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ยังส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน การจั ด สรร
งบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อ และศึกษาแนวทางการพัฒนา
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แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครต่อไป 
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ให้คำแนะนำตลอดการดำเนินการวิจยั ขอขอบคุณผูบ้ ริหารสถานศึกษา คุณครูผสู้ อนทีใ่ ห้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารจัดการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สำนักการศึกษา
ผลิตและจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ศึกษา
การบริหารงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาผลิตสื่อในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการศึกษา และศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 317 คน และครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 1,035 คน ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้ตารางกำหนด
ขนาดตัวอย่างของเครซี่ และ มอร์แกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970) 

ที่กำหนดให้มีความคลาดเคลื่อน .05 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เรื่อง แนวทาง
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า
1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สำนักการศึกษาผลิตและจัดสรร
ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
		 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มกี ารบริหารจัดการใช้เทคโนโลยี เพือ่ การเรียนการสอน
ในด้านการติดตามการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติดตามการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยมีการติดตามการพัฒนา การผลิต/การใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง สำหรับครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นอยู่ ใ นระดั บ มาก คื อ 

ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการสนับสนุน
ให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในด้านสภาพของสื่อเทคโนโลยี เพื่อ
การเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า สื่อเทคโนโลยีประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์
บทเรี ย น CAI multimedia และสื่ อ ประเภท Application เป็ น สื่ อ ที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้าใจให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น โดยสื่อวีดิทัศน์ บทเรียน CAI multimedia
และสื่อประเภท Application มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ แต่สื่อสิ่งพิมพ์ยังไม่มีความหลากหลาย
และตรงตามความต้องการของครูผู้สอนน้อยที่สุด และสื่อวีดิทัศน์ บทเรียน CAI multimedia สื่อ
ประเภท Application มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้ และมีความสะดวกต่อการใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อยที่สุด

2. ผลการศึกษาการบริหารงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ผลิตสื่อในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการศึกษา
งบประมาณที่สำนักการศึกษาจัดสรรให้ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ผลิตสื่อฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งโรงเรียน
ทั้ง 3 ขนาด มี ความเพียงพอในการได้รับจัดสรรงบประมาณในการผลิ ต สื่ อ โดยสถานศึ ก ษามี
ความต้องการให้สำนักการศึกษาจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ ต่อไป และสถานศึกษาได้มี
การรายงานผลการใช้งบประมาณ และมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ผู้ ส อนมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นา
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากคือ ด้านแนวทาง
การพัฒนาด้านเครื่องมือ (Hardware) โดยทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความต้องการ
อุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย
LCD เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ด้านแนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/
วิธีการ (Techniques/Methods) ผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการส่งเสริมครูให้มีเจตคติที่ดี 

และเห็ น ความจำเป็ น ในการนำเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนมาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ 

ด้านแนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร (Peopleware) ผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม/พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น ด้านแนวทาง
การพัฒนาด้านวัสดุ (Software) ผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียน
การสอนที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา
มากขึ้น สำหรับครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
พบว่า แนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods) ครูผู้สอนมีความต้องการ
พัฒนาด้านวิธีการสอนโดยนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมาใช้เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านความรู้
ทักษะ และกระบวนการคิด ด้านแนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร (Peopleware) ครูผู้สอนมีความ
ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ ความสามารถ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ด้านแนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ (Software) ครูผู้สอนมีความต้องการสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียน
การสอนที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย มีการออกแบบเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหามากขึ้น และนำเสนอเนื้อหาได้น่าสนใจและทันสมัย
เพิ่มขึ้น



บทที่ 1
บทนำ
1. ความเป็นมา
โลกปัจจุบันกำลังตื่นตัว และให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก
การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการสืบค้นสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ทันสมัย การสื่อสารทางคอมพิวเตอร์
ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ เจริ ญ เติ บ โตขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และเข้ า มามี บ ทบาทในทุ ก หน่ ว ยงาน 

โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
จากความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ท ำให้ ร ะบบการศึ ก ษาของชาติ ก ำหนดให้ มี ก ารจั ด
ประสบการณ์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรู้ความสามารถทักษะและคุณค่าที่จำเป็นต่อชีวิต
สามารถทีจ่ ะแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยี
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต คิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

รักษ์วัฒนธรรมไทย และมั่นใจในตนเอง มีผลต่อบุคคลแต่ละฝ่าย คือ นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน
และการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะ
การดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ครูมีทักษะ
ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้บริหารเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรนวัตกรรม โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ผู้ปกครอง
และชุมชนให้การยอมรับ เชื่อถือ 
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
และวิธีการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ที่กว้างขวาง สนับสนุนการเรียนรู้
ที่ มี ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต การสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ไทยได้ มี โ อกาสค้ น หาศั ก ยภาพ
ของตนเองอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ ตามมาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต
และพั ฒ นาแบบเรี ย น ตำรา หนั ง สื อ ทางวิ ช าการ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อื่ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี 

เพือ่ การศึกษาอืน่ โดยเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มเี งินสนับสนุนการผลิตและมีการให้
แรงจูงใจแก่ผผู้ ลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ทัง้ นี้ โดยเปิดให้มกี ารแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
ตลอดจนในมาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษา รวมทั้ ง การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2553)
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีความสำคัญในกระบวนการเรียน
การสอนที่ จ ะเชื่ อ มโยงความรู้ จ ากครู ไ ปสู่ นั ก เรี ย นอย่ า งถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว เป็ น ผลให้ นั ก เรี ย น
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สื่อการสอน
ได้นำไปใช้ในการเรียนการสอน และยังได้รับการพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่ ง ก้ า วหน้ า ไปไม่ ห ยุ ด ยั้ ง นั ก การศึ ก ษาเรี ย กชื่ อ การสอนด้ ว ยสื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น 

อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา เป็นต้น
(กมล เวียสุวรรณ และ นิตยา เวียสุวรรณ, 2539)
สือ่ การเรียนการสอนสามารถช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของครูมปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ซึ่งเราจะเห็นว่า ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างหลากหลาย สื่อการสอน
จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ ท ำกิ จ กรรมหลาย ๆ รู ป แบบ เช่ น การใช้ ศู น ย์ ก ารเรี ย น การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดง นาฏการ เป็นต้น ครูสามารถสอนได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอน ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนง่ายขึ้น และช่วยประหยัดเวลาในการสอน
นักเรียนมีเวลาในการทำกิจกรรมการเรียนมากขึ้น จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สื่อการเรียนการสอน
มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่สามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(กมล เวียสุวรรณ และ นิตยา เวียสุวรรณ, 2539)
ดังนั้น กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการมอบหมาย
จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา จัดระบบและควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียน
การสอน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ผลิตและเผยแพร่เอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยี
เพื่ อ การศึ ก ษา จึ ง ถื อ เป็ น ภารกิ จ หนึ่ ง ในการดำเนิ น การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่ อ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ต่อไป

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สำนักการศึกษาผลิตและจัดสรร
ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


2.2 เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ผลิตสื่อในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการศึกษา
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
สังกัดกรุงเทพมหานคร

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ได้ทราบถึงการบริหารจัดการใช้สื่อการเรียนรู้และการบริหารงบประมาณในการ
ใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครที่ ส ำนั ก การศึ ก ษาผลิ ต
และจัดสรรให้
3.2 ได้ แ นวทางในการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร

4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ประชากรทีใ่ ช้ในงานวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 438 โรงเรี ย น ครู ผู้ ส อนที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอนในโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร จำนวน 

438 โรงเรียน จำนวน 13,668 คน ในปีการศึกษา 2558
4.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร จำนวน 317 คน ครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 1,035 คน ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้ตาราง
กำหนดขนาดตัวอย่างของเครซี่ และ มอร์แกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970)
ที่กำหนดให้มีความคลาดเคลื่อน .05
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่อง แนวทาง
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

5. นิยามศัพท์เฉพาะ
5.1 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน หมายถึง สื่อการสอนประเภทเทคโนโลยีที่นำมาใช้
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน คื อ สื่ อ เทคโนโลยี และสื่ อ ประเภทมั ล ติ มี เ ดี ย ที่ ท าง
กองเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน สำนักการศึกษา ผลิตและจัดสรรให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อบทเรียน CAI Multimedia และสื่อ Application
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5.2 การบริหารจัดการใช้สื่อการเรียนรู้ หมายถึง การสนับสนุน การติดตาม และการ
ระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการใช้สื่อที่สำนักการศึกษา
ผลิตและจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
5.3 การบริ ห ารงบประมาณ หมายถึ ง การจั ด การงบประมาณที่ โรงเรี ย นได้ รั บ
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับ
การสนับสนุนจากสำนักการศึกษา
5.4 แนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน หมายถึ ง แนวทาง
เพื่อพัฒนาการดำเนินงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัสดุ (Software) ด้านเครื่องมือ (Hardware) ด้านบุคลากร (Peopleware) และ
ด้านเทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods) ที่ได้จากการสอบถาม
5.5 ด้านวัสดุ หมายถึง การเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ประกอบในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น
5.6 ด้านเครื่องมือ หมายถึง การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ประกอบในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 
5.7 ด้านบุคลากร หมายถึง การพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
5.8 ด้านเทคนิค/วิธีการ หมายถึง การเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการเฉพาะในการเรียน
การสอน เทคนิคอาจจะใช้ร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้ เช่น การสาธิตการใช้
บทเรียน CAI Multimedia เป็นต้น
5.9 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ รองผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2558
5.10 ครูผู้สอน หมายถึง ครู ผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในปี
การศึกษา 2558 
5.11 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล
ถึงระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยขนาดของโรงเรียนแบ่งเป็น 
โรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน
1-400 คน
โรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียน 401-800 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียน
801 คนขึ้นไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้จำแนกประเภทของเอกสารและงานวิจัยออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
2. องค์ประกอบของเทคโนโลยีการศึกษา
3. บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4. เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอน
5. ประเภทของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

1. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา 
ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา มีผู้อธิบายไว้หลายท่าน ดังนี้
กิดานันท์ มลิทอง (2535) ได้สรุปว่าเทคโนโลยีการศึกษาเป็นการประยุกต์เอาเทคนิค
วิธีการ และแนวคิด วัสดุอุปกรณ์และสิ่งต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในวงการศึกษา
ชม ภูมิภาค (2539) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่า เป็นการนำเอา
ความรู้ แนวคิด ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
การศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533) ได้ให้ความหมายเทคโนโลยีการศึกษาว่าเป็นวิธีปฏิบัติ
อย่ า งมี ร ะบบเพื่ อ แก้ ปั ญ หาการศึ ก ษาและสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องมนุ ษ ย์ ใ ห้ ด ำเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรการเรียนและการจัดการที่เหมาะสม เทคโนโลยีการศึกษา มิได้
หมายถึง เฉพาะของการใช้เครื่องมือ (Hardware) และวัสดุ (Software) เท่านั้น แต่เทคโนโลยี
ยังหมายความรวมไปถึง วิธีการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งหลายที่จะเกื้อหนุนให้ผู้เรียน
เกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นขอบข่ า ยโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของเทคโนโลยี
การศึกษา จึงกล่าวได้ว่าครอบคลุมการจัดดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมด
วาริ น ทร์ รั ศ มี พ รหม (2531) กล่ า วถึ ง ความหมายของเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาว่ า
เทคโนโลยีการศึกษานั้นมีความหมายกว้างขวางพอกับความหมายคำว่า “การศึกษา” เทคโนโลยี
การศึ ก ษานั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบ การประเมิ น ผลของหลั ก สู ต ร และประสบการณ์
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ด้านการเรียนรู้ ตลอดจนปัญหาในการนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ เทคโนโลยีการศึกษาเป็นการแก้ปัญหา
การศึกษาอย่างมีหลักการและเหตุผล เป็นแนวคิดทีม่ รี ะบบเกีย่ วกับการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ
ทีซ่ บั ซ้อน และบูรณาการเข้าด้วยกัน ซึง่ เกีย่ วข้องกับบุคคล กรรมวิธี ความคิด เครือ่ งมือ และการจัดการ
เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา โดยวิธีการทางเทคโนโลยีการศึกษานั้นจะรวมเอาแหล่งการเรียนรู้
ทั้ ง หลายที่ อ อกแบบ เลื อ ก หรื อ นำมาใช้ เ พื่ อ มุ่ ง ไปสู่ จุ ด หมายที่ ผู้ เรี ย นประสบผลสำเร็ จ ตาม
ความต้องการ
Davies (1978) ได้เสนอความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่า เป็นการรวมแนว
ความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือ และวัสดุแล้วผนวกเอาทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านการศึกษามาเชื่อมโยง
เข้าด้วยกันในลักษณะของ “ศาสตร์ และศิลปะของการสอนด้วยเทคโนโลยีของตัวมันเอง”
Good (1973) ได้ให้ความหมายเทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่า เป็นการนำเอาหลักการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ม าประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ การออกแบบ และส่ ง เสริ ม ระบบการเรี ย นการสอนโดยเน้ น
ที่วัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่สามารถวัดได้อย่างถูกต้อง แน่นอน มีการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
มากกว่ายึดเนื้อหาวิชา มีการใช้การศึกษาเชิงปฏิบัติโดยผ่านการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงเทคนิคการสอนโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการสอน
ต่าง ๆ และการศึกษาด้วยตนเอง
Markert (1989) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาไว้ในที่นี้เป็น 2 แนวคิด
ตามพัฒนาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ แนวคิดทางด้านกายภาพและแนวคิดทาง
ด้านพฤติกรรม
1. แนวคิ ด ทางกายภาพ หมายถึ ง การประยุ ก ต์ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ และ
เทคโนโลยีวิศวกรรม ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องบันทึกเสียง
โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น แนวคิดนีจ้ ะมองสือ่ การสอนต่าง ๆ เป็นสือ่ ช่วยในการสอนและเน้นทางด้านผล
หรือประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ และวิธกี ารมากกว่าลักษณะของผูเ้ รียนเองหรือลักษณะของเนือ้ หาวิชา
2. แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของคน โดยเน้นทางด้าน
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา ซึ่งเรียกรวมกันว่า พฤติกรรมศาสตร์ การประยุกต์แนวคิด
ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ใ นการเรี ย นการสอนเป็ น ลั ก ษณะพื้ น ฐานของเทคโนโลยี ก ารสอน
(Instructional technology) การศึกษาควรจะเน้นกระบวนการ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์
โดยอาศัยความรู้ทางจิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยารวมถึงการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรม
เศรษฐศาสตร์ และตรรกวิทยา
Pea (2000) ได้แสดงความหมายที่น่าสนใจของเทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่า เทคโนโลยี
การศึ ก ษาเป็ น การปฏิ วั ติ รู ป แบบทางการศึ ก ษาที่ เ ป็ น วั ต ถุ สิ่ ง ของ หรื อ กิ จ กรรมเข้ า เป็ น รู ป สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษาทีด่ ไี ด้ เช่น สไลด์ เครือ่ งฉายภาพข้ามศีรษะ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต
เพื่อถ่ายทอดข้อมูลทางการศึกษาผ่านสื่อเหล่านี้เข้าไปยังห้องเรียนหรือที่อยู่อาศัยของผู้เรียนที่ห่างไกล
ในรูปของบทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนออนไลน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน และการเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


โดยสรุปเทคโนโลยีการศึกษาไมไดหมายความแต่เพียงเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น
แต่เป็นระบบทีท่ ำให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามปรัชญา นโยบายและแผนการศึกษาชาติ
ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดที่สุด เทคโนโลยีการศึกษายังเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา
ทั้งระบบซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยที่แตกต่างกันเป็น 2 รูปแบบ คือ เทคโนโลยีการศึกษาในแนวตั้ง
เราหมายความถึงเทคโนโลยีปฐมวัยศึกษา เทคโนโลยีประถมศึกษา เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

และเทคโนโลยีอุดมศึกษา

ภาพ 1 แสดงการแบ่งเทคโนโลยีการศึกษาในแนวตั้ง
การแบ่งเทคโนโลยีการศึกษาตามแนวนอนจะแบ่งได้ 3 ระบบ คือ
1. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
2. เทคโนโลยีการบริการการศึกษา
3. เทคโนโลยีการเรียนการสอน
1. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา หมายถึง การบริหารที่ทำให้ระบบการศึกษา
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ระบบบริหารการศึกษา 

ดังกล่าวอาจจะประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ เช่น ระบบธุรการ ระบบการเงิน ระบบพัสดุ ระบบ 

การบริ ห ารวิ ช าการ ระบบความสั ม พั น ธ์ ชุ ม ชน ระบบกิ จ การนั ก เรี ย น ระบบอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม และระบบบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


2. เทคโนโลยีการบริการการศึกษา หมายถึง การบริการที่ทำให้ระบบการศึกษา
บรรลุเป้าหมายอย่างประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ซึ่งอาจจะประกอบด้วย
ระบบสารนิเทศการศึกษา ระบบสือ่ การศึกษา ระบบสิง่ อำนวยความสะดวกในการศึกษา ระบบให้คำปรึกษา
แนะแนว ศูนย์วิชาการโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
3. เทคโนโลยีการเรียนการสอน หมายถึง การเรียนการสอนที่ทำให้ระบบการศึกษา
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างประหยัด เช่น ระบบ
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาพ 2 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเทคโนโลยีการศึกษาในแนวนอน
ดั ง นั้ น เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาสามารถแบ่ ง ตามความคิ ด นี้ ไ ด  12 ประเภท คื อ 

(1) เทคโนโลยีการบริหารปฐมวัยศึกษา (2) เทคโนโลยีการบริการการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา 

(3) เทคโนโลยี ก ารเรี ย นการสอนระดั บ ปฐมวั ย ศึ ก ษา (4) เทคโนโลยี ก ารบริ ห ารประถมศึ ก ษา 

(5) เทคโนโลยีการบริการการศึกษาระดับประถมศึกษา (6) เทคโนโลยีการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
(7) เทคโนโลยีการบริหารมัธยมและอาชีวศึกษา (8) เทคโนโลยีการบริการการศึกษาระดับมัธยม
และอาชีวศึกษา (9) เทคโนโลยีการเรียนการสอนระดับมัธยมและอาชีวศึกษา (10) เทคโนโลยี
การบริหารอุดมศึกษา (11) เทคโนโลยีการบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา (12) เทคโนโลยี
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (นิพนธ สุขปรีดี, ม.ป.ป.)
สรุปได้ว่า ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการ
โดยวิธีระบบมาจัดการเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือ บุคลากร รวมทั้งเทคนิควิธีการ และแนวคิดต่าง ๆ
เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในระบบการเรียนการสอน และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร



2. องค์ประกอบของเทคโนโลยีการศึกษา
เนื่ อ งจากความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จึ ง ทำให้ เ ทคโนโลยี
การศึกษาเกิดขึ้น นักเทคโนโลยีการศึกษาจึงได้จัดตั้งองค์ประกอบของเทคโนโลยีการศึกษาไว้ดังนี้
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533) กล่าวไว้ว่าทรัพยากรการเรียนเป็นองค์ประกอบประการหนึ่ง
ของเทคโนโลยีการศึกษา ทรัพยากรการเรียนจะเป็นสิ่งกระตุ้นและเกื้อหนุนให้ผู้เรียนอยากเรียน 

และเรียนได้
ทรัพยากรการเรียน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ
1. วัสดุ (Materials)
2. เครื่องมือ (Devices)
3. เทคนิค (Techniques)
4. การติดตั้งหรืออาคารสถานที่ (Setting)
5. เนื้อหาวิชา (Content)
6. บุคคล (People)
จากความหมาย และองค์ประกอบของเทคโนโลยีการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษา
ค้นคว้าจึงสรุปได้ว่า เทคโนโลยีการศึกษามีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประเภท ได้แก่
1. วัสดุ (Software)
2. เครื่องมือ (Hardware)
3. บุคลากร (Peopleware)
4. เทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods)
วัสดุ (Software) ได้แก่ สื่อเทคโนโลยีการศึกษาประเภทสิ้นเปลืองทั้งหลาย ที่จะ
เกื้อหนุนให้การเรียนการสอนหรือกระบวนการถ่ายทอด ตลอดจนการจัดนิทรรศการความรู้ต่าง ๆ
ในระบบการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รูปภาพ แผนที่ และแผนภูมิ เป็นต้น
ทั้งนี้รวมถึง ม้วนเทป บัตรรายการคอมพิวเตอร์ เทปโทรทัศน์ ฟิล์มถ่ายรูป ภาพยนตร์ หนังสือ 

สิ่งพิมพ์ และของจริงต่าง ๆ ด้วย (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533)
สื่อเทคโนโลยีการศึกษาประเภทวัสดุแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ วัสดุที่บันทึก
รายการหรื อ โปรแกรมเนื้อหาการเรียนไว้แล้ว (Recorded Materials) และวั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ์
ประกอบ (Supplies)
1. วัสดุบันทึกรายการ หมายถึง วัสดุที่มีรายการหรือเนื้อหาสาระพร้อมที่จะนำไปใช้
ได้เลย ซึ่งเรารู้จักกันดีในลักษณะของวัสดุที่เป็นสื่อการเรียนการสอนทั้งหลาย วัสดุบันทึกรายการ
ประกอบด้วย
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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1.1 วัสดุบันทึกเสียง เช่น แผ่นเสียง ม้วนเทปบันทึกเสียง เป็นต้น
1.2 วัสดุบันทึกเสียงและภาพ เช่น ม้วนเทปโทรทัศน์ เป็นต้น
1.3 วัสดุฉาย เช่น ไมโครฟอร์ม (Microform) ฟิล์มสตริป สไลด์ ภาพโปร่งใส และ
ภาพยนตร์ เป็นต้น
1.4 วัสดุกราฟิก (Graphic Materials) เช่น แผนที่ แผนภูมิ แผนสถิติ ภาพโฆษณา
และการ์ตูน เป็นต้น
1.5 รูปภาพสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร และนิตยสาร เป็นต้น
1.6 วัสดุสามมิติ เช่น ลูกโลก ของจริง ของตัวอย่าง หุน่ จำลอง ของเล่นทางการศึกษา
และชุดการสอน เป็นต้น
1.7 วั ส ดุ ส ำหรั บ คอมพิ ว เตอร์ เช่ น บั ต รคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ 

แผ่นดิสก์ ม้วนเทปคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. อุปกรณ์ประกอบ (Supplies) หมายถึง วัสดุที่ยังไม่ได้บันทึกรายการ หรือโปรแกรม
ต่าง ๆ ทางการศึกษาและการสอน เช่น เทปบันทึกเสียง เทปโทรทัศน์ ฟิล์มและกระดาษอัดรูป 

สี และอื่น ๆ
เครื่องมือ (Hardware) หมายถึง สิ่งที่จะเกื้อหนุน หรืออำนวยความสะดวกต่อการใช้
การผลิตและถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราว รวมทั้งการจัดนิทรรศการ (สื่อ) ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน 

เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องขยายเสียง เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เป็นต้น นอกจากนั้น
เครื่องมือในที่นี้ยังความหมายรวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ด้วย เช่น คอนโซนควบคุมเสียง 

สายสัญญาณต่าง ๆ เครื่องฉายทำภาพโปร่งใส กล้องถ่ายโทรทัศน์ เครื่องวัดแสง และอื่น ๆ ด้วย
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533)
บุคลากร (Peopleware) หมายถึง คนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบระบบการสอน
(Instructional System Components : ISC) หรือทรัพยากรการเรียน
ดังนั้น บุคลากรจึงได้แก่ 
1. บุ ค คลที่ จั ด การเกี่ ย วกั บ ระบบการสอน ที่ เ กี่ ย วกั บ การถ่ า ยทอดสารให้ แ ก่ ผู้ เรี ย น
โดยตรง ซึ่งบุคคลในที่นี้ก็คือ ผู้สอนหรือครูในห้องเรียน
2. บุคคลที่เป็นทรัพยากรการเรียน เช่น นักการศึกษา นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ
3. ทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ
บุคคลมีส่วนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะต้อง
คำนึงถึงระบบการศึกษา สภาพการณ์ และความเหมาะสมด้วย เช่น นอกจากจะมีครูในห้องเรียนแล้ว
ในระบบการศึกษาและการเรียนการสอน ควรจะมีครูแนะแนว ครูวัดผล ครูบรรณารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุและอุปกรณ์ ครูสื่อการสอนหรือโสตทัศนศึกษา และ
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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บุคคลอื่น ๆ ที่จำเป็นด้วย
เทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods) เป็นวิธีการเฉพาะที่ใช้ในกระบวนการเรียน
การสอน เทคนิคอาจจะสอดแทรกไว้ในรูปของสื่อวัสดุโดยตรง หรืออาจจะใช้ร่วมกับการใช้สื่อวัสดุ
ในการเรียนการสอนก็ได้ เช่น การสาธิตการจัดการเรียนแบบเปิด การใช้แบบเรียนโปรแกรม เป็นต้น
เทคนิคที่ผ่านการทดสอบและเป็นที่รู้จักกันดีว่าจำเป็นและมีผลดีต่อการเรียนการสอน
มีดังนี้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533)
1. เทคนิคทั่วไป (General Techniques) ได้แก่ การสาธิต การสังเกต การอภิปราย
นาฏการ การทดลอง การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การแก้ปัญหา การสอนแบบโปรแกรม การสอน
แบบโครงการ การจัดสถานการณ์จำลอง และเกม เป็นต้น
2. เทคนิคการใช้ทรัพยากร (Resource-based Techniques) ได้แก่ เทคนิคการจัด
ห้องเรียนแบบต่าง ๆ การจัดศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น
3. เทคนิคการใช้เครื่องมือ และวัสดุ (Materials Device-based Techniques) ได้แก่
การนำเครื่องมือและวัสดุเข้ามาใช้ในการศึกษาและการเรียนการสอน เช่น การใช้วิทยุโทรทัศน์ 

บทเรียนด้วยตัวเอง เครื่องฉายและเครื่องเสียง เป็นต้น
4. เทคนิคการใช้บุคคล (People-based Techniques) ได้แก่ การสอนเป็นคณะ 

การสัมมนา กลุ่มสัมพันธ์ การสอนเป็นรายบุคคล เป็นต้น
การจะดำเนิ น การให้ ง านด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาในโรงเรี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ เช่น งบประมาณ การบริหารจัดการ การบริการ การจัดสรรพื้นที่
ที่สำคัญคือ วัสดุอุปกรณ์โสตทัศน์ที่มีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าองค์ประกอบอื่น
ศิริพงษ์ พะยอมแย้ม (2533) ได้แยกประเภทของสื่อทางการศึกษา ไว้ดังนี้
1. ประเภทวั ส ดุ ห รื อ สื่ อ ประเภทวั ส ดุ (Audio-Visual Materials) ได้ แ ก่ พวกสื่ อ
ที่ ท ำหน้ า ที่ เ ก็ บ ความรู้ ใ นลั ก ษณะภาพ เสี ย ง อั ก ษร ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ ผู้ เรี ย นสามารถใช้ เ ป็ น
แหล่งประสบการณ์ หรือศึกษาได้อย่างแท้จริงและกว้างขวาง โดยจัดแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1.1 วัสดุที่เสนอความรู้ได้จากตัวเอง เช่น หนังสือเรียน ตำรา ของจริง หุ่นจำลอง
รูปภาพ แผนที่ ป้ายนิเทศ เป็นต้น
1.2 วั ส ดุ ที่ ต้ อ งอาศั ย สื่ อ ประเภทเครื่ อ งกลไกเป็ น ตั ว นำเสนอความรู้ เช่ น ฟิ ล์ ม
ภาพยนตร์ แผ่นสไลด์ ฟิล์มสตริป เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ
2. ประเภทอุ ป กรณ์ห รื อสื่ อประเภทเครื่ อ งมื อ หรื อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ (Audio-Visual
Equipment) เป็น Hardware หรือ Devices ได้แก่ สื่อที่เป็นตัวกลางหรือทางผ่านของความรู้
ทีถ่ า่ ยทอดจากผูส้ อนไปยังผูเ้ รียน ตัวของสือ่ ประเภทนีแ้ ทบจะไม่มปี ระโยชน์ตอ่ การสือ่ ความหมายเลย
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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หากไม่มคี วามรูใ้ นรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ ป็น Software มาป้อนผ่านสือ่ ประเภทนี้ ได้แก่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
เครื่องฉายหรือเครื่องรับต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง 

เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น
3. ประเภทกิ จ กรรมหรื อ สื่ อ ประเภทเทคนิ ค หรื อ วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เป็ น เทคนิ ค หรื อ
เป็นตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอน โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุหรือเครื่องมือเท่านั้น แต่ต้อง
อาศัยเทคนิคหรือกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กันไป เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ประสบการณ์ต่าง ๆ การสาธิต การแสดงบทบาท การแสดงละคร การแสดงหุ่น
การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ ตลอดจนเทคนิคในการเสนอบทเรียนด้วยสื่อประเภทวัสดุ
และเครื่องมือ เป็นต้น
กิดานันท์ มลิทอง (2543) ได้จำแนกสื่อการสอนเป็น 3 ประเภท คือ
1. สื่อประเภทวัสดุ (Software) หมายถึง สื่อที่เก็บความรู้อยู่ในตัวเอง ซึ่งจำแนกย่อย
ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1.1 วัสดุประเภทที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องอาศัย
อุปกรณ์อื่นช่วย เช่น แผนที่ ลูกโลก รูปภาพ หุ่นจำลอง ของจริง เป็นต้น
1.2 วัสดุประเภททีไ่ ม่สามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์
อื่นช่วย เช่น แผ่นซีดี วีดิทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ สไลด์ สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น
2. สื่อประเภทอุปกรณ์ (Hardware) หมายถึง สื่อที่เป็นตัวกลางหรือตัวผ่านทำให้ข้อมูล
หรือความรู้ที่บันทึกในวัสดุสามารถถ่ายทอดออกมาให้เห็นหรือได้ยิน เช่น เครื่องฉายภาพแผ่นโปร่งใส
เครื่องฉายภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นแผ่นซีดี เป็นต้น
3. สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ (Techniques and Materials) หมายถึง สื่อที่มี
ลั ก ษณะเป็ น แนวความคิ ด หรื อ รู ป แบบขั้ น ตอนในการเรี ย นการสอน โดยสามารถนำสื่ อ วั ส ดุ
และอุปกรณ์มาช่วยในการสอนได้ เช่น เกมและการจำลอง การสาธิต รูปแบบการสอนต่าง ๆ การจัด
นิทรรศการ การศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น
วสันต์ อติศัพท์ (2545) ได้กล่าวถึงการจำแนกสื่อการเรียนการสอนตามแนวคิดเทคโนโลยี
การศึกษาไว้ 3 ประเภท ดังนี้
1. สื่อประเภทวัสดุ หมายถึง สื่อที่เก็บความรู้อยู่ในตัวเอง ซึ่งอาจจะสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเข้าช่วย เช่น รูปภาพ แผนที่ ลูกโลก แผนภูมิ แผนสถิติ
หุ่นจำลอง เป็นต้น และอีกประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นเข้าช่วย เช่น แผ่นใส สไลด์ แผ่นซีดี
แผ่นวีซีดี คอร์สแวร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. สื่อประเภทอุปกรณ์ หมายถึง สื่อประเภทเครื่องมือที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอด
เนื้ อ หาจากสื่ อ ประเภทวัสดุ ได้แก่ เครื่องฉายภาพข้ า มศี ร ษะ เครื่ อ งฉายสไลด์ เครื่ อ งเล่ น วี ซี ดี
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

13
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแอลซีดี เครื่องวิชวลไลเซอร์ เป็นต้น
3. สือ่ ประเภทเทคนิคและวิธกี าร หมายถึง สือ่ ทีเ่ น้นกิจกรรม กระบวนการ ซึง่ อาจจะต้อง
อาศัยวัสดุอุปกรณ์หรือไม่ต้องอาศัยก็ได้ เช่น เกม สถานการณ์จำลอง การสาธิต กระบวนการกลุ่ม
การเรียนตามเอกัตภาพ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังอาจแบ่งสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ได้อีก เช่น
1. สื่อประสม (Multimedia) เป็นการรวมสื่อหลายอย่างมาใช้อย่างประสมประสานกัน
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถรั บ รู้ ไ ด้ ท างประสาทสั ม ผั ส หลายทางที่ จ ะทำให้ เรี ย นรู้ ไ ด้ ม ากขึ้ น ด้ ว ย
ประสบการณ์ที่หลากหลาย เสริมซึ่งกันและกัน เช่น สไลด์เทป ที่นำเสนอทั้งภาพและเสียง และ
ในภาพนั้ น อาจจะเป็ น ภาพของจริ ง ภาพกราฟิ ก สื่ อ ประเภทนี้ น ำไปสู่ ก ารพั ฒ นาเป็ น บทเรี ย น
แบบโปรแกรม ชุดการสอน
2. สื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive media) เป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบได้ ช่วยให้ผู้เรียน
เรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เข้ า ช่ ว ย เช่ น Computer-assisted
Instruction Interactive Video, Web-based Instruction เป็นต้น ซึ่งสื่อประเภทนี้นำไปสู่
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน หรือ Virtual Classroom
สือ่ การสอนในปัจจุบนั มีความสำคัญต่อหลักสูตรมาก จนมีการพัฒนาเป็นวิชาใหม่ ทีเ่ รียกว่า
เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ต ถุ ที่ ใช้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย น 

และช่วยการสอนของครูให้ดำเนินไปไดสะดวกขึ้น
ประเภทของสื่อการสอน จำแนกได 3 ประเภท คือ
1. สื่อประเภทวัสดุ (Software) บางครั้งเรียกว่า (Small Media) เป็นสื่อที่ทำหน้าที่
เก็บความรูใ นลักษณะของภาพ เสียงและตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ ทีผ่ เู้ รียนสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษา
ความรูวัสดุที่ใช้ประกอบการเรียนสอนนี้จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 วัสดุที่เสนอเรื่องราวหรือความรูไดด้วยตัวมันเอง โดยไมตองอาศัยเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ใด ๆ ในการนำเสนอเรื่องราวไดแก่ กระดาน ชอลกเขียนกระดาน ผ้าสำลี โปสเตอร 

ภาพเขียน ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูมกิ ราฟ การตนู ของจริง ของจำลอง บัตรคำ หนังสือเรียน เป็นต้น
1.2 วัสดุที่ต้องอาศัยเครื่องมือกลไก (Software) เป็นตัวนำเสนอเรื่องราวหรือความรู 
ได้แก่ แผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง ฟลมสตริป เทปบันทึกภาพ สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสื่อประเภท
วัสดุ ก็คือ เป็นตัวอุ้มหรือตัวที่เก็บความรูในลักษณะของภาพ เสียง หรืออักษรไวในรูปแบบต่าง ๆ 

เป็นสือ่ ทีใ่ ห้ความรูแ กนกั เรียนอย่างสำคัญยิง่ เป็นแหล่งความรูท นี่ กั เรียนจะหาประสบการณ หรือศึกษา
ไดอย่างกว้างขวาง
2. สือ่ ประเภทเครือ่ งมือ หรือโสตทัศนูปกรณ (Hardware) บางครัง้ เรียกว่า (Big Media)
ซึ่งเป็นตัวกลาง หรือทางผ่านของความรู ที่จะถ่ายทอดไปยังครูและนักเรียนต้องอาศัยวัสดุมาใส

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ในตัวของมัน สื่อประเภทนี้ ไดแก  เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องฉายข้ามศีรษะ
เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ เครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ โทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด เครื่ อ งเล่ น แผ่ น เสี ย ง เครื่ อ งฉายสไลด์ 

เครื่องฉายฟลมสตริป เครื่องรับวิทยุและเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
สื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นตัวกลาง ซึ่งเป็นที่อาศัยหรือทางผ่านของความรูที่จะถ่ายทอด
ไปยังผู้เรียน โดยตัวของมันเองแล้วแทบไมมีประโยชนต่อการเรียนรูเลย ถ้าไม่มีความรูในแบบต่าง ๆ
มาป้อนผ่านสื่อเหล่านี้ไปยังผู้เรียน เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ ต้องมีฟลมภาพยนตร์ เครื่องรับวิทยุ
และโทรทัศน์ต้องการรายการ เครื่องช่วยสอนต้องการบทเรียนสำเร็จรูป เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 

เราก็ถือว่าสื่อประเภทเครื่องมือนี้มีความสำคัญมากเช่นกัน
3. สื่อประเภทเทคนิค หรือวิธีการ (Technique or Method) หมายถึง กิจกรรม
ทุกอย่างที่ครูหรือนักเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน ในบางครั้งการเรียนการสอนต้องอาศัย
เทคนิคบางประการเข้าช่วย จึงทำให้การเรียนไดผลดีจะใช้เพียงวัสดุหรือเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้ง 2 อย่างก็ยังไมเพียงพอ ตองอาศัยสื่อการสอนต่อไปนี้คือ
3.1 การเล่นละครและหุ่น
3.2 การแสดงบทบาทสมมติ
3.3 การสาธิต
3.4 การศึกษานอกสถานที่
3.5 การแสดงนิทรรศการ
3.6 การทดลอง
3.7 นิทรรศการ
3.8 รายการโทรทัศน์
3.9 รายการวิทยุ ฯลฯ เป็นต้น
กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะต่างไปจากหลักสูตรที่ผ่านมา ที่สถานศึกษา
จะต้ อ งจั ด ทำสาระของหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเอง บทบาทในการผลิ ต และพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู

ตามหลักสูตรของสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจที่ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูจ ะต้องดำเนินการ
เพราะสื่ อ การเรี ย นรู ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม หรื อ มี จ ำหน่ า ยอยู่ ใ นท้ อ งตลาดคงมิ อ าจจะสนองผลการเรี ย นรู

รายปี/รายภาค ตามหลักสูตรกลุ่มสาระต่าง ๆ ของสถานศึกษาไดอย่างครบถ้วน การผลิตและพัฒนา
สื่อการเรียนรูให้สอดรับผลการเรียนรูรายปี/รายภาค อาจดำเนินการไดใน 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
1. การผลิต/จัดทำสื่อการเรียนรูขึ้นใหม่
2. การจัดแปลง/ปรับปรุงสื่อการเรียนรูที่จัดทำ/สร้างไวแลว
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

15

การผลิต/จัดทําสื่อการเรียนรูขึ้นใหม
การผลิต/จัดทําสื่อการเรียนรูข ึ้นใหม  เปนวิธีการไดมาซึ่งสื่อการเรียนรูที่ครูผูสอนสามารถ
กําหนดรูปแบบ สาระการเรียนรูและวิธีนําเสนอสาระการเรียนรูของสื่อชิ้นนั้นไดตามความตองการ
ของผูส อนอยางแทจริง แตครูผสู อนจะตองใชเวลาในการออกแบบและดําเนินการผลิต จัดทําสือ่ ชิน้ นัน้
มากบางนอยบาง ตามแตละชนิดหรือประเภทของสื่อที่จะผลิต การผลิต/จัดทําสี่อการเรียนรูขึ้นใหม

สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน
1. หนั ง สื อ เรี ย น เป น สื่ อ การเรี ย นรู พื้ น ฐานสํ า หรั บ การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย น
ซึ่ ง มี เ นื้ อ หา/สาระครอบคลุ ม ขอบข า ยสาระการเรี ย นรู ที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต ร หนั ง สื อ เรี ย นที่ ดี
ไมเพียงแตนําเสนอข้อเท็จจริงหรือความรูตาง ๆ เทานั้น แตจะตองใหแนวทางแกผูเรียนในการ
ศึกษาความรูเพิ่มเติมพัฒนาความคิด และการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันดวย 

หนั ง สื อ เรี ย นมี ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ จ ะช ว ยผู เรี ย นให ศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจสิ่ ง ต า ง ๆ เป น ขั้ น ตอน
ทีละเล็กทีละนอยตามลําดับ จนเกิดการเรียนรูสิ่งที่กวางขวางขึ้น การเรียนรูจากหนังสือบางบท/
หนวยการเรียนรูผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง แตบางบท/หนวยการเรียนรูผูเรียนก็จําเปน
ต อ งได รั บ คํ า ชี้ แ นะช ว ยเหลื อ จากผู ส อน เพื่ อ เสริ ม เติ ม เต็ ม สาระการเรี ย นรู ใ ห มี ค วามสมบู ร ณ 

ชัดเจนยิง่ ขึน้ รูปแบบของหนังสือเรียน อาจทําในลักษณะของหนวยการเรียนรู เชน สาระการเรียนรูก ลุม
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นปที่ 1 (ป.1) กําหนดสาระไว 4 หนวยการเรียน คือ หนวยกายใจสมบูรณ

หนวยเพิ่ มพูน พลานามัย หนวยปลอดภัยไรพิษ และหน วยชีวิ ตมีคุ ณค าซึ่ งแต ล ะหนวยจะมีส าระ
แยกเปนเรื่อง ๆ ไป
2. คูมือครู/คูมือการสอน/คูมือการจัดการเรียนรูเปนสื่อที่ใหแนวทางกับครูผูสอนในการ
จัดกระบวนการเรียนรูในแตละสาระการเรียนรู  ใหเปนไปตามจุดประสงคหรือมาตรฐานการเรียนรู

ของหลักสูตร โดยทัว่ ไปจะประกอบไปดวยจุดประสงคของบทเรียน เนือ้ หา/สาระการเรียนรูก จิ กรรม/
กระบวนการเรียนรูสื่อการเรียนรูการวัดผลและประเมินผล บางเลมอาจมีสาระอื่น ๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่กลาวไปแลว เชน กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม โครงงาน และภาคผนวกหรืออาจจะ
เสนอหลักการ ทฤษฎีและหรือความรูโดยละเอียดสําหรับครูผูสอน
3. ชุ ด การเรี ย นการสอน ประกอบด ว ย สื่ อ หลาย ๆ ชนิ ด จั ด รวมไว เ ป น ชุ ด เช น 

คูมือแนะนําการใชชุดการเรียนการสอน หนังสือเรียน หนังสืออางอิง ใบงาน แบบฝกหัด/แบบฝก
กิจกรรม บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สไลดวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการทําชุดการเรียนการสอน 

อาจจั ด ทํ า ในรู ป แบบที่ จ ะสามารถบู ร ณาการภายในกลุ ม หรื อ ระหว า งกลุ ม สาระการเรี ย นรู

ตลอดจนบูรณาการกระบวนการใชสื่อแตละชนิดในชุดใหเหมาะสมกับกาลเวลาและสภาพแวดลอม
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ที่เปลี่ยนแปลง
4. บทเรียนสําเร็จรูป เปนสื่อที่เหมาะสมสําหรับใหผูเรียนใชเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
ประกอบดวย สาระการเรียนรูที่ครบถวนและสมบูรณ  ผูเรียนสามารถเรียนรูและประเมินผลการเรียน
ไดดว ยตนเอง ซึง่ อาจจัดทําในรูปของสือ่ สิง่ พิมพ เชน หนังสือและสือ่ เทคโนโลยี เชน บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน (CAI)
5. แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ/แบบฝกกิจกรรม เปนสื่อการเรียนรูที่ครูควรเปนผูจัดทํา
ขึ้นเอง เพราะครูเปนผูจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน จึงยอมจะทราบดีวาสาระสวนใดควร
จะมีแบบฝกที่จะชวยเสริมทักษะใหกับผูเรียน
6. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ เปนสื่อที่มีสาระลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ (Theme) เชน 

เรือ่ งดิน จักรวาล ประเทศเพือ่ นบาน หรืออาจมีสาระรวมหลาย ๆ เรือ่ ง เพือ่ การศึกษาคนควาเพิม่ เติม
ผูเ รียนสามารถศึกษาคนควาไดตามความสนใจและความสามารถของแตละบุคคล สือ่ เสริมการเรียนรูน ี้
อาจจัดทําในรูปของหนังสือ แถบบันทึกภาพพรอมเสียง แถบบันทึกเสียง สไลดซีดีรอม อินเทอรเน็ต
(กรมวิชาการ, 2544) 
จากองค์ประกอบของเทคโนโลยีการศึกษาทีก่ ล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ ทรัพยากรการเรียนรู้
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะช่วยเกื้อหนุนให้ผู้เรียนอยากเรียน ซึ่งเป็นผลนำไปพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย วัสดุ/อุปกรณ์ บุคลากร และ
เทคนิค/วิธีการ

3. บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1. เทคโนโลยีการศึกษากับงานด้านการบริหารจัดการ
1.1 การพิ ม พ์ เ อกสาร รายงาน ที่ ส ามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการจั ด ทำเอกสาร
รายงานต่าง ๆ ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการจัดเก็บ แก้ไข หรือทำซ้ำได้ในโอกาสต่อไป
1.2 การคำนวณ ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น โปรแกรมตารางทำงาน
(Spread Sheet) หรือโปรแกรมเฉพาะด้านต่ า ง ๆ ในการบั น ทึ ก การคำนวณ ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ
งบประมาณต่างๆได้
1.3 การจัดทำฐานข้อมูล เช่น การจัดทำทะเบียนบุคคลหรือสิ่งของ หรือระเบียน
ข้อมูลที่จำเป็นและมีจำนวนมาก ๆ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูล ค้นหาและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านฐานข้อมูล
1.4 การติดต่อสื่อสาร ซึ่งได้แก่ การสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


2. เทคโนโลยีการศึกษากับงานด้านการเรียนการสอน
2.1 การจัดการเรียนการสอนโดยตรง เช่น การเตรียมการสอน การติดต่อระหว่างครู
กับผู้เรียนโดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ
การเรียนการสอน การนำเรื่องดังกล่าวมาเป็นเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอน
2.2 การเรียนการสอนทางไกล เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนเสมือน
เป็นการสอน โดยนำเทคโนโลยีของการประชุมทางไกลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
2.3 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้มากขึ้น ข้อมูล
ความรู้ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของหนั ง สื อ วารสาร บทความต่ า ง ๆ สามารถสื บ ค้ น ได้ จ ากห้ อ งสมุ ด เหล่ า นี้
โดยไม่ต้องเดินทางไปยังห้องสมุดจริง ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลาย

ภาพ 3 บทบาทของเทคโนโลยีที่มีส่วนสัมพันธ์กับการศึกษา (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544)
สมาน งามสนิท (2537) กล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีต่อการศึกษา
ในยุคปัจจุบันพอที่จะประมวลมาได้ดังนี้ คือ
1. ช่วยในการสอนให้เห็นภาพพจน์แทนของจริง เช่น ภาพยนตร์ เทปโทรทัศน์ สไลด์
เป็นต้น
2. ช่วยในการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล
(Individual difference) ให้สามารถเข้าใจและเรียนรู้จากบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น
3. ช่วยในการแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดต่าง ๆ ในระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นไปอย่างน่าสนใจและสนุกกับบทเรียนนั้น
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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4. ช่วยเสริมสร้างการให้ความรู้แก่นักเรียน อาทิเช่น การใช้วิทยุการศึกษา โทรทัศน์
การศึกษา เทปโทรทัศน์ เป็นต้น
ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปกั น ว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ท รง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นาประเทศ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ำคั ญ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วย
ทำให้มนุษย์สามารถมองเห็นโลกที่อยู่รอบตัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และทำให้
มนุษย์เข้าใจในข้อมูลเหล่านั้น จึงช่วยส่งผลให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์วิธีในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงสามารถจัดการและควบคุมชีวิตสภาพแวดล้อมและงานของตัวเองหรือแม้แต่สังคม
และเศรษฐกิจของโลกได้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีความหมายครอบคลุมการผลิต การใช้และการพัฒนาสื่อสาร
มวลชน (ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์) เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตมัลติมีเดีย) และโทรคมนาคม (โทรศัพท์เครือข่ายโทรคมนาคมการสื่อสารอื่น ๆ) เพื่อให้
เกิดกระบวนการเรียนรูไ้ ด้ตามความต้องการของผูเ้ รียนในทุกเวลาและสถานที่ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543)
ความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามนัยของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 หมวดที่ 9 กำหนดไว้ดังนี้
เทคโนโลยี (Technology) เป็นคำที่มาจากภาษากรีก “Techne” หมายถึง ศิลปวิทยา
ศาสตร์หรือทักษะ (Art,Science,orSkill) และมาจากภาษาละติน “Texere” หมายถึง การสาน
หรือการสร้าง (to Weave or to Construct)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า “เทคโนโลยี”
ไว้ดังนี้ “เทคโนโลยี” หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม ลักษณะของเทคโนโลยีสามารถจำแนกออกได้เป็น 

3 ลักษณะ คือ
1. เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ (Process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของ
วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ ความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ ร วบรวมไว้ เ พื่ อ นำไปสู่ ผ ลในทางปฏิ บั ติ โ ดยเชื่ อ ว่ า
เป็นกระบวนการที่เชื่อถือได้และนำไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ
2. เทคโนโลยี ใ นลั ก ษณะของผลผลิ ต (Product) หมายถึ ง วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น
ผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process and Product)
เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการทำงานเป็นปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวเครื่องกับโปรแกรม เป็นต้น
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ คณะ (2543) กล่าวว่า เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โทรคมนาคมที่เชื่อมต่อกันสำหรับใช้ในการส่งและรับข้อมูล และมัลติมีเดียเกี่ยวกับความรู้ โดยผ่าน
กระบวนการประมวลหรือจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายและความสะดวกมาใช้ประโยชน์
สำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้คนไทยสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
บทบาทที่สำคัญของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาการศึกษา
การจัดการศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
ปัจจุบันสถานศึกษาแทบทุกแห่งมีการนำเอาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ 

และอื่น ๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาททั้งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร บางแห่งใช้การถ่ายทอด
รายการการศึกษาเป็นสื่อในการประชุมอบรมครูผู้สอน ตลอดจนเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ 

ได้เป็นอย่างดี จึงสามารถกล่าวได้ว่าการศึกษาในระบบไม่สามารถขาดเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้
การจั ด การศึ ก ษานอกระบบ ยิ่ ง จำเป็ น ต้ อ งอาศั ย เทคโนโลยี เ พราะการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ต้องอาศัยสื่อต่าง ๆ มากกว่าทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และอื่น ๆ ผู้เรียนอาจสามารถเรียนรู้ผ่านรายการ
สอนทางวิทยุ โทรทัศน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนหรือที่ศูนย์การเรียนช่วยให้ประหยัดเวลา
ประหยัดงบประมาณในการจัดการศึกษา ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น นับเป็นการศึกษาที่มี
ความสำคัญไม่แพ้กันและยิ่งจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น เพราะเป็นแหล่งความรู้ และข้อมูล
ข่าวสารที่ฉับไวและทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตตามความต้องการ
ของผู้เรียน (ไพโรจน์ คงเกิด, ม.ป.ป.) จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การจัดการศึกษา
บรรลุอุดมการณ์การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคนได้อย่างแท้จริง
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี
การศึกษาประการหนึ่งก็คือ เราต้องใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา ในเรื่องนี้
หากวิเคราะห์โครงการการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทีไ่ ม่คอ่ ยประสบผลสำเร็จในอดีต จะพบว่าความล้มเหลว
ส่วนใหญ่เป็นเพราะการวิเคราะห์ปัญหา หรือความต้องการในการนำเทคโนโลยีการศึกษาเข้าไปใช้ยัง
ไม่ชัดเจนเพียงพอ ซึ่งในอดีตนั้นการจัดการศึกษามักจะมองหรือมีทัศนะต่อสื่อ (ซึ่งอาจจะเหมือน
คอมพิ ว เตอร์ ใ นปัจจุบัน) ว่าเป็นวิธีการที่จะช่ว ยแก้ ปั ญ หาในการเรี ย นการสอนได้ โ ดยที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
พิจารณาวิธีการอื่น ๆ ให้ละเอียดเพียงพอเสียก่อน และในช่วงเวลานั้นเทคโนโลยีเครื่องมือ และ
การสื่อสารใหม่ ๆ กำลังมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาพอดี จึงทำให้มีการพยายามนำเทคโนโลยีใหม่
หรือนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ในสถาบันการศึกษากันอย่างกว้างขวางโดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ 

จนในที่สุดก็พบว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวไม่อาจจะช่วยลดปัญหาเหล่านั้นให้น้อยลงไป
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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อย่างแท้จริง ข้อสรุปในเรื่องนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนในข้อเสนอแนะของ ชูเมคเกอร์ (Shoemaker,
ม.ป.ป.) ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) โดยได้กล่าวย้ำในเรื่อง
มโนทั ศ น์ ข องเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมว่ า เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมเป็ น เทคโนโลยี แ บบช่ ว ยตนเอง 

(Self-help Technology) หรือเทคโนโลยีที่ประชาชนทุกคนสามารถสัมผัสได้ด้วยวิธีระบบ
ด้วยเหตุนี้ คำถามแรกในการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาการศึกษา จึงควรเริม่ ต้น
ด้วยคำถามที่ว่า “ปัญหาที่สำคัญของการศึกษา คืออะไร” แล้วจัดลำดับความสำคัญของปัญหาระดับ
ต่าง ๆ ซึง่ ปัญหาการศึกษาจะมีอยูอ่ ย่างหลากหลายและแตกต่างกันออกไป เช่น ปัญหาเรือ่ งสถานทีเ่ รียน
บรรยากาศในห้องเรียนไม่เหมาะสม ขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ และขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน
เป็นต้น ปัญหาที่กล่าวถึงกันมากในประเทศที่พัฒนาแล้วและที่กำลังพัฒนา คือ ปัญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการลงทุนการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ทั้งหลายเหล่านี้ เทคโนโลยี
การศึกษาสามารถช่วยแก้ไขหรือลดปัญหาได้ ถ้าหากเลือกใช้เทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสมกับปัญหา
สาเหตุของความล้มเหลวในการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการศึกษา และแก้ปัญหา
ทางการศึกษา ได้แก่ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533)
1. วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน
2. การเน้นเรื่องสื่อ
3. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
4. ระบบการสนับสนุนไม่ดีพอ
5. ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่
6. ขาดสื่อวัสดุ (Software) หรือ (Courseware)
7. ปฏิบัติงานไม่เน้นระบบ
แนวคิดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เมื่อวิเคราะห์โครงการหรือโปรแกรมที่ประสบผลสำเร็จ
ในการนำเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาการศึ ก ษาแล้ ว จะพบว่ า โครงการต่ า ง ๆ เหล่ า นั้ น 

มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับปัญหาและวิกฤตการณ์ทางการศึกษา
2. ใช้เทคโนโลยีโดยผ่านไปทางผู้เรียนมากกว่าที่จะผ่านไปทางผู้สอนกล่าวคือ มีการเน้น
ในการใช้เทคโนโลยีการเรียนมากกว่าเทคโนโลยีการสอน
3. ใช้เทคโนโลยีที่ราคาไม่แพง คำว่าราคาไม่แพงในที่นี้ หมายรวมไปถึงการคิดค่าใช้จ่าย
แบบเฉลี่ยต่อหัวของผู้เรียนด้วย
4. เป็นสื่อและเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน หาง่าย และใช้สะดวก
5. เป็นเทคโนโลยีที่เน้นในเรื่องการออกแบบระบบ บนพื้นฐานของการวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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6. งานการใช้เทคโนโลยีจะประสบผลสำเร็จในการจัดฝึกอบรมมากกว่าการนำไปใช้
ในงานด้านการจัดการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลดังกล่าว (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533) ทำให้ได้แนวทางในการ
นำเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาพัฒนาการศึกษาในลักษณะของการวิจัย การทดลองและปรับปรุง
หรื อ การวิ จั ย พั ฒ นาไม่ ว่ า จะเป็ น การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาในลั ก ษณะที่ เ ป็ น สื่ อ หรื อ ผลผลิ ต
(Product) หรือเป็นกระบวนการ (Process) ก็ตาม โดยเน้นที่กระบวนการออกแบบระบบการเรียน
การสอนเป็นหลัก ซึ่งมีหลักการดำเนินการมีดังนี้
1. เริ่มต้นด้วยการกำหนดปัญหาที่ต้องแก้ไข ไม่ใช่เริ่มต้นที่สื่อหรือเครื่องมือที่จะใช้
การกำหนดสื่อที่จำเป็นต้องใช้นั้นจะเกิดขึ้นภายหลังการวิเคราะห์ปัญหา และการออกแบบ
2. ระบบการสอนและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาที่ ใช้ วิ ธี ร ะบบในการแก้ ปั ญ หาการเรี ย น
การสอนจะประสบผลสำเร็จมากขึ้น เมื่อเริ่มต้นพิจารณาปัญหาทั้งระบบ (โดยภาพรวม) ก่อน
3. วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของสถานที่ ที่ จั ด การเรี ย นการสอน หมายถึ ง การเก็ บ
รวบรวมวิเคราะห์ และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการศึกษา ทั้งภายในสถาบัน
การศึกษาระบบงานและท้องถิ่น แล้วจึงวางแผนออกแบบระบบการเรียนการสอน มีการอบรม
บุคลากรที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานในโปรแกรมที่ออกแบบวางแผนไว้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นระบบจัดการ
โปรแกรมที่ออกแบบวางแผนไว้จึงเป็นเรื่องสำคัญ
4. การออกแบบระบบการเรี ย นการสอนและสื่ อ ควรสะท้ อ นให้ เ ห็ น ปรั ช ญา และ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะใช้ ใ นการดำเนิ น งานโปรแกรมด้ ว ย สื่ อ ปรั ช ญาและยุ ท ธศาสตร์ ที่ ใช้ ต้ อ งมี
ความสัมพันธ์กัน
5. เน้นที่ผู้เรียน กล่าวคือ ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
ในการเรียน (Active Participation) มีการให้ข้อมูลย้อนกลับและอื่น ๆ ดังนั้น การนำเทคโนโลยี
การศึกษาเข้ามาใช้ต้องคำนึงถึงเรื่องวัสดุ เวลา สิ่งอำนวยความสะดวก การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน
และโอกาสในการลงมือปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมด้วย
6. สื่อที่เลือกนำมาใช้ควรเป็นแบบง่าย ๆ และหาได้ โดยนำมาบูรณาการเข้ากับระบบ
การเรียนการสอนที่ออกแบบไว้ ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ประกอบภายนอกระบบ ผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็น
เสมอว่าสื่อสามารถสอนเนื้อหาได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยก็ทัดเทียมกับการสอนแบบปกติ นอกจากนั้น
สื่อที่ออกแบบและพัฒนามาดีในลักษณะที่เป็นระบบสื่อ จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มากกว่า
การสอนแบบปกติ
7. มีการกำหนดบทบาทของผู้สอน ในกรณีที่กำหนดให้สื่อทำหน้าที่เสนอเนื้อหาความรู้
บทบาทของครูหรือผู้สอนในห้องเรียนจะต้องเปลี่ยนไป กล่าวคือ ต้องลดบทบาทผู้สอนจากการเป็น
ผู้บอกหรือผู้ให้ความรู้มาเป็นผู้อำนวยความสะดวก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อนำเทคโนโลยีการศึกษา
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นแหล่งความรู้ไปเป็น
ผู้จัดการเรียนการสอน (Instructional Manager) ด้วยเหตุนี้ถ้าผู้สอนได้มีส่วนร่วมหรือลงมือปฏิบัติ
ในการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนมากเท่าใด การนำแผนระบบการสอนที่ออกแบบไว้ใช้
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติย่อมจะมีมากขึ้นเท่านั้น
8. มีการจัดระบบสนับสนุนแก่ผู้สอนและผู้เรียน ระบบสนับสนุนอาจจะประกอบด้วย
การให้ความช่วยเหลือ การให้คำปรึกษา จัดหาวิทยากร ช่วยเหลือด้านเทคนิค เป็นต้น ซึ่งถือว่า
เป็ น ส่ ว นสำคั ญ ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบ ระบบสนั บ สนุ น ที่ ดี จ ะทำให้ เ กิ ด ขวั ญ และกำลั ง ใจแก่ ผู้ ส อน
และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
หลักการในการทำงานดังกล่าวข้างต้น เป็นผลมาจากประสบการณ์ และข้อมูลในการ
ปฏิบัติจริงบนแนวความคิดที่ว่า เทคโนโลยีการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาและแก้ปัญหา
การเรียนการสอน
เทคโนโลยีกับบทบาทของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง
บทบาทของครู ครูเป็นผู้ที่แนะนำ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ สำหรับเป็นแนวทาง
ในการเรียนรู้ของนักเรียน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในระบบการศึกษานั้น บทบาทของครู
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูย่อมมีผลกระทบถึงความสำเร็จ
และล้มเหลวของนโยบายการศึกษา เช่นเดียวกันครูต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครู ต้ อ งสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและมี ค วามมั่ น ใจในการสอน สนั บ สนุ น 

และแนะนำนักเรียนได้ การพัฒนาครูนั้นจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อ
กระแสความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ครูจำเป็นต้องสามารถนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการสอนของตน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และทักษะให้กับตนเอง แต่ครู
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ถึงกับเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพียงสามารถให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก
แก่นักเรียนก็นับว่าเพียงพอแล้ว ปัญหาในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงสร้างการศึกษาปัจจุบัน
คือ ครูที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนน้อย หรือเรียนรู้แล้วไม่สามารถทดลอง
ใช้งานได้จริง เนื่องจากขาดงบประมาณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบาทของนักเรียน นักเรียนนับได้ว่าเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา หรือการปฏิรูป
ระบบการศึกษา ดังนั้น นักเรียนจึงเป็นผู้มีบทบาทสูงสุดและเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จหรือล้มเหลว
ในนโยบายการศึกษานั้น นักเรียนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศในลำดับแรก นักเรียนต้องมี
ความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆได้ด้วยตนเอง นักเรียนต้องมีวินัย
และเข้าใจบทบาทของตัวเองในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเรียนรู้
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บทบาทของผู้ ป กครอง การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในระบบการเรี ย นการสอนนั้ น
ผู้ปกครองเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจ ผู้ปกครองมีผลต่อความสำเร็จและล้มเหลวในการ
เรียนรู้ของนักเรียน เพราะผู้ปกครองสามารถเป็นทั้งผู้สนับสนุนที่ดี หรือผู้ที่ต่อต้านที่มีอิทธิพลในการ
เรียนรู้ของนักเรียนผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการใช้อินเทอร์เน็ต เนื่องจากเนื้อหาที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั้นมีความหลากหลาย มีทั้งเหมาะสม
และไม่เหมาะสมหากบุตรหลานท่านใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดแล้ว ก็จะยิ่งส่งผลทางด้านลบในการ
เรียนรู้ (ยืน ภู่วรวรรณ และ สมชาย นำประเสริฐชัย, ม.ป.ป.)
จากบทความข้างต้นสรุปได้ว่า เทคโนโลยี เพื่ อการศึกษามี ส่ว นสำคั ญในการส่ง เสริม
การศึกษา ช่วยทำให้การจัดการเรียนรู้น่าสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ตลอดจนมี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาจึ ง มี บ ทบาทสำคั ญ ในวงการศึ ก ษา
ทั้งยุคปัจจุบันและอนาคต

4. เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอน
สำหรับเทคโนโลยีการเรียนการสอนเป็นการใช้เทคโนโลยีในทุกด้านของวงการศึกษา
แต่ถ้านำเทคโนโลยีมาใช้เฉพาะในด้านการเรียนการสอน จะเรียกว่าเทคโนโลยีการเรียนการสอน ทั้งนี้
เพราะการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบย่อยส่วนหนึ่งของการศึกษา เทคโนโลยีการเรียนการสอน
จึงเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษาด้วย ซึ่ง กิดานันท์ มลิทอง (2548) กล่าวว่า เทคโนโลยี
การศึกษาเป็นการรวมถึงทรัพยากรและกระบวนการใด ๆ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถ
ใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนและช่วยให้การสื่อสารกับผู้เรียนกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้น
โดยอาจใช้กระบวนการเฉพาะหรือเทคโนโลยีพิเศษเพื่อการสอนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคน หรือผู้เรียนเอง อาจเป็นผู้เลือกสรรกระบวนการหรือเทคโนโลยีเพื่อให้เหมาะกับ
ความต้องการและเอื้ออำนวยความสะดวกในการเรียนของตน
หนูม้วน ร่มแก้ว (2547) กล่าวว่า เทคโนโลยีการเรียนการสอน หมายถึง การนำเอาวัสดุ
อุปกรณ์ วิธีการต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมผสานกันในเชิงระบบ รวมทั้งทฤษฎี
การเรียนรู้และการสื่อความหมาย มาพัฒนาการเรียนการสอนให้สูงขึ้น การวางแผนของครูเป็น
สิ่ ง จำเป็ น และสำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการนำผู้ เรี ย นไปสู่ จุ ด หมายปลายทางที่ ก ำหนด สภาพท้ อ งถิ่ น 

ความพร้อมของโรงเรียน และความแตกต่างของผูเ้ รียนจะเป็นตัวกำหนดว่าครูควรจะใช้กระบวนการเรียน
การสอนและกิจกรรมแบบใดจึงจะสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
สอดคล้องกับวุฒิชัย ประสารสอย (2545) กล่าวว่า เทคโนโลยีการสอนเป็นส่วนประกอบ
ย่อยของเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีทางการสอนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับ
บุคคล กรรมวิธี ความคิดและเครื่องมือหรือวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์และคิดหาวิธีการ
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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แก้ไขปัญหา การนำวิธีการแก้ไขปัญหามาใช้ การประเมินผล การแก้ไขปัญหาและการควบคุม
หรือขจัดปัญหาเกี่ยวกับการสอนในสถานการณ์ที่จะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีระบบ
และสามารถกำกับให้กระบวนการต่างๆบรรลุผลหรือเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ได้
		 4.1 ประโยชน์ของเทคโนโลยีการเรียนการสอน
วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ (2542) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ
งานย่ อ ยที่ ส ำคั ญ ระบบหนึ่ ง ในทางการศึ ก ษา ซึ่ ง ส่ ง ผลโดยตรงกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ 

กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ 

เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น เทคโนโลยี ก ารเรี ย นการสอนจึ ง มี
ความสำคัญและบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้กว้างขวางมากขึ้น ได้เห็นหรือได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียน
และเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ และยังทำให้ผู้สอนมีเวลาให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น
2. สามารถสนองเรื่ อ งความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ผู้ เรี ย นมี อิ ส ระในการ
แสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถ 

ตามความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล
3. ช่วยให้การจัดการศึกษาดีขนึ้ มีการค้นคว้า วิจยั ทดลอง ค้นพบวิธกี ารใหม่ ๆ
ตามสภาพความเปลี่ยนแปลง
4. มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสื่อการสอน ให้มีคุณค่าและสะดวกต่อการใช้
มากขึ้น
5. ทำให้การเรียนรู้ไม่เน้นเฉพาะด้านความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เน้นทัศนะ
หรือเจตคติและทักษะแก่ผู้เรียนด้วย
6. ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนให้มากขึ้น เช่น การจัดการศึกษา
นอกระบบ การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาซ่อมเสริมผ่านทางระบบการสอนต่าง ๆ เช่น
การเรียนผ่านสื่อมวลชน ชุดการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น
สำหรับกิดานันท์ มลิทอง (2546) กล่าวถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีการเรียน
การสอน ไว้ดังนี้
1. เพิม่ สมรรถนะการสอน ช่วยในการผลิตบทเรียนและสือ่ การสอนตามหลักการ
และทฤษฎีการเรียนรู้ที่น่าเรียนและใช้ง่ายในลักษณะ “Student Friendly” ช่วยนำเสนอและส่ง
บทเรียนไปยังผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานดีขึ้น เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ให้คำแนะนำและร่วม
เรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยให้ผู้สอนติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้โดยสะดวก ผู้สอน
สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างกันในเครือข่ายผู้สอน
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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2. เพิ่ ม คุ ณ ภาพการสอนสื่ อ การสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะช่ ว ยเสริ ม การสอน
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี การใช้สื่อที่เหมาะกับการเรียนรู้ ข องผู้ เรี ย นจะช่ ว ยลดเวลาและภาระในการสอน
เพื่อช่วยให้ผู้สอนมีเวลาในการเตรียมการสอนและพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนให้มีคุณค่า
มากขึ้น
3. สนั บ สนุ น วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนรู ป แบบใหม่ การบู ร ณาการทรั พ ยากร
ทางเทคโนโลยีทำให้มีรูปแบบการเรียนรู้ใหม่เปลี่ยนจากเดิม เช่น การเรียนรู้ร่วมกันบน Internet 

การใช้ Software ช่วยในการแก้ปัญหาด้วยทักษะการคิดขั้นสูง การแบ่งปันทางปัญญา เป็นต้น
4. การเรี ย นอย่ า งกระฉั บ กระเฉงและความตั้ ง ใจในการเรี ย น ผู้ เรี ย นจะมี
ความตั้งใจ ไม่เบื่อหน่ายในการเรียนด้วยการเรียนอย่างกระฉับกระเฉง มีความตื่นตัวกระตือรือร้น
และตั้งใจในการแสวงหาความรู้เพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการเรียน มีการเรียนเชิงรุก และอยากสำรวจ
เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้แบบใหม่
5. เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่าย
ยิ่ ง ขึ้ น มี ท างเลื อ กในการรั บ บทเรี ย นได้ ส ะดวกหลายช่ อ งทาง มี สื่ อ หลายประเภทให้ เ ลื อ กใช้ 

เพือ่ เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูข้ องแต่ละคน เพือ่ เพิม่ คุณภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ช่วยให้ผเู้ รียน
เชื่อมโยงกับแหล่งสารสนเทศภายนอก รวมถึงบรรลุถึงช่องทางการแก้ปัญหาในการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม
6. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผู้เรียนสามารถประมวลความรู้ใหม่เข้ากับความรู้
เดิมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
7. เครื่องมือในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและ Software ต่าง ๆ
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการทำงานเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละบู ร ณาการสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ทั้ ง ด้ า นเนื้ อ หา
และงาน Graphic 
8. การเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลก สามารถเรียนรู้
และร่วมมือกันในการทำงาน โดยสร้างเป็นสังคมการเรียนรู้ พึ่งพาทักษะความชำนาญระหว่างกัน
และช่วยเหลือสนับสนุนกันและกันในเชิงสังคม
9. บริบทการเรียนรู้ การเรี ย นรู้ อ าจจั ด ขึ้ น ได้ ทั้ ง ในสถานการณ์ ข องโลกจริ ง
หรือการจำลองโดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของการเรียน
10. ความสะดวกในการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีช่วยเอื้อความสะดวก
ให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีการเรียนการสอนได้ในทุกที่ในโลกและทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง
11. การติดต่อสื่อสาร ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างผู้สอนและผู้ปกครอง ในทุกรูปแบบทั้งข้อความ ภาพและเสียง ทั้งแบบ
ประสานเวลาและไม่ประสานเวลา
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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12. การสร้างเครือข่าย สถาบันการศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อการติดต่อ
กั บ ภายนอก เช่ น เครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ แ ละสร้ า ง Website ของสถาบั น 

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงและการจัดการความรู้ (portal)
13. การบริหารจัดการ ช่วยในการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาอย่างมีระบบ
เช่น การทำฐานข้อมูลครูและนักเรียน การจัดทำงบประมาณของสถาบัน เป็นต้น
14. การร่ ว มในสั ง คม การเรี ย นรู้ ด้ ว ยเทคโนโลยี ใ นยุ ค เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็นกระบวนการทางสังคมด้วยการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ และสังสรรค์กับผู้อื่นทั่วโลก เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในสังคมแห่งความรู้ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา
		 4.2 องค์ประกอบของเทคโนโลยีการเรียนการสอน
วุฒิชัย ประสารสอย (2545) กล่าวถึงองค์ประกอบของเทคโนโลยีทางการสอน
ไว้ดังนี้
1. องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ การจั ด การสอน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ควบคุ ม งาน
พัฒนาการสอน แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบคือ
1.1 การบริ ห ารงานหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ร ประกอบด้ ว ย การกำหนด
จุดมุ่งหมายและนโยบายการให้การสนับสนุน การจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ และการประสาน
สัมพันธ์ของหน่วยงานทุกหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเรียนการสอน
1.2 การบริ ห ารงานบุ ค คล เป็ น การจั ด บุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกั บ งาน
ประกอบด้วย การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การว่าจ้าง การพัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการ และ
การประเมินผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
2. องค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาการสอน มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแก้ปัญหา
การเรียนการสอน โดยตั้งอยู่บนรากฐานของการวิจัย การออกแบบ การผลิต การประเมินผล
การเลือก การใช้ความช่วยเหลือและการใช้ระบบการสอน การดำเนินงานดังกล่าวต้องสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบของระบบการสอน
3. องค์ประกอบของระบบการสอน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยี
ทางการสอนที่ควรได้รับการพิจารณาและกำหนดโครงร่างก่อนการออกแบบการสอน องค์ประกอบ
ของระบบการสอน ได้แก่ ข่าวสาร ข้อมูล บุคลากร วัสดุ เครื่องมือ เทคนิคหรือวิธีการและอาคาร
สถานที่
4. ผู้เรียน เป้าหมายของเทคโนโลยี ท างการสอนก็ คื อ ตั ว ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ 

ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนจึงควรมีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียน
ในด้านต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ สุขภาพทางร่างกายและจิตใจ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ทัศนคติ
ความสนใจ ความต้องการในการเรียนรู้ และเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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สอดคล้องกับวิวรรธน์ จันทร์เทพย์ (2542) กล่าวถึงองค์ประกอบของเทคโนโลยี
การเรียนการสอนไว้ ดังนี้
1. อุปกรณ์การสอน เป็นการใช้เทคโนโลยีในระดับเครื่องช่วยการสอนของครู
เป็นการเร้าความสนใจของนักเรียน ขยายความเข้าใจให้แจ่มแจ้ง เป็นการเพิ่มสัมผัสจากการใช้หูฟัง
ครูพูดอย่างเดียว ให้มีสัมผัสหลายทาง โดยการใช้ภาพใช้เสียงจากเสียงจริงหรือใช้วัสดุจำลอง เป็นต้น
การใช้เทคโนโลยีระดับนี้จะต้องควบคู่ไปกับการสอนของครูตลอดเวลาจึงจะได้ผลดี
2. วิธีสอน เป็นการใช้เทคโนโลยีแทนการสอนของครูด้วยตัวเอง โดยผู้สอน
ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกับผู้เรียนเสมอไป เช่น การสอนทางไกลโดยใช้วิทยุ โทรทัศน์
หรื อ เอกสารทางไปรษณี ย์ การใช้ เ ทคโนโลยี ร ะดั บ นี้ บ ทบาทของครู ต่ อ หน้ า ผู้ เรี ย นลดลงมี ผ ลดี
ในแง่การจัดกิจกรรม การใช้เครือ่ งมือ การสร้างบรรยากาศชวนสนใจ แต่มขี อ้ เสีย คือ ไม่มคี วามผูกพัน
ระหว่างครูกับผู้เรียน
3. การจัดระบบการศึกษา เป็นการใช้เทคโนโลยีการศึกษาระดับกว้าง สามารถ
จัดระบบการศึกษาตอบสนองผู้เรียนได้จำนวนมาก เช่น ระบบการสอนทางไกล
สรุปได้ว่า เทคโนโลยีการเรียนการสอน หมายถึง การนำเอาเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ มาช่วยในกระบวนการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายได้ง่ายขึ้นและผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 4.3 ปัญหาของการใช้สื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
			 เมือ่ พิจารณาถึงสภาพการเรียนการสอนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จะมีการใช้สอื่
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอนมากขึ้น แต่มักจะพบว่าการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้
ในการเรียนการสอนนั้น จะพบปัญหาเกี่ยวกับการผลิตสื่อ การนำสื่อไปใช้อยู่เสมอ ซึ่งการใช้สื่อ
การเรียนการสอนนั้นอาจเกิดได้จากทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้เรียนและผู้สอน
ปรัชญา ใจสะอาด (ม.ป.ป.) กล่าวถึงปัญหาการผลิตสื่อไว้ ดังนี้
1. ฝ่ายผู้บริหาร ในอดีตที่ผ่านมานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนมากยังไม่เข้าใจ
งานด้านโสตทัศนศึกษา ไม่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสื่อการสอน มองการสอนเป็น
เรื่องธรรมดา เป็นหน้าที่ของครูมีครูก็สามารถสอนได้ ส่วนมากจะมุ่งแต่งานด้านบริหารมากกว่า
ด้ า นวิ ช าการ โดยโยนภาระด้ า นการสอนให้ ค รู เ ป็ น ผู้ แ ก้ ปั ญ หาเอง ไม่ ไ ด้ เ อาใจใส่ ห รื อ วางแผน
เพื่อพัฒนาด้านการสอนให้ก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บางท่านนั้นอาจมองเห็น
ความสำคัญแต่ไม่รู้ว่าจะสามารถจัดสภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไร หรืออาจทราบแต่มีข้อจำกัดบางประการ
ทีท่ ำให้ไม่สามารถจัดสภาพทีจ่ ะอำนวยความสะดวกในด้านสือ่ การสอนให้แก่ผสู้ อนได้ อาจเนือ่ งมาจาก
1.1 ขาดงบประมาณ
1.2 ขาดผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยดำเนินงาน เพื่อพัฒนาด้านสื่อ
การเรียนการสอนระดับโรงเรียนได้
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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1.3 สิ่ ง แวดล้ อ มของโรงเรี ย นไม่ เ อื้ อ ต่ อ การใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน
บางประเภท เช่น อยู่ถิ่นทุรกันดาร หาวัสดุได้ยาก ขาดไฟฟ้า เป็นต้น
2. ฝ่ายผูส้ อน ซึง่ เป็นนักวิชาการ รับผิดชอบงานด้านการสอนโดยตรง ครูสว่ นมาก
มี ค วามรอบรู้ ใ นเนื้ อ หาวิ ช า แต่ มั ก ขาดเทคนิ ค ในการถ่ า ยทอดความรู้ ส่ ว นน้ อ ยมี ค วามสนใจ
กระตือรือร้นพยายามหาวิธีการเพื่อพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น พยายามใช้สื่อการสอนเข้าช่วย แต่บางคน
ก็สอนแบบเช้าชามเย็นชาม ไม่สนใจที่จะปรับปรุงแนวการสอนให้ดีขึ้นเลย เคยสอนอย่างไรก็สอน
อย่างนั้น ไม่สนใจที่จะใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยสร้างประสบการณ์รูปธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน
สาเหตุสำคัญที่ครูบางคนไม่ใช้สื่อการเรียนการสอน อาจเนื่องมาจาก
2.1 โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
2.2 โรงเรียนมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน แต่ครูใช้ไม่เป็น
2.3 โรงเรียนมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน แต่ครูไม่สนใจที่จะใช้ทั้ง ๆ 

ที่รู้จักวิธีใช้ อาจเนื่องมาจาก
- อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนชำรุดใช้ไม่ได้
- ไม่มีความคล่องตั ว ในการใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน หยิ บ ยื ม ก็ ย าก
เวลาที่จะใช้ก็ไม่ว่าง หาอุปกรณ์ไม่พบ
- ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า จึงไม่ทราบว่าจะใช้อะไร
- กลัวจะสอนไม่ทันหลักสูตรถ้าใช้อุปกรณ์มาก ๆ
2.4 โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนไม่ตรงตามความต้องการของครู
2.5 ครูไม่มีความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา ขาดความคิด
ในทางสร้างสรรค์ที่จะนำเอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2.6 ครูไม่เห็นความจำเป็นในการใช้สื่อการสอนถือว่า มีความรู้ในเนื้อหา
ก็สามารถสอนได้
2.7 ครูมีงานล้นมือ จึงไม่มีเวลาพอที่จะเตรียมผลิตสื่อการสอน
2.8 ครูไม่ทราบแหล่งวัสดุที่จะนำมาใช้เป็นสื่อการสอน
2.9 โรงเรียนขาดแคลนเครื่องอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อการสอน
2.10 ขาดผู้มีความรู้คอยแนะนำและให้ความช่วยเหลือ
ชนะ กสิภาร์ (2536) ได้กล่าวถึงปัญหาในด้านการดำเนินการใช้สื่อการเรียน
การสอนของครู-อาจารย์ สรุปได้ดังนี้
1. การจัดการ
1.1 ผู้บริหารไม่ตระหนักถึงความสำคัญ ไม่ให้การสนับสนุน
1.2 ไม่มีศูนย์วิทยบริการ
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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1.3 ขบวนการได้มาของครุภัณฑ์ เช่น การจัดซื้อใช้เวลามาก
1.4 ไม่มีการทดสอบและประเมินสื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
1.5 ครู-อาจารย์ไม่มีเวลาพอที่จะเลือกผลิต หรือใช้สื่อการเรียนการสอน
2. งบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ์
2.1 ขาดงบประมาณ
2.2 ขาดวัสดุอุปกรณ์
2.3 หาอะไหล่ยาก
2.4 ขาดการซ่อมบำรุงรักษา
2.5 วัสดุ อุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้
3. บุคลากร
3.1 ครู-อาจารย์ไม่มคี วามรู้ และประสบการณ์เกีย่ วกับสือ่ การเรียนการสอน
3.2 ไม่มีการจูงใจให้ครู-อาจารย์ ไม่ต่อต้านการใช้สื่อการเรียนการสอน
3.3 ขาดนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน
3.4 ครู-อาจารย์และผู้บริหารไม่ทราบแหล่งบริการสื่อการเรียนการสอน
4. เทคนิควิธี
4.1 ขาดวิธีการเลือก และใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
นโยบายที่สอดคล้องกัน
4.2 ขาดเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแบ่งปัญหาออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
สถานศึกษา ได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
และระดับบุคคล ได้แก่ ผู้สอนไม่มีแรงจูงใจในการผลิตสื่อ ไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดเตรียมสื่อ 

และไม่มีความรู้ในการผลิตและใช้สื่อ
		 4.4 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการเลือก
ใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาที่ มี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี สื่ อ หลากหลายประเภท
ในการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่อวัสดุ สื่ออุปกรณ์ สื่อบริบท
และสื่อกิจกรรม ดังนั้นการเลือกใช้สื่อจะต้องพิจารณาเนื้อหาในบทเรียน เลือกสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับเนื้อหา และทักษะด้านผู้เรียน ในขณะเดียวกัน ผู้สอนควรพิจารณาว่า
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่นำมาใช้นั้น ได้พัฒนาศักยภาพหรือต่อยอดความคิดของผู้เรียน
หากพิจารณาแล้วครูผู้สอนได้พบข้อบกพร่อง สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาดังกล่าว ควรได้รับ
การพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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จินตนา ใบกาซูยี (2535) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เกิดจาก
การพิจารณาสื่อการเรียนที่ครูผู้สอนได้นำมาใช้ โดยครูผู้สอนพิจารณาแล้วว่าสื่อการเรียนดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน และไม่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี
ของผู้เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (2553) กล่าวว่ารูปแบบการศึกษาในปัจจุบัน มีการ
เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งมาก จากเดิ ม มี ก ารเรี ย นภายในห้ อ งเรี ย นไปสู่ ก ารเรี ย นในห้ อ งขนาดใหญ่
และการศึกษาทางไกล ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการพัฒนาสื่อการสอนโดยการนำสื่อเทคโนโลยีระดับสูง
มาใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้
1. การใช้กล้องโทรทัศน์ถา่ ยทอดการสอนจากครูคนเดียวไปยังผูเ้ รียนจำนวนมาก
ที่นั่งอยู่ในห้องเรียนตามห้องต่าง ๆ
2. การใช้ เ ครื่ อ งวิ ช วลไลเซอร์ แ ละเครื่ อ งแอลซี ดี ถ่ า ยทอดเนื้ อ หาและภาพ
จากวัสดุขนาดเล็กฉายให้ใหญ่เพื่อชมได้อย่างชัดเจน
3. การใช้เครื่องแอลซีดีถ่ายทอดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ขึ้นบนจอภาพ
4. การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การเรี ย นและฝึ ก อบรมในรู ป แบบเว็ บ ไซต์ เพื่ อ
การศึกษา
5. การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก
6. การใช้ดาวเทียมถ่ายทอดการสอนจากสถาบันการศึกษาหนึง่ ไปยังสถาบันต่าง ๆ
7. การวางระบบแลน (local area network) เพื่อสร้างเครือข่ายในสถาบัน
การศึกษาในการติดต่อและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
8. การพัฒนาระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาทางไกลในรูปแบบ
การสื่อสาร 2 ทาง ในลักษณะการประชุมทางไกล (teleconference) และห้องเรียนเสมือน (virtual
classroom) 
ณั ฐ กร สงคราม (ม.ป.ป.) ได้ อ ธิ บ ายการพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน ซึ่ ง มี
กระบวนการพัฒนา และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยมีลำดับ
การพัฒนาแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นรากฐาน
สำหรับขั้นตอนต่อไป โดยผู้พัฒนาสื่อจะต้องระบุเป้าหมาย ความต้องการหรือปัญหาและทำการ
วิเคราะห์ผู้เรียน ทรัพยากร ทีมงาน งบประมาณ ระยะเวลาปฏิบัติงาน
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2. การออกแบบ (Design) ขั้นตอนการออกแบบเป็นการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอน
การวิเคราะห์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์สำหรับพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยจะต้องเริ่มจากการระบุ
วัตถุประสงค์ จากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ์ของการเรียนการสอนและออกแบบโครงร่างของสื่อ
3. การพัฒนา (Development) เป็นการต่อยอดมาจากขั้นตอนการออกแบบ
เพื่อเป็นต้นแบบให้ฝ่ายผลิตทำการผลิตสื่อตามแบบที่กำหนดไว้ ตั้งแต่การจัดหาส่วนประกอบต่าง ๆ
เช่น ภาพ กราฟิก เสียง จากนั้นจึงเข้าสู่การตัดต่อหรือการเขียนโปรแกรม ซึ่งหากมีการวางแผน
และออกแบบที่ดีแล้วการปฏิบัติงานในขั้นนี้ก็จะเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว
4. การนำไปใช้ (Implement) เป็นการนำสื่อไปใช้งานจริง โดยเริ่มจากการ
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านสื่อพิจารณาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมของสื่อ
จากนั้นนำมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนำไปทดลองในลักษณะนำร่อง (Pilot Testing) กับกลุ่มตัวอย่าง
เพียงไม่กี่คน แล้วจึงนำไปทดลองภาคสนาม (Field Testing) กับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่
5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของสื่อการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และความคิดเห็น
ที่มีต่อการเรียน เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขสื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
		 4.5 การติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
จินตนา ใบกาซูยี (2535) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อมีการใช้สื่อไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

ผู้สอนควรรวบรวมข้อมูลประเมินสื่อ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ในการประเมินสื่อการสอน
มีความสำคัญกับผู้สอนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงรูปแบบ ขั้นตอนการใช้สื่อ เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ในเนื้อหาอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสภาวการณ์ ในการประเมินสื่อการเรียนมีเกณฑ์ในการ
ประเมินสื่อ ดังนี้
1. สื่อนั้น สามารถใช้ศึกษาเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดหรือสาระสำคัญเพียงใด
2. สื่อการเรียนนั้น สะดวกในการจัดหา และสะดวกในการใช้เพียงใด
3. สื่ อ การสอนนั้ น พั ฒ นาความคิ ด ค่ า นิ ย ม และคุ ณ ธรรมซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของหลักสูตรเพียงใด
4. สื่อการเรียนนั้น มีประสิทธิภาพในการใช้หรือไม่ และจำเป็นต้องใช้มากน้อย
เพียงใด
5. การใช้สื่อการเรียนมีความเหมาะสมตามขั้นตอนหรือไม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2534) การติดตามและประเมินผล หมายถึง
กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างมีระบบ เพื่อวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการดำเนินงาน ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ ในระดับใด โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว สามารถกระทำได้ ทั้งในระหว่าง
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และหลังการดำเนินโครงการซึ่งการประเมินผลการใช้สื่อ เป็นการประเมินผลความเปลี่ยนแปลง
ด้านความรู้ ทักษะ หรือความคิดเห็น เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ภายหลังการเสร็จสิ้นการนำเสนอ
ความรู้โดยใช้สื่อนั้นแล้ว โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ โดยใช้ แ บบสอบถาม และสอบถามความคิ ด เห็ น ก่ อ น
ที่จะเรียนหรือก่อนการใช้สื่อ
2. ทดสอบความรู้ โดยใช้แบบทดสอบหรือแบบสอบถามความคิดเห็นหลังเรียน
หรื อ หลั ง เสร็จ สิ้ นการใช้สื่อนั้น ๆ ปกติมักใช้แบบสอบถามชุ ด เดี ย วกั น หรื อ แบบทดสอบคู่ ข นาน 

(pre and post tests) 
3. ประเมินความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการ ตัวสื่อ วิทยากร ตลอดจน
การจัดบรรยากาศ การจัดกิจกรรมเพื่อใช้สื่อนั้น ๆ
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533) ได้กล่าวถึงการประเมินสื่อการสอนไว้ว่า เป็นการ
พิจารณาประสิทธิภาพและคุณภาพของสื่อที่นำมาใช้ สื่อที่นำมาใช้สามารถนำมาปรับปรุงการสอน
ได้หรือไม่ ครั้งแรกที่ได้นำสื่อมาใช้ ควรมีการประเมินสื่อเพื่อปรับปรุงก่อนนำไปใช้ในครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการประเมินสื่อ ในการประเมินสื่อการสอนทำได้ 5 วิธี คือ
1. การประเมินโดยผู้สอน ผู้สอนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประเมินสื่อจะต้องมี
ประสบการณ์ในการสอน เคยได้รับการฝึกอบรมจนมีความชำนาญในการผลิตและการใช้สื่อในการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
2. การประเมินโดยผู้ชำนาญ เป็นผู้ชำนาญด้านสื่อการสอนและมีประสบการณ์
ในการประเมินสื่อ ผู้ชำนาญอาจเป็นครูผู้สอน หรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนในสาขาสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. การประเมินโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ เป็นกลุ่มบุคคลที่หน่วยงานแต่งตั้ง
ขึ้นมาเพื่อประเมินสื่อการสอน ประเมินคุณลักษณะ ประสิทธิภาพการใช้และคุณลักษณะด้านอื่น ๆ
ของสื่อการเรียนการสอน
4. การประเมินโดยผู้เรียน การให้ผู้เรียนประเมินสื่อการเรียนการสอน ช่วยให้
ได้ข้อคิดในการปรับปรุงสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน ควรมีการจัดทำขึ้นทันทีเมื่อใช้สื่อแล้ว โดยให้
ประเมินเฉพาะตัวสื่อ ผู้เรียนอาจมีประสบการณ์น้อยในการประเมิน ครูผู้สอนจะต้องชี้แจงเกณฑ์
หรือหัวข้อการประเมินให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนการประเมิน
5. การประเมินประสิทธิภาพของสื่อ สื่อจะต้องได้รับการประเมินประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นมาตามหลักการของการสอบแบบโปรแกรม เช่น บทเรียนโปรแกรมชุดการสอน
โมดุล และโสตทัศนูปกรณ์โปรแกรม เป็นการคำนึงจุดมุ่งหมายของสื่อการเรียนการสอน และวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากที่ใช้ในสื่อในการจัดการเรียนการสอนแล้ว
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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5. ประเภทของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
การจำแนกสื่อการเรียนรู้ ตามทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources) โดยการ
แบ่งสื่อการเรียนรู้ที่ออกแบบขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายทางการศึกษา และสื่อทั่วไป นำมาประยุกต์ใช้
สร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ดังนี้
1. สื่อสิ่งพิมพ์ : หนังสือพิมพ์ รายงาน นิตยสาร หนังสือเรียน การ์ตูน เอกสารประกอบ
การสอน บทเรียนต่าง ๆ
2. สื่อเทคโนโลยี : สื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับเครื่องมือ โสตทัศนวัสดุ
หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ สื่อการเรียนรู้ดังกล่าว เช่น แถบบันทึกภาพ พร้อมเสียง 

(วีดิทัศน์) แถบบันทึกเสียง สไลด์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยียังรวมถึง
กระบวนการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น การใช้อนิ เทอร์เน็ต
เพื่อการเรียนการสอน การศึกษาผ่านดาวเทียม การสื่อสารทางไกล
3. สื่อบุคคลรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 คน บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญในแต่ละสาขา ทั้งนักการศึกษาและศิลปิน
นักการเมือง นักธุรกิจ ช่างซ่อม ฯลฯ
3.2 กิจกรรม เป็นเทคนิควิธีการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น เกม สถานการณ์
จำลอง ทัศนะศึกษา การทำโครงงาน บทบาทสมมติ ฯลฯ
3.3 แหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม สถานที่สำคัญในการศึกษา เช่น อินเทอร์เน็ต 

ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ โรงงาน สถานที่ทางประวัติศาสตร์ วัด พิพิธภัณฑ์ สถานประกอบการ
ชุมชน ฯลฯ
3.4 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ
4. สื่ อ ประสม เป็ น การนำสื่ อ หลายประเภทมาใช้ ร่ ว มกั น ในการเรี ย นการสอน เช่ น 

การนำวีดิทัศน์มาใช้ประกอบการบรรยายของผู้เรียน โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย หรือ เป็นสื่อ
ประสมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศ การผลิตเพื่อเสนอข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยที่ผู้ใช้มีการโต้ตอบกับสื่อโดยตรง
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ มีหลายรูปแบบ ดังนี้
5.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ เป็นสื่อที่พัฒนาด้วยโปรแกรมประเภท Authoring
เช่น Toolbook, Director และ Authorware นำมาใช้บนเว็บโดยผ่านกระบวนการบีบอัดหรือ
การกระจายให้เป็นแฟ้มขนาดเล็กหลายแฟ้ม
5.2 สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อที่พัฒนาด้วยโปรแกรมบนวินโดว์ และให้เรียกดู
ผ่านเว็บ หรือแปลงเป็นแฟ้มที่ดูได้บนเว็บ นิยมใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ในการพัฒนา
สื่อลักษณะนี้
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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5.3 หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น สื่ อ ที่ มี รู ป เล่ ม และองค์ ป ระกอบของเล่ ม หนั ง สื อ
ครบถ้วน เป็นสื่อที่นิยมจัดทำให้อยู่ในรูปของแฟ้มในสกุล pdf และใช้โปรแกรม Acrobat Reader
ของ Adobe ในการอ่าน
5.4 แผ่นใสอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดทำสื่อที่อยู่ในรูปแผ่นใส หรือเอกสารประกอบ
การสอนอื่น ๆ ให้เป็นแฟ้มที่อยู่ในสกุล pdf โดยการสแกนหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแฟ้มเอกสาร
5.5 เอกสารคำสอนอิเล็กทรอนิกส์ อาจจัดทำให้อยู่ในรูปเอกสารในสกุล doc หรือ
pdf หรือ html และเรียกดูด้วยโปรแกรมที่ใช้เรียกดูแฟ้มสกุลนั้น ๆ
5.6 เทปเสียงคำสอนดิจิตอล จัดทำโดยใช้เทคโนโลยี RealAudio เพื่อให้เรียก
ฟังเสียงในลักษณะรับฟังได้ในทันทีไม่ต้องเสียเวลาในการรอการถ่ายโอนแฟ้มนาน
5.7 วิดีโอเทปดิจิตอล จัดทำโดยใช้เทคโนโลยี Real Video เพื่อให้เรียกภาพวิดีโอ
ในลักษณะรับชมได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการรอการถ่ายโอนแฟ้มนาน
5.8 เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย เป็นสื่อที่จัดทำโดยใช้ภาษา HTML 

หรือโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจ ทั้งที่จัดทำเองและผู้อื่นจัดทำ แล้วเชื่อมโยงไปยังแหล่งนั้น แหล่งรวม
โฮมเพจรายวิชาในเว็บแหล่งหนึ่งที่รวบรวมโฮมเพจรายวิชาจากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก
5.9 วารสารและนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อที่มีองค์กรจัดทำและเผยแพร่ทาง
อินเทอร์เน็ต มีทั้งที่ต้องสมัครเป็นสมาชิก และให้บริการเป็นสาธารณะ
6. สื่อ Application 
6.1 ความหมายของ Application Application เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น ในปัจจุบันแท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ
หรือสมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ ส่วนที่มีคนใช้งานและเป็น
ที่ นิ ย มมาก ก็ คื อ iOS และ Android ทำให้ เ กิ ด การเขี ย นหรื อ พั ฒ นา Application ลงบน
แท็บเล็ตสมาร์ทโฟน เป็นอย่างมาก เช่น แผนที่เกมส์ โปรแกรมสนทนาต่างๆ และวงการธุรกิจก็เข้าไป
เน้นในการพัฒนา Applicationเพือ่ เพิม่ ช่องทางในการสือ่ สารกับลูกค้ามากขึน้ ตัวอย่าง Application
เกมส์ชื่อดังที่ชื่อว่า Angry Birds หรือ Facebook ที่สามารถแชร์เรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ความรู้สึก สถานที่ รูปภาพ ผ่านทาง Application ได้โดยตรงไม่ต้องเข้าเว็บบราวเซอร์ 
6.2 ประโยชน์ของ Application การพัฒนา Application เพือ่ สร้างรายได้หรือทำเป็นธุรกิจ
จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ช่องทางการหารายได้กับเทคโนโลยีกำลังเป็นที่นิยม หลายคนเริ่มหาความรู้เพิ่ม
ที่จ ะสร้ า ง Application เพื่อหวังว่าจะเป็นนวั ต กรรมเพื่ อ ดึ ง ดู ด ผู้ ค นให้ เข้ า มาใช้ ง าน ยิ่ ง มี ย อด
ดาวน์โหลดมากเพียงใด นัน่ ก็เท่ากับว่าผูส้ ร้าง Application ก็จะมีรายได้มากเท่านัน้ ช่องทางการขาย
Application หลั ก ๆ ผู้ พั ฒ นานำไปขายหรื อ ปล่ อ ยให้ ด าวน์ โ หลดฟรี ที่ Play Store และ
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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Application Store ดังนั้นตลาด Application บนมือยังมีโอกาสพัฒนาไปได้อีกไกลเพราะจะมีผู้ใช้
ระบบ Android และ iOS เพิ่มขึ้น ทุกวันอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา Application เพื่อใช้ในสนับสนุน
ภาพลักษณ์ขององค์กรในปัจจุบันเกือบทุกองค์กรจะมี Application เป็นของตัวเอง เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการบริการขององค์กร จึงทำให้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ ยิ่งสะดวกมาก รวดเร็ว
มาก ลดการเดินทางหรือการโทรศัพท์ ยิ่งสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้มาก ทำให้ลูกค้าหันมาใช้
บริการองค์กรนั้น ๆ มากขึ้น
6.3 Application กับชีวติ ประจำวัน ปัจจุบนั มีการพัฒนา Application ใหม่ ๆ มาให้
ผู้ใช้ได้นำมาใช้กันอย่างต่อเนื่อง และในวงการ Application ก็ยังได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ
และไม่มีวี่แววว่าจะหยุดการพัฒนา จึงทำให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีอิทธิพลกับชีวิตคนในยุคนี้ไปแล้ว
เพราะ Application ที่ได้สร้างขึ้นมานั้นล้วนเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานได้
เป็นอย่างดี เช่น การให้ความบันเทิง การให้ความรู้ ข่าวสารที่มีการอัพเดทกันอย่างรวดเร็ว และยังมี
Application อีกมากมายทีส่ ามารถให้โหลดได้ตามต้องการ จนทุกวันนีม้ อื ถือสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone
กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่หลายคนให้ความสำคัญในการใช้งานควบคู่ไปกับการใช้
ชีวิตประจำวัน
6.4 รูปแบบของ Application ระบบ Application มี 4 รูปแบบคือ 
6.4.1 Windows Mobile พั ฒ นาขึ้ น โดยบริ ษั ท ไมโครซอฟท์ ที่ ผ ลิ ต ระบบ
ปฏิบัติการที่รองรับการทำงานของคอมพิวเตอร์มากมายได้แก่ Windows XP, Windows Vista หรือ
Windows 7 เป็นต้น ลักษณะการใช้งานของ Windows Mobile คล้ายคลึงกับ Windows ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างสมาร์ทโฟนที่ใช้ Windows Mobile ได้แก่ HTC, Acer เป็นต้น 
6.4.2 BlackBerry OS พัฒนาโดยบริษัท RIM เพื่อรองรับการทำงานของ
Application ต่าง ๆ ของ BlackBerry โดยตรง จะเน้นการใช้งานทางด้านอีเมล์เป็นหลัก ซึ่งเมื่อ
มีอีเมล์เข้ามาสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์จะทำการส่งต่อมายัง BlackBerry โดยจะมีการเตือนสถานะที่หน้าจอ
เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที ซึ่งระบบอีเมล์ของ BlackBerry จะมีความปลอดภัยสูงด้วยการ
เข้ารหัสข้อมูล ส่วนจุดเด่นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือระบบการสนทนาผ่านแบล็คเบอร์รี่ แมสเซนเจอร์
ซึ่ ง จะทำให้ ส ามารถพิ ม พ์ ข้ อ ความสนทนากั บ กลุ่ ม เพื่ อ น ที่ มี แ บล็ ค เบอร์ รี่ เช่ น กั น แบบเรี ย ลไทม์ 

ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีการเปิดให้รับ-ส่งข้อมูลกับเครือข่ายมือถือ
อยู่ตลอดเวลา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องติดต่องานต่างๆ ผ่านอีเมล์และกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบการสนทนา
ผ่านคอมพิวเตอร์ 
6.4.3 iPhone OS พั ฒ นาโดยบริ ษั ท Apple เพื่ อ รองรั บ การทำงานของ
Application ต่าง ๆ ของ iPhone โดยตรง โดยกลุ่มที่นิยมใช้ iPhone จะเป็นผู้ที่ชื่นชอบทางด้าน
มัลติมิเดีย เช่น การฟังเพลง ดูหนังหรือการเล่นเกม เป็นต้น บริษัทเกมหลายแห่งจึงทำการผลิตเกม
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานบน iPhone โดยเฉพาะ ซึ่งผู้ใช้สามารถซื้อ Application ต่าง ๆ บน
อินเทอร์เน็ต แล้วชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต ซึ่งเป็นธุรกิจอีกหนึ่งประเภทที่กำลังเติบโตไปพร้อม
กับธุรกิจในกลุ่มสมาร์ทโฟน 
6.4.4 Android พั ฒ นาโดยบริ ษั ท Google เป็ น ระบบปฏิ บั ติ ก ารล่ า สุ ด ที่
กำลังเป็นที่นิยม รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ เพื่อใช้บริการจากกูเกิ้ลได้อย่างเต็มที่
ทั้ง Search Engine, Gmail, Google Calendar, Google Docs และ Google Maps มีจุดเด่นคือ
เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Soure ซึ่งทำให้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งตอนนี้มีโปรแกรม
ต่าง ๆ ให้เลือกใช้งานมากมาย จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้งานบริการต่าง ๆ จากทางกูเกิ้ล รวมทั้ง
ต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา
6.5 แนวโน้มการใช้ Application แนวโน้มการใช้งาน Mobile Device/Tablet Device
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ในช่ ว งเวลาไม่ กี่ ปี เ ป็ น ผลมาจากการพั ฒ นา Application และเทคโนโลยี
ของตัวเครื่องโทรศัพท์จากค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอด Application ระบบ
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของบริษัทต่าง ๆ ที่แข่งขันกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในตลาดด้าน Application 
การพัฒนา Application แบ่งเป็นการพัฒนา Application ระบบ (Operation
System) และ Application ซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์เนื่องจาก Application
ที่เพิ่มมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่าง ๆ
เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทำธุรกรรมทางการเงิน เชื่อมต่อและสืบค้นข้อมูล
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ ฟังเพลงหรือการเล่นเกม ซึ่งมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 

ด้วยอัตราการขยายตัวด้านการใช้งานอุปกรณ์เคลือ่ นที่ ทำให้บริษทั ชัน้ นำด้านโทรศัพท์มอื ถือหลายแห่ง
หั น มาให้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาโปรแกรมบนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ โดยจะมี อั ต ราการดาวน์ โ หลด
เพือ่ ใช้งานทีเ่ ติบโตอย่างเห็นได้ชดั อุปกรณ์สอื่ สารทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากในปัจจุบนั คือ โทรศัพท์มอื ถือ
แบบสมาร์ทโฟน สัดส่วนของยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการพัฒนาความสามารถ
ของโทรศัพท์มือถือที่แต่เดิมมีไว้สนทนากันเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ใช้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือ เช่น การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การดูหนังหรือฟังเพลง
การเล่มเกมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้เป็นผลมาจาก Application บนอุปกรณ์เคลื่อนที่มี
การพัฒนาต่อยอดมากขึน้ ทัง้ จากค่ายผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ หรือจากทีบ่ ริษทั พัฒนาซอฟต์แวร์หลายบริษทั
ที่หันมาพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ โดยเชื่อว่าจะมีอัตราการดาวน์โหลดเพื่อใช้งานที่เติบโต
อย่างชัดเจน
สิ่งสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์ประเภท Smart Device มีมูลค่ามากขึ้นก็คือ ความสามารถ
และความหลากหลายของ Application ต่าง ๆ ในประเทศไทยมีแนวโน้มว่า จำนวนการใช้งานผ่าน
Application มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ธุรกิจในอนาคตกำลังจะเคลื่อนตัว
เข้าสู่นวัตกรรมบนอุปกรณ์ Smart Device เหล่านี้
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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Applicationในปัจจุบันนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อมาสนองความต้องการ
ของมนุษย์ ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีระบบที่ใช้ทำงานหลากหลาย เช่น iOS,
Windows Mobile, Android และ BlackBerry OS ดังนัน้ Application จึงถูกเขียนและพัฒนาลงใน
สมาร์ทโฟน Mobile Application, Tablet เหมาะสำหรับธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ในการเข้าถึง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงขยายการให้บริการผ่านมือถือ สะดวกง่าย ทุกที่ ทุกเวลา การประยุกต์ใช้ เช่น
Application สำหรับการท่องเที่ยว Application สำหรับอสังหาริมทรัพย์ Application สำหรับ
ภัตตาคาร Application สำหรับการขายสินค้า Application สำหรับการศึกษา Application
เพื่อสุขภาพ เป็นต้น Application จึงเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในธุรกิจเพื่อเป็นช่องทางในการ
หารายได้ และใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ปัจจุบันมีการพัฒนา Application อย่างต่อเนื่อง
จึงทำให้ Application มีอทิ ธิพลกับชีวติ คนในปัจจุบนั มาก แนวโน้มการใช้งาน Application จึงเพิม่ ขึน้
อย่างมาก ธุรกิจในอนาคตกำลังเคลื่อนเข้าสู่นวัตกรรมบนอุปกรณ์ Smart Device อุปกรณ์โมบาย
จะมีอตั ราถึง 1 ใน 4 จากช่องทางการเข้าถึงทัง้ หมด และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึน้ (กิตติยา วงศ์นรเศรษฐ์,
2556)
สรุปได้ว่า สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีคุณค่าต่อระบบการเรียนการสอน
หรือการศึกษาเป็นอย่างยิ่งในหลายประการด้วยกัน ซึ่งการพิจารณาคุณค่าของสื่ออาจทำได้ โดยการ
พิจารณาถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน และผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญและมีบทบาทมาก
ในกระบวนการเรียนการสอน ประเด็นสำคัญของคุณค่าของสื่อ คือ สื่อช่วยอำนวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ทางผู้วิจัยได้ทำ
การรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
งานวิจัยในประเทศ
อมรรัตน์ เหล็กกล้า (2553) ได้ทำการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา และข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา กลุม่ ตัวอย่างเป็นครูผสู้ อนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จำนวน 237 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า สภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษาด้านวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาพบปัญหา
มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.70 นอกจากนี้ ความต้ อ งการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ทางการศึ ก ษา พบว่ า ครู ผู้ ส อนมี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา 

ด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และมีความต้องการพัฒนา
ด้านเทคนิควิธีการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ปัจจัยด้านชีวสังคม ได้แก่ ประสบการณ์ และ
การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยภายนอกด้านงบประมาณและสิ่งอำนวย
ความสะดวกมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา 

ด้านเทคนิคการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน สำหรับปัญหาความต้องการพัฒนาและข้อเสนอแนะทีส่ ำคัญ พบว่า ขาดผูเ้ ชีย่ วชาญ
อบรมให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
อย่างสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผู้สอน ส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า ควรได้รับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐบาล ด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา
วไลลักษณ์ นามวงค์ (2555) ได้ทำการวิจัยสภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
จัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนกลุ่มดอกคำใต้ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 

และสภาพปัญหาข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนกลุ่มดอกคำใต้ 1 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยประชากรเป็นครูกลุ่มดอกคำใต้ 1 จำนวนทั้งสิ้น
155 คน ปีการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ของครูกลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการจัดการเรียน
การสอนของครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการใช้สื่อสื่อวีดีทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนของครู
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ปัญหาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ รายด้านโดยภาพรวม
สรุ ป ได้ ดั ง นี้ คื อ ครู ไ ม่ ค่ อ ยมี ค วามรู้ เรื่ อ งการสร้ า งสื่ อ ด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้
คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอระบบคอมพิวเตอร์มีคุณภาพต่ำ ขาดงบประมาณในการสนับสนุนในการ
จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ข้อเสนอแนะการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายด้ า นโดยภาพรวมมี ดั ง นี้ ควรจั ด การอบรมเกี่ ย วกั บ การใช้
และผลิ ต สื่ อ เทคโนโลยี ส นั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ภาพ สนั บ สนุ น
สื่อเทคโนโลยี (สื่อ ICT) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้มีจำนวนที่เพียงพอ 
พฤทธิ์พล ชารี (2556) ได้ทำการวิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ในสถานศึกษา สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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การเรียนรู้ ในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.87) ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างกำลังคน
ให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.78) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.95) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.90) และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุน
การเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86) ตามลำดับ 2) สภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู้ในภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปานกลาง” (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.05) ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
กำลั ง คนให้ มี ศั ก ยภาพในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.93 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.94) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.91 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 1.01) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.05) และยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.11) ตามลำดับ 3) ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวทาง
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 1) สถานศึกษาควรมีการจัดทำ
แผนพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามบริบทของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
และต่อเนื่อง 2) สถานศึกษาควรมีแผนพัฒนาระบบเครือข่ายรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีความเหมาะสม 3) สถานศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนทุกกลุม่ สาระ ทีเ่ น้นการพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ หรือการแก้ปญ
ั หาด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ ปี่ ระกอบด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
5) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับครูและนักเรียน โดยผ่านระบบ
เครือข่ายเว็บไซต์ของโรงเรียน 6) สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดชุมชนออนไลน์ สร้างสังคม
แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และ 7) ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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งานวิจัยในต่างประเทศ
Nielsen, Valerie Anne (2001) ได้ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ของครูผู้สอน เพื่อเป็น
การส่งเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียนระดับประถมศึกษาพบว่า การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการศึกษา มีปัญหาความแตกต่างในการนำเสนอเกี่ยวกับการให้บริการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
คอมพิวเตอร์ในการศึกษามีน้อย ด้วยภาระงานหน้าที่ของผู้ใช้ไม่เสมอภาค ต้องการเวลาฝึกฝน
เป็นสำคัญ ทุนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนางานมีน้อย พร้อมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคนิค
มีความขัดแย้งและข้อสัญญาที่ได้ผูกมัดเพิ่มขึ้นนั้น เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขาดการสนับสนุน
ด้านเอกสารและมีข้อขัดแย้งกันอีกมาก
Edstrom, Rolf (2002) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเรื่องการขยายขอบเขตของห้องเรียนและลดการติดต่อสื่อสารในการเรียน
ทางไกลให้สนั้ เข้า โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเข้าช่วยสนับสนุน ผลการวิจยั พบว่า
การปฏิรูปอย่างจริงจังในระหว่างปี 1990 เป็นผลกระทบที่สำคัญมากต่อการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในประเทศสวีเดน การเรียนการสอนได้ปรับเปลี่ยนจากวิธีการแบบดั้งเดิม (Traditional
Teaching Methods) สู่วิธีการสอนแบบเน้นการเรียนรู้ตามความพอใจของนักเรียนเป็นสำคัญ 

โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าในการเรียนการสอนมากขึ้น ครูผู้สอนจำนวนมาก
ได้รับการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนช่วยลดจำนวนชั่วโมงสอนแบบดั้งเดิมลงถึงร้อยละ 35-40 ครูผู้สอน
และนักเรียนได้วางแผนทำงานร่วมกันและนักเรียนได้ปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ของเขาอย่างมี
ความเป็นอิสระเต็มที่ ครูผู้สอนมีบทบาททำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่มมากกว่าเป็นผู้สอนทั้งอยู่ในห้องเรียนหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บนพื้นฐานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อครูผู้สอนมากขึน้
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดการใช้เวลาในการสอนของครูในห้องเรียนให้นอ้ ยลง 

แต่เพิม่ ประสิทธิผลในการเรียนรู้ ของนักเรียนให้มากขึ้น
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้หรือเทคโนโลยี เพื่อ
การเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่มีการใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ
เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะต่าง ๆ รวมทั้งเจตคติในการเรียน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนของนักเรียน ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าสื่อเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริม
การเรี ย นรู้ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นสามารถสื่ อ สาร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ได้ ง่ า ย 

ซึ่งถ้าหากครูสามารถนำสื่อเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน จะทำให้ครูสามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ สอนเสริมหรือฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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41

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 438 คน ครู ผู้ ส อนที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอนอยู่ ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร จำนวน 

438 โรงเรียน จำนวน 13,668 คน ในปีการศึกษา 2558
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 317 คน ครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,035 คน
ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครซี่ และ มอร์แกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970) ที่กำหนดให้มี
ความคลาดเคลื่อน .05

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ตาราง 1 แสดงจำนวนประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

จำนวน
(โรงเรียน)
175
132
131

รวม

จำนวนผู้บริหาร (คน)

จำนวนครูผู้สอน (คน)

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

175
132
131
438

123
97
97
317

1,993
3,569
8,106
13,668

322
346
367
1,035

2. เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีลักษณะและวิธีการ
สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย ดังนี้
2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร วารสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อ
การเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2. ศึกษาหลักการ รูปแบบ และวิธีสร้างแบบสอบถาม
3. นำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา ค้นคว้า มากำหนดขอบเขตกรอบแนวคิดให้ครอบคลุม
ตามความมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อจัดทำร่างแบบสอบถาม
4. นำร่ า งแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ปรึ ก ษากั บ ผู้ เชี่ ย วชาญและคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
5. นำแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขตามคำแนะนำแล้ ว เสนอต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญ
และคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาเห็นชอบเป็นครั้งสุดท้าย
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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6. นำแบบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจสอบและแก้ ไข แล้ ว ไปทดลองใช้ เ บื้ อ งต้ น
กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จำนวน 30 คน และหาความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.95 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสำหรับ
ครูผู้สอนเท่ากับ 0.96 จากนั้นนำมาจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดส่ง
แบบสอบถามพร้ อ มหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามผ่ า นผู้ อ ำนวยการเขต 

50 สำนักงานเขต ไปยังโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน จำนวน 438 โรงเรียน และ
ได้รับกลับคืนมาเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences/Personal Computer) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. นำแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง
2. ข้อมูลทีเ่ ป็นแบบให้เลือกตอบและเติมข้อความ วิเคราะห์โดยหาค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละ
3. ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นมาก
3 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นน้อย
1 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นน้อยที่สุด
การแปลความหมายของค่ า เฉลี่ ย โดยวิ ธี จั ด แบ่ ง ช่ ว งของค่ า เฉลี่ ย เพื่ อ เป็ น
ค่ า มาตรฐานสำหรั บ เปรี ย บเที ย บค่ า คะแนนเฉลี่ ย ที่ ค ำนวณได้ ซึ่ ง ดั ด แปลงมาจากแนวคิ ด ของ
บุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติ/ความคิดเห็นน้อยที่สุด
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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5. สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
สูตรการหาค่าร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
P = f x 100
N
เมื่อ P แทน ร้อยละ
f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ
N แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
สูตรการหาค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
			 
X = �X
N
เมื่อ X แทน ค่าเฉลี่ย
�X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สูตรการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
			 
N �X2 – (�X)2
X=
N(N – 1)
เมื่อ S.D.
  �
X
N

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวม
คะแนนแต่ละตัว
จำนวนคะแนนในกลุ่ม
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ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยและได้วิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ
ดังนี้
1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. ผลการศึกษาการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
  
3. ผลการศึกษาการบริหารงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ผลิตสื่อในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. ผลการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
5. ผลการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1. ผลการศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
1.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตาราง 2

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ตาราง 2 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเบื้องต้น

เล็ก n = 123

ขนาดโรงเรียน
กลาง n = 97

ใหญ่ n = 97

รวม n = 317

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
56
45.5
27
27.8
34
หญิง
67
54.5
70
72.2
63
2. อายุ
21-30 ปี
1
0.8
2
31-40 ปี
24
19.5
39
40.2
27
41-50 ปี
32
26
24
24.7
22
51 ปีขึ้นไป
66
53.7
34
35.1
46
3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
8
6.5
15
15.5
8
ปริญญาโท
114 92.7
82
84.5
87
ปริญญาเอก
1
0.8
2
4. ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ
102 82.9
37
38.1
32
สถานศึกษา
รองผูอ้ ำนวยการ 21
17.1
60
61.9
65
สถานศึกษา
5. ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำเร็จการศึกษา 7
5.7
10
10.3
7
ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา
โดยตรง

35.1
64.9

117
200

36.91
63.09

2.1
27.8
22.7
47.4

3
90
78
146

0.95
28.39
24.6
46.06

8.2
89.7
2.1

31
283
3

9.78
89.27
0.95

33

171

53.94

67

146

46.06

7.22

24

7.57

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ข้อมูลเบื้องต้น

เล็ก n = 123

ขนาดโรงเรียน
กลาง n = 97

ใหญ่ n = 97

รวม n = 317

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เคยเข้ารับการ
46
37.4
39
อบรม
52
45
ศึกษาด้วยตนเอง 64
จากตำรา เอกสาร
และสื่ออื่น ๆ
มีความรู้
6
4.9
3
ด้านนี้น้อย
6. ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา
น้อยกว่า 2 ปี
20 16.25 10
2-5  ปี
13 10.56
9
6-10  ปี   
6
4.9
14
มากกว่า 10 ปี
84 68.29 64
7. โรงเรียนมีสถานที่ให้บริการสื่อการเรียนรู้
ห้องศูนย์สื่อ
49 39.84 52
การเรียนรู้
ห้องสมุด
107
87
82
ห้องโสต
24 19.51 28
ทัศนศึกษา
64 52.03 63
ห้องพิเศษ
ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ตามสายชั้น
49 39.84 42

40.2

56

57.73

141

44.48

46.4

24

24.74

133

41.96

3.1

10

10.31

19

5.99

10.3
9.3
14.4
66

3
6
15
73

3.09
6.19
15.46
75.26

33
28
35
221

10.41
8.83
11.04
69.72

53.61

45

46.39

146

46.06

84.54
28.87

91
34

93.81
35.05

280
86

88.33
27.13

64.95

58

59.79

185

58.36

43.3

55

56.7

146

46.06

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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จากตาราง 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 63.09 มีอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป จำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.06 

รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.39 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.60
และอายุ ร ะหว่ า ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.95 ตามลำดั บ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท 

จำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 89.27 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
9.78 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.95 ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน จำนวนมากที่สุด คือ เคยเข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 44.48 รองลงมาคือ
ด้านศึกษาด้วยตนเองจากตำรา เอกสาร และสื่ออื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 41.96 สำเร็จการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 7.57 และมีความรู้ด้านนี้น้อย คิดเป็นร้อยละ 5.99
ตามลำดับ มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษามากกว่า 10 ปี จำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
69.72 รองลงมามีการประสบการณ์ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.04 มีการประสบการณ์น้อยกว่า 2 ปี
คิดเป็นร้อยละ 10.41 และมีประสบการณ์ 2-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.83 ตามลำดับ สถานที่ให้บริการ
สื่อการเรียนรู้ จำนวนมากที่สุดคือ ห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 88.33 รองลงมาคือ ห้องพิเศษตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 58.36 ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้และห้องตามสายชั้น คิดเป็นร้อยละ
46.06 และห้องโสตทัศนศึกษา คิดเป็นร้อยละ 27.13 ตามลำดับ
1.2 ผลการศึกษาการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังตาราง 3

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
รายการ
การสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
1. ท่านสนับสนุนให้ครูมีการ
ใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียน
การสอนในสถานศึกษา
2. ท่านได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาทางด้าน
สื่อเทคโนโลยีในสถานศึกษา
อย่างเพียงพอ
3. ท่านกระตุ้นให้ครูตระหนัก
ถึงความสำคัญ
ของการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
4. ท่านจัดกิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
มาพัฒนางานในการเรียน
การสอนให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ท่านส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูฝึก/อบรม วิธีการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมอ

การบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
X

S.D.

X

4.67 0.49 4.67

S.D.

0.5

X

S.D.

X

S.D.

4.68 0.49 4.67 0.49

4.14 0.72 4.35 0.65 4.28 0.61 4.26 0.66

4.56 0.51 4.64 0.52 4.64

0.5

4.61 0.51

4.25 0.58 4.38 0.64 4.42 0.57 4.35

ระดับ

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

0.6

มาก

4.43 0.54 4.53 0.56 4.48 0.56 4.48 0.55

มาก

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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รายการ
การสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี เพื่อการเรียน
การสอน (ต่อ)
6. ท่านสร้างเครือข่ายทางสังคม
(Social Network)/แลกเปลีย่ น
เรียนรู้กันระหว่างโรงเรียน
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
7. สถานศึกษามีห้อง
โสตทัศนศึกษาหรือศูนย์
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษามีการจัดทำ
ทะเบียนสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้
บริการด้านการเรียนการสอน
อย่างเป็นปัจจุบัน
ภาพรวม
การติดตามการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
1. ท่านติดตามการพัฒนา
การผลิต/การใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนของครู
อย่างต่อเนื่อง
2. ท่านติดตาม ประเมินผล
และให้การนิเทศการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมอ
3. ท่านนำผลการประเมิน 
มาช่วยเหลือครูในการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน
ภาพรวม

การบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ระดับ

0.8

มาก

3.31 1.11 3.78 0.92 3.75 1.07 3.61 1.03

มาก

3.86 0.84 4.04 0.82 3.95

3.95 0.82

มาก

3.82 0.84 4.04 0.71 3.87 0.85 3.91

0.8

4.13

0.7

4.3

0.67 4.26 0.68 4.23 0.68

มาก

X

S.D.

X

S.D.

S.D.

ระดับ

0.6

มาก

4.26 0.57 4.35 0.63 4.19 0.67 4.27 0.62

มาก

4.2

0.64

มาก

4.28 0.59 4.36 0.62 4.21 0.66 4.28 0.62

มาก

X

S.D.

X

4.37 0.59 4.45 0.56 4.31 0.64 4.38

0.6

4.28 0.66 4.13 0.66

4.2

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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รายการ
การระดมทรัพยากร
ในการจัดหาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
1. ท่านจัดหาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย มีประสิทธิภาพ
ให้ครูสามารถนำมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ได้ระดมทรัพยากรในชุมชน
เพื่อนำมาจัดหาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ
3. ท่านได้ประสานความ
ร่วมมือกับบุคลากรในการ
จัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนให้เป็น
ระบบและครบถ้วนตาม
ความต้องการ
4. หน่วยงานต้นสังกัด
มีการจัดสรรทรัพยากร
งบประมาณมาให้สถานศึกษา
ในการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ
5. หน่วยงานต้นสังกัดมีการ
จัดสรรสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ให้แก่สถานศึกษาตรงตาม
ความต้องการ

การบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ระดับ

4.17 0.73 4.31 0.64 4.29 0.61 4.26 0.66

มาก

3.75 0.87 3.95 0.74 3.92 0.79 3.87

0.8

มาก

4.11 0.61 4.18 0.65 4.24 0.64 4.18 0.63

มาก

4.02 0.76 4.19 0.68 4.16 0.69 4.12 0.71

มาก

3.83 0.86 4.03 0.78 3.92 0.79 3.93 0.81

มาก

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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S.D.

X

52

รายการ

การบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

การระดมทรัพยากรในการ
จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการ X
เรียนการสอน (ต่อ)
6. หน่วยงานต้นสังกัด มีการ
จัดสรรอุปกรณ์สนับสนุน
การใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เช่น
3.9
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น  
ให้แก่สถานศึกษาอย่างเพียงพอ
ภาพรวม
3.96
ภาพรวมทุกด้านของการ
บริหารจัดการใช้เทคโนโลยี
4.1
เพื่อการเรียนการสอน
ของผู้บริหารสถานศึกษา

S.D.

X

S.D.

ระดับ

0.91 3.96 0.98 3.88 0.87 3.91 0.92

มาก

0.79

0.75 4.07 0.73 4.04 0.76

มาก

0.71 4.24 0.68 4.18 0.69 4.17 0.69

มาก

4.1

S.D.

X

S.D.

X

จากการสอบถามการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า การบริหารจัดการใช้เทคโนโลยี เพือ่ การเรียนการสอน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในภาพรวมอยู่ระดับมาก 

(X = 4.10, S.D. = 0.71, X = 4.24, S.D. = 0.68, X = 4.18, S.D. X = 0.69 ตามลำดับ) เมื่อแยก
ตามรายด้านพบว่า ด้านการติดตามการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(X = 4.28, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

(X = 4.23, S.D. = 0.68) และด้านการระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียน
การสอน (X = 4.04, S.D. = 0.76)
ด้านการติดตามการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ระดับมาก 

(X = 4.28, S.D. = 0.62) โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามการพัฒนา การผลิต/การใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง (X = 4.38, S.D. = 0.60) เมื่อแยกตามขนาด
ของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีการติดตามการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (X = 4.28, S.D. = 0.59, X = 4.36, S.D. = 0.62, X = 4.21,
S.D. = 0.66 ตามลำดับ) โดยผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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มีการติดตามการพัฒนา การผลิต/การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง
อยู่ในระดับมาก (X= 4.37, S.D. = 0.59, X = 4.45, S.D. = 0.56, X = 4.31, S.D. = 0.64 

ตามลำดับ) รองลงมาคือ มีการติดตาม ประเมินผล และให้การนิเทศการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ (X = 4.26, S.D. = 0.57, X = 4.35, S.D. = 0.63, X = 4.19,
S.D. = 0.67 ตามลำดั บ ) และมี ก ารนำผลการประเมิ น มาช่ ว ยเหลื อ ครู ใ นการใช้ เ ทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน (X = 4.20, S.D. = 0.60, X = 4.28, S.D. = 0.66, X = 4.13, S.D. = 0.66
ตามลำดับ) ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
สำหรั บ ด้ า นการสนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนทั้ ง โรงเรี ย น 

3 ขนาดนั้น ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (X = 4.23, S.D. = 0.68) แยกตามรายข้อพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาและกระตุ้น
ให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด 

(X = 4.67, S.D. = 0.49, X = 4.61, S.D. = 0.51 ตามลำดั บ ) รองลงมาคื อ การส่ ง เสริ ม
และสนั บ สนุ น ให้ครูฝึก/อบรม วิธีการใช้เครื่องมื อ อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย น
การสอนอย่างสม่ำเสมอ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีมาพัฒนางานในการเรียน
การสอนให้ บ รรลุ ผ ลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาทางด้ า นสื่ อ
เทคโนโลยีในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ (X = 4.48, S.D. = 0.55, X = 4.35, S.D. = 0.60, 

X = 4.26, S.D. = 0.66 ตามลำดับ) โดยแยกตามขนาดโรงเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X= 4.67, S.D. = 0.49, X = 4.67, S.D. = 0.50, 

X = 4.68, S.D. = 0.49 ตามลำดับ) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการกระตุ้นให้ครูตระหนักถึง
ความสำคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (X = 4.56, S.D. = 0.51, X = 4.64, 

S.D. = 0.52, X = 4.64, S.D. = 0.50 ตามลำดับ) และส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูฝึก/อบรม วิธีการ
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนอย่ า งสม่ ำ เสมอ (X = 4.43, 

S.D. = 0.54, X = 4.53, S.D. = 0.56, X = 4.48, S.D. = 0.56 ตามลำดับ) 
		 ในด้านการระดมทรัพยากรในการจัดหาสือ่ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนในภาพรวม
อยู่ระดับมาก (X = 4.04, S.D. = 0.76) แยกตามรายข้อพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดหาสื่อ
เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย มีประสิทธิภาพให้ครูสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (X = 4.26, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถประสานความร่วมมือกับบุคลากรในการจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้เป็น
ระบบและครบถ้วนตามความต้องการทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (X = 4.11, S.D. = 0.61,
X = 4.24, S.D. = 0.64 ตามลำดับ) 
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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1.3 สภาพของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพของสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
รายการ
สือ่ การเรียนรูป้ ระเภทสิง่ พิมพ์
1. สื่อสิ่งพิมพ์มีความ
หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ
2. สื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหา
ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. สื่อสิ่งพิมพ์มีรูปแบบที่
ทันสมัย น่าสนใจ
4. สื่อสิ่งพิมพ์มีเพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้
5. สื่อสิ่งพิมพ์มีความสะดวก
ต่อการใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
6. สื่อสิ่งพิมพ์มีความสะดวก
ต่อการจัดเก็บ บำรุง รักษา
7. สื่อสิ่งพิมพ์ช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน
มีพฒ
ั นาการด้านการเรียนดีขนึ้
ภาพรวม

สภาพของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. ระดับ
3.89 0.68 3.94 0.78 3.91 0.68 3.91 0.71

มาก

4.13 0.67 4.15 0.65

4.13 0.67

มาก

0.74 4.03 0.76 4.04 0.75

มาก

4.03 0.66 4.09 0.81 3.94 0.73 4.02 0.73

มาก

4.03 0.64 4.06 0.72 4.04 0.76 4.04 0.71

มาก

3.83 0.69 4.02 0.74 3.97 0.73 3.94 0.72

มาก

4.14 0.67 4.22 0.71 4.22 0.68 4.19 0.69

มาก

4.01 0.68 4.08 0.74 4.03 0.72 4.04 0.71

มาก

4

0.76

4.1

4.1

0.7

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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รายการ
สือ่ การเรียนรูป้ ระเภทวีดทิ ศั น์
1. สื่อวีดิทัศน์มีความ
หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ
2. สื่อวีดิทัศน์มีเนื้อหา
ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. สื่อวีดิทัศน์มีรูปแบบที่
ทันสมัย น่าสนใจ
4. สื่อวีดิทัศน์มีเพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้
5. สื่อวีดิทัศน์มีความสะดวก
ต่อการใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
6. สื่อวีดิทัศน์มีความสะดวก
ต่อการจัดเก็บ บำรุง รักษา
7. สื่อวีดิทัศน์ช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน
มีพฒ
ั นาการด้านการเรียนดีขนึ้
ภาพรวม
สื่อการเรียนรู้ประเภท
บทเรียน CAI Multimedia
1. บทเรียนฯ มีความ
หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ
2. บทเรียนฯ มีเนื้อหา
ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. บทเรียนฯ มีรูปแบบที่ทัน
สมัย น่าสนใจ

สภาพของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. ระดับ
3.81 0.74 3.86 0.71 3.94

0.7

3.87 0.72

มาก

3.99 0.63 4.09 0.71

0.6

4.06 0.65

มาก

4.05 0.65 4.14 0.72 4.03 0.64 4.07 0.67

มาก

3.92

0.7

มาก

3.9

0.65 3.93 0.75 3.88 0.79

3.97

0.6

3.9

0.76

4.1

3.8

0.77 3.87 0.74
0.73

มาก

3.97 0.74 3.98 0.72 3.97 0.69

มาก

4.13 0.59 4.15 0.71 4.14 0.68 4.14 0.66

มาก

3.97 0.65 4.01 0.73 3.98

มาก

X

S.D.

X

S.D.

X

0.7

3.99 0.69
S.D.

ระดับ

3.93 0.68 3.95 0.77 3.97 0.74 3.95 0.73

มาก

3.97 0.63 4.08 0.75 4.05 0.65 4.03 0.68

มาก

4.04 0.67 4.08 0.76 4.02 0.66 4.05

มาก

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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รายการ
สือ่ การเรียนรูป้ ระเภทบทเรียน
CAI Multimedia (ต่อ)
4. บทเรียนฯ มีเพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้
5. บทเรียนฯ มีความสะดวก
ต่อการใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
6. บทเรียนฯ มีความสะดวก
ต่อการจัดเก็บ บำรุง รักษา
7. บทเรียนฯ ช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน
มีพฒ
ั นาการด้านการเรียนดีขนึ้
ภาพรวม
สื่อการเรียนรู้ประเภท
Application
1. Application มีความ
หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ
2. Application มีเนื้อหา
ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. Application มีรูปแบบ
ที่ทันสมัย น่าสนใจ
4. Application มีเพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้
5. Application มีความ
สะดวกต่อการใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

โรงเรียน
ขนาดเล็ก
X

S.D.

ระดับ

3.86 0.64 3.92 0.79 3.77 0.76 3.85 0.73

มาก

3.94 0.68 3.85 0.82 3.77 0.78 3.85 0.76

มาก

3.98 0.65 4.09 0.77 3.94 0.67

0.7

มาก

4.07 0.61 4.15 0.71 4.15 0.64 4.12 0.65

มาก

3.97 0.65 4.02 0.77 3.95

มาก

X

S.D.

สภาพของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

S.D.

X

X

S.D.

S.D.

X

X

S.D.

0.7
S.D.

X

4

3.98 0.71
X

S.D.

ระดับ

0.8

มาก

0.85 3.95 0.68 3.87 0.75

มาก

3.89 0.74 3.97 0.88 4.03 0.73 3.96 0.78

มาก

3.66 0.78 3.67 0.94 3.64 0.77 3.66 0.83

มาก

3.74 0.68 3.73

มาก

3.71 0.79 3.77 0.88 3.86 0.72 3.78
3.85 0.71

3.8

0.9

3.78 0.79 3.75 0.79

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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รายการ
สื่อการเรียนรู้ประเภท
Application (ต่อ)
6. Application มีความ
สะดวกต่อการจัดเก็บ 
บำรุง รักษา
7. Application ช่วยเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการเรียนดีขึ้น
ภาพรวม
ภาพรวมความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพของสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน
ขนาดเล็ก
X

S.D.

3.83

0.7

สภาพของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ระดับ

3.84 0.85

3.9

0.71 3.86 0.75

มาก

3.97 0.69 3.96 0.83 4.02 0.71 3.98 0.74

มาก

3.81 0.73 3.82 0.88 3.88 0.73 3.84 0.78

มาก

3.94 0.68 3.98 0.78 3.96 0.71 3.96 0.72

มาก

จากตาราง 4 พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สภาพของ
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ระดับมาก 

(X= 3.96, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า
สื่อเทคโนโลยีประเภทสื่อสิ่งพิมพ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 4.04, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ 

สื่อเทคโนโลยีประเภทสื่อวีดิทัศน์ สื่อบทเรียน CAI Multimedia และ สื่อ Application (X = 3.99,
S.D. = 0.69, X = 3.98, S.D. = 0.71, X = 3.84, S.D. = 0.78 ตามลำดับ) 
สื่อเทคโนโลยีประเภทสิ่งพิมพ์ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (X = 4.04, S.D. = 0.71)
เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด มีความคิดเห็นตรงกัน
โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สื่อสิ่งพิมพ์ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการเรียนดีขึ้น (X = 4.19, S.D. = 0.69) รองลงมาคือสื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (X = 4.13, S.D. = 0.67) และสื่อสิ่งพิมพ์มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ ซึ่งแตกต่างกับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความคิดเห็นว่าสื่อสิ่งพิมพ์มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้ และโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีความคิดเห็นว่าสื่อสิ่งพิมพ์มีความสะดวกต่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายการ
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สื่อสิ่งพิมพ์มีความหลากหลายตรงตามความต้องการ และสื่อสิ่งพิมพ์มีความ
สะดวกต่อการจัดเก็บ บำรุงรักษา  (X = 3.91, S.D. = 0.71, X = 3.94, S.D. = 0.72 ตามลำดับ)
สื่อเทคโนโลยีประเภทวีดิทัศน์ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (X = 3.99, S.D. = 0.69)
เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า ค่าเฉลี่ยมากสุดคือ สื่อวีดิทัศน์ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น (X = 4.14, S.D. = 0.66) รองลงมาเมื่อพิจารณาเป็น
รายโรงเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีความเห็นว่าสื่อวีดิทัศน์มีรูปแบบที่ทันสมัย 

น่ า สนใจ ซึ่ ง โรงเรี ย นขนาดใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ มี เ นื้ อ หาตรงตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ 

และรองลงมาคื อ สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ มี รู ป แบบที่ ทั น สมั ย น่ า สนใจ แตกต่ า งกั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก และ
ขนาดกลางที่มีความเห็นว่าสื่อวีดิทัศน์มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ สื่อวีดิทัศน์มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้ (X = 3.87, S.D. = 0.74) และสื่อวีดิทัศน์
มีความหลากหลายตรงตามความต้องการ (X = 3.87, S.D. = 0.72) 
สื่ อ เทคโนโลยี ป ระเภทบทเรี ย น CAI multimedia ในภาพรวมอยู่ ร ะดั บ มาก 

(X = 3.98, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า ค่าเฉลี่ยมากสุดคือ บทเรียน CAI
Multimedia ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น (X = 4.12,
S.D. = 0.65) รายการอันดับที่สองเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายโรงเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมี
ความเห็นว่าบทเรียน CAI Multimedia มีรปู แบบทีท่ นั สมัย น่าสนใจ โรงเรียนขนาดกลางมีความเห็นว่า
บทเรียน CAI Multimedia มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ บำรุงรักษา โรงเรียนขนาดใหญ่มคี วามเห็นว่า
บทเรียน CAI Multimedia มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายการอันดับที่สามคือ 

บทเรียน CAI Multimedia มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ ทั้งโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

แต่โรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นว่า บทเรียน CAI Multimedia มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ บำรุง
รักษา รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ บทเรียน CAI Multimedia มีความสะดวกต่อการใช้ในการ
จั ด การเรี ย นการสอนและบทเรี ย น CAI Multimedia มี เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการในการใช้ 

(X = 3.85, S.D. = 0.76, X = 3.85, S.D. = 0.73 ตามลำดับ) 
		 สือ่ เทคโนโลยีประเภท Application ในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก (X= 3.84, S.D. = 0.78)
เมื่อพิจารณารายการตามขนาดโรงเรียนแยกตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยพบว่า โรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ มีรายการค่าเฉลี่ยมากสุดคือ Application มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ (X= 3.97,
S.D. = 0.88, X = 4.03, S.D. = 0.73 ตามลำดับ) แต่โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า Application 

ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น รายการที่มีค่าเฉลี่ย
อันดับสองคือ โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีความเห็นว่า Application ช่วยเสริมสร้างความรู้
ความเข้ า ใจให้ นั ก เรี ย นมี พั ฒ นาการด้ า นการเรี ย นดี ขึ้ น แต่ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มี ค วามเห็ น ว่ า
Application มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ และรายการที่ค่าเฉลี่ยอันดับสามคือ โรงเรียนขนาดเล็ก
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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และขนาดใหญ่มีความเห็นว่า Application มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ แตกต่างจาก
โรงเรียนขนาดกลางที่มีความเห็นว่า Application มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ บำรุงรักษา รายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ Application มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้ และApplication มีความ
สะดวกต่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอน (X = 3.66, S.D. = 0.83, X = 3.75, S.D. = 0.79 

ตามลำดับ) 

2. ผลการศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ขนาดโรงเรียน
รวม n = 1035
ข้อมูลเบื้องต้น เล็ก n = 322 กลาง n = 346 ใหญ่ n = 367
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

86
236

26.7
73.3

99
247

28.6
71.4

120
247

32.7
67.3

305
730

29.47
70.53

57
164
61
40

17.7
50.93
18.95
12.42

48
202
59
37

13.88
58.38
17.05
10.69

47
203
78
39

12.8
55.3
21.3
10.6

152
569
198
116

14.69
54.98
19.13
11.21

184
137
1

57.14
42.55
0.31

190
156
-

54.91
45.09
-

196
170
1

53.4
46.3
0.3

570
463
2

55.07
44.74
0.19
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ขนาดโรงเรียน
รวม n = 1035
ข้อมูลเบื้องต้น เล็ก n = 322 กลาง n = 346 ใหญ่ n = 367
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
4. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
54
16.8
44
12.7
38
ครู คศ.1
116
36
89
25.7 113
ครู คศ.2
111 34.5 161 46.5 153
ครู คศ.3
37
11.5
50
14.5
63
ครู คศ.4
4
1.2
2
0.6
5. ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำเร็จการศึกษา
ด้านเทคโนโลยี
38
11.8
57 16.47 81
การศึกษา
โดยตรง
เคยเข้ารับ
168 52.2 127 36.71 123
การอบรม
ศึกษาด้วยตนเอง
จากตำรา
79
24.5 122 35.26 124
เอกสาร 
และสื่ออื่น ๆ
มีความรู้
37
11.5
40 11.56 39
ด้านนี้น้อย
6. ประสบการณ์การสอน
น้อยกว่า 2 ปี
41 12.73 33
9.54
24
2-5  ปี
88 27.33 64
18.5
76
6-10  ปี   
78 24.22 98 28.32 99
มากกว่า 10 ปี 115 35.72 151 43.64 168

10.35
30.79
41.69
17.17
-

136
318
425
150
6

13.14
30.73
41.06
14.49
0.58

22.1

176

17

33.5

418

40.39

33.8

325

31.4

10.6

116

11.21

6.5
20.7
27
45.8

98
228
275
434

9.47
22.03
26.57
41.93
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ขนาดโรงเรียน
รวม n = 1035
ข้อมูลเบื้องต้น เล็ก n = 322 กลาง n = 346 ใหญ่ n = 367
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
7. สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ส่วนใหญ่ได้มากจาก
ผลิตสื่อการ
256 79.5 278 80.3
เรียนรู้ ใช้เอง
เลือกซื้อสื่อการ
112 34.78 144 41.6
เรียนรู้สำเร็จรูป
ได้รับบริจาค
จากหน่วยงาน
60 18.63 52
15
ภายนอก
ได้รับจากการ
จัดหาของ
267 82.92 272 78.6
โรงเรียน/
สำนักการศึกษา
ยืมจากครู/
30
9.32
29
8.4
หน่วยงานอื่นๆ
8. สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณจาก
ส่วนตัว
223 69.25 240 69.4
ของโรงเรียน
239 74.22 245 70.8
สำนักการศึกษา 234 72.67 207 59.8
จัดสรรให้

316

86.1

850

82.13

144

39.2

400

38.65

51

13.9

163

15.75

262

71.4

801

77.39

37

10.1

96

9.28

263
286
206

71.7
77.9
56.1

726
770
647

70.14
74.4
62.51

จากตาราง 5 พบว่า ครูผู้สอนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 70.53 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54.98 รองลงมาคือ
อายุระหว่าง 41-0 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.13 อายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.69 และอายุ
มากกว่า 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.21 ตามลำดับ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 55.07 รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 44.74 และ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.19 ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
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การสอน จำนวนมากที่สุดคือ เคยเข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 40.39 รองลงมาคือ ด้านศึกษา
ด้วยตนเองจากตำรา เอกสาร และสื่ออื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 31.40 สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยี
การศึกษาโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 17.00 และมีความรู้ด้านนี้น้อย คิดเป็นร้อยละ 11.21 ตามลำดับ 

มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนมากกว่ า 10 ปี จำนวนมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.93 รองลงมา
มีประสบการณ์ในการสอน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.57 มีประสบการณ์ในการสอน 2-5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 22.03 และมีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.47 ตามลำดับ 

สื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอน ส่ ว นใหญ่ ค รู ผู้ ส อนผลิ ต สื่ อ การเรี ย นรู้ ใช้ เ อง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 82.13 รองลงมาคือ ได้รับจากการจัดหาของโรงเรียน/สำนักการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 77.39
เลือกซื้อสื่อการเรียนรู้สำเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 38.65 ได้รับบริจาคจากหน่วยงานภายนอก คิดเป็น
ร้อยละ 15.75 และยืมจากครู/หน่วยงานอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 9.28 ตามลำดับ สื่อการเรียนรู้ที่ใช้
ส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณมาจากโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.40 
2.2 ผลการศึกษาการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังตาราง 6
ตาราง 6 แสดงผลการศึกษาการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
รายการ

การบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด

การสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
การสอน
1. ผู้บริหารสนับสนุนให้มี
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน 4.52 0.61 4.43 0.68 4.41 0.67 4.45 0.65
การสอนในสถานศึกษา
2. ผูบ้ ริหารจัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาทางด้าน
4.12 0.72 4.04 0.8 4.1 0.8 4.09 0.77
สื่อเทคโนโลยีในสถานศึกษา
อย่างเพียงพอ

ระดับ

มากที่สุด

มาก

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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รายการ
การสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน (ต่อ)
3. ผูบ้ ริหารกระตุน้ ให้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน
4. ผู้บริหารจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
มาพัฒนางานในการเรียน
การสอนให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ผู้บริหารส่งเสริมและ
สนับสนุนในการฝึก/อบรม 
วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
6. สถานศึกษาสนับสนุนให้มี
การสร้างเครือข่ายทางสังคม
(Social Network)/แลกเปลีย่ น
เรียนรู้กันระหว่างโรงเรียน
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
7. สถานศึกษาสนับสนุนให้มี
ห้องโสตทัศนศึกษาหรือศูนย์
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาสนับสนุนให้มี
การจัดทำทะเบียนสื่อการ
เรียนรู้เพื่อให้บริการด้าน
การเรียนการสอนอย่างเป็น
ปัจจุบัน
ภาพรวม

การบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
X

S.D.

X

S.D.

ระดับ

4.34 0.74 4.37 0.69

มาก

4.2

0.81

0.75

มาก

4.2

0.78 4.24 0.72

มาก

3.88 0.86 3.84 0.89 3.85 0.92 3.86 0.89

มาก

3.94 0.85 3.92 0.87 3.86 0.99 3.91

0.9

มาก

4.19 0.71 4.11 0.75 4.11 0.81 4.14 0.76

มาก

4.2

มาก

4.43 0.63 4.34

4.22

0.7

S.D.
0.7

4.18 0.74

4.31 0.69 4.21

0.7

X

S.D.

X

4.2

0.72 4.13 0.77 4.13 0.82 4.15 0.77
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รายการ
การติดตามการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
1. ผู้บริหารมีการติดตาม
การพัฒนา การผลิต/การใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนของครูอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารมีการติดตาม
ประเมินผล และให้การนิเทศ
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
3. ผู้บริหารมีการนำผล
การประเมินมาช่วยเหลือครู
ในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียน
ภาพรวม
การระดมทรัพยากรในการ
จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
1. ผู้บริหารสามารถจัดหาสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลาย มี
ประสิทธิภาพให้ครูสามารถ
นำมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2. ผู้บริหารสามารถระดม
ทรัพยากรในชุมชนเพื่อนำมา
จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

การบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
X

S.D.

S.D.

ระดับ

4.26 0.67 4.18 0.75 4.25 0.73 4.23 0.72

มาก

4.23 0.69 4.14 0.76 4.15 0.79 4.17 0.75

มาก

4.12 0.73 4.02 0.77 4.02

4.05 0.77

มาก

4.11 0.76 4.14 0.77 4.15 0.74

มาก

4.2

0.7

X

S.D.

X

X

S.D.

S.D.

X

X

S.D.

0.8

X

S.D.

X

S.D.

ระดับ

4.02 0.74 3.99 0.78 3.99 0.83

4

0.78

มาก

3.83 0.86 3.75 0.83 3.84 0.88 3.81 0.86

มาก
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รายการ
การระดมทรัพยากรในการ
จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน (ต่อ)
3. ผู้บริหารมีการประสาน
ความร่วมมือกับบุคลากร
ในการจัดการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนให้เป็น
ระบบและครบถ้วนตาม
ความต้องการ
4. หน่วยงานต้นสังกัดมีการ
จัดสรรทรัพยากรงบประมาณ
มาให้สถานศึกษาในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ
5. หน่วยงานต้นสังกัดมีการ
จัดสรรสือ่ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียน
การสอน ให้แก่สถานศึกษา
ตรงตามความต้องการ
6. หน่วยงานต้นสังกัดมีการ
จัดสรรอุปกรณ์สนับสนุน
การใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เช่น
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น ให้แก่
สถานศึกษา อย่างเพียงพอ
ภาพรวม
ภาพรวมความคิดเห็นของครู
ผู้สอนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

การบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ระดับ

0.8

มาก

4.04 0.78 3.95 0.84 3.97 0.88 3.99 0.83

มาก

3.93

0.96 3.85 0.88

มาก

3.93 0.91 3.83 0.94 3.83 1.03 3.86 0.96

มาก

3.97 0.81 3.89 0.84 3.91 0.91 3.92 0.85

มาก

4.12 0.75 4.04 0.79 4.06 0.84 4.07 0.79

มาก

4.07 0.75 3.99 0.77 4.02 0.87 4.03

0.8

3.82 0.87

3.8
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จากการสอบถามครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนในโรงเรียนพบว่า การบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ใ นภาพรวมอยู่ ร ะดั บ มาก (X = 4.12, S.D. = 0.75, X = 4.04, 

S.D. = 0.79, X = 4.06, S.D. = 0.84 ตามลำดับ) เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า ด้านการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (X = 4.15, S.D. = 0.77) รองลงมาคือ ด้านการติดตาม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 4.15, S.D. = 0.74) และ
ด้านการระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (X= 3.92, S.D. = 0.85)
		 ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนของโรงเรียนทัง้ 3 ขนาดนัน้ ในภาพรวม
อยู่ระดับมาก (X = 4.15, S.D. = 0.77) แยกตามรายข้อพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการสนับสนุน
ให้ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (X = 4.45, 

S.D. = 0.65) รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษากระตุน้ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สอื่ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูฝึก/อบรม วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนอย่ า งสม่ ำ เสมอ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
มาพั ฒ นางานในการเรี ย นการสอนให้ บ รรลุ ผ ลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ารจั ด ทำทะเบี ย น
สื่อการเรียนรู้เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นปัจจุบัน (X = 4.37, S.D. = 0.69, 

X = 4.24, S.D. = 0.72, X = 4.20, S.D. = 0.75, X = 4.14, S.D. = 0.76 ตามลำดับ) โดยแยกตาม
ขนาดโรงเรี ย นพบว่ า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
มีการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X = 4.52, S.D. = 0.61, X = 4.43, S.D. = 0.68, X = 4.41, S.D. = 0.67 ตามลำดับ) 

รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน (X = 4.43, S.D. = 0.63, X = 4.34, S.D. = 0.70, X = 4.34, S.D. = 0.74
ตามลำดับ) 
		 สำหรับด้านการติดตามการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน ในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก 

(X= 4.15, S.D. = 0.74) โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามการพัฒนา การผลิต/การใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง (X = 4.23, S.D. = 0.72) เมื่อแยกตามขนาด
ของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีการติดตามการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (X = 4.20, S.D. = 0.70, X = 4.11, S.D. = 0.76, X = 4.14,
S.D. = 0.77 ตามลำดับ) โดยผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
มีการติดตามการพัฒนา การผลิต/การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง
อยู่ในระดับมาก (X = 4.26, S.D. = 0.67, X = 4.18, S.D. = 0.75, X = 4.25, S.D. = 0.73 

ตามลำดั บ ) รองลงมาคื อ มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล และให้ ก ารนิ เ ทศการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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เพื่อการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ (X = 4.23, S.D. = 0.69, X = 4.14, S.D. = 0.76, X = 4.15,
S.D. = 0.79 ตามลำดั บ ) และมี ก ารนำผลการประเมิ น มาช่ ว ยเหลื อ ครู ใ นการใช้ เ ทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน (X = 4.12, S.D. = 0.73, X = 4.02, S.D. = 0.77, X = 4.02, S.D. = 0.80
ตามลำดับ) ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
 		 ในด้านการระดมทรัพยากรในการจัดหาสือ่ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน ในภาพรวม
อยู่ระดับมาก (X = 3.92, S.D. = 0.85) แยกตามรายข้อพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการประสาน
ความร่วมมือกับบุคลากรในการจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ให้เป็นระบบและครบถ้วน
ตามความต้องการ (X = 4.03, S.D. = 0.80) ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รองลงมาคือ
สามารถจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพให้ครูสามารถนำมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดสรร
ทรัพยากรงบประมาณมาให้สถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

(X = 4.00, S.D. = 0.78, X = 3.99, S.D. = 0.83 ตามลำดับ) 
2.3 สภาพของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ของครูผู้สอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังตาราง 7
ตาราง 7 แสดงความคิดเห็นของครูผสู้ อนเกีย่ วกับสภาพของสือ่ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
รายการ
สื่อการเรียนรู้ประเภท
สิ่งพิมพ์
1. สื่อสิ่งพิมพ์มีความ
หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ
2. สื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหา
ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. สื่อสิ่งพิมพ์มีรูปแบบ
ที่ทันสมัย น่าสนใจ

โรงเรียน
ขนาดเล็ก

สภาพของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

X

S.D.

S.D.

ระดับ

3.8

0.71 3.73 0.81 3.74 0.84 3.76 0.79

มาก

3.95 0.72 3.89 0.72 3.94 0.78 3.93 0.74

มาก

3.94

มาก

0.7

X

3.85

S.D.

0.8

X

3.9
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0.82

X

3.9

0.77
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รายการ
สื่อการเรียนรู้ประเภท
สิ่งพิมพ์ (ต่อ)
4. สื่อสิ่งพิมพ์มีเพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้
5. สื่อสิ่งพิมพ์มีความสะดวก
ต่อการใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
6. สื่อสิ่งพิมพ์มีความสะดวก
ต่อการจัดเก็บ บำรุง รักษา
7. สื่อสิ่งพิมพ์ช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน
มีพัฒนาการด้านการเรียน 
ดีขึ้น
ภาพรวม
สื่อการเรียนรู้ประเภท
วีดิทัศน์
1. สื่อวีดิทัศน์มีความ
หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ
2. สื่อวีดิทัศน์มีเนื้อหา
ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. สื่อวีดิทัศน์มีรูปแบบ
ที่ทันสมัย น่าสนใจ
4. สื่อวีดิทัศน์มีเพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้
5. สื่อวีดิทัศน์มีความสะดวก
ต่อการใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

โรงเรียน
ขนาดเล็ก
X

S.D.

ระดับ

3.84 0.76 3.73 0.82 3.72 0.91 3.76 0.83

มาก

3.88 0.76 3.82

มาก

3.8

S.D.

สภาพของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
X

S.D.

0.8

X

S.D.

X

3.85 0.88 3.85 0.81

0.73 3.73 0.84 3.78 0.82 3.77

0.8

มาก

0.74

มาก

3.89 0.72 3.82 0.79 3.85 0.83 3.85 0.78

มาก

4.02 0.69 3.98 0.75

X

S.D.

X

S.D.

4

X

0.77

S.D.

ระดับ

3.68 0.84

มาก

3.92 0.77 3.82 0.82 3.82 0.86 3.85 0.82

มาก

3.92

3.86 0.83 3.83 0.88 3.87 0.84

มาก

3.6

0.9

มาก

3.72 0.94 3.74 0.89

มาก

3.73 0.78 3.66 0.83 3.64

0.8

3.72 0.87

3.84 0.84 3.66

S.D.

4

0.9

X

0.89 3.59 0.95 3.64
0.9
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รายการ
สื่อการเรียนรู้ประเภท
วีดิทัศน์ (ต่อ)
6. สื่อวีดิทัศน์มีความสะดวก
ต่อการจัดเก็บ บำรุง รักษา
7. สื่อวีดิทัศน์ช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน
มีพัฒนาการด้านการเรียน 
ดีขึ้น
ภาพรวม
สื่อการเรียนรู้ประเภท
บทเรียน CAI Multimedia
1. บทเรียนฯ มีความ
หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ
2. บทเรียนฯ มีเนื้อหา
ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. บทเรียนฯ มีรูปแบบ
ที่ทันสมัย น่าสนใจ
4. บทเรียนฯ มีเพียงพอ
ต่อความต้องการในการใช้
5. บทเรียนฯ มีความสะดวก
ต่อการใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
6. บทเรียนฯ มีความสะดวก
ต่อการจัดเก็บ บำรุง รักษา
7. บทเรียนฯ ช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้นักเรียน
มีพัฒนาการด้านการเรียน 
ดีขึ้น
ภาพรวม

โรงเรียน
ขนาดเล็ก
X

S.D.

3.82

0.8

สภาพของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ระดับ

3.77 0.82 3.78 0.88 3.79 0.83

มาก

4.03 0.75 3.92 0.76 4.01 0.83 3.99 0.78

มาก

3.85

0.8

มาก

X

S.D.

3.76 0.84 3.77 0.89 3.79 0.84
X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ระดับ

3.81 0.75 3.71 0.83 3.71 0.88 3.74 0.82

มาก

3.92 0.75 3.79 0.84 3.84 0.84 3.85 0.81

มาก

3.9

มาก

0.76 3.84 0.81 3.87 0.86 3.87 0.81

3.69 0.85

3.5

0.91

0.92

3.6

0.89

มาก

3.75 0.85 3.62 0.91 3.72 0.91

3.7

0.89

มาก

0.87 3.79 0.83

มาก

3.83 0.78 3.74 0.85

3.6

3.8

3.96 0.74 3.87 0.85 3.96 0.81 3.93

0.8

มาก

3.84 0.78 3.72 0.86 3.79 0.87 3.78 0.84

มาก
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รายการ
สื่อการเรียนรู้ประเภท
Application
1. Application มีความ
หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ
2. Application มีเนื้อหา
ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. Application มีรูปแบบ
ที่ทันสมัย น่าสนใจ
4. Application มีเพียงพอต่อ
ความต้องการในการใช้
5. Application มีความ
สะดวกต่อการใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
6. Application มีความ
สะดวกต่อการจัดเก็บ 
บำรุง รักษา
7. Application ช่วยเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการเรียนดีขึ้น
ภาพรวม
ภาพรวมความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับสภาพของ
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียน
ขนาดเล็ก
X

สภาพของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

S.D.

ระดับ

3.66 0.83

3.5

0.9

3.5

0.96 3.55

0.9

มาก

3.75 0.85 3.57 0.91

3.6

0.92 3.64 0.89

มาก

3.77 0.84 3.67 0.89 3.69 0.93 3.71 0.89

มาก

3.63 0.87 3.35 0.95 3.43 0.97 3.47 0.93

มาก

3.67 0.87

0.9

มาก

0.82 3.61 0.89 3.66 0.94 3.66 0.88

มาก

3.83 0.82 3.72 0.86 3.77 0.92 3.77 0.87

มาก

3.72 0.84 3.56

0.94 3.63 0.89

มาก

3.82 0.79 3.71 0.85 3.75 0.88 3.76 0.84

มาก

3.7

3.5

X

0.89 3.56 0.95 3.58

0.9

3.6

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

71
จากตาราง 7 พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อสภาพของสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (X = 3.76, 

S.D. = 0.84) เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะรายการโดยเรี ย งลำดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ยพบว่ า 

สื่อเทคโนโลยีประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X= 3.85, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ 

สื่อเทคโนโลยีประเภทสื่อวีดิทัศน์ สื่อบทเรียน CAI Multimedia และ สื่อ Application (X = 3.79,
S.D. = 0.84, X = 3.78, S.D. = 0.84, X = 3.63, S.D. = 0.89 ตามลำดับ) 
สื่อเทคโนโลยีประเภทสิ่งพิมพ์ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (X = 3.85, S.D. = 0.78)
เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนทั้ง 3 ขนาดมีความคิดเห็นตรงกัน โดยมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ สื่อสิ่งพิมพ์ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น 

(X = 4.00, S.D. = 0.74) รองลงมาคือสื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (X = 3.93,
S.D. = 0.74) และสื่อสิ่งพิมพ์มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ (X = 3.90, S.D. = 0.77) รายการ
ที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สื่อสิ่งพิมพ์มีความหลากหลายตรงตามความต้องการทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลาง (X = 3.80, S.D. = 0.71, X = 3.73, S.D. = 0.81 ตามลำดับ) ซึ่งแตกต่าง
จากโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความคิดเห็นว่าสื่อสิ่งพิมพ์มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด (X = 3.72, S.D. = 0.91)
สื่อเทคโนโลยีประเภทวีดิทัศน์ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (X = 3.79, S.D. = 0.84)
เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า ค่าเฉลี่ยมากสุดคือ สื่อวีดิทัศน์ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น (X = 3.99, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ สื่อวีดิทัศน์มี
รูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ และสื่อวีดิทัศน์มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (X = 3.87, 

S.D. = 0.84, X = 3.85, S.D. = 0.82 ตามลำดับ) ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่
รายการที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สื่อวีดิทัศน์มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้ (X = 3.64, 

S.D. = 0.90) และสื่อวีดิทัศน์ มีความหลากหลายตรงตามความต้องการ (X = 3.68, S.D. = 0.84) 
สื่ อ เทคโนโลยี ป ระเภทบทเรี ย น CAI multimedia ในภาพรวมอยู่ ร ะดั บ มาก 

(X = 3.78, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า ค่าเฉลี่ยมากสุดคือ บทเรียน CAI
Multimedia ช่วยเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้นกั เรียน มีพฒ
ั นาการด้านการเรียนดีขนึ้ (X = 3.93,
S.D. = 0.80) รายการอันดับที่สองเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายโรงเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่มีความเห็นว่าบทเรียน CAI Multimedia มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ โรงเรียน
ขนาดเล็ ก มี ค วามเห็ น ว่ า บทเรี ย น CAI Multimedia มี เ นื้ อ หาตรงตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ 

และรายการอันดับที่สามคือ บทเรียน CAI Multimedia มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทัง้ โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่โรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นว่า บทเรียน CAI Multimedia 

มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ บทเรียน CAI Multimedia มีเพียงพอ
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ต่อความต้องการในการใช้ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ (X = 3.69, S.D. =
0.85, X = 3.50, S.D. = 0.91, X = 3.60, S.D. = 0.92 ตามลำดับ) และบทเรียน CAI Multimedia
มีความสะดวกต่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่โรงเรียนขนาดใหญ่มีความเห็นว่าบทเรียน
CAI Multimedia มีความหลากหลายตรงตามความต้องการ 
สื่ อ เทคโนโลยี ป ระเภท Application ในภาพรวมอยู่ ร ะดั บ มาก (X = 3.63, 

S.D. = 0.89) เมื่ อ พิ จ ารณารายการตามขนาดโรงเรี ย นแยกตามค่ า เฉลี่ ย มากไปหาน้ อ ยพบว่ า 

สื่อประเภท Application ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น
ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี่ยมากสุด (X = 3.77, S.D. = 0.87) 

รองลงมาคือสื่อประเภท Application มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ (X = 3.71, S.D. = 0.89) และ
สือ่ ประเภท Application มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ บำรุงรักษา แต่โรงเรียนขนาดเล็กมีความเห็นว่า 

สื่อประเภท Application มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ 

สื่อประเภท Application มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้ทั้งโรงเรียน 3 ขนาด และสื่อประเภท
Application มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการ แต่โรงเรียนขนาดกลางมีความเห็นว่า 

สื่อประเภท Application มีความสะดวกต่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอน

3. ผลการศึกษาการบริหารงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาผลิตสื่อ ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังตาราง 8 
ตาราง 8 แสดงการบริหารงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ขนาดโรงเรียน
รวม n = 317
เล็ก n = 123
กลาง n = 97
ใหญ่ n = 97
รายการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. งบประมาณทีส่ ำนักการศึกษาจัดสรรให้ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสือ่ ฯ
11,100 บาท
123
100
6
6.2
129 40.7
13,100 บาท
84
86.6
6
6.2
90 28.39
15,100 บาท
7
7.2
91
93.8
98 30.91
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ขนาดโรงเรียน
รวม n = 317
เล็ก n = 123
กลาง n = 97
ใหญ่ n = 97
รายการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
2. ความเพียงพอต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการฯ
เพียงพอ
88
71.5
68
70.1
59
60.8 215 67.82
ไม่เพียงพอ
35
28.5
29
29.9
38
39.2 102 32.18
3. ความต้องการของสถานศึกษาให้สำนักการศึกษาจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ
79
64.2
51
52.6
48 49.48 178 56.15
จัดสรร
งบประมาณ
ตามเดิม
จัดสรร
44
35.8
46
47.4
49 50.52 139 43.85
งบประมาณ
ให้มากกว่าเดิม
ไม่ต้องการ
รับการจัดสรร
งบประมาณ
4. มีการรายงานผลการใช้งบประมาณตามโครงการฯ
มี
123
100
97
100
97
100
317
100
ไม่มี
5. มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
มี
123
100
97
100
97
100
317
100
ไม่มี
จากตาราง 8 พบว่า งบประมาณที่สำนักการศึกษาจัดสรรให้ตามโครงการส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาผลิ ต สื่ อ ฯ พบว่ า มี ก ารจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
จำนวน 11,100 บาท โรงเรี ย นขนาดกลางจำนวน 13,100 บาท และโรงเรี ย นขนาดใหญ่
จำนวน 15,100 บาท โดยโรงเรียนทั้ง 3 ขนาดมีความเพียงพอต่อการจัดสรรงบประมาณ คิดเป็น
ร้อยละ 67.82 ซึ่งสถานศึกษามีความต้องการให้สำนักการศึกษาจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ตามเดิมคิดเห็นร้อยละ 56.15 และจัดสรรงบประมาณให้มากกว่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 43.85 สถาน
ศึกษามีการรายงานผลการใช้งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน
การผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100

4. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังตาราง 9
ตาราง 9 แสดงความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
รายการ
ความต้องการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ
(Software)
1. ต้องการสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับเนื้อหากลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น
2. ต้องการสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่มี
เนื้อหาครอบคลุมทุกระดับ
ชั้นเรียน
3. ต้องการสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่
นำเสนอเนื้อหาได้น่าสนใจ
และทันสมัยเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ทั้ง 3 ขนาด
X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ระดับ

4.51 0.63 4.48 0.64 4.49

0.6

4.49 0.62 มากที่สุด

4.4

0.6

4.41 0.64

มาก

4.45 0.66 4.45 0.65 4.48 0.61 4.46 0.64

มาก

4.51 0.63 4.49 0.65 4.48 0.61 4.49 0.63

มากที่สุด

0.66 4.39 0.67 4.44

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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รายการ
ความต้องการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ
(Software) (ต่อ)
4. ต้องการสื่อเทคโนโลยี
เพือ่ การเรียนการสอนทีอ่ อกแบบ
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา
มากขึ้น
5. ต้องการสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่มี
ความคงทน แข็งแรง ดูแล
รักษาง่าย
แนวทางการพัฒนา
ด้านเครื่องมือ (Hardware)
6. ต้องการอุปกรณ์
ที่สนับสนุนการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD
เป็นต้น ที่ทันสมัยสอดคล้อง
ต่อสภาพการจัดการศึกษา
ในปัจจุบัน
7. ต้องการอุปกรณ์
ทีส่ นับสนุนการใช้สอื่ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เช่น
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งฉาย
LCD เป็นต้น ที่มีความคงทน
แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ทั้ง 3 ขนาด
X

S.D.

4.59

0.6

X

S.D.

X

0.5

X

4.56 0.63 4.56 0.58 4.57

4.58 0.59 4.53 0.61 4.49

4.73

S.D.

0.6

4.53

S.D.

ระดับ

0.6

มากที่สุด

0.6

มากที่สุด

4.66 0.52 4.77 0.58 4.72 0.53 มากที่สุด

4.71 0.49 4.67 0.49 4.77 0.57 4.72 0.52

มากที่สุด

4.73 0.48 4.66 0.52 4.78 0.56 4.72 0.52

มากที่สุด

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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รายการ
ความต้องการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ด้านเครือ่ งมือ (Hardware) (ต่อ)
8. ต้องการอุปกรณ์
ที่สนับสนุนการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD
เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการใช้
สื่อในการจัดการเรียนรู้
9. ต้องการอุปกรณ์
ทีส่ นับสนุนการใช้สอื่ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เช่น
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งฉาย
LCD เป็นต้น ที่มีความสะดวก
ต่อการใช้งาน
แนวทางการพัฒนาด้าน
บุคลากร (Peopleware)
10. ต้องการครูที่มี
ประสบการณ์ ความสามารถ
ความชำนาญในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
11. ต้องการให้ครูฝึกอบรม
ศึกษาดูงานในด้านการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
12. ต้องการให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริม/พัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ทั้ง 3 ขนาด
X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ระดับ

4.75 0.47 4.67 0.52 4.75 0.61 4.72 0.53

มากที่สุด

4.72 0.54 4.65 0.54 4.77 0.57 4.71 0.55

มากที่สุด

4.61 0.61 4.58

0.6

4.62 0.57

4.6

0.59 มากที่สุด

4.57 0.64 4.57 0.61 4.61 0.59 4.58 0.61

มากที่สุด

4.57 0.69 4.58 0.59 4.58 0.61 4.58 0.63

มากที่สุด

4.73 0.48 4.62 0.57 4.68 0.49 4.68 0.51

มากที่สุด

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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รายการ
ความต้องการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาด้าน
บุคลากร (Peopleware) (ต่อ)
13. ต้องการให้ครูสร้าง
เครือข่าย/มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนา
ด้านเทคนิค/วิธีการ
(Techniques/Methods)
14. ต้องการพัฒนาครู
ด้านเทคนิคและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในชั้นเรียน
15. ต้องการให้ครูพัฒนา
ปรับปรุงเทคนิคการสอน
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
สภาพปัจจุบันและตัวนักเรียน
16. ต้องการพัฒนาครู
ด้านทักษะการสื่อสารในการ
ถ่ายทอดความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม
17. ต้องการพัฒนาครู
ด้านวิธีการสอนโดยนำ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนมาใช้เพื่อพัฒนา
นักเรียนในด้านความรู้ ทักษะ
และกระบวนการคิด

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ทั้ง 3 ขนาด
X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ระดับ

4.58 0.61 4.54 0.63 4.62 0.57 4.58

0.6

มากที่สุด

4.69 0.48 4.66 0.52

0.5

มากที่สุด

4.69 0.51

มากที่สุด

4.69 0.48 4.65 0.52 4.66 0.54 4.67 0.51

มากที่สุด

4.68 0.47 4.66 0.54 4.67 0.52 4.67 0.51

มากที่สุด

4.7

มากที่สุด

4.7

4.66 0.51 4.68 0.51 4.72

0.48 4.65 0.52 4.71

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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X

0.51 4.68

0.5

0.5

4.69

0.5
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รายการ
ความต้องการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ทั้ง 3 ขนาด
X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

ระดับ

แนวทางการพัฒนา
ด้านเทคนิค/วิธีการ
(Techniques/Methods) (ต่อ)
18. ต้องการส่งเสริมครู
ในด้านเจตคติที่ดี และเห็น
ความจำเป็นในการนำ
4.72 0.45 4.68 0.49 4.73 0.51 4.71 0.48 มากที่สุด
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนมาใช้ในการจัด
การเรียนรู้
ภาพรวม
4.63 0.55 4.59 0.57 4.64 0.56 4.62 0.56 มากที่สุด

จากตาราง 9 พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวทาง
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X = 4.62, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายการโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยพบว่า แนวทางการพัฒนาด้านเครื่องมือ (Hardware) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 4.72, 

S.D. = 0.53) รองลงมาคือ แนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods) 

(X = 4.68, S.D. = 0.50) แนวทางการพั ฒ นาด้ า นบุ ค ลากร (Peopleware) (X = 4.60, 

S.D. = 0.59) และแนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ (Software) (X = 4.49, S.D. = 0.62) 
แนวทางการพัฒนาด้านเครื่องมือ (Hardware) (X = 4.72, S.D. = 0.53) มีค่าเฉลี่ย
มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ แยกตามขนาดของโรงเรี ย นพบว่ า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก และ
ขนาดกลางมี ค วามต้ อ งการอุ ป กรณ์ ที่ ส นั บ สนุ น การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน เช่ น 

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ แต่โรงเรียน
ขนาดใหญ่มีความเห็นว่าต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD เป็นต้น ที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย รองลงมาคือ
โรงเรี ย นขนาดกลางและขนาดใหญ่ มี ค วามต้ อ งการอุ ป กรณ์ ที่ ส นั บ สนุ น การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD เป็นต้น ที่ทันสมัยสอดคล้อง
ต่อสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน แต่โรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD เป็นต้น ที่มีความคงทน
แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย 
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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แนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods) (X = 4.68, 

S.D. = 0.50) เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อแยกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่มีความต้องการส่งเสริมครูในด้านเจตคติที่ดี และเห็นความจำเป็นในการนำเทคโนโลยี
เพือ่ การเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ แต่โรงเรียนขนาดกลางมีความเห็นว่าต้องการพัฒนาครู
ด้านเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในชั้นเรียน รองลงมาคือ โรงเรียน
ขนาดเล็กมีความต้องการพัฒนาครูด้านวิธีการสอน โดยนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมาใช้
เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด โรงเรียนขนาดกลางมีความต้องการ
ส่งเสริมครูในด้านเจตคติที่ดี และเห็นความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ และโรงเรียนขนาดใหญ่มีความต้องการพัฒนาครูด้านเทคนิคและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในชั้นเรียน 
แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร (Peopleware) (X = 4.60, S.D. = 0.59) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแยกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 3 ขนาดมีความต้องการ
ให้ครูใช้สอื่ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริม/พัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนให้ดขี นึ้ รองลงมาคือ
โรงเรี ย นขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความต้องการให้ ค รู ส ร้ า งเครื อ ข่ า ย/มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แต่โรงเรียนขนาดกลางมีความต้องการให้ครูฝึกอบรมศึกษาดูงาน
ในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ (Software) (X = 4.49, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแยกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 3 ขนาดมีความต้องการสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และ
การแก้ ปั ญ หามากขึ้ น รองลงมาคื อ มี ค วามต้ อ งการสื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนที่ มี
ความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่นำเสนอเนื้อหา
ได้น่าสนใจและทันสมัยเพิ่มขึ้น

5. ผลการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนของครู ผู้ ส อน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน
ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังตาราง 10

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ตาราง 10 แสดงความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รายการ
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ความต้องการพัฒนา
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. ระดับ
แนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ 4.42 0.7 4.46 0.7 4.51 0.69 4.46 0.7
มาก
(Software)
1. ต้องการสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
4.34 0.76 4.43 0.7 4.48 0.71 4.42 0.72
มาก
ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
2. ต้องการสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่มี
4.4 0.72 4.4 0.73 4.47 0.7 4.42 0.72
มาก
เนื้อหาครอบคลุมทุกระดับ
ชั้นเรียน
3. ต้องการสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
4.4 0.69 4.45 0.72 4.52 0.67 4.46 0.69
มาก
ที่นำเสนอเนื้อหาได้น่าสนใจ
และทันสมัยเพิ่มขึ้น
4. ต้องการสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียน
4.49 0.67 4.46 0.71 4.54 0.67 4.5 0.68
มาก
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหามากขึ้น
5. ต้องการสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่มี
4.49 0.67 4.57 0.62 4.53 0.71 4.53 0.67
มาก
ความคงทน แข็งแรง ดูแล
รักษาง่าย

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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รายการ
ความต้องการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ด้านเครื่องมือ (Hardware)
6. ต้องการอุปกรณ์ที่
สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพือ่ การเรียนการสอน เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องฉาย LCD เป็นต้น 
ที่ทันสมัยสอดคล้องต่อสภาพ
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน
7. ต้องการอุปกรณ์ที่
สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพือ่ การเรียนการสอน เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องฉาย LCD เป็นต้น 
ที่มีความคงทน แข็งแรง 
ดูแลรักษาง่าย
8. ต้องการอุปกรณ์ที่
สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องฉาย LCD เป็นต้น 
ให้เพียงพอต่อการใช้สื่อ
ในการจัดการเรียนรู้
9. ต้องการอุปกรณ์ที่
สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องฉาย LCD เป็นต้น 
ที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. ระดับ
4.57 0.68 4.68 0.6 4.62 0.63 4.62 0.64 มากที่สุด

4.54 0.72 4.65 0.65 4.61 0.63

0.67

มากที่สุด

4.57 0.69 4.68 0.58 4.61 0.63 4.62 0.63

มากที่สุด

4.59 0.68 4.68 0.59 4.64 0.62 4.64 0.63

มากที่สุด

4.59 0.63 4.69 0.57 4.62 0.63 4.63 0.61

มากที่สุด

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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รายการ
ความต้องการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ด้านบุคลากร (Peopleware)
10. ต้องการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ ความสามารถ
ความชำนาญในการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน
11. ต้องการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงานในด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
12. ต้องการเสริมสร้างตนเอง
ในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริม/พัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนให้ดีขึ้น
13. ต้องการสร้างเครือข่าย/
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
แนวทางการพัฒนา
ด้านเทคนิค/วิธีการ
(Techniques/Methods)
14. ต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านเทคนิคและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในชั้นเรียน
15. ต้องการพัฒนาปรับปรุง
เทคนิคการสอนให้สอดคล้อง
กับเนื้อหา สภาพปัจจุบัน
และตัวนักเรียน

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. ระดับ
4.45 0.69 4.54 0.67

4.5

0.72

4.5

0.69

มาก

4.51 0.65 4.57 0.63 4.54 0.65 4.54 0.64

มากที่สุด

4.41 0.74 4.54 0.66 4.49 0.74 4.48 0.71

มาก

4.48 0.66 4.58 0.64 4.53 0.71 4.53 0.67

มาก

4.39 0.69 4.45 0.75 4.45 0.77 4.43 0.74

มาก

4.48 0.66 4.57

0.6

มาก

4.46 0.69

0.58 4.54

4.6

4.54 0.69 4.53 0.65

0.7

4.53 0.66

มาก

4.49 0.64 4.55 0.61 4.51 0.71 4.52 0.65

มาก

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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รายการ
ความต้องการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ด้านเทคนิค/วิธกี าร
(Techniques/Methods) (ต่อ)
16. ต้องการพัฒนาด้านทักษะ
การสื่อสารในการถ่ายทอด
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม
17. ต้องการพัฒนาด้าน
วิธีการสอนโดยนำเทคโนโลยี
เพื่อการเรียน การสอนมาใช้
เพื่อพัฒนานักเรียน
ในด้านความรู้ ทักษะ 
และกระบวนการคิด
ภาพรวม

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. ระดับ
4.48 0.66 4.57

0.6

4.54 0.69 4.53 0.65

มาก

4.48 0.65 4.54 0.61 4.56 0.68 4.53 0.65

มาก

4.5

0.64 4.59 0.59 4.56 0.67 4.55 0.63

มาก

4.48 0.68 4.55 0.64 4.54 0.68 4.52 0.67

มาก

จากตาราง 10 พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ส อนเกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นา
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X = 4.52, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
พบว่า แนวทางการพัฒนาด้านเครื่องมือ (Hardware) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 4.62, S.D. = 0.64)
รองลงมาคื อ แนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/วิ ธี ก าร (Techniques/Methods) (X = 4.53, 

S.D. = 0.65) แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร (Peopleware) (X = 4.50, S.D. = 0.69) และ
แนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ (Software) (X = 4.46, S.D. = 0.70) 
แนวทางการพัฒนาด้านเครื่องมือ (Hardware) (X = 4.62, S.D. = 0.64) มีค่าเฉลี่ย
มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ แยกตามขนาดของโรงเรี ย นพบว่ า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก และ
ขนาดใหญ่ มี ค วามต้ อ งการอุ ป กรณ์ ที่ ส นั บ สนุ น การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน เช่ น 

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ แต่โรงเรียน
ขนาดกลางมีความเห็นว่าต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD เป็นต้น ที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน รองลงมาคือ โรงเรียน
ขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่ มี ค วามต้ อ งการอุ ป กรณ์ ที่ ส นั บ สนุ น การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย น
การสอน เช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งฉาย LCD เป็ น ต้ น ที่ มี ค วามสะดวกต่ อ การใช้ ง าน 

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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แต่โรงเรียนขนาดกลางมีความเห็นว่าต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการใช้สื่อในการจัดการ
เรียนรู้ และมีความต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เช่น 

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD เป็นต้น ที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย ทั้งโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
แนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods) (X = 4.53, 

S.D. = 0.65) เมื่ อ พิ จ าณาเป็ น รายข้ อ แยกตามขนาดของโรงเรี ย นพบว่ า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
มีค วามต้ อ งการพัฒนาด้านวิธีการสอนโดยนำเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนมาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นา
นักเรียนในด้านความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด โรงเรียนขนาดกลางมีความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้ า นเทคนิ ค และกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ใ นชั้ น เรี ย น และโรงเรี ย น
ขนาดใหญ่มีความต้องการพัฒนาด้านทักษะการสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่
มีค วามต้ อ งการพัฒนาด้านวิธีการสอนโดยนำเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนมาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นา
นักเรียนในด้านความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด แต่โรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการพัฒนา
ปรับปรุงเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา สภาพปัจจุบันและตัวนักเรียน 
แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร (Peopleware) (X = 4.50, S.D. = 0.69) 

เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ แยกตามขนาดของโรงเรี ย นพบว่ า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่
มีความต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ ความสามารถ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน แต่ โรงเรี ย นขนาดกลางมี ค วามต้ อ งการเสริ ม สร้ า งตนเองในด้ า นการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม/พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น รองลงมาคือโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่มีความต้องการเสริมสร้างตนเองในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริม/พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น แต่โรงเรียนขนาดกลางมีความต้องการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ ความสามารถ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และโรงเรียน
ทั้ง 3 ขนาด มีความต้องการฝึกอบรมศึกษาดูงานในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เหมือนกัน
แนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ (Software) (X = 4.46, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแยกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความต้องการ
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย แต่โรงเรียนขนาดใหญ่
มีความต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด
วิ เ คราะห์ การคิ ด สร้ า งสรรค์ และการแก้ ปั ญ หามากขึ้ น รองลงมาคื อ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก และ
ขนาดกลางมีความต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหามากขึ้น แต่โรงเรียนขนาดใหญ่มีความต้องการ
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย และโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด
มีความต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่นำเสนอเนื้อหาได้น่าสนใจและทันสมัยเพิ่มขึ้น
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขั้นตอนและผลการศึกษา สรุปตามลำดับ ดังนี้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การใช้ สื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ส ำนั ก การศึ ก ษาผลิ ต และจั ด สรร
ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
2. เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิต
สื่อในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการศึกษา
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ ใ นงานวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร จำนวน 438 โรงเรียน ครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 438 โรงเรียน จำนวน 13,668 คน ในปีการศึกษา 2558
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร จำนวน 317 คน ครูผู้สอนที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 1,035 คน ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้ตาราง
กำหนดขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970)
ที่กำหนดให้มีความคลาดเคลื่อน .05
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
สำนั ก การศึ ก ษา กรุ ง เทพมหานคร โดยกองเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน
ได้จัดส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามผ่านผู้อำนวยการเขต
50 สำนักงานเขตไปยังโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน จำนวน 438 โรงเรียน และ
ได้รับกลับคืนมาเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ คิดเป็นร้อยละ 87.44

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for
the Social Science/Personal Computer) เพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลทีเ่ ป็นแบบให้เลือกตอบและเติมข้อความ วิเคราะห์โดยหาค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละ
2. ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ส่วนใหญ่
มี ก ารบริ ห ารจั ด การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน ในด้ า นการติ ด ตามการใช้ เ ทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และด้านการระดม
ทรัพยากรในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในด้านการติดตามการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนนั้น ผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามการพัฒนา การผลิต/การใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และให้การนิเทศการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการนำผลการประเมินมาช่วยเหลือครู
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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สำหรั บ ด้ า นการสนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน ทั้ ง โรงเรี ย น 

3 ขนาดนั้นพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา และกระตุ้นให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนและมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูฝึก/อบรม วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนอย่ า งสม่ ำ เสมอ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
มาพัฒนางานในการเรียนการสอนให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาทางด้านสื่อเทคโนโลยีในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 
ในด้านการระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่สามารถจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ
ให้ครูสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสามารถประสาน
ความร่วมมือกับบุคลากรในการจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้เป็นระบบและครบถ้วน
ตามความต้องการทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แต่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง
มีความเห็นว่าหน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณมาให้สถานศึกษาในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
สำหรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สภาพของสื่ อ เทคโนโลยี
เพือ่ การเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า สือ่ เทคโนโลยีประเภทสิง่ พิมพ์ สือ่ วีดทิ ศั น์
บทเรียน CAI multimedia เป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการเรียนดีขึ้น แต่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีความเห็นว่าสื่อ
ประเภท Application มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจมากกว่า แตกต่างจากผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเห็นว่าสื่อประเภท Application ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ นั ก เรี ย นมี พั ฒ นาการด้ า นการเรี ย นดี ขึ้ น รายการที่ ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ไ ม่ มี
ความหลากหลายตรงตามความต้องการ และสื่อ วีดิทัศน์ บทเรียน CAI multimedia สื่อประเภท
Application ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการในการใช้ และไม่ มี ค วามสะดวกต่ อ การใช้ ใ นการ
จัดการเรียนการสอน
2. ผลการศึกษาการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
		 ครูผสู้ อนส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียน
การสอนในโรงเรียนในด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ด้านการติดตาม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และด้านการระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ในด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
ทั้ง 3 ขนาดนั้น ผู้บริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

88
ในสถานศึกษา มีการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูฝึก/อบรม วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการใช้สอื่ เทคโนโลยีมาพัฒนางานในการเรียนการสอน
ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำทะเบียนสื่อการเรียนรู้เพื่อให้บริการด้านการเรียน
การสอนอย่างเป็นปัจจุบัน 
		 สำหรับด้านการติดตามการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีการติดตามการพัฒนา การผลิต/การใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง มีการติดตาม ประเมินผล และให้การนิเทศ
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ และมีการนำผลการประเมินมาช่วยเหลือ
ครูในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
ในด้านการระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคลากรในการจัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ให้เป็นระบบและครบถ้วนตามความต้องการทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และสามารถจัดหา
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพให้ครูสามารถนำมาใช้ในการจัด
การเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดสรรทรัพยากร
งบประมาณมาให้สถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
ความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ส อนที่ มี ต่ อ สภาพของสื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า สื่อเทคโนโลยีประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ บทเรียน CAI
multimedia และสื่ อ ประเภท Application ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ นั ก เรี ย น
มีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น รองลงมาคือสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ รายการที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สื่อสิ่งพิมพ์มีความ
หลากหลายตรงตามความต้องการ สื่อวีดิทัศน์ บทเรียน CAI Multimedia สื่อประเภท Application
มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้ 
3. ผลการศึกษาการบริหารงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ผลิตสื่อในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณที่สำนักการศึกษาจัดสรรให้ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ผลิ ต สื่ อ ฯ ได้ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก จำนวน 11,100 บาท โรงเรี ย น
ขนาดกลางจำนวน 13,100 บาท และโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน 15,100 บาท โดยโรงเรียน
ทัง้ 3 ขนาด มีความเห็นว่างบประมาณทีส่ ำนักการศึกษาจัดสรรให้นนั้ เพียงพอต่อการใช้ในการผลิตสือ่
และมีความต้องการให้สำนักการศึกษาจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯต่อไป ซึ่งสถานศึกษา
ทั้ง 3 ขนาดได้มีการรายงานผลการใช้งบประมาณ และมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนด้วย
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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4. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในด้านแนวทางการพัฒนาด้านเครื่องมือ
(Hardware) แนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods) แนวทางการพัฒนา
ด้านบุคลากร (Peopleware) และแนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ (Software) โดยแนวทางการพัฒนา
ด้านเครื่องมือ (Hardware) ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความต้องการ
อุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย
LCD เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ แต่โรงเรียนขนาดใหญ่มีความต้องการ
อุปกรณ์ที่สนับสนุนฯ ที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย และโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่
มีความต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนฯ ที่ทันสมัยสอดคล้องต่อสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 

แต่โรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนฯ ที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย 
ด้านแนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods) ผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความต้องการส่งเสริมครูในด้านเจตคติที่ดี และ
เห็นความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ แต่โรงเรียน
ขนาดกลางมี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาครู ด้ า นเทคนิ ค และกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ใช้
สื่อเทคโนโลยีในชั้นเรียน รองลงมาคือโรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการพัฒนาครูด้านวิธีการสอน
โดยนำเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนมาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นในด้ า นความรู้ ทั ก ษะ และ
กระบวนการคิ ด โรงเรี ย นขนาดกลางมี ค วามต้ อ งการส่ ง เสริ ม ครู ใ นด้ า นเจตคติ ที่ ดี และเห็ น
ความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาครู ด้ า นเทคนิ ค และกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ใช้
สื่อเทคโนโลยีในชั้นเรียน 
ด้านแนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร (Peopleware) ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ทั้ง 3 ขนาด มีความต้องการให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม/พัฒนาการเรียนรู้
ของนั ก เรี ย นให้ ดี ขึ้ น รองลงมาคื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่ มี
ความต้องการให้ครูสร้างเครือข่าย/มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

แต่โรงเรียนขนาดกลางมีความต้องการให้ครูฝกึ อบรมศึกษาดูงานในด้านการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียน
การสอน
ด้ า นแนวทางการพั ฒ นาด้ า นวั ส ดุ (Software) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย น
ทั้ง 3 ขนาดมีความต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
การคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด สร้ า งสรรค์ และการแก้ ปั ญ หามากขึ้ น รองลงมาคื อ มี ค วามต้ อ งการ
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย และสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่นำเสนอเนื้อหาได้น่าสนใจและทันสมัยเพิ่มขึ้น
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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5. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่พบว่า แนวทางการพัฒนาด้านเครื่องมือ (Hardware) 

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ แนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods)
แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร (Peopleware) และแนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ (Software)
ด้านแนวทางการพัฒนาด้านเครื่องมือ (Hardware) ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่มีความต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ แต่โรงเรียน
ขนาดกลางมีความเห็นว่าต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนฯ ที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน รองลงมาคือ
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนฯ ที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน
แต่โรงเรียนขนาดกลางมีความเห็นว่าต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนฯ ให้เพียงพอต่อการใช้สื่อในการ
จัด การเรี ย นรู้ และทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มี ค วามต้ อ งการอุ ป กรณ์
ที่สนับสนุนฯ ที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย 
ด้านแนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods) ครูผู้สอน
โรงเรียนขนาดเล็ก มีความต้องการพัฒนาด้านวิธีการสอน โดยนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
มาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นในด้ า นความรู้ ทั ก ษะ และกระบวนการคิ ด โรงเรี ย นขนาดกลางมี
ความต้องการพัฒนาตนเองด้านเทคนิค และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยี
ในชั้นเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่มีความต้องการพัฒนาด้านทักษะการสื่อสารในการถ่ายทอด
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดกลาง
และโรงเรี ย นขนาดใหญ่ มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาด้ า นวิ ธี ก ารสอนโดยนำเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย น
การสอน มาใช้เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด แต่โรงเรียนขนาดเล็ก
มีความต้องการพัฒนาปรับปรุงเทคนิค การสอนให้สอดคล้องกับเนือ้ หา สภาพปัจจุบนั และตัวนักเรียน
ด้านแนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร (Peopleware) ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่มีความต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ ความสามารถ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี
เพื่ อ การเรี ย นการสอน แต่ โรงเรี ย นขนาดกลางมี ค วามต้ อ งการเสริ ม สร้ า งตนเองในด้ า นการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม/พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น รองลงมาคือ
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีความต้องการเสริมสร้างตนเองในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม/พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น แต่โรงเรียนขนาดกลางมี
ความต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ ความสามารถ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน และโรงเรียนทั้ง 3 ขนาดมีความต้องการฝึกอบรมศึกษาดูงานในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนเหมือนกัน
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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91
ด้ า นแนวทางการพั ฒ นาด้ า นวั ส ดุ (Software) ครู ผู้ ส อนโรงเรี ย นขนาดเล็ ก และ
ขนาดกลางมีความต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย
แต่โรงเรียนขนาดใหญ่มีความต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบ เพื่อให้นักเรียน
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหามากขึ้น รองลงมาคือ โรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลางมีความต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบ เพื่อให้
นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปญ
ั หามากขึน้ แต่โรงเรียนขนาดใหญ่
มีความต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย และ
โรงเรียนทั้ง 3 ขนาดมีความต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่นำเสนอเนื้อหาได้น่าสนใจ
และทันสมัยเพิ่มขึ้น

อภิปรายผล
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น่าสนใจควรนำมาอภิปราย ดังนี้
1. การบริหารจัดการใช้สื่อการเรีย นรู้ ที่ ส ำนั ก การศึ ก ษาผลิ ต และจั ด สรรให้ โรงเรี ย น
ในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่
มี ก ารบริ ห ารจั ด การใช้ สื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า นการติ ด ตามการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน 

โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามการพัฒนา การผลิต/การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ของครูอย่างต่อเนือ่ ง และมีการติดตาม ประเมินผล และให้การนิเทศการใช้สอื่ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวิเคราะห์ถึงผลการศึกษาดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ความสำคัญในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ 

ศิรินทร์ทิพย์ ชาลีวรรณ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารด้าน
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีขอ้ เสนอแนะว่า
ควรมีการติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และสอดคล้องกับสมชาย เทพแสง (2547) ได้กล่าวถึง อุปสรรคและปัญหา
ทีใ่ ช้เทคโนโลยีไม่ประสบผลสำเร็จในสถานศึกษาได้มขี อ้ เสนอแนะว่า ผูบ้ ริหารควรจะต้องมีการติดตาม
ประเมินผลใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสอดคล้อง
กับสุพรรณ วอศิริ (2545) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การติดตามและประเมินผลการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
ในโรงเรี ย นปฏิ รู ป การศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานการประถมศึ ก ษาอำเภอสี ช มพู จั ง หวั ด ขอนแก่ น 

มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการติดตาม นิเทศและประเมินผลอยู่เสมอ
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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			 ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สำนักการศึกษา
ผลิ ต และจั ด สรรให้ โรงเรี ย นในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอนอยู่ ใ น
ระดับมากคือ ด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ให้ มีก ารใช้เ ทคโนโลยี เพื่ อ การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา และผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา มีการกระตุ้นให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง ผลการศึกษาดังกล่าวนั้นแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเห็ น ความสำคั ญ
ของการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนสอดคล้องกับวิจัยของ พฤทธิ์พล ชารี
(2556) ได้ ศึ ก ษาการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นสถานศึ ก ษา 

สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า แนวทาง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้านการสร้างกำลังคน
ให้ มี ศั ก ยภาพในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร อย่ า งสร้ า งสรรค์ มี ธ รรมาภิ บ าล
จริยธรรม วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
จากผลการศึกษาพบว่า มีแนวทางให้สถานศึกษาควรจัดทำแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาโดยกำหนดเป็นนโยบาย พันธกิจ และเป้าหมาย
ในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วมีการประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง และระบบ
สื่ อ สารโทรคมนาคม สามารถก้ า วทั น ข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ร วดเร็ ว และสื่ อ สารกั น ได้ ส ะดวก ทำให้
สถานศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
กระบวนการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการ พัฒนาครูให้มเี ทคนิค วิธกี ารในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลาย ดึงดูดความสนใจเพื่อไปสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุน
ครูที่มีความสนใจความสามารถด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อการเรียนรู้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครบทุกระบบ คลอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา
ทั้งหมด และควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยการกำหนดแผนการอบรม
แบบปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง 

โดยอาจจะอบรมในลักษณะแกนนำเพื่อขยายผล สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดยมีการพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลตอบแทน
อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูผู้สอนมีการตระหนักในการ
ที่ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอน
และนักเรียนโดยผ่านระบบเครือข่าย โดยมีเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งสามารถให้นักเรียนหรือครูผู้สอน
สามารถเข้าไปเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือดูความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ดูข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียน
จะสื่อสารไปยังนักเรียน เช่น การแจ้งผลการเรียนของนักเรียน หรือผู้บริหารสถานศึกษาอาจมี
การแจ้งนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทุกคนทราบก็สามารถมีช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์
ของโรงเรียนได้ และสถานศึกษาต้องการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ที่เน้น
การพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ หรือการแก้ปัญหาด้วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยการจัดให้ทุกกลุ่มสาระมีการสอนความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ
และการสื่อสาร โดยมีการบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ โดยส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน มีการคิดวิเคราะห์หรือ
แก้ปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนเพื่อตอบโจทย์ หรือปัญหาในวิชาเรียนในห้องเรียน เป็นต้น และควรนำ
สาระการเรียนรู้หรือความรู้เพื่อให้นักเรียนสืบค้นโดยผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านการระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรในชุมชน เพื่อนำมาจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
อย่ า งเพี ย งพอ และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด มี ก ารจั ด สรรอุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น ให้แก่ สถานศึกษา
อย่างเพียงพอและตรงตามความต้องการ เมื่อวิเคราะห์ถึงผลการศึกษาดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาวดี แตปรเมศามัย (2551) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการผลิต
และการใช้สอื่ การสอนของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชัน้ ที่ 3 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พบว่า ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการสอนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การที่ครูผู้สอนขาดงบประมาณสนับสนุนที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอน ครูไม่มีเวลาเพียงพอในการผลิต
ครู ข าดบุ ค ลากรช่ ว ย ขาดวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ขาดความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการผลิ ต ประกอบกั บ
มีจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนมากเกินไป ห้องเรียนคับแคบ ไม่สามารถควบคุมแสงสว่างได้ ทำให้
ไม่สะดวกในการใช้สื่อบางประเภท โรงเรียนไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้
บริการและให้คำแนะนำ อีกทั้งขาดการแนะแนวและการนิเทศเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ ไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่ให้บริการ ขั้นตอนในการขอใช้สื่อยุ่งยาก และครูเกรงว่าเมื่อใช้สื่อแล้วจะทำให้
สอนไม่ทันตามหลักสูตร ประกอบกับไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใช้สื่อชนิดใดจึงจะเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาที่สอน ครูไม่กล้าที่จะใช้สื่อเพราะต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายและทำให้
เสียเวลาในการเคลื่อนย้าย ดังนั้นครูจึงมีความต้องการเกี่ยวกับการผลิตสื่อในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนของงบประมาณ อุปกรณ์ บุคลากร ตลอดจนมีความต้องการสือ่ ประเภทเครือ่ งมือ สือ่ ทีส่ ง่ เสริม
ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงสื่อประเภทวัสดุ สื่อประเภทกิจกรรมและเทคนิค
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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การสอน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการจัดสรรทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ที่สนับสนุนการใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา
2. การบริ ห ารงบประมาณตามโครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาผลิ ต
สื่อในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการศึกษา
งบประมาณที่สำนักการศึกษาจัดสรรให้ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ผลิ ต สื่ อ ฯ ได้ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่ โรงเรี ย นตามขนาดของโรงเรี ย นอย่ า งเหมาะสม 

ซึ่งโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด มีความเพียงพอในการได้รับจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้แล้วสถานศึกษา
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้มีการรายงานผลการใช้งบประมาณ รวมทั้งมีนโยบายในการส่งเสริม
สนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
ดลเดช พิทกั ษ์เขตต์ (2551) ได้ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
วิทยาลัยการอาชีพฝางพบว่า ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีผู้รับผิดชอบดูแลเพื่อให้ใช้งานได้ประโยชน์และคุ้มค่ากับงบประมาณ แนวทางในการพัฒนา
ควรจัดงบประมาณสนับสนุนงานสารสนเทศอย่างเพียงพอ สนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยี เช่น
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมการจัดระบบสารสนเทศ เป็นต้นเพิ่มขึ้น และควรมีผู้รับผิดชอบเพื่อให้ใช้
อุปกรณ์ได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่ากับงบประมาณซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พั ฒ นาการบริ ห ารงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเทศบาล 2 หนองบั ว 

กุลชา สีภาพันธุ์ (2545) พบว่า ในด้านงบประมาณและสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรจั ด สรรงบประมาณให้ เ พี ย งพอและเหมาะสมกั บ สภาพ
ของโรงเรียน ประการสำคัญโรงเรียนควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องการ
และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานระบบสารสนเทศในโรงเรียน
ประถมศึกษา ภูวดล อัศวรัตนกุล (2546) พบว่า ในด้านงบประมาณควรให้การสนับสนุนงบประมาณ
วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่นๆสำหรับใช้ในการจัดระบบสารสนเทศ
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน
3. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวทางการพัฒนาด้านเครื่องมือ
(Hardware) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการอุ ป กรณ์ ที่ ส นั บ สนุ น การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการใช้สื่อ
ในการจัดการเรียนรู้ และทันสมัยสอดคล้องต่อสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้งมีความ
คงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย ด้านแนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods)
ผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการส่งเสริมครูในด้านเจตคติที่ดี และเห็นความจำเป็นในการนำ
เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนมาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ต้ อ งการพั ฒ นาครู ด้ า นเทคนิ ค
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในชั้นเรียน และมีความต้องการพัฒนาครู
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ด้านวิธีการสอนโดยนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มาใช้เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านความรู้
ทักษะ และกระบวนการคิด ด้านแนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร (Peopleware) ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มีความต้องการให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม/พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ให้ ดี ขึ้ น ต้ อ งการให้ ค รู ฝึ ก อบรมศึ ก ษาดู ง านในด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน 

และต้องการครูทมี่ ปี ระสบการณ์ ความสามารถ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน
ด้านแนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ (Software) ผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และ
การแก้ปัญหามากขึ้น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย
และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่นำเสนอเนื้อหาได้น่าสนใจและทันสมัยเพิ่มขึ้น ครูผู้สอน
ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ในด้ า นแนวทางการพั ฒ นาด้ า นเครื่ อ งมื อ (Hardware) ครู ผู้ ส อนมี
ความต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องฉาย LCD เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ มีความสะดวกต่อการใช้งาน
และมีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย ด้านแนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/วิธกี าร (Techniques/
Methods) ครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาด้านวิธีการสอน โดยนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
มาใช้เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด มีความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในชั้นเรียน และมีความต้องการ
พั ฒ นาด้ า นทั ก ษะการสื่ อ สารในการถ่ า ยทอดความรู้ โดยใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน
อย่างเหมาะสม ด้านแนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร (Peopleware) ครูผู้สอนมีความต้องการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ ความสามารถ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีความ
ต้องการเสริมสร้างตนเองในด้านการใช้สอื่ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริม/พัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนให้ดีขึ้น และมีความต้องการฝึกอบรมศึกษาดูงานในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน ด้านแนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ (Software) ครูผู้สอนมีความต้องการสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหามากขึ้น
และสือ่ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนทีน่ ำเสนอเนือ้ หาได้นา่ สนใจและทันสมัยเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับ
วิจัยของณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ (2555) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึ ก ษาที่ เ หมาะสมของคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พบว่ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์และให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
ด้านสภาพทีพ่ งึ ประสงค์การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีคา่ สูงกว่าสภาพทีเ่ ป็นจริง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการฝึกอบรมและการนิเทศการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึ ก ษา และด้ า นการประเมิ น และวิ จั ย พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
และสอดคล้ อ งกั บ ความคิ ด เห็ น ของสุ วิ ท ย์ เจริ ญ พานิ ช (2550) ที่ ก ล่ า วว่ า การจั ด ให้ บ ริ ก าร
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ด้านเทคโนโลยีต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาในจำนวน
ที่ เ หมาะสม มี เ ทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพดี มี ค วามทั น สมั ย ก็ จ ะทำให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของวาสนา ทวีกุลย์ทรัพย์ (2543) 

ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า การจั ด กิ จ กรรมให้ บ ริ ก ารทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษาต้ อ งได้ รั บ
การสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณที่ เ พี ย งพอ และจั ด กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมให้ แ ก่ อ าจารย์ ผู้ ส อน
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาใหม่ ๆ ตลอดจนมี ค วามเข้ า ใจ
หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการ
ฝึ ก บุ ค ลากรแกนนำ และให้ น ำไปถ่ า ยทอดความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการประยุ ก ต์ ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียน การสอนในหน่วยงานเดียวกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการใช้งานและการบริหาร
จัดการศึกษาต่อไป 
1.2 โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการพัฒนาและจัดระบบการบริหาร
จัดการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ปัญหาการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ หรืออุปกรณ์ชำรุด เสียหาย ควรดำเนินการแก้ไขหรือจัดหาทดแทน
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ง าน พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมการดู แ ลบำรุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์
และเครื่องมือที่เป็นสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการยอมรั บ การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน
ของครูในสถานศึกษาที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์ และ
คุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด
2.2 ศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
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แบบสอบถาม สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คำชี้แจง

1. แบบสอบถามนี้ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นา
เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ
1.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สำนักการศึกษาผลิตและจัดสรร
ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
1.2 เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ผลิตสื่อในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการศึกษา
1.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
2. คำตอบทุกคำตอบของท่าน มีความสำคัญและความจำเป็นต่อการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็น
ข้อสนเทศในการวางแผนการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงด้านสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป
3. แบบสอบถาม เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 3 แนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
4. ข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การทำงานของท่าน
แต่ประการใด ข้อมูลที่ท่านตอบจะเป็นความลับและนำเสนอผลการศึกษาในภาพรวมเท่านั้น
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ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

104
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ❑ หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ตามสภาพจริง
โรงเรียน.............................................................สำนักงานเขต.....................................
1.
 	
2.
 	
3.
 	
 	
4.
 	
 	
5.
 	
 	
 	
 	
 	
6.

เพศ
❑ ชาย
❑ หญิง
อายุ
❑ 21-30 ปี
❑ 31-40 ปี
❑ 41-50 ปี
❑ 51 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
❑ ปริญญาตรี ❑ ปริญญาโท ❑ ปริญญาเอก
❑ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
❑ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
❑ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
❑ สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาโดยตรง
❑ เคยเข้ารับการอบรม
❑ เคยศึกษาด้วยตนเองจากตำราและเอกสาร
❑ มีความรู้ด้านนี้น้อย
❑ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................
ประสบการณ์ในการทำงานของท่านนับถึงเดือนปัจจุบัน 
(เศษมากกว่า 6 เดือนนับเป็น 1 ปี)
 	 ❑ ต่ำกว่า 2 ปี ❑ 2-5 ปี ❑ 6-10 ปี
❑ มากกว่า 10 ปี
7. โรงเรียนของท่านมีสถานที่ให้บริการสื่อการเรียนรู้ที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
❑ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้   
❑ ห้องสมุด
❑ ห้องโสตทัศนศึกษา
❑ ห้องพิเศษตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
❑ ตามสายชั้น
❑ อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................

Code
c
c
c
c

c	 

c

c
c c
c c
c c

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

105
ตอนที่ 2 สภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ส่ ว นที่ 1 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการที่ตรงกับสภาพของการปฏิบัติตามความหมาย
ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง
มีการปฏิบัติมากที่สุด
4 หมายถึง
มีการปฏิบัติมาก
3 หมายถึง
มีการปฏิบัติปานกลาง
2 หมายถึง
มีการปฏิบัติน้อย 
1 หมายถึง
มีการปฏิบัติน้อยที่สุด
ข้อ

รายการ

5

ระดับการปฏิบัติ
4
3
2

1

Code

1 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1.1 ท่านสนับสนุนให้ครูมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนในสถานศึกษา
1.2 ท่านได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทางด้าน
สื่อเทคโนโลยีในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
1.3 ท่านกระตุ้นให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1.4 ท่านจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
มาพัฒนางานในการเรียนการสอนให้บรรลุผล
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูฝึก/อบรม วิธีการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมอ
1.6 ท่านสร้างเครือข่ายทางสังคม (Social Network)/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงเรียนเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

c
c
c
c

c

c
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ข้อ

รายการ

5

ระดับการปฏิบัติ
4
3
2

1

Code

1.7 สถานศึกษามีห้องโสตทัศนศึกษาหรือศูนย์สื่อการเรียนรู้
ที่ทันสมัย เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
1.8 สถานศึกษามีการจัดทำทะเบียนสื่อการเรียนรู้
เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นปัจจุบัน
2 การติดตามการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

c

2.1 ท่านติดตามการพัฒนา การผลิต/การใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง
2.2 ท่านติดตาม ประเมินผล และให้การนิเทศการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
2.3 ท่านนำผลการประเมินมาช่วยเหลือครูในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
3 การระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

c

3.1 ท่านจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพให้ครูสามารถนำมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.2 ท่านได้ระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อนำมาจัดหา
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
3.3 ท่านได้ประสานความร่วมมือกับบุคลากรในการจัดการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้เป็นระบบ
และครบถ้วนตามความต้องการ
3.4 หน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ
มาให้สถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ
3.5 หน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดสรรสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาตรงตาม
ความต้องการ
3.6 หน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดสรรอุปกรณ์สนับสนุนการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์ เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น ให้แก่สถานศึกษา
อย่างเพียงพอ

c

c

c
c

c
c

c

c

c

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

107
ส่วนที่ 2 ด้ า นสภาพของสื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด จั ด สรร
ให้แก่ในโรงเรียน
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความหมาย
ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง
มีสภาพตรงความเป็นจริงมากที่สุด
4 หมายถึง
มีสภาพตรงความเป็นจริงมาก
3 หมายถึง
มีสภาพตรงความเป็นจริงปานกลาง
2 หมายถึง
มีสภาพตรงความเป็นจริงน้อย 
1 หมายถึง
มีสภาพตรงความเป็นจริงน้อยที่สุด
ข้อ

ประเภทสื่อการเรียนรู้

5

1 สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์
1.1 สื่อสิ่งพิมพ์มีความหลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ
1.2 สื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.3 สื่อสิ่งพิมพ์มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ
1.4 สื่อสิ่งพิมพ์มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้
1.5 สื่อสิ่งพิมพ์มีความสะดวกต่อการใช้ในการจัด
การเรียนการสอน
1.6 สื่อสิ่งพิมพ์มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ บำรุง 
รักษา
1.7 สื่อสิ่งพิมพ์ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น
2 สื่อการเรียนรู้ประเภทวีดิทัศน์
2.1 สื่อวีดิทัศน์มีความหลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ
2.2 สื่อวีดิทัศน์มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.3 สื่อวีดิทัศน์มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ
2.4 สื่อวีดิทัศน์มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้
2.5 สื่อวีดิทัศน์มีความสะดวกต่อการใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

4

ระดับ
3

2

1

Code

c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
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ข้อ

ประเภทสื่อการเรียนรู้

5

2 สื่อการเรียนรู้ประเภทวีดิทัศน์ (ต่อ)
2.6 สื่อวีดิทัศน์มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ บำรุง
รักษา
2.7 สื่อวีดิทัศน์ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น
3 สื่อการเรียนรู้ประเภทบทเรียน CAI Multimedia
3.1 บทเรียนฯ มีความหลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ
3.2 บทเรียนฯ มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.3 บทเรียนฯ มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ
3.4 บทเรียนฯ มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้
3.5 บทเรียนฯ มีความสะดวกต่อการใช้ในการจัด
การเรียนการสอน
3.6 บทเรียนฯ มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ บำรุง 
รักษา
3.7 บทเรียนฯ ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น
4 สื่อการเรียนรู้ประเภท Application
4.1 Application มีความหลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ
4.2 Application มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
4.3 Application มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ
4.4 Application มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้
4.5 Application มีความสะดวกต่อการใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
4.6 Application มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ
บำรุง รักษา
4.7 Application ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น

4

ระดับ
3

2

1

Code

c
c

c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c
c

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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109
ส่วนที่ 3 ด้านการบริหารงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อฯ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการที่ตรงกับข้อมูลการปฏิบัติจริง
1.
  	
  	
  	
2.

ขนาดของโรงเรียน
Code
❑ ขนาดเล็ก   (มีนักเรียนตั้งแต่ 1 ถึง 400 คน)
c     
❑ ขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 401 ถึง 800 คน)       
❑ ขนาดใหญ่  (มีนักเรียนตั้งแต่ 801 คนขึ้นไป)
งบประมาณที่สำนักการศึกษาจัดสรรให้ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาผลิตสื่อฯ
  	 ❑ 11,100 บาท    ❑ 13,100 บาท     ❑  15,100 บาท
c
3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการฯ เพียงพอหรือไม่
  	 ❑ เพียงพอ (ระบุเหตุผล)........................................................................................... c
  	 ❑ ไม่เพียงพอ (ระบุเหตุผล)......................................................................................
4. ในปีงบประมาณต่อไป สถานศึกษามีความต้องการให้สำนักการศึกษา
c
จัดสรรงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อฯ อย่างไร
  	 ❑ จัดสรรงบประมาณฯ ตามเดิม (ระบุเหตุผล).........................................................
 	 ❑ จัดสรรงบประมาณฯ ให้มากกว่าเดิม (ระบุเหตุผล)...............................................  
  	 ❑ ไม่ต้องการรับการจัดสรรงบประมาณฯ (ระบุเหตุผล)............................................
5. โรงเรียนมีการรายงานผลการใช้งบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
c
ให้สถานศึกษาผลิตสื่อฯ อย่างไร
❑ มีการรายงานโดย ❑ สรุปรายงานให้ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต
                                  	 ❑ สรุปรายงานให้สำนักการศึกษา
                                  	 ❑ อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................
   	 ❑ ไม่มีการรายงาน
6. โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยี
c
เพื่อการเรียนการสอนหรือไม่
❑ ไม่มี (ระบุเหตุผล)..................................................................................................
❑ มี (โปรดระบุรายการ/โครงการ/กิจกรรม).............................................................

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการที่ตรงกับความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
5 หมายถึง
มีความต้องการพัฒนามากที่สุด
4 หมายถึง
มีความต้องการพัฒนามาก
3 หมายถึง
มีความต้องการพัฒนาปานกลาง
2 หมายถึง
มีความต้องการพัฒนาน้อย 
1 หมายถึง
มีความต้องการพัฒนาน้อยที่สุด
ข้อ

ระดับความต้องการพัฒนา
5
4
3
2
1

รายการ

แนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ (Software)
1 ต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
2 ต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน
3 ต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่นำเสนอ
เนื้อหาได้น่าสนใจและทันสมัยเพิ่มขึ้น
4 ต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบ
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหามากขึ้น
5 ต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย
แนวทางการพัฒนาด้านเครื่องมือ (Hardware)
6 ต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD
เป็นต้น ที่ทันสมัยสอดคล้อง ต่อสภาพการจัดการศึกษา
ในปัจจุบัน
7 ต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD
เป็นต้น ที่มีความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย

Code

c
c
c
c

c

c

c
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ข้อ

รายการ

ระดับความต้องการพัฒนา
5
4
3
2
1

แนวทางการพัฒนาด้านเครื่องมือ (Hardware) (ต่อ)
8 ต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย
LCD เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการใช้สอื่ ในการจัดการเรียนรู้
9 ต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย
LCD เป็นต้น ที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน
แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร (Peopleware)
10 ต้องการครูที่มีประสบการณ์ ความสามารถ 
ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
11 ต้องการให้ครูฝึกอบรม ศึกษาดูงานในด้าน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
12 ต้องการให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริม/พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น
13 ต้องการให้ครูสร้างเครือข่าย/มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods)
14 ต้องการพัฒนาครูด้านเทคนิคและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในชั้นเรียน
15 ต้องการให้ครูพัฒนาปรับปรุงเทคนิคการสอน
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา สภาพปัจจุบันและตัวนักเรียน
16 ต้องการพัฒนาครูด้านทักษะการสื่อสารในการถ่ายทอด
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม
17 ต้องการพัฒนาครูด้านวิธีการสอนโดยนำเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนมาใช้เพื่อพัฒนานักเรียน
ในด้านความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด
18 ต้องการส่งเสริมครูในด้านเจตคติที่ดี และเห็น
ความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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แบบสอบถาม สำหรับครูผู้สอน
เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คำชี้แจง

1. แบบสอบถามนี้ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นา
เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ
1.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สำนักการศึกษาผลิตและจัดสรร 

ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
1.2 เพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ผลิตสื่อในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการศึกษา
1.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
2. คำตอบทุกคำตอบของท่าน มีความสำคัญและความจำเป็นต่อการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็น
ข้อสนเทศในการวางแผนการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงด้านสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป
3. แบบสอบถาม เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 3 แนวทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
4. ข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การทำงานของท่าน
แต่ประการใด ข้อมูลที่ท่านตอบจะเป็นความลับและนำเสนอผลการศึกษาในภาพรวมเท่านั้น

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ❑ หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ตามสภาพจริง
โรงเรียน.............................................................สำนักงานเขต.......................................................
1.
 	
2.
 	
3.
 	
 	
4.
 	
5.
 	
 	
 	
 	
 	
6.
 	
7.

8.
 	

เพศ
❑ ชาย
❑ หญิง
อายุ
❑ 21-30 ปี
❑ 31-40 ปี
❑ 41-50 ปี
❑ 51 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
❑ ปริญญาตรี
❑ ปริญญาโท
❑ ปริญญาเอก
❑ อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
❑ ครูผู้ช่วย ❑ ครู คศ.1
❑ ครู คศ.2 ❑ ครู คศ.3 ❑ ครู คศ.4
ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
❑ สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาโดยตรง
❑ เคยเข้ารับการอบรม
❑ เคยศึกษาด้วยตนเองจากตำรา เอกสาร และสื่ออื่น ๆ
❑ มีความรู้ด้านนี้น้อย
❑ อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................
ประสบการณ์ในการทำงานของท่านนับถึงเดือนปัจจุบัน 
(เศษมากกว่า 6 เดือนนับเป็น 1 ปี)
❑ ต่ำกว่า 2 ปี
❑ 2-5 ปี
❑ 6-10 ปี
❑ มากกว่า 10 ปี
สื่อการเรียนรู้ที่ท่านใช้ ส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
❑ ผลิตสื่อการเรียนรู้ใช้เอง
❑ เลือกซื้อสื่อการเรียนรู้สำเร็จรูป
❑ ได้รับบริจาคจากหน่วยงานภายนอก ❑ ได้รบั จากการจัดหาของโรงเรียน/สำนักการศึกษา
❑ ยืมจากครู/หน่วยงานอื่น ๆ
❑ อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................
สื่อการเรียนรู้ที่ท่านใช้ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
❑ ส่วนตัว
❑ ของโรงเรียน       
❑ สำนักการศึกษาจัดสรรให้
❑ อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
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ตอนที่ 2 สภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ส่ ว นที่ 1 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการที่ตรงกับสภาพของการปฏิบัติตามความหมาย
ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง
มีการปฏิบัติมากที่สุด
4 หมายถึง
มีการปฏิบัติมาก
3 หมายถึง
มีการปฏิบัติปานกลาง
2 หมายถึง
มีการปฏิบัติน้อย 
1 หมายถึง
มีการปฏิบัติน้อยที่สุด
ข้อ

รายการ

5

ระดับการปฏิบัติ
4
3
2

1

Code

1. การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
c
1.1 ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนในสถานศึกษา
1.2 ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทางด้าน
c
สื่อเทคโนโลยี ในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
1.3 ผู้บริหารกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
c
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1.4 ผู้บริหารจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี 
c
มาพัฒนางานในการเรียนการสอนให้บรรลุผล
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ผูบ้ ริหารส่งเสริมและสนับสนุนในการฝึก/อบรม วิธกี ารใช้
c
เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมอ
1.6 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางสังคม
c
(Social Network) /แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง
โรงเรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1.7 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีห้องโสตทัศนศึกษาหรือ
c
ศูนย์สื่อ การเรียนรู้ที่ทันสมัย เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

115
ข้อ

รายการ

5

ระดับการปฏิบัติ
4
3
2

1

Code

1. การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (ต่อ)
1.8 สถานศึกษาสนับสนุนให้มกี ารจัดทำทะเบียนสือ่ การเรียนรู้
เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นปัจจุบัน
2. การติดตามการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

c

2.1 ผู้บริหารมีการติดตามการพัฒนา การผลิต/การใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง
2.2 ผู้บริหารมีการติดตาม ประเมินผล และให้การนิเทศ
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
2.3 ผู้บริหารมีการนำผลการประเมินมาช่วยเหลือครู
ในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
3. การระดมทรัพยากรในการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

c

3.1 ผูบ้ ริหารสามารถจัดหาสือ่ เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอน
ที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพให้ครูสามารถนำมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.2 ผู้บริหารสามารถระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อนำมา
จัดหา สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
3.3 ผู้บริหารมีการประสานความร่วมมือกับบุคลากรในการ
จัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้เป็นระบบ
และครบถ้วนตามความต้องการ
3.4 หน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณ
มาให้สถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ
3.5 หน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดสรรสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาตรงตาม
ความต้องการ
3.6 หน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดสรรอุปกรณ์สนับสนุนการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์ เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น  ให้แก่สถานศึกษา
อย่างเพียงพอ

c

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

c
c

c
c

c

c

c
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ส่วนที่ 2 ด้ า นสภาพของสื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด จั ด สรร
ให้แก่ในโรงเรียน
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความหมาย
ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง
มีสภาพตรงความเป็นจริงมากที่สุด
4 หมายถึง
มีสภาพตรงความเป็นจริงมาก
3 หมายถึง
มีสภาพตรงความเป็นจริงปานกลาง
2 หมายถึง
มีสภาพตรงความเป็นจริงน้อย 
1 หมายถึง
มีสภาพตรงความเป็นจริงที่สุด
ระดับสภาพความเป็นจริง
5
4
3
2
1

ข้อ ประเภทสื่อการเรียนรู้
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการ
สื่อสิ่งพิมพ์มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
สื่อสิ่งพิมพ์มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ
สื่อสิ่งพิมพ์มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้
สื่อสิ่งพิมพ์มีความสะดวกต่อการใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
สื่อสิ่งพิมพ์มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ บำรุง รักษา
สื่อสิ่งพิมพ์ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
นักเรียน มีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น
สื่อการเรียนรู้ประเภทวีดิทัศน์
สื่อวีดิทัศน์มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการ
สื่อวีดิทัศน์มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
สื่อวีดิทัศน์มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ
สื่อวีดิทัศน์มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้
สื่อวีดิทัศน์มีความสะดวกต่อการใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน

Code
c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

117

ข้อ ประเภทสื่อการเรียนรู้

ระดับสภาพความเป็นจริง
5
4
3
2
1

2. สื่อการเรียนรู้ประเภทวีดิทัศน์ (ต่อ)
2.6 สื่อวีดิทัศน์มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ บำรุง รักษา
2.7 สื่อวีดทิ ัศน์ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
นักเรียน มีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น
3. สื่อการเรียนรู้ประเภทบทเรียน CAI Multimedia
3.1 บทเรียนฯ มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการ
3.2 บทเรียนฯ มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.3 บทเรียนฯ มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ
3.4 บทเรียนฯ มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้
3.5 บทเรียนฯ มีความสะดวกต่อการใช้ในการจัด
การเรียนการสอน
3.6 บทเรียนฯ มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ บำรุง รักษา
3.7 บทเรียนฯ ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
นักเรียน มีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น
4. สื่อการเรียนรู้ประเภท Application
4.1 Application มีความหลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการ
4.2 Application มีเนื้อหาตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
4.3 Application มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ
4.4 Application มีเพียงพอต่อความต้องการในการใช้
4.5 Application มีความสะดวกต่อการใช้ในการจัด
การเรียนการสอน
4.6 Application มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ 
บำรุง รักษา
4.7 Application ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้นักเรียน มีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Code
c
c

c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c
c
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ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการที่ตรงกับความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
5 หมายถึง
มีความต้องการพัฒนามากที่สุด
4 หมายถึง
มีความต้องการพัฒนามาก
3 หมายถึง
มีความต้องการพัฒนาปานกลาง
2 หมายถึง
มีความต้องการพัฒนาน้อย 
1 หมายถึง
มีความต้องการพัฒนาน้อยที่สุด
ข้อ

ระดับความต้องการพัฒนา
5
4
3
2
1

รายการ

Code

แนวทางการพัฒนาด้านวัสดุ (Software)
1

ต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
2 ต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน
3 ต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่นำเสนอ
เนื้อหาได้น่าสนใจและทันสมัยเพิ่มขึ้น
4 ต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ออกแบบ
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์และการแก้ปัญหามากขึ้น
5 ต้องการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่มี
ความคงทน แข็งแรง ดูแลรักษาง่าย
แนวทางการพัฒนาด้านเครื่องมือ (Hardware)
6

7

ต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD
เป็นต้น ที่ทันสมัยสอดคล้องต่อสภาพการจัดการศึกษา
ในปัจจุบัน
ต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง
ฉาย LCD เป็นต้น ที่มีความคงทนแข็งแรงดูแลรักษาง่าย

c
c
c
c

c

c

c

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

119

ข้อ

รายการ

ระดับความต้องการพัฒนา
5
4
3
2
1

8

Code

ต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องฉาย LCD เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการใช้สื่อในการ
จัดการเรียนรู้
9 ต้องการอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องฉาย LCD เป็นต้น ที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน
แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร (Peopleware)

c

10 ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ ความสามารถ 
ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
11 ต้องการฝึกอบรม ศึกษาดูงานในด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
12 ต้องการเสริมสร้างตนเองในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม/พัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนให้ดีขึ้น
13 ต้องการสร้างเครือข่าย/มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนาด้านเทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods)

c

14 ต้องการพัฒนาตนเองด้านเทคนิคและกระบวนการ
จัดการเรียน การสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในชั้นเรียน
15 ต้องการพัฒนาปรับปรุงเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา สภาพปัจจุบันและตัวนักเรียน
16 ต้องการพัฒนาด้านทักษะการสื่อสารในการถ่ายทอด
ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม
17 ต้องการพัฒนาด้านวิธีการสอนโดยนำเทคโนโลยี
เพื่อการเรียน การสอนมาใช้เพื่อพัฒนานักเรียน
ในด้านความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิด

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

c

c
c

c

c
c
c

c

120

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
นายจรูญ มีธนาถาวร
นางชนัญยา จาดชนบท
นายธนิต กิตติพัธโนทัย

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ผู้ดำเนินการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย
นายอิสสระ ลลิตวณิชกุล
นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร
นายเกียรติศักดิ์ บุญพิมพ์
นางสาววิภา มะลิวัลย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจพิจารณารายงานการวิจัย
นายอิสสระ ลลิตวณิชกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้พิมพ์ต้นฉบับ
นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร
นายเกียรติศักดิ์ บุญพิมพ์
นางสาววิภา มะลิวัลย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้พิสูจน์อักษร
นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร
นายเกียรติศักดิ์ บุญพิมพ์
นางสาววิภา มะลิวัลย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 
79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 0-2561-4567 โทรสาร 0-2579-5101 
นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2559                                                                        

