บทที่ 5
การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษาในการเรียนการสอนของครู
ในโรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะตามลําดับดังตอไปนี้

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษา ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
เครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
2. เพื่อศึกษาปญหาการใชโทรทัศนเพื่อการศึกษา ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
เครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนครูผูสอนในโรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 162 คน
จากจํานวน 10 โรงเรียน

กลุมตัวอยาง
1. กลุมประชากร ที่ใชรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาในการเรียนการสอน จํานวน 129 คน
2. กลุมตัวอยาง สุมแบบเจาะจง เลือกเฉพาะครูผูสอนที่ใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษาเทานั้น
จํานวน 68 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูทําการวิจัยไดทําการสรางขึ้นเองโดยผาน
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบสอบถามจากการหา
คา IOC กอนนําไปใช ซึ่งการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. แบบสํารวจประสบการณการใชรายการโทรทัศนการศึกษา (ETV / ITV)
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษาในการเรียนการ
สอนของครูในโรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นราธิวาส เขต 1 แบงเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใชสื่อโทรทัศนของครูผูสอน เปนแบบเลือก
รายการ ไดแก ความรูประสบการณ บทบาทการใช และพฤติกรรมการใช จํานวน 13 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการใชสื่อโทรทัศนของครูผูสอน เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบบ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอรท (Likert) เพื่อ
สํารวจปญหาใน 4 ดาน ไดแก ดานการเลือกสื่อ จํานวน 5 ขอ ดานการเตรียมสื่อ จํานวน 18 ขอ ดาน
วิธีการและเทคนิคการใชสื่อ จํานวน 14 ขอ และดานการประเมินผลการใช จํานวน 9 ขอ
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง ความสอดคลอง ความเหมาะสมของเนื้อหารูปแบบและสํานวนของขอคําถาม จากการหาคา
IOC
4. ดําเนินการพิมพแบบสอบถามที่ผานการหาคาความสอดคลอง จากผูเชี่ยวชาญ
5. นําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูลในการวิจัยกับกลุมตัวอยาง

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1. ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยจากผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูบริหารโรงเรียน
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2. เดินทางไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดวย
ตนเอง
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
4. ตรวจสอบขอมูลและความครบถวนของขอมูลในแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหและ
สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีการดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดมา ดังนี้
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามในตอนที่ 1 ซึ่ ง เป น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการใชสื่อโทรทัศนของครูผูสอน เปนแบบเลือกรายการ
ไดแก ความรูประสบการณ บทบาทการใช และพฤติกรรมการใช
3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการใชสื่อโทรทัศนของครูผูสอน ใน 4 ดาน ไดแก ดานการ
เลือกสื่อ ดานการเตรียมสื่อ ดานวิธีการและเทคนิคการใชสื่อ และดานการประเมินผลการใช เปน
แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา โดยวิเคราะห รายละเอียดของกลุมตัวอยางที่ทาํ การวิจัย
ดวยคารอยละ และคาเฉลี่ย
4. วิเคราะหขอมูล
5. ผลการรวบรวมขอมูลขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด ถามสภาพและปญหาการใชสื่อ
โทรทัศนการศึกษา ดานเลือกสื่อ ดานเตรียมการ ดานวิธีการและเทคนิคการใชสื่อ ดานประเมินผล

สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม
จากการวิจัยจํานวนของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 73.5 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
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พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีชวงอายุมากกวา 45 ป คิดเปนรอยละ 27.9 ประสบการณใน
การสอนของผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีประสบการณสอน 5-10 ป และมากกวา 15 ป มีผูตอบ
แบบสอบถามมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 32.3 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากปฏิบัติการสอนใน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คิดเปนรอยละ 20.6 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากปฏิบัติการสอนใน
ระดับชวงชั้นที่ 1 คิดเปนรอยละ 54.4 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนมากอยูใน
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 100
2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการใชสื่อของครูผูสอน
จากการวิ จั ย จํ า นวนของผู ต อบแบบสอบถามส ว นมากมี ค วามรู ใ นการใช สื่ อ ประเภท
คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 24.4 ระยะเวลาของประสบการณในการใชสื่อโทรทัศนเปนสื่อการ
สอนพบวาสวนมากอยูในชวงระหวาง 1-5 ป คิดเปนรอยละ 41.2 ประสบการณในการใชสื่อวิดิ
ทัศนเปนสื่อการสอนพบวาสวนมากอยูในชวงระหวาง 1-5 ป คิดเปนรอยละ 47.0 ความถี่ในการใช
สื่อโทรทัศนในการสอนพบวาสวนมาก 1 – 2 ครั้ง ตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 48.5 ความถี่ในการใช
สื่อวิดิทัศนในการสอนพบวาสวนมาก 1 – 2 ครั้ง ตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 47.0 ระยะเวลาในการ
ใชสื่อโทรทัศนแตละครั้งพบวาสวนมากใชนอยกวา 1 ชั่วโมง และ1 – 2 ชั่วโมง มีผูตอบ
แบบสอบถามมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 38.2 ระยะเวลาในการใชสื่อวิดิทัศนแตละครั้งพบวา
สวนมาก ใช 1 – 2 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 44.1 สวนมากใชรายการโทรทัศนทางการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมวังไกลกังวล คิดเปนรอยละ 47.6

สวนมากใชในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คิด

เปนรอยละ 20.9 สวนมากใชสอนในระดับชวงชั้นที่ 2 คิดเปนรอยละ 52.9 ถามสวนมากใชใน
ลักษณะเปนสื่อเสริม รวมกับการสอนปกติ คิดเปนรอยละ 48.5 สวนมากใชลักษณะการใชสดใน
บางครั้งที่สามารถใหนักเรียน เรียนได คิดเปนรอยละ 36.8

สวนมากไมเคยใชรายการโทรทัศน

การศึ กษา ผานระบบเครือขาย (Online) คิดเปน รอยละ 58.8 สวนมากเคยใช รายการโทรทั ศน
การศึกษาผานระบบเครือขาย (Online) จากแหลงเว็บไซต http://www.etvthai.tv/ คิดเปนรอยละ 26.5
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3. ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการใชสื่อโทรทัศนของครูผูสอน
3.1 ดานการเลือกสื่อ
ระดับของปญหาการใชสอื่ โทรทัศนการศึกษาดานการเลือกสื่อ โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีปญหาการใชสื่อเปนอันดับ 1 คือ สื่อโทรทัศน
การศึกษามีขั้นตอนการใชยุงยากซับซอนทําใหครูไมเลือกใช รองลงมาคือ ขาดทักษะในการ
เลือกใชสื่อโทรทัศนการศึกษาที่เหมาะสมแตละกิจกรรมการสอน
3.2 ดานการเตรียมสื่อ
ระดับของปญหาการใชสอื่ โทรทัศนการศึกษาดานการเตรียมสื่อ โดยภาพรวมอยูใ น
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีปญ
 หาการใชสอื่ เปนอันดับ 1 คือ การสราง
ความพรอมใหนักเรียนกอนใชสื่อโทรทัศนการศึกษา รองลงมาคือ การแจงผูเรียนทราบลวงหนา
เกี่ยวกับเนื้อหาและสื่อที่ใช
3.3 ดานวิธกี ารและเทคนิคการใชสื่อ
ระดับของปญหาการใชสอื่ โทรทัศนการศึกษา ดานวิธีการและเทคนิคการใชสื่อ โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีปญ
 หาการใชสอื่ เปนอันดับ 1
คือ ใหมีทักษะการใชสื่อโทรทัศนการศึกษาประกอบการสอน รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมใน
การใชสื่อโทรทัศนการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
3.4 ดานประเมินผล
ระดับของปญหาการใชสอื่ โทรทัศนการศึกษาดานการประเมินผลการใช โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอทีม่ ีปญหาการใชสื่อเปนอันดับ 1 คือ นํา
ขอบกพรองจากการใชสื่อโทรทัศนการศึกษามาแกไขกอนการนําไปใชสอนในครั้งตอไป
รองลงมาคือ การทดสอบผูเรียนตามเกณฑและจุดประสงคที่กําหนดไว
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพและปญหาการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษา ในการเรียนการสอนของ
ครูในโรงเรียนเครือขายบานแปะบุญ อําเภอบาเจาะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส
เขต 1 มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลดังนี้
1. สภาพขอมูลทั่วไปของครูผูสอนที่ตอบแบบสอบถาม พบวา มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย
มีอายุมากกวา 45 ป ประสบการณการสอน 5-10 ป และมากกวา 15 ป ซึ่งปฏิบัติการสอนในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 1 มีวุฒิปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพล วุนพันธ
(2550:140) ที่พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 46-50 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
และสอดคลองกับงานวิจัยของอาภาภรณ เทียนขาว (2544:58) ที่พบวา ผูสอนสวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุระหวาง 41-50 ป ประสบการณในการสอน 11-20 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของประเทือง อังกูรวัฒนา (2543:85) ที่พบวา เปนเพศหญิง อายุระหวาง 41-50
ป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเกือบทั้งหมด
2. สภาพการใชสื่อของครูผูสอน พบวา ครูผูสอนมีประสบการณในการใชสื่อโทรทัศน
การศึกษาและสื่อวิดิทัศนเปนสื่อการสอน 1 – 5 ป ความถี่ในการใชสื่อในการสอนตอสัปดาห 1 – 2
ครั้ง ระยะเวลาในการใชสื่อแตละครั้ง ใช 1 – 2 ชั่วโมง ซึ่งใชรายการโทรทัศนทางการศึกษาของ
โรงเรียนวังไกลกังวล ใชในลักษณะเปนสื่อเสริม รวมกับการสอนปกติ และใชรายการสดในบางครั้ง
ที่สามารถใหนักเรียน เรียนได ผลการศึกษาปรากฏออกมาเชนนี้อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนอาจจะ
ประสบกับปญหาและอุปสรรคตางๆ เชน สื่อที่ใชมีไมเพียงพอ โรงเรียนขาดเจาหนาที่ที่จะอํานวย
ความสะดวกและใหบริการในการเตรียมการสอน สื่อโทรทัศนการศึกษามีขั้นตอนการใชยุงยาก
ซับซอนทําใหครูไมเลือกใช ทุกครั้งทีเลือกสื่อตองขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ฝายที่รับผิดชอบ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของมัสริน จงกลรัตน (บทคัดยอ) พบวา โดยสวนรวมและจําแนกตามกลุมวิชา
ที่สังกัดและประสบการณในการสอน มีการใชรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาผานดาวเทียมจาก
โรงเรียนวังไกลกังวลประกอบการเรียนการสอนโดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับนอย
3. ปญหาการใชสื่อโทรทัศนของครูผูสอน
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3.1 ดานการเลือกสื่อ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สื่อโทรทัศนการศึกษามีขั้นตอน
การใชยุงยากซับซอนทําใหครูไมเลือกใช ครูขาดทักษะในการเลือกใชสื่อที่เหมาะสมแตละกิจกรรม
การสอน ทุกครั้งทีเลือกสื่อตองขอคําแนะนําจากเจาหนาที่ฝายที่รับผิดชอบ โรงเรียนขาดงบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดหาสื่อ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัชระ ศรีวิพันธ (2545:71-72) ที่พบวา ปญหา
ดานการเลือกสื่อ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก ครูขาดทักษะในการใชสื่อการเรียนการสอน
จึงไมเลือกใชสื่อการเรียนการสอนประเภทนั้นๆ รองลงมาไดแก ขาดงบประมาณในการจัดซื้อหาสื่อ
และสอดคลองกับงานวิจัยของดุษณี โคตรมา (2544:97) ที่พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คือ
สื่ อ การเรี ย นการสอนบางประเภทมี ร าคาสู ง ทํ า ให ค รู ไ ม มี โ อกาสเลื อ กใช และโรงเรี ย นขาด
งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสื่อ
3.2 ดานการเตรียมสื่อ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โรงเรียนขาดเจาหนาที่ ที่จะ
อํา นวยความสะดวกและให บ ริ ก ารในการเตรี ย มการสอน สภาพห อ งเรี ย นไมเ อื้ อต อ การใช สื่อ
ประเภทโทรทัศนการศึกษา ไมมีหองเฉพาะสําหรับการใชสื่อโทรทัศนการศึกษาประกอบการสอน
พื้นที่ในหองเรียนคับแคบเกินไปทําใหเปนอุปสรรคในการใชสื่อโทรทัศนการศึกษา ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของดุษณี โคตรมา (2544:97) ที่พบวา ปญหาดานเตรียมสื่อ โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง คือ โรงเรียนขาดเจาหนาที่ที่จะอํานวยความสะดวกและใหบริการในการเตรียมการสอน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของวัชระ ศรีวิพันธ (2545:72) ที่พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คือ
พื้นที่ในหองเรียนคับแคบเกินไปทําใหเปนอุปสรรคในการใชเทคนิคการสอนบางเทคนิค สภาพ
หองเรียนไมเอื้อตอการเตรียมการใชสื่อการเรียนการสอนบางประเภท
3.3 ดานวิธีการและเทคนิคการใชสื่อ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ ขอที่เปนปญหาอันดับ 1 ไดแก ใหมีทักษะการใชสื่อโทรทัศนการศึกษาประกอบการสอน ที่
ผลการศึกษาคนควาปรากฏเชนนี้ อาจเปนเพราะวา ครูผูสอนไมมีความสามารถในการแกไขปญหา
เบื้องตนเกี่ยวกับสื่อและอุปกรณในหอง การใชสื่อไมสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของ
หลั ก สู ต ร รวมทั้ ง ขาดความรู ก ารใช สื่ อ โทรทั ศ น ก ารศึก ษาประกอบการสอน ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
งานวิจัยของวัชระ ศรีวิพันธ (2545:64) พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก ครูใชสื่อการเรียน
การสอนไมตรงกับจุดประสงคของการเรียนรู การใชสื่อการเรียนการไมเปนไปตามลําดับขั้นตอนที่
กําหนดไว และครูใชสื่อไมเหมาะสมกับประสบการณของผูเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ
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ศักดา จําปาหอม (2542:73) ที่พบวา โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยมีปญหาเปนราย
ขอที่เปนปญหาระดับมากที่สุด คือ ความสามารถในการแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อ จัดการเรียน
การสอนครบถวนตามเนื้อหาและหลักสูตร จัดการเรียนการสอนสอดคลองตามแผนการสอนและ
หลักสูตร
3.4 ดานประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามี
ปญหาในระดับปานกลางทุกขอ ทั้งนี้อาจเนื่องจากวาครูยังไมมีความมั่นใจในการใชสื่อโทรทัศนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมมีความรูทางดานสื่อโทรทัศนการศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอน จึงทําใหการประเมินผลการใชสื่อโทรทัศนไมเปนไปตามวัตถุประสงคเทาที่ควร ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของสุริยา สายแกว (2542:74) พบวา โดยรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกขอ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของวัชระ ศรีวิพันธ (2545:73) พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก ครู
ไมประเมินประสิทธิภาพการใชสื่อแตละประเภท การจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบที่ไมแนนอน

ขอเสนอแนะ
1. ผูบริหารควรจัดสภาพของหองเรียนทีใ่ ชสื่อโทรทัศนใหอยูในระดับมาตรฐานไมสงู
เกินไป
2. ผูบริหารควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการบํารุงรักษาซอมแซม
3. ควรใหความรูกับครูทุกคนเมื่อมีปญหากับการใชสื่อโทรทัศนเมื่อเจาหนาที่ไมอยู

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาสาเหตุที่เปนปญหาและอุปสรรคในการใชโทรทัศนเพื่อการศึกษาในการเรียนการ
สอน
2. ศึกษาปจจัยโครสรางพื้นฐานที่จะสามารถสงเสริมใหมีการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษา
เพื่อการเรียนการสอน

