ก

ชื่อสารนิพนธ

สภาพและปญหาการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษา ในการเรียนการสอน
ของครูในโรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1

ผูเขียน

นายซัมบรี ยีวาแต

สาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปการศึกษา

2554
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษา
ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่นราธิวาส เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนในโรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ
จํานวน 68 คน ปการศึกษา 2554 ซึ่งไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคนควา ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก การแจกแจงความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1. ครูผูสอนจํานวนทั้งสิ้น 68 คน คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุมากกวา 45 ป ประสบการณการสอน 5-10 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปฎิบัติการ
สอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 1 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. สภาพการใชสื่อของครูผูสอน พบวา ครูสวนใหญมีความรูในการใชสื่อประเภท
คอมพิวเตอร มีประสบการณในการใชสื่อโทรทัศนการศึกษาและสื่อวิดีทัศนเปนสื่อการสอน 1 – 5 ป
ความถี่ในการใชสื่อในการสอน 1 – 2 ครั้ง ตอสัปดาห ระยะเวลาในการใชสื่อ 1 – 2 ชั่วโมง แตละ
ครั้ง ซึ่งใชรายการโทรทัศนทางการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล ใชในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ใชสอนในระดับชวงชั้นที่ 2 ใชในลักษณะเปนสื่อเสริม รวมกับการสอนปกติ และ
ใชรายการสดในบางครั้งที่สามารถใหนักเรียน เรียนได
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3. ปญหาการใชสื่อโทรทัศนของครูผูสอน
3.1 ดานการเลือกสื่อ พบวา สื่อโทรทัศนการศึกษามีขั้นตอนการใชยุงยากซับซอนทําใหครู
ไมเลือกใช ครูขาดทักษะในการเลือกใชสื่อที่เหมาะสมแตละกิจกรรมการสอน ทุกครั้งทีเลือกสื่อตอง
ขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ฝายที่รับผิดชอบ และโรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสื่อ
3.2 ดานการเตรียมสื่อ พบวา โรงเรียนขาดเจาหนาที่ ที่จะอํานวยความสะดวกและใหบริการ
ในการเตรียมสื่อเพื่อใหพรอมกอนการสอน สภาพหองเรียนไมเอื้อตอการใชสื่อประเภทโทรทัศน
การศึกษา ไมมีหองเฉพาะสําหรับการใชสื่อโทรทัศนการศึกษาประกอบการสอน พื้นที่ในหองเรียน
คับแคบเกินไปทําใหเปนอุปสรรคในการใชสื่อโทรทัศนการศึกษา
3.3 ดานวิธีการและเทคนิคการใชสื่อ พบวา ครูสวนใหญไมมีทักษะการใชสื่อโทรทัศน
การศึกษาประกอบการสอน ขาดความสามารถในการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อและอุปกรณ
ในหอง การใชสื่อที่มีไมสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ขาดความรูการใชสื่อ
โทรทัศนการศึกษาประกอบการสอน
3.4 ดานประเมินผล พบวา ขาดการนําขอบกพรองจากการใชสื่อโทรทัศนการศึกษามาแกไข
กอนการนําไปใชสอนในครั้งตอไป ไมมีการทดสอบผูเรียนตามเกณฑและจุดประสงคที่กําหนดไว
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ABSTRACT

The purpose of this \research was to study the Status and Problems of Using Educational
Television Programs of Teachers in Banpaebun School Network, Bacho District, under the office
Narathiwas Education Service Area I. The samples of this study were 68 teachers purpose
randomized from Banpaebun School Network of the 2011 Academic year. Tools used in this Study
was a set of Questionnaire. The statistics for Data processing were Frequency, percentage, mean
and standard deviation.
The results of the study revealed that;
1. Most respondents were female, more than 45 years of age, and 5-10 years in teaching
experiences, and graduation a bachelor’s degree.
2. Most of them had the teaching experiences in using educational television program and
video media as a instruction media from 1 to 5 years. Frequency of media usage in teaching per
week was 1-2 times, duration of media usage each time using 1 to 2 hours. Most of them used the
distance education television program via satellite Wangklaikangwon ETV Program. The used in
various learning any subjects such as : Thai language, and used as a supplement lesson. They used
ETV as the supplementary lesson of classroom instruction and live instruction
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3. The problems of teachers on using television.
3.1 On media selection, Results felt that use of ETV was complicated and they lacked
skills and technician
3.2 Preparation of media. The school lacked technician to support ETV us well classroom
and localities of ETV.
3.3 The methods and techniques of media. On pedagogy of Using ETV Teacher lacked
skill in using ETV in classroom; ETV contents match the goals of course. Ability to solve
technical problems; ETV did not match the school curriculum; problems lacked knowledge in
using ETV.
3.4 The evaluation. The risk of lack of technology or the use of educational television
have been corrected before applying the next instruction. No student testing criteria and purpose
defined

