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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ปญหาและความตองการใชสื่อการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาการใชสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ปตตานี
2. เพื่อศึกษาความตองการใชสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปตตานี
3. รวบรวมขอเสนอแนะและความตองการใชสื่อการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัย ปญหา ความตองการใชสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองปตตานี เปนการวิจัยแบบสํารวจเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนขอเท็จจริง ความคิดเห็น
และพฤติกรรมของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี โดยการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน
ตอไปนี้
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนครูผูทําการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองปตตานีจํานวน 164 คน ปการศึกษา 2553 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ
(Yamane, 1973) และไดกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยการแบงออกเปน 4
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ เปนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบ เกี่ยวกับปญหาและระดับของปญหา
การใชสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบ เกี่ยวกับความตองการใชสื่อการเรียน
การสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเปน
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลเกีย่ วกับจํานวน และสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ครูผูสอนซึ่งเปนกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้สวนใหญมีอายุระหวาง 3140 ป รองลงมามีอายุระหวาง 20-30 ป, 41-50 ป และอายุระหวาง 51-60 ป วุฒิการศึกษา ครู
สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือระดับปริญญาโท ประสบการณการสอน ครู
สวนใหญมีประสบการณในการสอนระหวาง 6-10 ป, 0-5 ป, 11-15 ป และ 15 ปขน้ึ ไป
ตามลําดับ ระดับชวงชั้นที่สอน ครูสวนใหญสอนในระดับชวงชั้นที่ 2 รองลงมา คือ ชวงชั้นที่ 1,
ชวงชั้นที่ 3 และระดับอนุบาลวิชาที่ถนัดสอนมากที่สุด ครูผูสอนสวนใหญมีความถนัดในการสอน
วิชาภาษาไทย รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม วิชาภาษาตางประเทศวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
และวิชาศิลปศึกษา ตามลําดับ
2. ปญหาที่พบในการใชสื่อการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี
ชวงชั้นอนุบาล ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน ครูผูสอนมีปญหา
เรื่องขาดเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และขาดงบประมาณที่จะซื้อสื่อมาพัฒนาสื่อ
ใหม ๆ /ชุดใหม ดานการเตรียมและจัดหาสื่อการเรียนการสอน ขาดงบประมาณที่จัดสรรสําหรับ
การผลิตสื่อการเรียนการสอน ดานการบริการสื่อการเรียนการสอน มีระยะเวลานอยในการบริการ
ใหคําปรึกษาและไมมีการสงเสริมเรื่องการใชสื่อการเรียนการสอน ดานสถานที่ ไมมีสถานที่
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จัดเก็บสื่อการเรียนการสอน และสถานที่คับแคบ รวมทั้งไมเหมาะสมในการจัดเปนศูนยสื่อ ดาน
การใชสื่อการเรียนการสอนมีสื่อการเรียนการสอนจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอความตองการ และ
ไมมีเวลาเตรียมตัวกอนใชสื่อการเรียนการสอนและไมมีความรูในการใชสื่อการเรียนการสอน
ชวงชั้นที่ 1 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน คือขาดงบประมาณที่จะ
ซื้อสื่อมาพัฒนาสื่อใหม ๆ/ชุดใหม และขาดงบประมาณสําหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน ดาน
การเตรียมและจัดหาสื่อการเรียนการสอน ขาดงบประมาณที่จัดสรรสําหรับการผลิตสื่อการเรียน
การสอนและขาดงบประมาณสําหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน ดานการบริการสื่อการเรียนการ
สอนไมทราบวา มีการประชาสัมพันธการบริการสื่อเรียนการสอน ไมมีการสงเสริมเรื่องการใชสื่อ
การเรียนการสอน และมีระยะเวลานอยในการบริการใหคําปรึกษา ดานสถานที่ สถานที่คับแคบ
ไมมีสถานที่จัดเก็บสื่อการเรียนการสอน และสถานที่ไมเหมาะสมในการจัดเปนศูนยสื่อ ดานการ
ใชสื่อการเรียนการสอน มีสื่อจํานวนจํากัดและไมเพียงพอตอความตองการ
ชวงชั้นที่ 2 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน พบวา ขาดงบประมาณ
สําหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน ขาดงบประมาณที่จะซื้อสื่อมาพัฒนาสื่อใหมๆ/ชุดใหม และ
ไมมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน ดานการเตรียมและจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน ขาดงบประมาณที่จัดสรรสําหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน ขาดงบประมาณ
สําหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน และไมมีเวลาในการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ดานการ
บริการสื่อการเรียนการสอน ไมทราบวามีการประชาสัมพันธการบริการสื่อการเรียนการสอน มี
บริการใหยืมสื่อการเรียนการสอน และมีระยะเวลานอยในการใหบริการคําปรึกษา ดานสถานที่ไม
เหมาะสมในการจัดเปนศูนยสื่อ สถานที่คับแคบและไมมีสถานที่จัดเก็บสื่อการเรียนการสอนดาน
การใชสื่อการเรียนการสอน มีสื่อจํานวนจํากัดและไมเพียงพอตอความตองการและไมมีเวลาเตรียม
ตัวกอนใชสื่อการเรียนการสอน
ชวงชั้นที่ 3 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน คือ ขาดงบประมาณที่จะ
ซื้อสื่อมาพัฒนาสื่อใหม ๆ /ชุดใหม ขาดงบประมาณสําหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน และไม
มีเวลาในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ดานการเตรียมและจัดหาสื่อการเรียนการสอน ขาด
งบประมาณที่จัดสรรสําหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน และขาดงบประมาณสําหรับการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ดานการบริการสื่อการเรียนการสอน มีบริการใหยืมสื่อการเรียนการสอน และมี
บริการจัดสงสื่อการเรียนการสอนอยางสะดวก ดานสถานที่ พบวา สถานที่ไมเหมาะสมในการ
จัดเปนศูนยสื่อ สถานที่คับแคบ ไมมีสถานที่จัดเก็บสื่อการเรียนการสอน ดานการใชสื่อการเรียน
การสอน มีสื่อจํานวนจํากัด ไมเพียงพอตอความตองการ ไมมีเวลาเตรียมตัวกอนใชสื่อการเรียน
การสอน และไมมีความรูในการใชสื่อประกอบการสอน
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3. ความตองการใชสื่อการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี
ชวงชั้นอนุบาล พบวา มีความตองการสื่อการสอนประเภทวัสดุ คือ
ของจริง อินเตอรเน็ต เอกสาร ตําราเรียน และรูปภาพตาง ๆ สื่อประเภทอุปกรณ คือ เครื่องรับ
โทรทัศน เครื่องเลนวิดีโอ เครื่องขยายเสียง และไมโครโฟน มีความตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถทางดานสื่อการเรียนการสอนโดยตรงอยูในระดับมาก และควรจัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอ
ชวงชั้นที่ 1 พบวา มีความตองการใชสื่อการสอนประเภทวัสดุ คือของ
จริง, อินเตอรเน็ต เอกสร ตําราเรียน และรูปภาพตาง ๆ สื่อการสอนประเภทอุปกรณ คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องเลนเทป และเครื่องรับโทรทัศน รวมทั้งมีความตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถทางดานสื่อการเรียนการสอนโดยตรงอยูในระดับมาก และควรจัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอ
ชวงชั้นที่ 2 พบวา มีความตองการใชสื่อการสอนประเภทวัสดุ คือ
อินเตอรเน็ต เอกสาร ตําราเรียน และของจริง สื่อการสอนประเภทอุปกรณ คือ เครื่อง
คอมพิวเตอรชุดอุปกรณการสอน และเครื่องรับโทรทัศน รวมทั้งมีความตองการบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถทางดานสื่อการเรียนการสอนโดยตรงอยูในระดับมาก และควรจัดสรร
งบประมาณอยางเพียงพอ
ชวงชั้นที่ 3 พบวา มีความตองการใชสื่อการสอนประเภทวัสดุมากที่สุด
คือ อินเตอรเน็ต เอกสาร ตําราเรียน และของจริง สื่อการสอนประเภทอุปกรณ คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องรับโทรทัศน และเครื่องอัดสําเนา รวมทั้งมีความตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถทางดานสื่อการเรียนการสอนโดยตรงอยูในระดับมาก และควรจัดสรรงบประมาณ
อยางเพียงพอ
4. รวบรวมขอเสนอแนะและความตองการการใชสื่อการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปตตานี
1. ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน ครูสวนใหญไดเสนอแนะดังนี้คือ ควรจัดสรร
งบประมาณดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ควรมีการแลกเปลี่ยนความรูในการผลิต
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สื่อการเรียนการสอน ควรมีผูชํานาญในการสอนใหครูผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ควรจัด
อบรมการผลิตสื่อ
2. ดานการเตรียมและจัดหาสื่อการเรียนการสอน ครูสวนใหญมีความเห็นวา ควร
มีการจัดหาสื่อใหเหมาะสมกับหนวยการเรียนรู และใชสื่อทุกครั้งที่ทําการสอน ควรจัดสรร
งบประมาณในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดการรวมกลุม อบรมการเตรียมสื่อ
3. ดานการบริการสื่อการเรียนการสอน ครูสวนใหญมีความเห็นวา ควรมีการ
จัดตั้งศูนยสื่อ พรอมเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา และบริการสื่อที่มีคุณภาพเพียงพอตอความ
ตองการของครูผูสอน ควรมีการประชาสัมพันธสื่อที่มีและใชงานไดใหผูอื่นทราบ และจัดใหมีการ
ยืมสื่อ / บริการสื่ออยางทั่วถึง
4. ดานสถานที่ ครูสวนใหญมีความเห็นวา ควรมีการจัดตั้งศูนยสื่อของโรงเรียน
หรือเทศบาลเพื่อใหบริการโดยเฉพาะ ควรมีหองสําหรับเก็บสื่อการเรียนการสอน สื่อวัสดุ และสื่อ
อุปกรณ
5. ดานการใชสื่อการเรียนการเรียนการสอน ครูสวนใหญมีความเห็นวา ควรจัด
ใหมีการจัดอบรมการใชสื่อการเรียนการสอน ผูสอนควรใชสื่อประกอบการสอนใหสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชา ควรมีการสํารวจการใชสื่อการเรียนการสอนเพื่อการซอมบํารุง และโรงเรียนตองตระ
หนังถึงความสําคัญของการใชสื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
6. ความตองการสื่อการสอนประเภทวัสดุ (Soft – ware) ครูสวนใหญมีความเห็น
วามีความตองการสื่อวัสดุประเภท เอกสาร ตําราเรียน รูปภาพ ของจริง อินเตอรเน็ต ของตัวอยาง
เปนตน
7. ความตองการสื่อการสอนประเภทอุปกรณ (Hard – ware) ครูสว นใหญมี
ความเห็นวา ควรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอความตองการแกผูเรียน / ผูสอน และ
โรงเรียนจัดสรรสื่อประเภทอุปกรณใหตรงกับเนื้อหาที่สอน
8. ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ทางดานสื่อการเรียนการสอน
โดยตรงครูสวนใหญมีความเห็นวา ควรมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานการผลิตสื่อ
การใชสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตองรูจักวิธีการซอมบํารุงสื่อการเรียนการสอน
9. ตองการใหจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ ครูสว นใหญมีความเห็นวา ควร
จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับความตองการของครูผูสอน ควรจัดตั้งงบประมาณในสวนของ
การจัดหาสื่อใหมๆ มาใชประกอบการเรียนการสอน
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อภิปรายผล
จากการศึกษา ปญหา ความตองการใชสื่อการเรียนการสอนของครู โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองปตตานี สรุปผลไดดังนี้
ปญหาการใชสื่อการสอน เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับปญหาการใชสื่อการสอน
ดานตาง ๆ พบวา ขาดงบประมาณที่จะซื้อสื่อมาพัฒนาสื่อใหม ๆ/ชุดใหม ขาดงบประมาณที่
จัดสรรสําหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน ขาดงบประมาณสําหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน
และไมมีเวลาในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สวัสดิ์ วันภูงา
(2523) ที่พบวา ปญหาเกี่ยวกับการใชสื่อการสอน คือ ขาดแคลนงบประมาณสําหรับการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน และวัฒนาวรรณ จันทรกุล (2536 : 57) พบวา ครูสวนใหญไมมีเวลาในการ
ผลิตสื่อเนื่องจากตองรับภาระหนาที่อื่น ๆ ประกอบขาดงบประมาณที่จะสนับสนุนในดานวัสดุ
อุปกรณ และวัสดุสิ้นเปลือง ขาดบุคลากรที่มีความรูหรือความชํานาญในการผลิต มีสื่อนอยไม
เพียงพอตอความตองการ และครูมีภาระงานมากทําใหไมมีเวลาในการผลิตสื่อการเรียนการสอนไว
ใช ครูไมไดเตรียมตัวมากอนที่จะใชสื่อ และสอดคลองผลการวิจัยของ เนาวรัตน กลั่นบัวเพชร
(2545) ที่พบวา ปญหาการใชสื่อการการเรียนการสอน ครูสวนใหญขาดงบประมาณที่จัดสรรให
เพียงพอ ขาดความรูในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ไมมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อและไม
มีการจัดตั้งศูนยสื่อ
ความตองการใชสื่อการสอน เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับความตองการใชสื่อ
พบวา ครูสวนใหญมีความตองการใชสื่อการสอนประเภทวัสดุ (Soft ware) คือ อินเตอรเน็ต
เอกสาร ตําราเรียน ของจริง รูปภาพตาง ๆ สื่อประเภทนี้จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู
และกระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได โดยสอดคลองกับ อีริคสัน (Ericson and Curl,
1972 : 163-170) ไดเสนอหลักการเลือกสื่อการสอนวา สื่อที่เลือกตองตรงกับจุดมุงหมายและ
วิธีการสอน สื่อมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน และเสริมสรางความพรอมใหแกผูเรียนดวยอีกทาง
หนึง่
ความตองการใชสื่อการสอนประเภทอุปกรณ (Hard ware) ครูสวนใหญ
มีความตองการสื่อการสอนประเภทเครื่องคอมพิวเตอรมากกวาสื่ออื่น ๆ เนื่องจากปจจุบันครูทุกคน
ตองรูจัก โปรแกรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน เพื่อใชออกแบบเอกสาร หรือจัดพิมพเอกสารใบ
ความรู รวมทั้งใชในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต และการผลิตสื่ออื่น ๆ ไดอยางรวดเร็ว
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ขอเสนอแนะ
1.

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะแกสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองปตตานี
1.1.1 โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณ และสงเสริมใหครู
ไดรับความรูดานการผลิต และการใชสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนประสานกับองคกรภายนอก
ในการสนับสนุนเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
1.1.2 โรงเรียนควรจัดสื่อการสอนประเภทวัสดุ (Soft ware)
และสื่อการสอนประเภทอุปกรณ (Hard ware) ไวใชภายในโรงเรียนใหเพียงพอ
1.2 ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานระดับกรม
1.2.1 ควรมีการจัดตั้งศูนยสื่อการเรียนการสอน ใหบริการแก
สถานศึกษาในสังกัด พรอมเจาหนาที่คอยใหบริการดานสื่อโดยตรง
1.2.2 ควรจัดงบประมาณในดานสื่อการเรียนการสอนเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อพัฒนางานดานสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึกษาความตองการใชสื่อของผูเรียนชวงชั้นตาง ๆ ในสถานศึกษาวา
สอดคลองกับความตองการของครูหรือไมอยางไร
2.2 ศึกษาปริมาณความจําเปนของสื่อแยกตามรายวิชา เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใชสื่อการสอน
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