอนที่ให ผูเรียนเกิดการเรียนรู คิดเปน ทําเปน แตการเปลี่ยนแปลงของสังคมพรอมทัง้
ความเจริญกาวหนาทางดานการสื่อสารดวยเครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูง เชนการสื่อสารผาน
ดาวเทียมการพัฒนาคอมพิวเตอรที่มีความเร็วสูงทําใหสามารถคนควาหาความรูจากแหลงวิทยาการ
ตางๆ (จรูญ จัวนวน, 2531 : 21) ดังนัน้ การศึกษาตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการสอนให
สนองกับความตองการของสังคมนอกจากการเปนคนดี คนเกง และอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข
บนพื้นฐานความเปนไทยแลวนั้น การพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรูที่เปนพื้นฐานสําคัญซึ่ง
กําหนดไวในโครงสรางกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมแลว จะตองกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวใน
โครงสรางดวย โดยมุงสงเสริมการพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติมจากกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม ใหผูเรียน
รูจักตนเองคนพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง เพื่อการพัฒนาใหเต็มศักยภาพ เห็นคุณคาใน
การประกอบอาชีพ ใหเปนผูมีระเบียบ วินัย ศีลธรรม จริยธรรม รูจักบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ
การบําเพ็ญประโยชนใหชุมชน สังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตอยางมีความสุขได
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 9
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตราที่ 63 ถึงมาตราที่ 69 ไดกลาวไววา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนให
มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ วัสดุอุปกรณปละเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ, 2542 : 32-34)
เทศบาลเมืองปตตานีเปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปจจุบันมี
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 (ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543) เปนกฎหมายแมบทมีฐานะเปนนิติบุคคล
มีขอบเขตการปกครองที่แนนอน มีบุคลากรเปนของตนเอง มีรายไดหรืองบประมาณ เปนของ
ตนเอง มีอิสระในการบริหารงานภายในขอบเขตเทศบาล (เทศบาลเมืองปตตานี, 2547 : 5) แนว
ทางการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการสอนของเทศบาลเมืองปตตานี ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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ของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณโดยตรง และดําเนินการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษา และอบรมถายทอดความรูใหกับครูในโรงเรียนตางๆ อบรมถายทอด
ความรูทางดานเทคโนโลยีสมัยใหมแกครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีเมืองปตตานี
(เทศบาลเมืองปตตานี, 2547 : 5) การใชสื่อหรือเทคโนโลยีทางการสอนในหองเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอดจนคุมคาในทุกดานนั้น ครูผูสอนจะตองมีความรูความสามารถ
และทักษะพื้นฐานประกอบกันหลายดานนับตั้งแตความรูความสามารถในเรื่องสื่อการสอนจิตวิทยา
การเรียนรู วิธีสอนไปจนถึงการวัดและประเมินผลตามจุดมุงหมายนของการเรียนการสอนดวย ซึ่ง
หากผูสอน มีความรูความสามารถในเรื่องเหลานี้ดี และสามารถนํามาใชไดอยางมีระบบแลว ผูสอน
ยอมจะประสบความสําเร็จในการใชสื่อการสอนในหองเรียนไดเปนอยางดี (ไชยยศ เรืองสวรรณ,
2526 : 156-157)
สําหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีประกอบดวย 5
โรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนเทศบาล 1 (บานจะบังติกอ)
2.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดปตตานีสโมสร)
3.โรงเรียนเทศบาล 3 (บานปากน้ํา)
4.โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดพงศาราม)
5.โรงเรียนเทศบาล 5 (อาคารฉลากกินแบงฯ )
จากการนิเทศ และติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปตตานี โดยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองปตตานีพบวา การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีไมสามารถสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑต่ํา การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงการ
ฝกปฏิบัติยังมีนอยและขาดความตอเนื่อง ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ไมสามารถใชสื่อ
การเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูบางคนไมใชสื่อการสอนให
ผูเรียนดูจากตําราเพียงอยางเดียว และสื่อการสอนบางประเภทยังขาดแคลนอยู จึงทําใหการสอนของ
ไมบรรลุตามวัตถุประสงค (แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2545-2549)
ดังนั้น ผูทําการวิจัยจึงไดทําการวิจัยเชิงสํารวจในเรื่อง ปญหา ความตองการใชสื่อ
การเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีเพื่อนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการ
วางแผนหาแนวทางในการแกไข ปรับปรุง ตลอดจนสงเสริมดานสื่อการเรียนการสอนแกครูใน
โรงเรียนสังกัดตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาการใชสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ปตตานี
2. เพื่อศึกษาความตองการใชสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปตตานี
3. รวบรวมขอเสนอแนะและความตองการใชสื่อการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหไดขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ ปญหา ความตองการใชสื่อการ
เรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพของการใชสื่อการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนฯ และการผลิตสื่อเพื่อใชใน
การสอน ตลอดจนผูเรียนไดรับประโยชนในการเรียน และเขาใจเนื้อหาไดเร็ว เนื่องจากมีสื่อการ
เรียนการสอนเปนตัวเชื่อมระหวางครูผูสอนกับนักเรียน และสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช
กับโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดอื่นๆ ที่มีสภาพปญหา ความตองการที่คลายคลึงหรือใกลเคียงกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูทําการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปตตานี จํานวน 278 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 164 คน โดยวิธีการกําหนด
สัดสวน
3. ตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ แบงไดเปนชวงชั้นที่สอนคือ
3.1.1 อายุของครูผูสอน แบงไดเปน 4 กลุม คือ
3.1.1.1 20 – 30 ป
3.1.1.2 31 – 40 ป
3.1.1.3 41 – 50 ป
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3.1.1.4 51 – 60 ป
3.1.2 วุฒิการศึกษาของครูผูสอน แบงไดเปน 3 กลุม คือ
3.1.2.1 ปริญญาตรี
3.1.2.2 ปริญญาโท
3.1.2.3 สูงกวาปริญญาโท
3.1.3 ประสบการณดานการสอน แบงไดเปน 4 กลุม คือ
3.1.3.1 0 – 5 ป
3.1.3.2 6 – 10 ป
3.1.3.3 11 – 15 ป
3.1.3.4 15 ปขึ้นไป
3.1.4 ระดับชวงชั้นที่สอน แบงไดเปน 4 กลุม คือ
3.1.4.1 อนุบาล
3.1.4.2 ชวงชั้นที่ 1
3.1.4.3 ชวงชั้นที่ 2
3.1.4.4 ชวงชั้นที่ 3
3.2 ตัวแปรตาม คือ
3.2.1 ปญหาการใชสื่อการเรียนการสอน
3.2.2 ความตองการใชสื่อการเรียนการสอน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ปญหาการใชสื่อการเรียนการสอน หมายถึง ปญหาอุปสรรคในการใชสื่อการ
เรียนการสอนของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานีมี 5 ดาน ไดแก ดานการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ดานการเตรียมและจัดหาสื่อการเรียนการสอน ดานการบริการสื่อการเรียนการสอน ดาน
สถานที่ ดานการใชสื่อการเรียนการสอน
2. ความตองการใชสื่อการเรียนการสอน หมายถึง ความตองการใหมีสื่อการเรียน
การสอนตลอดจนวัสดุอุปกรณ เพื่ออํานวยประโยชนในการใชสื่อการเรียนการสอน แบงไดดังนี้
ความตองการสื่อประเภทวัสดุ (Software) ความตองการสื่อประเภทอุปกรณ (Hardware) ความ
ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ทางดานสื่อการเรียนการสอนโดยตรง ความตองการให
จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

5

3. สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ผูสอนและผูเรียนนํามาใชในระบบ
การเรียนการสอน เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. อายุของครูผูสอน หมายถึง อายุของครูผูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปตตานี
5. วุฒิการศึกษาของครูผูสอน หมายถึง วุฒิทางการศึกษาสูงสุดของครูผูที่
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี
6. ประสบการณดานการสอน หมายถึง ระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองปตตานี
7. ระดับชวงชั้นที่สอน หมายถึง ระดับชวงชั้นในการปฏิบัติงานดานการสอน
ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี
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