
 

 

 

 

 

แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิทัิลเพื่อการสอนของครโูรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื   

 

 

 

 

วิทยานพินธ 

ของ 

ศลินธร  พึ่งเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร 

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลย ี

กรกฎาคม 2565 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



แนวทางสงเสรมิการใชส่ือดจิทัิลเพื่อการสอนของครโูรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื   

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานพินธ 

ของ 

ศลินธร  พึ่งเมอืง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร 

ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลย ี

กรกฎาคม 2565 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



GUIDELINES TO PROMOTE THE USE OF DIGITAL MEDIA FOR TEACHERS’  

INSTRUCTIONS OF SPORTS SCHOOLS UNDER THE LOCAL GOVERNMENT  

ORGANIZATIONS IN THE NORTHEASTERN REGION 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY 

SALINTORN  PHUNGMUANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for 

Master of Science Degree in Information Science and Technology  

at Sakon Nakhon Rajabhat University 

July 2022 

All Rights Reserved by Sakon Nakhon Rajabhat University 



I 

ประกาศคุณูปการ 

 วทิยานพินธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดอยางด ีดวยความกรุณาและความชวยเหลอื

เปนอยางดจีากรองศาสตราจารย ดร.จํานง  วงษชาชม ประธานกรรมการที่ปรกึษา

วทิยานพินธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  ชาวชายโขง กรรมการที่ปรกึษา

วทิยานพินธ ที่กรุณาแนะนํา เสนอแนะ และตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจ

ใสตลอดมา ตัง้แตเริ่มตนจนสําเร็จเรยีบรอย ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง และ

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ใหการชวยเหลอืการทําวจัิยครั้งนี้เปนอยางดี 

 ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดกรุณาตรวจสอบเครื่องมอืวจัิยและให 

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมอืวจัิยและใหขอเสนอแนะที่เปน

ประโยชนในการพัฒนางานวจัิย 

 ขอขอบคุณคณาจารยสาขาวชิาวทิยาการสารสนเทศและเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครทุกทานที่ไดกรุณาใหความรูขอเสนอแนะในการจัดทํา 

วทิยานพินธเพื่อใหเปนผลงานที่มคีุณคาสามารถอางอิงและนําไปใชใหเกดิประโยชนตอไป 

 ขอขอบคุณผูบรหิารสถานศึกษาโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ที่เอื้อเฟอและใหความรวมมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวจัิย

ในครัง้นี้ และเจาหนาที่ประจําสาขาวทิยาการสารสนเทศและเทคโนโลย ีที่ใหความ

ชวยเหลอืแนะนําใหคําปรกึษาและใหกําลังใจโดยตลอดมา 

 ขอขอบคุณครูผูสอนโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามทําใหไดขอมูลเพื่อหา

แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูและทําใหผูที่สนใจนําไปใชประโยชน

ตอไป 

 ทายสุดขอกราบขอบพระคุณพอแม และครอบครัวทุกคน ที่คอยหวงใยในเรื่อง 

การเรยีน การงาน สุขภาพ และเปนกําลังใจใหแกผูวิจัยมาโดยตลอด 

 คุณคาและประโยชนจากวทิยานพินธฉบับนี้ ผูวจัิยขอมอบแดบดิา มารดาของ

ผูวจัิย และบูรพาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนจนผูวิจัยสามารถดํารงตนและบรรลุผล 

สําเร็จในปจจุบัน  

 

 

ศลนิธร  พึ่งเมอืง 
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ชื่อเรื่อง     แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

     สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ผูวจัิย     ศลนิธร  พึ่งเมอืง 

กรรมการที่ปรกึษา  รองศาสตราจารย ดร.จํานง  วงษชาชม 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  ชาวชายโขง 

ปรญิญา     วท.ม. (วทิยาการสารสนเทศและเทคโนโลย)ี 

สถาบัน     มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปท่ีพมิพ     2565 

บทคัดยอ 

 การวจัิยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อศกึษา1) ศึกษาสภาพ ปญหาและความ

ตองการในการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 2) หาแนวทางสงเสริมการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของ

ครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ขั้นตอนการ

วจัิยม ี2 ระยะ คอื ระยะที่ 1  ศกึษาสภาพ ปญหา และความตองการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการ

สอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ประชากร คอื ผูบรหิาร จํานวน 6 คน และครู จํานวน 164 คน รวม 170 คน โดยสุม

ตัวอยางครู ดวยวธิกีารสุมแบบช้ันภูม ิ(Stratified Random Sampling) มผูีตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 115 คน เครื่องมือที่ใชในวจัิย คือ 1) แบบสัมภาษณแบบกึ่ง

โครงสราง และ 2) แบบสอบถาม ที่มลีักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคาความเช่ือม่ัน 0.974 วเิคราะห

ขอมูล โดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระยะที่ 2 หา

แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ดวยวธิกีารสนทนากลุม โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 9 

คน วเิคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา และวเิคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยความถี่ และรอยละ 

 ผลการวจัิยพบวา 

  ผูบรหิารโรงเรยีนกฬีาทุกแหงมนีโยบายพัฒนาสื่อดจิทิัลใหมคีวามทันสมัย 

สงเสรมิสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยแีละดจิทิลัใหมปีระสทิธภิาพสูง และ

สนับสนุนงบประมาณสําหรับเครื่องมอืที่ใชในการจัดการสอน สื่อดิจทิัลที่รัฐบาลสนับสนุน



III 

ครูสวนใหญใชการจัดการเรียนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศรอยละ 68.64 สวนการใชสื่อ

ดจิิทัลทั่วไป ครูสวนใหญใชเฟซบุค รอยละ 32.3 ไลน รอยละ 22.88 และเสริชเอ็นจ้ิน   

รอยละ 17.80 ตามลําดับ โดยการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนตามคุณสมบัตขิองแตละสื่ออยู

ในระดับมากและมากที่สุดทุกขอ และในภาพรวมทุกประเภทของสื่ออยูในระดับมาก        

(x�= 4.22) ปญหาการใชสื่อดิจทิัลของครูภาพรวมอยูในระดับมากทุกดานมคีาเฉลี่ยสูงสุด 

3 อันดับแรกคอืดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร และดานขอมูล ความตองการการใชสื่อ

ดจิทิัลของครูผูสอน ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดานมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคอื ดาน

ฮารดแวร ดานบุคลากร และดานงบประมาณ  

 แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ทัง้ 5 ดาน คอื (1) ดานฮารดแวร 1.1) ควร

สนับสนุนสื่อและจัดหาเครื่องมอือุปกรณที่ทันสมัยและเพยีงพอตอการจัดการเรยีนการ

สอน 1.2) ควรสงเสริมและสนับสนุนระบบเครอืขายที่มคีวามเร็วสูงและมปีระสทิธิภาพ (2) 

ดานซอฟตแวร 2.1) ควรพัฒนาสื่อการสอนใหสอดคลองกับการเรยีนรูปแบบออนไลน และ

การใชเทคโนโลยใีหเหมาะสม 2.2) จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการผลิตสื่อการเรยีน

การสอนใหตรงวัตถุประสงคการใชงานของครู (3) ดานบุคลากร 3.1) ควรสงเสรมิการเขา

รวมโครงการฝกอบรมเรียนรูและพัฒนาทักษะดานการสรางและใชสื่อดจิทิัลเพื่อการเรยีน

การสอนของครูอยางตอเนื่อง 3.2) ครูควรจัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับการจัดการ

เรยีนการสอนในยุคการใชสื่อดจิทิัล 3.3) ควรกําหนดมาตรการใหครูนําสื่อดจิทิัลมาใชใน

การจัดการเรยีนการสอนอยางจริงจัง (4) ดานขอมูล 4.1) ควรจัดหาหรอืสรางสื่อดิจทิัลที่

เหมาะสมกับหลักสูตรและสถานการณปจจุบัน เพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนอยางมี

ประสทิธภิาพ 4.2) ควรพัฒนาระบบดจิทิัลเพื่อใชในกระบวนการจัดการเรยีนการสอน

ไดมากขึ้น (5) ดานงบประมาณ 5.1) ควรจัดสรรงบประมาณที่ไดรับเพยีงพอในการจัดหา

สื่อดจิทิัล 5.2) ควรจัดสรรงบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรและ

อุปกรณดจิิทัลมเีพยีงพอ 

 

คําสําคัญ:  แนวทางสงเสริมการใชสื่อดิจิทัล  สื่อดิจทิัลเพื่อการสอน  

               โรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื   
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ABSTRACT 

 The purposes of this study included the following: 1) To investigate the 

conditions, problems and needs of using digital media for teachers’ instructions in 

Sports Schools of the Northeastern Local Government Organizations, 2) To explore the 

guidelines on promoting the use of digital media for teachers’ instructions in Sports 

Schools of the Northeastern Local Government Organizations. The study was 

subdivided into two phases. In the first phase, the conditions, problems, and needs of 

using digital media for teachers’ instructions in Sports Schools of the Northeastern 

Local Government Organizations were explored. Obtained through stratified random 

sampling technique, the population included 6 administrators and 164 teachers or 170 

people in total. However, only 115 respondents returned the questionnaires.  The 

research instruments were 1) semi-structured interview form, and 2) the checklist with 

5-point rating scale questionnaire whose reliability was 0.974. The statistics employed 

were frequency, percentage, mean, and standard deviation. In the second phase, the 

guidelines on promoting the use of digital media for teachers’ instructions in Sports 

Schools of the Northeastern Local Government Organizations had been sought through 

group discussion among 9 specialists. The data was analyzed via content and 

statistical analyses using frequency and percentage.    
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 The study unveiled these results: 

  It was found that all Sports Schools’ administrators had the policies on 

developing the digital media to become modern. They wanted to enhance the 

efficiency of the digital and technological infrastructure by providing the budget for 

instructional media. Regarding the use of digital media supported by the government, 

most of the teachers or 68.64% of them used DLIT. Of the general media, most 

teachers or 32.3% of them used Facebook; 22.88% used Line Application, and 

17.80% of all teachers employed search engines, respectively. The use of these digital 

media on the basis of their qualities and functions were at the high or highest levels in 

every item/aspect. At the same time, the overall use of all types of digital media was 

also at the high level (x�= 4.22). Pertaining to the problems of using the digital media, 

these three problems were encountered by the teachers at the most, second most and 

third most levels: hardware, software, and data. About the teachers’ needs of using 

the digital media, these needs were ranked from the most, second most and third 

most levels respectively, hardware, personnel, and budget.  

  These guidelines were obtained for promoting 5 aspects of using the 

digital media for teachers’ instructions in Sports Schools of the Northeastern Local 

Government Organizations. (1) Of the hardware, 1.1) modern and adequate digital 

media/instructional devices should be provided, 1.2) high speed as well as efficient/ 

quality network should be enhanced and provided. (2) In terms of the software, 2.1) 

Teaching materials should be developed in accordance with online learning styles and 

use of appropriate technology, 2.2) instructional software/applications which suit the 

teachers’ needs should be procured. (3) About the personnel, 3.1) the measures which 

enable the teachers to seriously adopt the digital media should be established, 3.2) 

the teachers should make their lesson plans that are appropriate for the digital era, 

3.3) the teachers’ use, creation and learning of the digital media for instruction should 

be continuously promoted. (4) Concerning the data, 4.1) Digital media should be 

provided or created appropriately for the course and current situation so that it can be 

used for effective teaching and learning management, 4.2) quality/efficient digital 
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system for instruction should be developed. (5) Regarding the budget, 5.1) sufficient 

budget for maintaining or fixing the computers and devices should be allocated, 5.2) 

There should be sufficient budget for the maintenance of computer equipment and 

digital devices. 

 

 

Keywords:  Guidelines on promoting the use of digital media, instructional digital media, 

                 sports school teachers under the local government organization  

                 in the Northeastern region 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ภูมหิลัง 

 ในยุคของเทคโนโลยไีดนําพามนุษยกาวเขาสูสังคมดิจทิัล (Digital Society)อยาง

เต็มรูปแบบ โดยการสื่อสารผานสื่ออเิล็กทรอนกิสกับชีวิตประจําวันที่ตองพึ่งพาอุปกรณ

เทคโนโลย ีเพื่อเขาถงึโลกออนไลนที่จะอํานวยความสะดวกในการตดิตอสื่อสารทัง้สวนตัว

และธุรกจิ  ในสังคมไทยก็กาวกระโดดเขาสูสังคมดิจทิัล (Digital Society) โทรศัพทเคลื่อนที่

เปนอกีหนึ่งอุปกรณที่ใชงานคลองตัวสามารถพกพาตดิตัวใชงานสะดวกประกอบกับผู

ใหบรกิารเครอืขายที่ไดปรับปรุงประสิทธภิาพและความเร็วจนเขาถงึยุค 5 G จะเห็นวาโลก

ยุคดจิทิัลนัน้ทําใหเราไดรับความสะดวก สบาย รวดเร็ว ทันสมัย เทาทนั และเทยีบเทากับ

นานาประเทศที่กาวเขาสูยุคดจิิทัล (ธันวธดิา วงศประสงค, 2559) การขับเคลื่อนเขาสู

ความเปนดจิทิัลมคีวามสําคัญตอการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน รัฐบาลไดกําหนด

นโยบายใหมกีารสงเสริมภาคเศรษฐกจิดจิทิัล และวางรากฐานของเศรษฐกจิดจิทิัลของ

ประเทศอยางจรงิจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกจิกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขัน

ในโลกสมัยใหมได ทัง้ดานการผลิต และการคาผลติภัณฑดจิิทัลโดยตรง และการใชดจิิทัล

ใหรองรับการใหบรกิารของภาคธุรกจิการเงนิและธุรกจิบรกิารอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การพัฒนาภาคการศกึษา (กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม, 2559) การศึกษาก็มี 

การตื่นตัวในการนําดิจทิัลมาประยุกตใชกับผูเรยีน เชน นักเรยีน นสิติ หรอืนักศกึษา ที่ม ี

การแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ และแนวคดิในเรื่องของการปรับปรุงการเรยีน 

การสอน ยอมรับวาดจิิทัล มผีลตอการเรยีนการสอนของครูที่จะถายทอดองคความรูไปสู 

ผูเรยีนในปจจุบัน (บัญญพนต พูนสวัสดิ์, 2561)  

  การเปลี่ยนแปลงแนวคดิการศกึษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education 

Paradigms, Ken Robinson, 2006 ) เปนการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการ

เรยีนรูโดยรวมกันสรางรูปแบบและแนวปฏบิัตใินการเสรมิเสรางประสทิธภิาพของการ

จัดการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนที่องคความรู ทักษะ เพื่อใชในการดํารงชีวติในสังคม

แหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยจะอางถงึรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครอืขาย

องคกรความรวมมอืเพื่อทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st 
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Century Skills) ที่มีช่ือยอวา เครอืขาย P21 (วรางคณา ทองนพคุณ, 2556, 8-9) และยัง

เปนการเตรยีมคนไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลกิผัน และคาดไมถงึ คนยุคใหม

จงึตองมีทักษะที่สูงในการเรียนรูและปรับตัวครู เพื่อศษิย ที่ตองพัฒนาตนเองใหมทีักษะของ

การเรยีนรูดวย (วจิารณ พานชิ, 2557, 11) จึงไดมกีารพัฒนาดจิทิัลเพื่อการศกึษา โดยมี

การดําเนนิการที่สําคัญ 2 ประการ คอื ประการที่ 1) มกีารสงเสริมการเรยีนรู (Digital 

Learning) โดยการนําสื่อดจิิทัลเขามาใชในการจัดกระบวนการเรยีนการสอน และประการที่ 

2) คอื พัฒนาบุคลากรทางการศกึษา นักศกึษาและประชาชนทั่วไป ดวยการพัฒนาทักษะ

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สอดคลองกับความตองการพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูและทักษะใหมๆ  จนนําไปสูการพัฒนาเปนศูนยความเปนเลศิทางวชิาการ ตาม

นโยบายพัฒนากําลังคน (Digital Workforces) การสรางบุคลากรเพื่อรองรับโครงสราง

พื้นฐานดจิทิัลโดยการเพิม่ศักยภาพของครูและบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการทัง้

ภาคธุรกจิ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศกึษา (กษติธิร ภูภราดัย, 2558)  

  สื่อดจิทิัลคอืสื่อที่มกีารนําเอาขอความ กราฟก ภาพเคลื่อนไหวเสยีง และ 

วดิโีอ โดยอาศัยเทคโนโลยคีวามเจรญิกาวหนาทางดานคอมพวิเตอร เขามาชวยใหขอมูลที่

เปนสื่อตางๆ เหลานัน้มาแปลงสภาพและเช่ือมโยงเขาดวยกันเพื่อประโยชนในการใชงาน 

(รัฐพล พรหมมาศ, 2558) และจากการศกึษางานวจัิย และบทความ ประโยชนที่ไดจาก

การใชสื่อดจิทิัล  1) สามารถคนหาคําตอบในเรื่องที่ตองการคนหาไดงาย โดยการเปดหัวขอ

ไว ก็จะมีผูสนใจและมคีวามรูแสดงความคดิเห็นไวมากมาย 2) ชวยประหยัดเวลาและ

คาใชจายในการบรหิารขอมูล 3) สามารถใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ ไปยัง

กลุมเปาหมายไดหลากหลายกลุมเปาหมาย เผยแพรไปยังกลุมเปาหมายจํานวนมากไดใน

ระยะเวลาพรอมๆ กัน 4) สามารถเขาถงึกลุมเปาหมายไดทั่วประเทศและทัว่โลก 5) สื่อ

ดจิทิัลยังเปนสื่อที่มคีวามสามารถในการ ตดิตอ 2 ทาง จงึทําใหผูใชสามารถโตตอบไดทันท ี

6) เปนแหลงขอมูลสารสนเทศผาน เทคโนโลยเีว็บไซต และสื่อสังคมออนไลน (เสกสรร   

ศวิลิัย, 2559) เพื่อประโยชนตอผูเรียนที่จะไดเขาใจและทบทวน เพื่อนําไปประยุกตใช 

แกปญหา สําหรับการสรางอนาคตของผูเรยีน และระบบการสงเสรมิ การเรียนรูนี้จะเปน

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบดจิทิัลเพื่อสนองตอบตอการ เรยีนรูตลอดชีวติ  

 การใชสื่อดจิทิัลเพื่อการศึกษา มเีปาหมายหลัก 4 ประการคอื 1) เพื่อใหครูและ

นักเรยีนทุกคนไดเขาถงึสื่อดิจทิัลในการจัดการเรยีนรูที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการ 

2) เพื่อใหครูที่สอนไมตรงกับวิชาเอกสามารถจัดการเรียนรูใหกับนักเรยีนไดอยางมี
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ประสทิธภิาพและเหมาะสม 3) เพื่อสรางเครอืขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรยีนรู

ของครูไดอยางกวางขวางและทั่วถงึ 4)  เพื่อใหมกีารระดมสรรพกําลังและบูรณาการ

ทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชนชวยสนับสนุนการจัดการศกึษาอยางเปนระบบ (วลัยรัตน 

โตวกิกัย, 2559) เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กระทรวงศกึษาธกิารที่ไดสนับสนุนใหทุก

โรงเรยีนไดนําสื่อการจัดการเรยีนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศมา ใชมุงแกปญหาการขาด

แคลนครูของโรงเรยีนขนาดกลาง และขนาดใหญ จํานวน 15,553 โรงเรยีน ครอบคลุม

โรงเรยีนทั่วประเทศ โดยใหมรีะบบสื่อการเรยีนการสอนที่เปนระบบหลกั 6 ระบบคอื (1) 

การพัฒนาคุณภาพศกึษาทางไกลผานเทคโนโลย ีโดยมสีารสนเทศ 5 รูปแบบ (Distance 

learning information technology : DLIT) คอื 1) หองเรียนแหงคุณภาพ (DLIT Classroom) 2)  

คลังสื่อประกอบการเรยีนการสอน (DLIT Resources) 3) หองสมุดออนไลน (DLIT Library) 

4) ชุมชนแหงการพัฒนาวิชาชีพ (DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC) 5) 

คลังขอสอบ (DLIT Assessment) (ศูนยพัฒนาคุณภาพการศกึษาดวยเทคโนโลย ีการศกึษา

ทางไกล .2559) (2) ระบบการเรยีนรูผานเครือขาย (e-Learning) (3) ระบบหองสมุด

อเิล็กทรอนกิส (e-Library) (4) ระบบพพิธิภัณฑอเิล็กทรอนกิส (e-Museums) (5) ชุมชน

อเิล็กทรอนกิส (e-Community) (6) สรางเครอืขายความรวมมอืในการพัฒนา ระบบ

สารสนเทศเพื่อการศกึษาและวจัิย (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน, 2559) 

ทัง้ 6 ระบบนี้ไดเขามาชวยแกปญหาการศกึษาโดยรวมอยางมปีระสทิธภิาพ แตก็ยังพบ

ปญหาในหองเรยีน 1) นักเรียนไมชอบทําการบาน และ/หรอืไมสามารถทําคนเดยีวได  ตอง

รวมกันทําเปนกลุม 2) นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรยีน  3) สภาพแวดลอมในหองเรยีนไม

เอื้ออํานวย 4) นักเรยีนเบื่อหนายกับวธิกีารสอนแบเดมิ ๆ 5) นักเรยีนขาดสมาธใินการเรยีน 

ชอบงวงนอน 6) นักเรยีนเลนโทรศัพทในเวลาเรยีน ทําใหเรยีนไมทันเพื่อน (พนม เกตุมาน, 

2560) ซึ่งจากการใชงานทัง้ 6 ระบบที่ผานมาพบวธิแีกไขปญหาเบื้องตนวา 1) สื่อดิจทิัล

เปดสําหรับทุกคน (Open Resources) ครู นักเรยีน บุคลากรทางการศกึษา ผูปกครอง  

และประชาชนทั่วไป 2) สื่อดิจทิัลเขาถงึไดทุกที่ ทุกเวลา และบนเครื่องมอืทุกชนดิ ไดแก 

โทรศัพทมอืถอื แทบ็เลต และคอมพวิเตอร 3) ทุกคนสามารถเรยีนรูไดดวยตนเอง และ

นําไปใชประกอบการสอนนักเรยีนได 4) นักเรยีนมผีลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาดขีึ้น  

5) นักเรยีนมคีุณลักษณะอันพงึประสงคที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 6) ครูมเีครื่องมอื 

ที่ทาํใหเกดิการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง และการศกึษาไทยกาวไปขางหนาอยางแทจรงิ 

(ณภัทร  สหคุณชัย, 2561) 
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 การใชสื่อดจิทิัลเพื่อการเรยีนการสอนของครูจากที่ไดศึกษามาพบวา ถงึแมจะมี

การใชสื่อดจิทิัลที่รัฐบาลกําหนดใหก็ยังมสีื่อสมัยใหมตามประเภทของสื่อดจิทิัลประกอบไป

ดวย 1) บล็อก (Blog) 2) เสริชเอ็นจ้ิน (search engine) 3) ไลน (Line) 4) เฟซบุค (Facebook) 

5) แอพพลเิคช่ันกะฮูท (Kahoot Application) 6) ไลฟ แชท (Live Chat) 7) ยูทูป (YouTube) 

(บัญญพนต พูนสวัสดิ,์ 2561) ที่ถูกนํามาประยุกตใชและพัฒนารูปแบบในการเรยีนการ

สอน แตก็ยังพบปญหาที่เกดิขึ้นในกระบวนการเรยีนการสอน โดยเฉพาะกับครูสอน ปญหา

อันดับแรกคอืบุคลากรขาดความรูดานการใชสื่อดจิทิัล และจํานวนครูผูสอนประมาณ

ครึ่งหนึ่งยังไมรูจักสื่อดิจทิัล คดิเปนรอยละ 83 อันดับ 2 ครูขาดคูมอืการใชงานดานสื่อ

ดจิิทัล คดิเปนรอยละ 61 อันดับ 3 ขาดแคลนเครื่องมอือุปกรณเทคโนโลยคีอมพวิเตอร 

เพื่อการวางแผนสื่อดจิทิัล คดิเปนรอยละ 48 (อุดมชัย บุญรอด, 2559) ปญหาที่เกดิจาก

ครูผูสอนรูจักแตการใชโปรแกรมรุนเกา ปญหาที่เกดิจากการใชโปรแกรมที่ชํารุด (ณัฐกร 

สงคราม, 2559) และขอมูลดานการใชสื่อดจิทิัลที่ขาดการประเมินผล จงึทําใหขอมูลนัน้ยัง

ไมมคีวามสมบูรณที่จะนําไปประกอบการตัดสนิใจของผูบรหิารได (ทพิวรรณ  หอมพูล, 

2557) จากที่กลาวขางตน ปญหาที่พบในการใชสื่อดจิิทัลของครูในสถานศกึษา เราตองมี

การสงเสรมิบุคลากรเปนอันดับแรก และปญหาเหลานี้ก็เกดิขึ้นกับทุกสถานศกึษาและ

โรงเรยีนกฬีาก็เปนโรงเรยีนหนึ่งที่สังกัดกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ของ

กระทรวงมหาดไทย เปดสอนในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐานเชนกันกับโรงเรยีนปกตทิั่วไป  

ดังนั้นควรที่จะตองหาแนวทางที่จะสงเสริมการใชสื่อดิจิทัลเพื่อการสอนของครู เพื่อที่จะ

พัฒนาครูใหมปีระสทิธภิาพดานการสอนและเกดิประสิทธผิลตอการเรยีนของนักเรียน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ไดสงผลกระทบตอประชากรโลกเปนวงกวาง โดยมจํีานวนผูปวยตดิเช้ือและ

ผูเสยีชีวติเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว องคการอนามัยโลกจึงไดประกาศ

ใหโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เปนโรคระบาดใหญ (Pandemic) ในวันที่ 11 มนีาคมพ.ศ.

2563 (องคการอนามัยโลกกรมควบคุมโรค, 2563) อกีทัง้การแพรระบาดของเช้ือไวรัส 

โคโรนายังทําใหหลาย ๆ ดานสงผลกระทบ เชน เศรษฐกจิ สังคม การทองเที่ยว เทคโนโลย ี

และการศกึษา นอกจากนี้ยังสงผลใหสถานศกึษาไมสามารถจัดการเรยีนการสอนได

ตามปกต ิทําใหการใชสื่อดจิิทัลเปนการเช่ือมตอชองวางระหวางครูผูสอนและนักเรียนใน

การจัดการเรยีนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมกีารเวนระยะหางทางสังคม การนําเอาสื่อและเทคโนโลย ี



5 

ทางการศกึษามาใชนัน้ทําใหนักเรยีนสามารถเรยีนรูไดจากที่บานและครูผูสอนสามารถ

มอบหมายงาน ตรวจงานและสรางแบบวัดผลและประเมนิผลการเรยีนรูของนักเรียนไดทุก

ที่ทุกเวลา (New normal) ความปกตใิหมนี้สงผลใหสถานศกึษาเกดิการปรับตัวและมกีาร

จัดการเรยีนการสอนแบบออนไลนที่เกดิขึ้นอยางรวดเร็ว ครูผูสอน นักเรยีนและ

สถานศกึษาตองปรับตัวอยางเรงดวนผูพัฒนาระบบทางดานสารสนเทศไดเรงพัฒนา

เครื่องมอืที่ชวยในการจัดการศกึษาและการประชุมทางไกล จงึเกดิเครื่องมือที่ชวยในการ

จัดการเรยีนการสอนและการประชุมทางไกลขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองตอความตองการ

ของผูใชเพื่อที่จะพัฒนาครูใหมปีระสทิธภิาพดานการสอนและเกดิประสทิธผิลตอการเรยีน

ของนักเรยีน 

 โรงเรยีนกฬีาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

เปนโรงเรยีนที่เปดการเรยีนการสอนในลักษณะพเิศษ จัดการเรยีนการสอนใหนักเรียนที่มี

ความสามารถพเิศษทางการกฬีา ดําเนนิการเรยีนการสอนวชิาสามัญและฝกสอนกฬีาใน

ลักษณะโรงเรยีนประจํา เปาหมายการจัดการศกึษาของโรงเรยีนกีฬา โรงเรยีนจะตอง

ระดมกําลังกาย กําลังความคดิ วัสดุอุปกรณตาง ๆ จาก ทัง้ภาครัฐ และเอกชน มา

สนับสนุน เพื่อใหมคีวามพรอมในการจัดการศกึษาใหมากที่สุด โรงเรยีนกฬีาในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื จะตองเปนผูนําในเรื่องการจัด

การศกึษาแบบพเิศษ ที่เนนในเรื่องการจัดการเรยีนการสอนที่เนนกฬีา ตลอดจนตองบูรณา

การ หลักสูตรของโรงเรยีน รูปแบบการจัดการการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในอนาคต เปนโรงเรยีนตนแบบทางดานกฬีา ภาษาวัฒนธรรมและเทคโนโลย ีสูการพัฒนา

ที่ยั่งยนื โรงเรยีนกฬีาจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน โดยเนน

ผูเรยีนเปนสําคัญ  และสงเสรมิการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยขีองครูผูสอน มาชวยจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอน สําหรับครูผูฝกสอนดานกฬีา ตองมาเรยีนรู ศึกษาหาเทคนคิ 

การสอนสมัยใหม  ผนวกกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยกีารสื่อสารที่เกดิขึ้น อยาง

รวดเร็ว จงึเปนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษา ที่จะนําเอาเทคโนโลยกีาร

สื่อสารมาเสรมิสราง ความเขมแข็งหรอืปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ใน

การจัดการศกึษา การพัฒนาคุณภาพศกึษาทางไกลผานเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) การ

ดําเนนิงานเรงดวนเพื่อแกปญหาคุณภาพการศกึษา โดยมกีารสนับสนุนการจัดการเรยีน

การสอนของครูอยางครบถวน (สารสนเทศ โรงเรยีนกีฬาสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น, 

2560) แตในการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรยีนกฬีานัน้ยังพบปญหาทัง้ปญหาของ
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นักเรยีนและปญหาของครูเชน นักเรยีนมเีวลาเรยีนในหองเรยีนนอยเพราะตองออกไปทํา

การแขงขันเปนเวลาหลายวัน นักเรยีนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและสถาบันการทดสอบ

แหงชาติ (O-NET) ต่ํา และนักเรยีนเหนื่อยกับการซอมกฬีาทําใหนักเรยีนไมคอยตั้งใจเรยีน

ในหองเรยีน และไมมีสิ่งกระตุนใหนักเรยีนสนใจเรยีนในหองเรยีน และปญหาของครูนัน้ 

พบวายังมปีญหาเกี่ยวกับการใชสื่อดิจิทัล ซึ่งจากการสัมภาษณครูและผูบรหิาร

สถานศกึษาโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

พบวามปีญหาสําคัญคอื 1) จํานวนครูผูสอนประมาณครึ่งหนึ่งยังไมรูจักสื่อดิจทิัล 2) ครู

ขาดคูมอืการใชงานสื่อดิจิทัลที่กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นจัดหามาให ซึ่งยังเปนขอ

กังวลของครูที่คิดวาถานําไปใชแลวจะเกดิปญหาระหวางการใชงาน 3) ครูขาดความรูใน

การใชสื่อดจิทิัล ดังนัน้จึงควรหาแนวทางในการแกปญหาดังกลาว เพื่อใหกระบวนการเรยีน

การสอนมคีุณภาพและสามารถใชสื่อดจิทิัลมาจัดการการเรยีนการสอนใหมปีระสทิธภิาพ 

  จากที่กลาวมาขางตน การจัดการเรยีนรูใหกับผูเรยีนในยุคดจิิทัล (Digital 

Native) ครูและ ผูบรหิารสถานศกึษาที่เปนกลุมบุคคลที่เกดิกอนที่จะมี การใชดจิิทัลอยาง

แพรหลาย (Digital Immigrant) นับเปนความทาทายในการบรหิาร สถานศกึษาในยุคดจิทิลั

อยางมาก ผูบริหาร สถานศึกษาตองทําความเขาใจวานักเรยีนในยุคนี้มกีารเรยีนรูอยางไร 

และจะทําอยางไร ครูสามารถจัดการเรยีนรูนวัตกรรมหรอืแนวใหม ๆ ที่เช่ือมโยงความคดิ 

ความรู โดยใชเทคโนโลยเีปนตัวสงผานไป ยังผูเรยีนยุคดจิทิัล  เทคโนโลยเีปนสิ่งที่ทําให

ผูเรยีนมคีวามนาตื่นเตนยิ่งขึ้น จงึเปนบทบาทที่สําคัญที่สุด (ณัฐกร สงคราม, 2560) ดังนัน้

ผูวจัิยจึงสนใจศกึษาแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกีฬา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื โดยศกึษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา และความตองการการใชสื่อดิจทิัลของครูผูสอนในสถานศกึษา และประเภทของสื่อ

ดจิทิัลทีใ่ชในการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรยีนกฬีา ตามโครงสรางพื้นฐานทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศใหมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้นผนวกกับนโยบายในการสงเสรมิการใช

สื่อดจิทิัลเพื่อการสอน และหาแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครู เพื่อให

การพัฒนาการศกึษาของโรงเรยีนกฬีาใหมปีระสทิธภิาพตอไป  

 

 

 

คําถามของการวิจัย 
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 ในการวจัิยครัง้นี้ผูวจัิยไดกําหนดคําถามของการวจัิย ไวดังนี้  

  1. สภาพ ปญหาและความตองการ ในการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื เปนอยางไร 

  2. แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื เปนอยางไร 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวจัิยครัง้นี้ผูวจัิยไดกําหนดความมุงหมายของการวจัิย ไวดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาสภาพ ปญหาและความตองการในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอน

ของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

  2. เพื่อหาแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 ในการวจัิยครัง้นี้ผูวจัิยไดกําหนดความสําคัญของการวิจัย ไวดังนี้  

  1. ไดทราบสภาพ ปญหาและความตองการในการใชสื่อดิจิทัลเพื่อการสอน

ของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื      

  2. ไดแนวทางการสงเสรมิการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

 การวจัิยครัง้นี้ผูวจัิยไดกําหนดขอบเขตของการวจัิย ไวดังนี้   

  1. ขอบเขตดานเน้ือหา  

   ศกึษาสภาพ ปญหาและความตองการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีน กฬีา ตามหลักการในการสงเสรมิการใชสื่อดิจิทัลเพื่อการสอน ดังนี้  

    1.1 การใชสื่อดจิทิัลเพื่อพัฒนารูปแบบสื่อการเรยีนการสอน  

    1.2 การใชสื่อดิจทิัลเพื่อพัฒนาผูเรยีนใหเกดิการเรยีนรูตลอดชีวติ    
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  2. ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิย 

   ประชากร 

    ประชากรที่ใชในการศกึษาในครัง้นี้ ประกอบดวยผูบรหิารสถานศกึษา

และครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื จํานวน 

170 คน ดังนี้ 

    1. โรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม จํานวน 20 คน 

    2. โรงเรยีนกฬีาจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย จํานวน 39 คน 

    3. โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครราชสมีา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) 

จังหวัดนครราชสมีา จํานวน 44 คน 

    4. โรงเรยีนกฬีาหมื่นศรวีทิยานุสรณ จังหวัดสุรินทร จํานวน 20 คน 

    5. โรงเรยีนกฬีาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร 

จํานวน 22 คน 

        6. โรงเรยีนกฬีาองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

จํานวน 25 คน 

   กลุมตัวอยาง 

    กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยครัง้นี้ ไดแก โรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื โดยการสุม แบบช้ันภูม ิ(Stratified Random 

Sampling) จํานวน 118 คน 

 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 ในการวจัิยครัง้นี้ผูวจัิยไดกําหนดกรอบแนวคดิของการวิจัย โดยปจจัยของ

ประชากรที่เกี่ยวของ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศกึษา ตําแหนงทางการศกึษา โรงเรยีนที่

สังกัดและปฏบิัติงาน หนวยงานที่โรงเรยีนสังกัด ประสบการณในการปฏบิัตงิาน ศึกษา

สภาพการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการการสอน จําแนกตามประเภทของสื่อ 2 ประเภท คอื สื่อ

ดจิิทัลรัฐบาลสนับสนุน และสื่อดจิทิัลทั่วไป ศกึษาสภาพ ปญหา และความตองการใชสื่อ

ดจิิทัลเพื่อการสอนของครู โดยใชองคประกอบ 5 ดาน คอื ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากร 

ขอมูล งบประมาณ และหาแนวทางสงเสริมการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีน

กฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืจากผลการวเิคราะหสภาพ 

ปญหา และความตองการ ผูวจัิยจงึสรุปเปนกรอบแนวคดิของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิของการวิจัย 

นยิามศัพทเฉพาะ 

ปจจัยของประชากรในสถานศกึษา 

1.เพศ  

        - ชาย 

   - หญงิ 

2.อายุ 

 - 20 – 30 ป 

 - 31 – 40 ป 

 - 41 - 50 ป 

 - 51 ปขึ้นไป 

3.ระดับการศกึษา 

- ปริญญาตรี 

- ปริญญาโท 

4. ตําแหนงทางการศกึษา 

    - ขาราชการครู 

    - ผูชวยครู 

    - ครูสายสนับสนุน 

    - ครูจางเหมาบริการ 

5. โรงเรียนที่สังกัดและปฏบิัตงิาน 

      - โรงเรียนกฬีาองคการบริหารสวนจังหวัด

รอยเอ็ด 

     - โรงเรียนกฬีาจังหวัดหนองคาย 

     -  โรงเรียนกฬีาเทศบาลนครราชสมีา  

         (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล)  

     - โรงเรียนกฬีาหมื่นศรีวทิยานุสรณ 

     - โรงเรียนกฬีาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร 

-  โรงเรียนกฬีาจังหวัดนครพนม     

6. หนวยงานที่โรงเรียนสังกัด 

    - องคการบริหารสวนจังหวัด 

    -  เทศบาล 

7. ประสบการณในการปฏบิตังิาน 

    -  นอยกวา 10 ป 

    - 10 -20 ป 

    - 21 – 30 ป 

    - 31 ปขึ้นไป 

ศกึษา สภาพการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการการสอน 

จําแนกเปน 

1. สื่อดจิทิัลที่รัฐบาลสนบัสนุน 

     - การจัดการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

     - การเรียนรูผานสื่ออเิล็กทรอนกิส 

2. สื่อดจิทิัลทั่วไป 

     - บล็อก (Blog) 

     - เสริชเอ็นจิ้น (search engine) 

     - ไลน (Line) 

     - เฟซบุค (Facebook) 

     - แอพพลเิคชั่นกะฮูท (Kahoot Application) 

     - ไลฟ แชท (Live Chat) 

        

      ศกึษาปญหา และความตองการใชสื่อดจิทิัล 

เพื่อการสอนของครูโรงเรียนกฬีา สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยใชองคประกอบ 5 ดาน คอื  

  - ดานฮารดแวร 

  - ดานซอฟตแวร 

  -  ดานบุคลากร 

  - ดานขอมูล 

  - ดานงบประมาณ 

 แนวทางสงเสริมการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรียนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื  
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 ในการวจัิยครัง้นี้ผูวจัิยไดนยิามศัพทเฉพาะ ไวดังนี้  

  สื่อดจิิทัล หมายถงึ สื่อที่ใชในการจัดการเรยีนการสอน ของครูโรงเรยีนกฬีา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื เปนสื่อในรูปแบบ ขอความ 

เสยีง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวดีโิอ  โดยอาศัยเทคโนโลยคีวามเจรญิกาวหนา

ทางดานคอมพวิเตอร สื่อสารทางออนไลน สามารถทํางานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

ไดแก  สื่อออนไลนทาง เว็บไซต (Website) เฟซบุค (Facebook) ยูทูป (YouTube) กะฮูท

(Kahoot) รวมทัง้การดาวนโหลดแอพพลเิคช่ันผานโทรศัพทมอืถอื ไดแก  

กูเกลิ แอพพลเิคช่ัน (Google Application) มาจัดการตามกระบวนการ และวธิกีารผลติโดย

นํามาเช่ือมโยงกัน เพื่อกระตุนใหผูเรยีนรูจักวธิแีสวงหา ความรู และที่สําคัญคอืสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของการเรยีนการสอนและวธิกีารเรยีนรูของผูเรียน 

  การใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน หมายถงึ การใชสื่อดิจทิัลที่นํามาใชเปน

ชองทางในการดําเนนิการจัดการสอนของครูโรงเรยีนกีฬา สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ในการดําเนนิการจัดการเรยีนการสอน ผานการ

ใหบรกิารทางโทรศัพทมอืถือ (Mobile Media) และการใชสื่อผานทาง (Online Media) ไดแก 

เว็บไซต (Website) เฟสบุค (Facebook) ยูทูป (YouTube) กะฮูท(Kahoot) 

  ครูผูสอน หมายถงึ ผูปฏบิัตหินาที่ครูผูสอนซึ่งเปนบุคลากรครู ผูชวยครู 

ขาราชการครู ในโรงเรยีนกีฬา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  โรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนือ หมายถงึ สถานศกึษาที่จัดการเรียนการสอนที่มุงเนนนักเรยีนที่มคีวามสามารถ 

พเิศษทางดานกฬีา ที่อยูในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

จํานวน 6 โรงเรยีน ดังนี้ 

   1. โรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม 

   2. โรงเรยีนกฬีาจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

   3. โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครราชสมีา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) จังหวัด

นครราชสมีา 

   4. โรงเรยีนกฬีาหมื่นศรวีทิยานุสรณ จังหวัดสุรนิทร 

 

   5. โรงเรยีนกฬีาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร 

   6. โรงเรยีนกฬีาองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
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  แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

หมายถงึ แนวทางในการสงเสรมิการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครูตามแนวทางหลักการ

ในการสงเสรมิการใชสื่อดิจิทัล เพื่อใหผูบรหิารสามารถใชเปนแนวทางตัดสนิใจพัฒนาการ

สอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 



 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยที่เก่ียวของ 

 การศกึษาครั้งนี้ ผูวจัิยไดศกึษา คนควาเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของกับ

แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื โดยสามารถสรุปสาระสําคัญตามลําดับ ดังนี้ 

  1. แนวคดิเกี่ยวกับสื่อดจิทิัล   

   1.1 ความสําคัญและความหมายของสื่อดจิทิัล 

   1.2 บทบาทและประโยชนของสื่อดจิทิัล  

   1.3 องคประกอบของสื่อดจิิทัล 

   1.4 ประเภทของสื่อดจิทิัล 

  2. การใชสื่อดิจทิัลเพื่อการเรยีนการสอน 
   2.1 นโยบายการใชสื่อดิจทิัลในประเทศไทย 

   2.2 ความหมายและประเภทของสื่อดจิทิัลที่ใชพัฒนารูปแบบการเรยีน

การสอน 

   2.3 ปญหาการใชสื่อดจิทิัลในประเทศไทย 

    2.3.1 ปญหาการใชสื่อดจิิทัลทางการศกึษาของครู 

    2.3.2 แนวทางการแกปญหาการใชสื่อดจิิทัลทางการศึกษาของครู 

  3. โรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

   3.1 บรบิทของโรงเรยีนกฬีา 

   3.2 ปญหาการใชสื่อดจิทิัลกับการเรยีนการสอนในโรงเรยีนกฬีา 

  4. งานวจัิยที่เกี่ยวของ 

   4.1 งานวจัิยในประเทศ 
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แนวคดิเกี่ยวกับส่ือดจิทัิล 

 1. ความหมายและความสําคัญของสื่อดิจิทัล 

  สื่อดจิิทัล เปนชองทางการสื่อสารที่นําเสนอเนื้อหาของสารไมวาจะเปนขาว 

ขอมูลบันเทงิหรอืโฆษณาไปสูผูบรโิภค การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลย ีนํามาซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงของรูปแบบสื่อที่พัฒนาใหดขีึ้นนับจากสื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงเปนสื่อสิ่งพมิพ 

และสื่อสิ่งพมิพพัฒนาเปนรูปแบบอเิล็กทรอนกิส คอื สื่อวทิยุและสื่อโทรทัศน ในปจจุบัน

การพัฒนาระบบเทคโนโลยไีมหยุดนิ่ง สื่ออินเทอรเน็ตพัฒนาขึ้นมาเพื่อการตดิตอสื่อสาร

เพิ่มขึ้น  

  สุรสทิธิ์  วทิยารัฐ (2545) กลาววา สื่อดจิทิัล หมายถงึ ชองทางการสื่อสาร

หรอืเช่ือมตอทางอเิล็กทรอนกิสของเครอืขายระดับโลก ไดแก เครอืขายอนิเทอรเน็ต 

(Internet) บรกิารระดับเวลิตไวดเว็บ (World Wide Web : WWW) บรกิารขอมูลออนไลน 

เชิงพาณิชย (Commercial on-line Service) 

  พรจิต  สมบัตพิานิช (2547,หนา 4) กลาววา สื่อดิจิทัล (Digital Media) 

หมายถงึ สื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลย ีนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสื่อ

ที่พัฒนาใหดขีึ้นนับจากสื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงเปนสื่อสิ่งพมิพ และสื่อสิ่งพมิพพัฒนาเปน

รูปแบบอเิล็กทรอนกิส  

  ไพรฑูรย  มะณู (2559) กลาววา สื่อดจิิทัล (Digital Media) หมายถงึ สื่อที่

เอื้อใหผูสงสารและผูรับสารทําหนาที่สงสารและรับสารไดพรอมกันเปนการสื่อสารสองทาง 

และสื่อยังทําหนาที่สงสารไดหลายอยางรวมกัน คอื ภาพ เสยีง และขอความไปพรอมกัน 

โดยรวมเอาเทคโนโลยขีองสื่อดัง้เดมิ เขากับความกาวหนาของระบบเทคโนโลยสีัมพนัธ ทํา

ใหสื่อสามารถสื่อสารไดสองทางผานทางระบบเครอืขายและมศัีกยภาพเปนสื่อแบบประสม 

(Multimedia) ปจจุบันสื่อใหมพัฒนาขึ้นหลากหลาย ที่เปนที่รูจักและนยิมกันมากขึ้น  

  เควิ้น  คาวาโมโต (Kevin Kawamoto, 1997) กลาววา สื่อดจิิทัล หมายถึง 

ระบบการสื่อสาร หรอืระบบที่มกีารเช่ือมตอทางอเิล็กทรอนกิส ของเครอืขายในระดับโลก 

  ธดิาพร ชนะชัย (2550, หนา 1-3) กลาววา สื่อดจิิทัล หมายถงึ โดยแยก

ออกเปน 3 ประเด็นดังตอไปนี้ 

   1. สื่อดจิทิัล (Digital Media) เปนการสื่อสารไรสายทีร่วดเร็วดวยระบบไฟ

เบอรออฟตกิ เช่ือมตอขอมูลผานดาวเทยีม 

   2. สื่อซึ่งเปนสื่อใหมที่นอกเหนอืจากสื่อพื้นฐานเดิมที่มีอยู 
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   3. สื่อสรางสรรคขึ้นใหมเพื่อรองรับ (Support) งานบางอยาง โดยเนน 

Creativity Innovation เคนท เวอรทาม และ เอยีน เฟนวิกค (Kent Wertime and Ian 

Fenwick) ไดใหแนวคดิเกี่ยวกับสื่อใหม (New Media) และการตลาดดจิทิัล และนยิามสื่อ

ใหมวาหมายถงึ เนื้อหา (Content) ที่อยูในรูปแบบดจิทิัล โดยลักษณะสําคัญของเนื้อหาอยู

ในรูปแบบดจิทิัล ประกอบดวย “อสิระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ไดแก (ณงลักษณ 

จารุวัฒน และ ประภัสสร วรรณสถติ, 2551) 

    3.1 อสิระจากขอจํากัดดานเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้อหา

ที่อยูในรูปแบบดจิทิัลทําใหผูบรโิภคสามารถเลอืกรับและสงขาวสารไดในเวลาที่ตนตองการ 

และไมจําเปนตองชมเนื้อหาตาง ๆ ตามเวลาที่กําหนด 

    3.2 อสิระจากขอจํากัดดานพรมแดน (Freedom from Geological 

Boundaries) เนื้อหาในรูปแบบดจิทิัลเปนเนื้อหาที่รับขอมูลขาวสารไดทั่วโลกในเวลา

อันรวดเร็วทําใหผูบรโิภคสามารถเลอืกรับ หรอืคนหาขอมูลขาวสารจากประเทศใดก็ได 

แลวแตความตองการของบุคคลแตละคน 

    3.3 อสิระจากขอจํากัดดานขนาด (Freedom to Scale) มเีนื้อหาที่

สามารถยอหรอืปรับขยายขนาดหรอืเครอืขายได เชน การปรับเนื้อหาใหเหมาะสมสําหรับ

การเผยแพรทั่วโลก หรอืปรับใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจงก็ได 

     3.4 อสิระจากขอจํากัดดานรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหา

แบบดจิทิัลไมจําเปนตองมรูีปแบบ หรอืลักษณะที่ตายตัว สื่อดัง้เดมิ เชน สปอรตโฆษณา

มาตรฐานทางโทรทัศนถูกกําหนดวาตองมคีวามยาว 30 วนิาท ีสื่อสิ่งพิมพตองมคีรึง่หนา

หรอืเต็มหนาเปนตน แตสื่อดจิิทัล เชน ไฟลวดิโีอภาพที่ถายจากกลองในโทรศัพทมือถอื 

แลวนําลงไปไวในเว็บไซตจะตองมคีวามยาวกี่วนิาท ีหรือมคีวามละเอยีดของไฟลเปน

เทาไหรก็ได เปนตน 

    3.5 อสิระจากยุคนักการตลาดสรางเนื้อหามาสูยุคนักบรโิภครเิริ่ม

สราง และควบคุมเนื้อหาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created 

and Controlled) ดวยพัฒนาการเทคโนโลยดีจิทิัล ทําใหเจาของสื่อไมอาจควบคุมการ

แพรกระจายของสื่อไดเหมอืนอดตี เนื้อหาที่พบในบล็อก (Blog) หรอืคลปิวดิโีอในเว็บไซต

ของ YouTube และสื่อผสมใหม ๆ อาจสรางสรรคจากผูบรโิภคคนใดก็ได เกดิเปนเนื้อหาที่

สรางจากผูบรโิภค (Consumer-Created Content) หรอืเปนคําพูดแบบปากตอปากฉบับ

ออนไลน (Online Word-of-Mouth)ที่แพร กระจายไปอยางรวดเร็ว 



15 

  ขวัญฤทัย สายประดษิฐ (2551, หนา 43) กลาวถงึสื่อดิจิทัลวา สื่อดิจิทัล

เปนสื่อที่ตอบสนองความตองการสารสนเทศไดตามความตองการ เปดรับสารของผูรับสาร

มากที่สุด เพราะสือ่ดิจิทัลสามารถสรางโปรแกรมคอมพวิเตอรในการบรรจุเนื้อหาของ

ขอมูลขาวสารไดอยางเปนระบบ มกีารคนหาขอมูลที่ตองการงาย อันจะสงผลใหเกิด

ความสําเร็จในงานเผยแพร และรวบรวมขอมูลขาวสารไดมากกวา อกีทัง้ยังใชคุณสมบัติ

ของระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรผสมผสานสื่อตาง ๆ ที่เรยีกวาสื่อผสมผสาน 

  รัฐพล พรหมมาศ (2558) กลาววา สื่อที่เปนอปุกรณทางดจิิทัลโดยผูสงสาร

สามารถผลติสารสนเทศในรูปแบบใด ๆ ก็ตามแลวใชเทคโนโลยอีันทันสมัยชวยเหลอืในการ

จัดเก็บหรอืบันทกึและสงกลับใหกับผูรับสารในรูปแบบของดจิิทัล ตัวสารสนเทศที่ถูก

สงผานชองทางสื่อใหมนัน้จะมลีักษณะเดน คอืมคีวามเสมอืนจริง (Virtual Reality) สามารถ

กระตุนใหเกดิจนิตนาการตามไดโดยงายเนื้อหาของสารสนเทศมคีวามทันสมัยและมี

รูปแบบที่ผสมผสานกันระหวาง ภาพ เสยีง ตัวอักษร (VonWodtke, 2000) ผูรับสาร

สามารถสงสารกลับสูผูสงสารไดโดยทันท(ีInteractive) ซึ่งการสื่อสารบนโลกของเครอืขาย

สังคม หมายถงึ เปนเว็บไซตที่ใหบรกิารสรางสังคมเครอืขายผานระบบอนิเตอรเน็ต เชน 

www.Facebook.com สวน http:// Twitter.com เปน micro blog site ซึ่งเปน เครอืขายสังคม 

(Social Media) ชนิดหนึ่งโดยทั่วไปแลวเครอืขายทางสังคม อาจจําแนกไดในหลากหลาย

รูปแบบไมวาจะเปน (Online Service), (Platform) หรอืรูปแบบของสื่อปฏสิัมพันธตาง ๆ  

ที่จัดทําขึ้นมาใชในใชการสื่อสารและแบงปนประสบการณขอมูลสารสนเทศระหวางบุคคล 

ซึ่งกลุมเครือขายทางสังคมเหลานี้จะเปนพื้นที่สําหรับการนําเสนอสิ่งที่เขาตองการแบงปน

หรอืตองการที่จะสื่อสารถงึกันในโลกยุคสังคมออนไลนไมวาจะเปนทัศนะ ความคดิเห็น 

ความรูสกึ กจิกรรมเหตุการณและความสนใจเฉพาะเรื่อง 

  แผนพัฒนาดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม (2559) สื่อดจิทิัล (Digital Media) 

หมายถงึ สื่อที่อาศัยระบบคอมพวิเตอรเปนชองทางในการ สื่อสาร คําวา “ดิจิทัล” เปน

คําศัพทบัญญัตขิองราชบัณฑติยสถาน แตเกดิขึ้นภายหลังคําวา “ดิจติอล” ที่ใชใน

สื่อมวลชนอยางแพรหลายอยูกอน โดยบรษิัทผูใหบรกิารโทรศัพทมอืถอื ทําสื่อ โฆษณา

เผยแพรในสื่อ จนคนไทยคุนเคยมากกวาคําวา “ดจิิตอล”  

  จากนยิามที่กลาวขางตน ผูวจัิยไดใหความหมายของ สื่อดจิิทัล หมายถงึ สื่อ

แหงอนาคต ที่มคีวามทันสมัยในสมัยใหมที่เกี่ยวของกับสื่อดจิทิัล โดยเปนการผสมผสาน

บูรณาการทัง้องคความรูพื้นฐานทางดานเทคโนโลย ีสารสนเทศ พื้นฐานทางดานวิทยาการ
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คอมพวิเตอร องคความรูทางดานวศิวกรรมศาสตรคอมพวิเตอร ตลอดทัง้องคความรู

ทางดานนเิทศศาสตรเขาดวยกัน เหมาะสําหรับผูที่ตองการศกึษาหาความรูเกี่ยวกับสื่อ

ดจิทิัลใหเทาทันการ เปลี่ยนแปลงของโลกดจิทิัลในปจจุบันอยางทันสมัย  

 2. บทบาทและประโยชนของสื่อดจิิทัล 

  บทบาทและประโยชนของสื่อดจิทิัลกับสังคมปจจุบัน ขอมูลขาวสารบนสื่อ

ออนไลนซึ่งมอียูมากมาย มีทัง้ขอมูลจริง ขาวลอื และ ขาวลวง เนื่องจากผูใชอินเทอรเน็ต

สามารถทําหนาที่ไดทัง้ผูสงสารและผูรับสาร โดยมสีื่อใหม (New Media) เชน เฟซบุก  

ทวติเตอร ไลน ยูทูป (Jerald, Craig D, 2009). เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน ซึ่ง

นอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการตดิตอสื่อสารแลว ยังมบีทบาทในการกําหนดประเด็น

ตางๆ ที่เกดิขึ้นในสังคม ดังนัน้ สื่อดจิิทัล จงึมบีทบาทสําคัญในการเปลี่ยนพฤตกิรรมการ

เสพขอมูลขาวสารของผูคนในยุคปจจุบัน ขณะที่ สื่อสิ่งพมิพดัง้เดมิ หรอื สื่อกระแสหลัก ก็

ใหความสําคัญกบัการผลติขาวออนไลนมากขึ้น และลดปรมิาณการผลติสิ่งพมิพตามความ

ตองการที่ลดลงเชนกัน นอกจากนี้ สื่อประเภททวี ีก็มกีารปรับตัวใหเขากับสถานการณที่

เปลี่ยนไปดวยการผลติขอมูลเพื่อเผยแพรผานชองทางออนไลน ซึ่งเปนการเพิ่มทางเลอืกใน

การชมขอมูลยอนหลังในรูปแบบคลปิวดิโีอ รวมถงึการพัฒนาไปสูระบบดจิทิัล (สุดทวีัล 

สุกใส, 2559) โดยมบีทบาทและประโยชนของสื่อดจิทิัลในแตละดานตางๆ มดีังนี้ 

   2.1 ดานสังคม สื่อดจิทิัลมบีทบาทในการรับสื่อออนไลนผานหลาย

ชองทางในเวลาเดยีวกัน ในขณะที่ชมโทรทัศน ก็จะใช แท็บเล็ต (Tablet) หรอื สมารทโฟน 

(Smart Phone) แชทและอัพเดต เครอืขายสังคม (Social Network) ไปพรอมกนั เกดิขึ้นจาก

การที่สื่อดจิิทัลมบีทบาทมากขึ้น และที่สําคัญเปนการกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 เปนทศิทางที่

เปลี่ยนวถิชีีวติของผูคนบนพื้นโลก โดยเฉพาะคนที่ทํางานสื่อสาร เครอืขายสังคม (Social 

Network) และ สังคมจรงิ (Real Social) เปนกระจกที่สะทอนกันและกัน สังคมออนไลน

สามารถบอกถงึสภาพสังคมจรงิ  

   2.2 ดานการเมอืง สื่อดิจิทัลมบีาทบาทเขาชวยในเรื่องของการเมอืงทัง้ใน

การหาเสยีงเลอืกตัง้ในปจจุบันไดนําสื่อ เครอืขายสังคม (Social Network) อยาง เฟชบุค

(Facebook) และ ทวติเตอร (Twitter) นํามาใชสรางความรูจักกับผูสมัคร การนับ และการ

รวบรวมคะแนน ตางประเทศมกีารเก็บสถติวิา ผูสมัครคนใดมคีนโพส (Post) และพูดถงึ

มากที่สุด ใน เฟชบุคและที่นาสนใจคอื มคีนจํานวนไมนอยที่ไดรับอทิธพิลในการตัดสนิใจ

เลอืกประธานาธบิดีจากความคดิของผูนําทางความคดิใน เครอืขายสังคม (Social 
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Network) สื่อดจิิทัลทางการเมอืงในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกาวเขาสูยุคดิจิทัล ยุคที่ไม

ตองมเีงินสดในมอื ยุคแหงการควบคุมการจาย เช่ือวาจะปองกันการทุจรติการเลอืกตัง้ได

ในระดับหนึ่ง 

   2.3 ดานธุรกจิ สื่อดจิิทัลชวยตอบสนองเศรษฐกจิโลกที่ทําใหชีวติของ

ผูบรโิภคเปลี่ยนไป พฤตกิรรมของคนที่อยูกับสื่อออนไลน ทัง้การซื้อ-ขาย การจายเงนิ 

รูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดมิ ในโลกของธุรกจิก็เชนกัน ตามนโยบายของรัฐบาลที่วา ดจิิทัล

เทคโนโลย ี(Digital Technology) ทําใหเกดิ สตารทอัพ (Start-Up) ขึ้นมาสนับสนุนใหคนรุน

ใหมมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับดิจทิัล เพื่อนําไปดําเนินธุรกจิหรอืการปรับตัวใชชีวติในยุค

ดจิทิัล หลายธุรกจิตื่นตัวกับสื่อดจิทิัลเปนอยางมาก ไมเพยีงธุรกจิ (SME) แตธุรกจิใหญที่มี

แบรนดเปนที่รูจัก และมยีอดขายสนิคาที่สูงอยูแลว ก็หันมาเพิ่มชองทางขายสินคาออนไลน

และการสื่อสารการตลาดผาน เครอืขายสังคม (Social Network) โดยการกด ไลคเฟชบุค 

(Like Facebook) หรอืผานการ ดาวนโหลดสตกิเกอร ไลน (Download Sticker Line) เพราะ

ปจจุบันผูบรโิภคมักจะหาขอมูลสนิคาและบรกิารจากทางสื่ออนิเตอรเน็ตกอนการตัดสนิใจ

ซื้อ มขีอมูลทางสถติทิี่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดนาสนใจวา เครอืขายสังคม (Social Network)  

มอีทิธพิลตอความสนใจในสินคาหรอืไม ไดสํารวจโดยเก็บกลุมตัวอยางที่มอีายุ 18-49 ป 

พบวา จาก 39% ของกลุมตัวอยางทั่วไปและ 67%ของกลุม ผูนําเทรนดจิทิัล (Digital 

Trendsettrers) มปีฏสิัมพันธในระดับที่บอยกับแบรนดหรอืบรษิัทที่มกีารทําการตลาดผาน 

เครอืขายสังคม (Social Network)  

   2.4 ดานการแพทยและสาธารณสุข สื่อดจิทิัลถูกนํามาใชเริ่มตัง้แตการ

ทํา ทะเบยีนคนไข การรักษาพยาบาลทั่วไป ตลอดจนการวนิจิฉัยและรักษาโรคตาง ๆ ได

อยารวดเร็วและแมนยํา นอกจากนี้ยังใชในหองทดลอง การศกึษาและการวิจัยทาง

การแพทย รักษาคนไขดวยระบบการรักษาทางไกลตลอดเวลาผานเครอืขายการสื่อสาร 

เครื่อง เอ็กซเรยคอมพวิเตอรที่เรยีกวา อเีอม็ไอสแกนเนอร (EMI scanner) ถูกนํามาใช

ถายภาพสมองมนุษยเพื่อตรวจหาความผิดปกตใินสมอง เชน ดูเนื้องอก พยาธิ เลอืดออก

ในสมอง และตอมาไดพัฒนาใหถายภาพหนาตัดไดทั่วรางกาย เรยีกช่ือวา ซเีอท ี(CAT-

Computerized Axial Tomography scanner: CAT scanner) ใชวธิฉีายแสงเปนจังหวะไป

รอบๆ รางกายของมนุษย ถายเอ็กซเรยและเครื่องรับแสงเอกซเรยที่อยูตรงขามจะเปลี่ยน

แสงเอ็กซเรยใหเปนสัญญาณไฟฟาเก็บไวในจานแมเหล็ก จากนัน้จะนําสัญญาณไฟฟา

เหลานี้เขาไปวเิคราะหในเครื่องคอมพวิเตอร และแสดงผลลัพธเปนภาพทางจอโทรทัศน
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หรอืพมิพภาพออกมาทางเครื่องพมิพ ตัวอยางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

ทางดานการแพทยและสาธารณสุข 

   2.5 ดานการเกษตรและอุตสาหกรรม สื่อดจิทิัลถูกนํามาใชประโยชนใน

ดานเกษตรกรรม เชน การจัดทําระบบขอมูลเพื่อการเกษตรและพยากรณผลผลติดาน

การเกษตร นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาความกาวหนาทางดานอุตสาหกรรม การประดษิฐ

หุนยนตเพื่อใชทํางานบาน และหุนยนตเพื่องานอุตสาหกรรมที่ตองเสี่ยงภัยและเปน

อันตรายตอสุขภาพ เชน โรงงาน สารเคม ีโรงผลติและควบคุมการจายไฟฟา รวมถงึงานที่

ตองทําซ้ํา ๆ เชน โรงงานประกอบรถยนต และโรงงานแบตเตอรี่ ปจจุบันสื่อดิจทิัลเขามามี

บทบาทอยางมากในการผลิตและควบคุมคุณภาพสินคา การสงสินคาตามใบสัง่สนิคา การ

ควบคุมวสัดุคงคลัง และการคดิราคาตนทุนสนิคา ตัวอยางเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารในดานอุตสาหกรรม 

   2.6 ดานการเงินการธนาคาร สื่อดจิิทัลถูกนํามาใชในดานการเงนิและ

ธนาคาร โดยใชชวยงานดนบัญชี การฝากถอนเงิน โอนเงิน บรกิารสนิเช่ือ แลกเปลี่ยน

เงนิตรา บรกิารขาวสารการธนาคาร การใชคอมพวิเตอรดานการเงินการธนาคารที่รูจัก

และนยิมใชกันทั่วไป เชน บรกิารฝากถอนเงนิ การโอนเงนิแบบอเิล็กทรอนกิส ทําใหเกดิ

ความสะดวกรวดเร็วตอการดําเนนิธุรกจิตาง ๆ 

   2.7 ดานความม่ันคง มกีารใชสื่อดจิทิัลกันอยางแพรหลาย เชน ใชในการ

ควบคุมประสานงานวงจรสื่อสารทหาร การแปลรหัสลับในงานจารกรรมระหวางประเทศ 

การสงดาวทยีมและการคํานวณวถิกีารโคจรของจรวดไปสูอวกาศ สํานักงานตํารวจ

แหงชาตขิองประเทศไทยมศูีนยประมวลขาวสาร มรีะบบจัดทําระเบยีนปน ทะเบยีนประวัติ

อาชญากร ทําใหเกดิความสะดวกและรวดเร็วในการสืบคนขอมูลเพื่อการสบืสวนคดตีาง ๆ 

   2.8 ดานการคมนาคม มกีารใชสื่อดจิทิัลในสวนที่เกี่ยวกับการเดนิทาง 

เชน การเดินทางโดยรถไฟ มกีารเช่ือมโยงขอมูลการจองที่น่ังไปยังทุกสถาน ีทําใหสะดวก

ตอผูโดยสารการเช็คอินของสายการบนิ ไดจัดทําเครื่องมอืที่สะดวกตอลูกคา ในรูปแบบ

ของการเช็คอนิดวยตนเอง 

   2.9 ดานวศิวกรรมและสถาปตยกรรม มกีารใชสื่อดจิิทัลในการออกแบบ 

หรอืจําลองสภาวการณตาง ๆ เชน การรับแรงสั่นสะเทอืนของอาคารเมื่อเกดิแผนดนิไหว 

โดยการคํานวณและแสดงภาพสถานการณใกลเคยีงความจริง ตัวอยางซอฟแวรการเกดิ

แผนดนิไหว 
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   2.10 ดานการพาณิชย องคกรในภาคธุรกจิใชประโยชนจากสื่อดจิทิัลใน

การบรหิารจัดการ เพื่อชวยเพิ่มความยดืหยุนใหกับองคกรในการทํางาน ทําใหการ

ประสานงานหรอืการทํากจิกรรมตาง ๆ ของแตละหนวยงานในองคกร หรอืระหวางองคกร

เปนไปไดอยางมปีระสทิธภิาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนํามาใชปรับปรุงการใหบรกิาร

กับลูกคาซึ่งเปนการสรางภาพพจนที่ดขีององคกรตอลูกคาทั่วไป สิ่งเหลานี้นับเปนการ

สรางโอกาสความไดเปรยีบแชงขันใหกับองคกร ตัวอยางของการนําเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารมาใชในดานการพาณิชย เชน การใหบริการชําระคาสนิคาบริการ การ

สั่งซื้อสนิคาทางอนิเทอรเน็ต และการตรวจสอบราคาสนิคาผานเครื่องอานราคาสนิคา 

   2.11 ดานการศกึษา สื่อดจิิทัลมบีทบาทกับการศกึษา คอืสื่อดจิทิัลมี

บทบาทตอการถายทอดขอมูลขาวสารทางดานการศึกษาไดเปนอยางด ีทัง้ในและนอก

สถานศกึษา หนวยงานตาง ๆ ใชบทเรยีนออนไลนในการฝกอบรมพนักงานเพื่อใหความรู

เพิ่มเตมิ นอกจากนี้อนิเทอรเน็ตยังเปนแหลงขอมูลที่สําคัญที่ทัง้ครูและนักเรยีนหรือบุคคล

ทั่วไป ใชสําหรับคนหาขอมูลเรื่องตาง ๆ ในการทํารายงาน หรอืเพื่อศึกษาหาความรู 

เว็บไซตสําหรับคนหาขอมูลที่ใชกันมากในปจจุบัน เชน google.com, ask.com, dogpile.com 

และ wikipedia.org ตัวอยางการคนหาขอมูลจากหลักฐานขอมูลบนอนิเทอรเน็ต สื่อดจิิทัล

ยังมบีทบาทในการปฏรูิปการศกึษายุค 4.0 (Murray M.C. & Perez, J, 2014) เพื่อกาวสูการ

พัฒนาประเทศ เปน 1 ในนโยบายสําคัญของหนวยงานดานการศกึษา ที่มเีปาหมายเพื่อ 

สรางศักยภาพใหบุคลากร ของประเทศมปีระสทิธภิาพ หลายสถาบันการศกึษา พยายาม

ปรับรูปแบบการเรยีนการสอน นําเอาเทคโนโลยดีจิทิัลมาใชในการจัดการศกึษา ผูเรยีน 

หรอืนักเรยีน นักศกึษา ตัวอยางบทบาทของสื่อดจิทิัลที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา สื่อ

ดจิทิัลในปจจุบันมบีทบาทสําคัญครอบคลุมในทุกดานของการดํารงชีวติในปจจุบันและดวย

ความกาวหนาของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารสื่อสารที่ยังคงพัฒนาอยางไมหยุดยัง้ ใน

อนาคตเทคโนโลยสีารสนเทศจะกลายเปนสวนหนึ่งของวถิชีีวิตมนุษยในทุกดาน 

  ยงยุทธ  ชมไชย (2560) กลาวถงึบทบาทและประโยชนการใชสื่อดจิทิัล ดังนี้ 

   1. ดานการศกึษา สื่อดจิทิัลถูกนํามาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการ

บรหิารดานการศกึษา เชน ระบบการลงทะเบยีน และระบบการจัดตารางสอน นอกจากนี้

ยังใชเปนเครื่องมอืในการเพิ่มโอกาสทางดานการศกึษาและเพิ่มประสทิธภิาพการเรียนการ

สอนตัวอยางสื่อดจิทิัลในดานการศกึษา 
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   2. การศกึษาทางไกลผานดาวเทยีม ทําใหผูที่อยูหางไกลหรอืไมสะดวกใน

การเดนิทางสามารถไดรับการศกึษาเชนเดยีวกับผูที่อยูในเมอืง 

   3. บทเรยีนอเิล็กทรอนกิสยังชวยเสรมิประสทิธภิาพการเรยีนการสอนใน

วชิาตาง ๆ เชน ฟสกิส เคม ีชีวะ ภาษาตางประเทศ ทําใหบทเรยีนมคีวามนาสนใจมากขึ้น 

และเกดิความเขาใจไดงายขึ้น เชน การแสดงสถานการณจําลอง แบบจําลอง ภาพเคลื่อนไหว 

แสงสแีละเสยีงประกอบ นักเรยีนสามารถเตรยีมตัวกอนเรยีน หรอืทบทวนบทเรยีนดวย

ตนเองเมื่อใดก็ไดที่มเีวลาวาง 

   4. บทเรยีนอเิล็กทรอนกิส เพิ่มโอกาสในการเรยีนรูใหกับผูพกิารทาง

สายตาหรอืหู 

  ธดิาพร ชนะชัย (2550) และ ขวัญฤทัย  สายประดษิฐ (2551, หนา 50-51) 

กลาวถงึบทบาทและประโยชนของสื่อดจิิทัล ดังนี้  

   1. สามารถคนหาคําตอบในเรื่องที่ตองการคนหาไดงาย โดยการเปด

หัวขอไว ก็จะมผูีสนใจและมีความรูแสดงความคดิเห็นไวมากมาย  

   2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการบริหารขอมูล  

   3. สามารถใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ ไปยังกลุมเปาหมายได

หลากหลายกลุมเปาหมาย เผยแพรไปยังกลุมเปาหมายจํานวนมากไดในระยะเวลา 

พรอม ๆ กัน  

   4. สามารถเขาถงึกลุมเปาหมายไดทั่วประเทศและทั่วโลก  

   5. สื่อดจิทิัลยังเปนสื่อที่มคีวามสามารถในการตดิตอ 2 ทาง จงึทําใหผูใช

สามารถโตตอบไดทันที  

   6. เปนแหลงขอมูลสารสนเทศผานเทคโนโลยเีว็บไซต และสื่อสังคม

ออนไลน เพื่อประโยชนตอผูเรยีนที่จะไดเขาใจและทบทวน เพื่อนําไปประยุกตใช แกปญหา 

สําหรับการสรางอนาคตของผูเรยีน และระบบการสงเสรมิการเรยีนรูนี้จะเปนการพัฒนา

ระบบการเรยีนการสอนแบบดจิทิัลเพื่อสนองตอบตอการเรยีนรูตลอดชีวติ 

  บทบาทดานการจัดการศกึษาในระบบออนไลนในยุค NEW NORMAL 

COVID-19 

   ในบรบิทสถานการณการแพรระบาดของ “โควดิ – 19” ชวงปลาย  

พ.ศ. 2562 ถงึ พ.ศ. 2563 นัน้ อธบิายไดวาเปนสถานการณที่เกดิขึ้นอยางรวดเร็วและ

รุนแรงจนแพรกระจายไปในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ผูคนเจ็บปวยและลมตายจํานวนมาก 
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จนกลายเปน ความสูญเสยีอยางใหญหลวงอกีครัง้หนึ่งของมนุษยชาต ิมนุษยจงึจําเปนตอง

ปองกันตนเองเพื่อใหมีชีวติรอดดวยการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการดํารงชีวติที่ผิดไปจากวถิี

เดมิ ๆ โดยมกีารปรับหาวธิกีารดํารงชีวติแบบใหมเพื่อใหปลอดภัยจากการตดิเช้ือควบคูไป

กับความพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพ ทางเศรษฐกจิและธุรกจินําไปสูการสรรค สราง

สิ่งประดษิฐใหม ๆ เทคโนโลยใีหม ๆ มกีารปรับแนวคดิ วสิัยทศัน วธิกีารจัดการ ตลอดจน

พฤตกิรรมที่เคยทํามาเปนกิจวัตร ความคุนเคยอันเปนปกตมิาแตเดิมในหลายมติ ิทั้งในดาน

อาหาร การแตงกาย การรักษาสุขอนามัย การศกึษาเลาเรยีน การสื่อสารการ ทําธุรกจิ 

ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหมเหลานี้ไดกลายเปนความปกตใิหม จนในที่สุดเมื่อเวลาผานไปก็ทําใหเกดิ

ความคุนชินก็จะกลายเปนสวนหนึ่งของวถิชีีวติปกตขิองคนในสังคม (สุภาพร พรหมบุตร, 

2563) 

   ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงการเรยีนรูยังตองดําเนนิอยูแมนักเรยีนไม

สามารถไปโรงเรยีนตามปกต ิ ในหลายประเทศที่ประกาศมาตรการปดโรงเรยีน รัฐบาล

ออกมาตรการดานการเรยีนรูมารองรับ ดวยการเรยีนทางไกลรูปแบบตาง ๆ โดยพจิารณา

จากเงื่อนไขความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมของพอแม และความพรอมตามชวงวัย

ของเด็ก (ภูษมิา ภิญโญสนิวัฒน, 2563) ดวยการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน 

ทัง้ครูและนักเรยีนตองพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบกระบวนการจัดการเรยีน

การสอนโดยเฉพาะครูถูกสังคมคาดหวังใหเปลี่ยนแปลงบทบาทเพื่อขับเคลื่อนใหเกดิการ

พัฒนาศักยภาพของนักเรยีนใหเปนบุคคลแหงศตวรรษที่ 21 ครูจําเปนตองมนีวัตกรรมทาง

การศกึษา มทีักษะการสอนที่ทันสมัย มเีทคนคิการสอนสมัยใหม ตลอดจนทัศนคติของ

ตนเองตอการเรยีนการสอนในยุคดจิทิัลที่สามารถตอบสนองผูเรยีนที่แตกตางและ

หลากหลายเพื่อใหสามารถพัฒนาผูเรยีนใหมทีักษะการคดิขัน้สูงและมพีฤตกิรรมที่

เปลี่ยนไปตามความตองการในศตวรรษที่ 21 สําหรับการเรยีนการสอนออนไลนนั้นจงึไมใช

แคเพยีงใหผูเรยีนเขามาฟงการบรรยายเพยีงอยางเดยีวเทานัน้แตผูสอนตองมกีารออกแบบ

กระบวนการเรยีนการสอนโดยใหผูเรียนไดมสีวนรวมและมปีฏสิัมพันธในการทํากจิกรรม

ตาง ๆ ดวย เพราะการที่ผูเรียนจะเกดิการเรยีนรูไดนัน้ก็ตองอาศัยการลงมอืทําหรอืการ

ปฏบิัต ิจากสถานการณแพรเช้ือโรคระบาด Covid -19 จึงไดมกีารเรยีนผานระบบออนไลน 

100% รูปแบบดังกลาวเหมาะกับโรงเรยีนที่มคีวามพรอมทัง้ดานระบบการเรยีนการสอน

และหลักสูตรสําหรับการเรียนผานระบบออนไลน ผูเรยีนมคีวามพรอมในการเรยีนผาน

ระบบออนไลนและผูปกครองตางมคีวามพรอมในการใหความชวยเหลือสนับสนุน รวมทัง้มี
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เครื่องมือสนับสนุนการเรยีน เชนคอมพวิเตอรโนตบุค แท็บแลต สมารทโฟน และ

อนิเทอรเน็ต (วชัิย  วงคใหญ และ มารุต  ปดผล, 2563) 

  จากนยิามที่กลาวขางตน ผูวจัิยไดใหความหมายของ บทบาทและประโยชน 

สื่อดจิทิัล วา สื่อดจิิทัลมสีวนทําใหชีวติความเปนอยูของคนในปจจุบันมคีวามสะดวกสบาย

มากขึ้น ชวยใหคนในสังคมมกีารตดิตอสื่อสารถึงกันไดงายและรวดเร็ว มกีารทํากิจกรรม 

หลายสิ่งหลายอยางรวมกันงายขึ้น การใชสื่อดจิิทัลกอใหเกดิประโยชนในดานตางๆ  

มากมายกับมนุษย ไมวาเราจะทํากจิกรรม หรอืประกอบอาชีพอะไร ก็จะมสีื่อดจิทิัลเขามา

ครอบคลุมและอํานวยความสะดวกใหเราทุกๆดาน  

 3. องคประกอบของสื่อดิจิทัล  

  องคประกอบเบื้องตนของสื่อดจิิทัลประกอบไปดวยองคประกอบ พื้นฐาน  

5 ชนดิ (เสร ี วงษมณฑา, 2560) ไดแก   

   1. ขอความ เปนสวนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของมัลตมิเีดยี ใชแสดง

รายละเอยีด หรอืเนื้อหา ของเรื่องที่นําเสนอถอืวา เปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของ

มัลตมิเีดยี ระบบมัลตมิเีดยีที่นําเสนอ ผานจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร นอกจาก จะมี

รูปแบบและสขีองตัวอักษรใหเลอืกมากมายตาม ความตองการแลวยังสามารถกําหนด

ลักษณะของการปฏสิัมพันธ (โตตอบ) ในระหวางการนําเสนอไดอกีดวย ซึ่งปจจุบัน มหีลาย

รูปแบบ ไดแก   

    1.1 ขอความที่ไดจากการพิมพ เปนขอความปกตทิี่พบไดทั่วไป ไดจาก

การพิมพดวย โปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เชน NotePad, Text Editor, 

Microsoft Word โดยตัวอักษรแตละตัวเก็บในรหัส เชน ASCII  

    1.2 ขอความจากการสแกน เปนขอความในลักษณะภาพ หรอื Image 

ไดจากการนํา เอกสารที่พมิพไวแลว (เอกสารตนฉบับ) มาทําการสแกน ดวยเครื่อง

สแกนเนอร (Scanner) ซึ่งจะ ไดผลออกมาเปนภาพ (Image) 1 ภาพ ปจจุบันสามารถแปลง

ขอความภาพ เปนขอความปกตไิด โดย อาศัยโปรแกรม OCR ขอความอเิล็กทรอนิกส เปน

ขอความที่พัฒนาใหอยูในรูปของสื่อที่ใช ประมวลผลได 

    1.3 ขอความไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) เปนรูปแบบของขอความ ที่

ไดรับความนยิม สูงมากในปจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพรเอกสารในรูปของเอกสารเว็บ 

เนื่องจากสามารถใชเทคนคิ การ Link หรือเช่ือมขอความไปยัง ขอความ หรอืจุดอื่น ๆ ได 
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   2. เสยีง ถูกจัดเก็บอยูในรูปของสัญญาณดจิิทัลซึ่งสามารถเลนซ้ํา

กลับไปกลับมาได โดย ใชโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับทํางานดานเสยีงหากใน

งานมัลตมิเีดยีมกีารใชเสยีงที่เรา ใจและสอดคลองกับเนื้อหาในการนําเสนอ จะชวยให

ระบบมัลตมิเีดยีนัน้เกดิความสมบูรณแบบมาก ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังชวยสรางความนาสนใจ

และ นาตดิตามในเรื่องราวตาง ๆ ไดเปนอยางด ีทั้งนี้ เนื่องจากเสยีงมอีทิธพิลตอผูใช

มากกวาขอความหรอืภาพนิ่งดังนัน้ เสยีง จึงเปนองคประกอบที่จําเปน สําหรับมัลติมเีดีย

ซึ่งสามารถนําเขาเสยีงผานทางไมโครโฟน แผนซดี ีดวีีด ีเทป และวทิยุ   

   3. ภาพน่ิง เปนภาพที่ไมมกีารเคลื่อนไหว เชน ภาพถาย ภาพวาด และ

ภาพลายเสน เปนตน ภาพนิ่งนับวามบีทบาทตอระบบงานมัลตมิเีดยีมากกวาขอความหรอื

ตัวอักษร เนื่องจากภาพจะใหผลในเชิงการเรยีนรูหรือรับรูดวยการมองเห็นไดดกีวา 

นอกจากนี้ยังสามารถถายทอดความหมาย ไดลกึซึ่งมากกวาขอความหรอืตัวอักษรซึ่ง

ขอความหรอืตัวอักษรจะมขีอจํากัดทางดานความแตกตาง ของแตละภาษา แตภาพนัน้

สามารถสื่อความหมายไดกับทุกชนชาติ ภาพนิ่งมักจะแสดงอยูบนสื่อชนดิตาง ๆ เชน 

โทรทัศน หนังสอืพิมพหรอืวารสารวชิาการ  

   4. ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟกที่มกีารเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขัน้ตอน

หรอืปรากฏการณที่เกดิขึ้นอยางตอเนื่อง เชน การเคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่องยนต ทัง้นี้

เพื่อสรางสรรคจนิตนาการใหเกดิแรงจูงใจจากผูชมการผลิตภาพเคลื่อนไหวจะตองใช

โปรแกรมที่มคีุณสมบัตเิฉพาะทางซึ่งอาจมปีญหาเกดิขึ้นอยูบางเกี่ยวกับขนาดของ ไฟลที่

ตองใชพื้นที่ในการจัดเก็บมากกวาภาพนิ่งหลายเทา   

   5. วดิโีอ เปนองคประกอบของสื่อดจิทิัลที่มคีวามสาํคัญเปนอยางมาก 

เนื่องจากวดิโีอใน ระบบดิจิทัลสามารถนําเสนอขอความหรอืรูปภาพ นิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหว 

  ไพฑูรย มะณู (2559) ไดกลาววา องคประกอบของสื่อดิจทิัลเบื้องตนมี

ความคลายกันกับองคประกอบเบื้องตนของ มัลตมิเีดยีดวย ซึ่งมักประกอบไปดวยพื้นฐาน 

5 ชนดิ ไดแก 1. ขอความ (Text) 2.เสยีง (Audio) 3. ภาพนิ่ง (Image) 4. ภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) 5. ภาพวดีโีอ (Video) 

  จากนยิามที่กลาวขางตน ผูวจัิยไดสรุป องคประกอบของสื่อดจิิทัล ประกอบ

ไปดวยพื้นฐาน 5 ชนดิ ไดแก 1. ขอความ (Text) 2.เสยีง (Audio) 3. ภาพนิ่ง (Image)  

4. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 5. ภาพวดีโีอ (Video) แตละมอีงคประกอบขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงคของผูพัฒนา ดังนัน้ในการพัฒนาสื่อมัลตมิเีดยีจะตองคํานึงถงึองคความรู 
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กลุมเปาหมาย และผูพัฒนาเปนหลัก เพื่อพจิารณาและวเิคราะหรูปแบบของสื่อที่จะ

พัฒนาขึ้นมาอยางถูกตองและตรงวัตถุประสงค  

 4. ประเภทของสื่อดจิิทัล 

  สื่อดจิทิัล คอื สื่อที่มกีารนําเอาขอความ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสยีง และ 

วดิโีอ โดยอาศัยเทคโนโลยคีวามเจรญิกาวหนาทางดานคอมพวิเตอร เขามาชวยใหขอมูลที่

เปนสื่อตาง ๆ เหลานัน้มาแปลงสภาพ และเช่ือมโยงเขาดวยกันเพื่อประโยชนในการใชงาน 

โดยสื่อดจิิทัลแตละประเภทมคีวามโดดเดนและแตกตางกันตามประโยชนและวัตถุประสงค

ในการใชสื่อประเภทสื่อดจิิทัล  สามารถสรุปไดดังนี้ (บัญญพนต พูนสวัสดิ,์ 2561)   

  1. เว็บไซต (Web site) ความหมาย หนาเว็บเพจที่จัดทําขึ้น เพื่อนําเสนอ

ขอมูลตาง ๆ ผานทางคอมพวิเตอรและอินเทอรเน็ต โดยจะมหีนาเว็บเพจหลาย ๆ หนาที่

เช่ือมโยงเขากบัไฮเปอรลิ้งค เพื่อใหสามารถเปดไปยังหนาเพจตาง ๆ ไดอยางงายดายและ

ถูกจัดเก็บไวใน www. (เวลิดไวดเว็บ) โดยเว็บไซตสวนใหญนัน้ก็มทีัง้เว็บไซตที่เปดใหเขาชม

ไดฟร ีและเว็บไซตที่ตองสมัครสมาชิกและเสยีคาบรกิาร จึงจะเขาใชงานเว็บได ซึ่งขอมูลใน

เว็บก็จะมหีลากหลายแบบ ขึ้นอยูกับความตองการนําเสนอของเจาของเว็บไซต การเรยีกดู

เว็บไซตจะเรยีกดูผานทางซอฟตแวร ในลักษณะของเบราวเซอร 

  2. อนิเตอรเน็ต (Internet) ความหมาย เครอืขายคอมพิวเตอรที่มขีนาดใหญ 

มกีารเช่ือมตอระหวางเครอืขายหลาย ๆ เครอืขายทั่วโลก โดยใชภาษาที่ใชสื่อสารกัน

ระหวางคอมพวิเตอรที่เรยีกวา โพรโทคอล (Protocol) ผูใชเครอืขายนี้สามารถสื่อสารถงึกัน

ไดในหลาย ๆ ทาง เชน อเีมล เว็บบอรด และสามารถสืบคนขอมูลและขาวสารตาง ๆ 

รวมทัง้คัดลอกแฟมขอมูลและโปรแกรมมาใชได 

  3. อเีมล (E-mail) ความหมาย จดหมายอเิล็กทรอนกิส หรอื ไปรษณยี

อเิล็กทรอนกิส (Electronic Mail) คอืวธิกีารหนึ่งของการแลกเปลี่ยนขอความแบบดจิิทัล ซึ่ง

ออกแบบขึ้นเพื่อใหมนุษยใชเปนหลัก ขอความนัน้จะตองประกอบดวยเนื้อหา ที่อยูของผูสง 

และที่อยูของผูรับ (ซึ่งอาจมีมากกวาหนึ่ง) 

  4. เทคโนโลยสีําหรับอุปกรณพกพาหรอืแพลตฟอรมเคลื่อนที่ (Mobile 

Platform) ความหมาย “อุปกรณ ที่ใชในการพกพา ทํางานไดเหมอืนกับเครื่องคอมพวิเตอร” 

เนื่องจากเปนอุปกรณที่พกพาได จงึมคีุณสมบัตเิดน คือ ขนาดเล็ก (พอจะถอืไปในสถานที่

ตาง ๆ ได), น้ําหนักเบา, ใชพลังงานคอนขางนอย, มักใชทําหนาที่ไดหลายอยางตดิตอ

แลกเปลี่ยนขาวสารกับคอมพวิเตอรได และที่สําคัญคอื สามารถเพิ่มหนาที่การทํางานได 
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โดยอาศัย Software Mobile มองในแงจัดแบงตาม OS จะได 3 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ คือ Smart 

Phone, Palm และ Pocket PC 

  5. วดิโีอเกม และโลกเสมอืนจรงิ ความหมาย โลกเสมอืน (Virtual World) 

คอื การจําลองสภาพแวดลอม ที่สามารถตอบสนองตอการใชงานของผูใชหลายคน  

พรอม ๆ กัน ผานเครอืขายออนไลน น่ันหมายความวา โลกเสมอืนจะตองรองรับ การใช

งานของผูใชไดตลอดเวลา (24 ช่ัวโมงตอวัน) โลกเสมอืนถูกสรางขึ้นมาใชในหลาย

วัตถุประสงคดวยกัน โดยที่รูปแบบของโลกเสมอืนที่เปนสามัญและมขีนาดใหญที่สุดก็คอื 

Massive Multiplayer Online Role-Playing Game หรือ MMORRG ซึ่งก็คอืเกมอารพจีีผูเลน

หลายคนเขามาเลนในเวลาเดยีวกัน และเสมือนอยูในโลกเดยีวกัน โดยผานระบบเครอืขาย

คอมพวิเตอรขนาดใหญ เนื้อเรื่องของเกมจะมลีักษณะเปนนวนยิายแฟนตาซ ีผูเลนสามารถ

เลอืกบทบาทที่ตนตองการเปนได โดยเกมจะมกีารออกแบบลักษณะของตัวละคร ฉาก 

เสยีงพากย เสยีงประกอบ และจะม ีNon Player Character หรอื NPC ซึ่งเปนตัวละครที่ไมมี

ผูเลน เปนสิ่งที่เกมสรางขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ตางๆ เชน ขายของ รับฝากของ ฯลฯ ตัวอยาง

ของเกม ไดแก World of Warcraft, Lineage 2 และ Ragnarok Online  

  6. ยูทูป ชาแนล (YouTube Channel) ความหมาย สถานดีจิิทัลใหเลอืกชมสิ่ง

ที่เราสนใจหลากหลาย และมสีถานโีทรทัศนเปนของตนเองได แคสมัครใชบรกิาร Youtube 

Channel จากเวบ็ไซต Youtube.com 

   ประโยชนของ Youtube Channel 

    1) ฟรโีปรแกรมจาก Google 

    2) เปนสถานถีายทอดวดีโีอสวนตัวบน Youtube 

    3) เหมาะสําหรับการทําโฆษณา สนิคาหรอืบรกิาร 

    4) สามารถอัพโหลดวดีโีอได ไมจํากัด 

    5) สามารถปรับแตงหนาตา ไดเชนเดยีวกับการปรับแตงบน 

Facebook 

    6) สามารถสราง Playlist เพื่อใหคนเขาชม ไดดูวดีโีอทั้งหมดตามที่เรา

ไดเลอืกไวให 

    7) ผูตดิตามหรอื subscribe จะไดรับขาวสาร เมื่อมกีารอัพโหลด 

วดีโีอใหม 
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    8) สามารถหารายไดพเิศษ จากจํานวนคนที่เขามาชมวีดโีอ หรอืคลิก

ดูโฆษณาที่แสดงบนวดีโีอของเรา (แตตองสมัคร Google Adsense กอน) 

    9) โฆษณา เราสามารถกําหนดไดวา จะใหแสดงโฆษณา หรอืไม

แสดงโฆษณาได 

  7. ไลฟ แชท (Live Chat) ความหมาย เครื่องมอืสื่อสารทางออนไลนที่เพิ่มลง

บนหนาเว็บไซต เครื่องมือนี้จะชวยใหผูที่เขาชมเว็บไซตสามารถมสีวนรวมกับครูผูสอนได 

ไมวาจะเปน การถาม-ตอบ ในเวลาที่นักเรยีนตองการความชวยเหลือหรอืมขีอสงสัยที่

ตองการขอมูลคําตอบจากครู   

   Live Chat ครูสามารถตอบคําถามนักเรยีนในแบบ real-time ไดอยาง

ตรงจุด นอกจากนี้ยังเปนการตอบสนองที่รวดเร็วกวาชองทางการสื่อสารมาตรฐาน เชน  

E-mail ที่อาจตองใชเวลาเปนช่ัวโมงหรอืเปนวัน ๆ ทําใหอัตราความพงึพอใจในการบรกิาร

ของนักเรยีนผานชองทางการแชทสูงถงึ 73% ในขณะที่ E-mail และสื่อสังคมออนไลนมี

คะแนนอยูที่ 61% และ 48% ตามลําดับ 

  8. บล็อกและวกิ ิ(Blog and Wiki) ความหมาย บล็อกมผูีเขยีนหลายคนหรอื

ผูเขยีนไมกี่ผูเขยีนโพสตในบล็อก และตอบกลับขอคดิเห็นจากผูอาน โดยทั่วไป ผูเขยีน 

เรยีกวาตัว blogger มมุีมมองไมซ้ํากันหรอืลักษณะการเขยีนในบางบล็อก Blogger มี

บทบาทสําคัญ ตัวอยางเชน ผูจัดการสามารถใชขอความตดิประกาศในบล็อกเพื่ออธบิาย

เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบางประการ สมาชิกในทมีสามารถบรรยาย

ประสบการณของตนในโครงการพเิศษ  

  การใชบล็อก 

   บล็อกจะมขีอความตดิประกาศ ซึ่งบางครัง้คลายกับขอมูลบันทกึ

ประจําวัน จากบคุคลหรอืกลุม ขอความตดิประกาศดังกลาวมวีันที่และแสดงรายการ

ตามลําดับเวลายอนกลับ ทุกคนสามารถใหขอคดิเห็นเกี่ยวกับขอความตดิประกาศ และ

สามารถใหการเช่ือมโยงไปยังไซตที่เกี่ยวของ รูปถาย และบล็อกตาง ๆ บล็อกชวยให

องคกรใชขอมูลรวมกันระหวางพนักงาน คูคา หรอืลกูคาไดอยางรวดเร็ว ทุกคนสามารถ

เพิ่มขอมูลเชิงลกึในขอบเขตเรื่องที่ยาก ใหแรงบันดาลใจและการแนะแนว หรอือธบิาย

แนวทางหรอืกระบวนงานใหม ๆ ตัวอยางเชน สมาชิกของทมีการตลาดอาจใชบล็อกในการ

นําเสนอและรวบรวมคําติชมเกี่ยวกับแนวคดิดานกลยุทธ หรอืฝายทรัพยากรบุคคลอาจใช

บล็อกเพื่อรับรองความสําเร็จของพนักงาน ดวยการสนับสนุนใหผูอานตดิประกาศ

https://www.dmit.co.th/th/our-services-thai/zendesk-thai/chat-thai/
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ขอคดิเห็น ทุกคนจะสามารถคนพบวาผูอานคดิอยางไรเกี่ยวกับเรื่องที่ระบุ บล็อกสามารถ

สรางบนไซตโดยใชเครื่องมือการจัดรูปแบบงาย ๆ ที่มใีนเว็บเบราวเซอร เชน Windows 

Internet Explorer ที่สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชเครื่องมอื

การเขยีนแกทั่ว ๆ ไป เชน Microsoft Word ผูอานบล็อกสามารถสมัครสมาชิกตัวดึงขอมูล 

RSS เพื่อจะไดรับขอมูลที่ทันสมัยเสมอเกี่ยวกับขอความตดิประกาศหรอืขอคดิเห็นใหม ๆ 

การใช Wiki 

   Wiki คอื เว็บไซตที่ชวยใหผูใชรวบรวมความรูของทมี วางแผนกิจกรรม 

หรอืทํางานในโครงการตาง ๆ ดวยกัน ทุกคนสามารถเพิ่มเนื้อหาใหมหรอืแกไขเนื้อหาที่มี

อยูไดอยางงายดายบุคคลที่จําเปนเฉพาะสทิธิ์ไปยังไซต wiki และเว็บเบราวเซอรซึ่งไม

จําเปนเครื่องมอืพเิศษหรอืความรูเกี่ยวกับการสรางไซต บุคคลอื่นสามารถเพิ่มลงในหนาที่

มอียูไดอยางรวดเร็ว และงายดายสรางลงิกไปยังหนาใหมคุณสามารถสรางการเช่ือมโยงใน 

Wiki กอนที่จะสรางเพจที่เช่ือมโยงไปถงึดวยซ้ํา ตัวอยางเชน สมาชิกในทมีอาจคิดวาเรื่องนี้

ตองการขอมูลที่เกี่ยวของ แตไมมเีวลาที่จะสรางเพจใหมในทันท ีสมาชิกในทมีสามารถ

สรางการเช่ือมโยงพื้นที่ที่สํารองไวที่สามารถเปลี่ยนเปนเพจจรงิ ๆ ไดในภายหลังดวยการ

ไปตามการเช่ือมโยงนัน้แลวเพิ่มเนื้อหาเพื่อสรางเพจ รุนตาง ๆ สามารถใชงานไดสําหรับ

เพจ Wiki ประวัตรุินสําหรับแตละเพจจะเก็บขอมูลวาเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร คุณสามารถดูวา

ใครเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและเปลี่ยนเมื่อใด และแมแตยอนกลับไปยังรุนกอนหนานี้ถามกีาร

ทําผิดพลาด 

  9. เฟชบุค (Facebook) ความหมาย เว็บไซตที่ใหบรกิารเครอืคายสังคม

ออนไลน ผาน Internet หรอื เรยีกไดวา เปน Social Network ครูนักเรยีนหรือใครก็ไดเขา

สมัครลงทะเบยีนกับเฟซบุก และเปนสามาชิกของเฟซบุกสามารถสรางพื้นที่สวนตัว 

สําหรับแนะนําตัวเอง ครูตดิตอสื่อสารกับนักเรยีน ทัง้เเบบ ขอความ ภาพ เสยีง และ วดีโีอ 

โดยผูใชสามารถเลอืกที่จะเปนหรอืไมเปนเพื่อนกับใครก็ไดในเฟชบุก 

   ครูสามารถใชเฟชบุก เพื่อรวมทํากจิกรรมกับนักเรยีนได เชน การเขยีน

ขอความ เลาเรื่อง ความรูสึก แสดงความคดิเห็นเรื่องที่สนใจ โพสตรูปภาพ โพสตคลปิ

วดิโีอ แชทพูดคุย เลนเกมที่สามารถนักเรยีนมาเลนกับเราได รวมไปถงึทํากจิกรรมอื่น ๆ 

ผานแอพลเิคช่ันเสรมิ (Applications) ที่มอียูอยางมากมาย ซึ่งแอพลเิคช่ันดังกลาวไดถูก

พัฒนาเขามาเพิ่มเตมิอยูเรื่อย ๆ แอพลเิคช่ันยังแบงออกเปนหลายหมวดหมู เชน เพื่อความ

บันเทิง เกมปลูกผักยอดนยิม เปนตน หรอืไมวาจะเปนเชิงธุรกจิ แอพลเิคช่ันของ Facebook 

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2021-internet-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2387-social-network-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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ก็มใีหใชงานเชนเดยีวกนั ดวยเหตุนี้ Facebook จึงไดรับความนยิมไปทั่วโลก (เอ็ม.ด.ีซอฟต, 

2560) 

  10. ไลน (Line) ความหมาย Application สําหรับการสื่อสารยอดนยิม 

เนื่องจากมีความสามารถหลากหลาย และทํางานไดบนหลากหลายอุปกรณ ไมวาจะเปน

สมารทโฟน แท็บเล็ต หรอืแมกระทั่งบนเครื่องคอมพวิเตอร สําหรับความสามารถเดน ๆ ที่

ทําให Line มคีวามแตกตางจาก Application สื่อสารอื่น ๆ ก็คอืรูปภาพตัวการตูนสื่อ

อารมณที่เรยีกวาสติ๊กเกอร ประโยชนของมันคอืชวยใหลดปรมิาณการพมิพขอความ และ

ชวยสรางความแปลกใหมในการสนทนาไดเปนอยางด ีทําใหในปจจุบันนี้ Line ไดรับความ

นยิมเปนอยางมากและสามารถโทรศัพทผานระบบเครื่องขายไรสายได ซึ่งสามารถโทรแบบ

ใชเสยีงเพยีงอยางเดยีว หรือโทรแบบใชวดีโีอดวยก็ได และความสามารถอื่น ๆ อกี ดงันี้ 

   - สนทนาโดยการสงขอความ และรูปภาพ สามารถสนทนาเปนกลุม

ระหวางครูกับนักเรยีน หรอืเปนรายบุคคลก็ได 

   - มพีื้นที่สําหรับเก็บไฟลสวนตัว (Keep) จํานวน 1 GB เก็บอะไรก็ไดทีเ่รา

ตองการ เชน ไฟลเอกสาร รูปภาพ วดีโีอ เปนตน นอกจากเก็บแลวก็สามารถแชรใหคนอื่น

ไดอกีดวย 

   - มไีทมไลนเหมอืนกับ Facebook ครูและนักเรยีนสามารถโพสขอความ

ตางๆ เพื่อสื่อสารกับเพื่อน ๆ ในไลนของเราได 

   นอกจากนี้ไลนยังม ีApplication อื่น ๆ อกีมากมายที่เปนบรกิารเสรมิของ

ไลน เชน Line TV, Line Camera และ Line Antivirus เปนตน เยี่ยมชม Application บน 

Google Play ซึ่งครูสามารถนําแอพลเิคช่ันตาง ๆ ที่กลาวมา มาประยุกตใชกับวชิาที่สอน

นักเรยีนได  

  11. กูเกลิ คลาสรูม (Google Classroom) คอื เปนหนึ่งใน Google Apps ที่

รวบรวมบรกิารที่สําคัญตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อสนับสนุนธุรกจิ  โรงเรยีน และสถาบันตาง ๆ 

ใหใชผลติภัณฑของ Google ไดอยางหลากหลาย 

   “Google Classroom ถูกออกแบบมาเพื่อชวยใหครูสรางและลดกระดาษ

ในการจัดเก็บ รวมทัง้คุณสมบัตทิี่ชวยประหยัดเวลา เชน ความสามารถในการสําเนา

เอกสาร Google ใหกับนักเรยีนแตละคน นอกจากนี้ยังสรางโฟลเดอรสําหรับแตละบุคคลที่

ไดรับมอบหมาย นักเรยีนสามารถตดิตามงาน ที่ไดจากการกําหนดบนหนาและเริ่มตนการ
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ทํางาน ดวยเพยีงไมกี่คลกิ ครูสามารถตดิตามการทํางานวาใครยังไมเสร็จใหตรงตามเวลา 

ยังสามารถแสดงความคดิเห็นแบบเรยีลไทม และผลการเรยีนในช้ันเรยีน”  

   Classroom ผสานรวม Google เอกสาร ไดรฟ และ gmail ไวดวยกัน  

เพื่อใหครูสามารถสรางและรวบรวมงานโดยไมสิ้นเปลอืงกระดาษ ภายใน Classroom ครู

สามารถสรางงาน ใชงานนั้นในช้ันเรยีนตาง ๆ ได และเลอืกวาจะใหนักเรยีนทําอยางไร 

(เชน นักเรยีนแตละคนจะรับสําเนาของตนเองหรอืนักเรยีนทุกคนจะทํางานในสําเนา

เดยีวกัน) ครูสามารถตดิตามวานักเรยีนคนใดทํางานเสร็จแลวบาง และใครยงัทํางานไม

เสร็จ  ตลอดจนแสดงความคดิเห็นกับนักเรยีนแตละคนได ดังรูป ตัวอยางการทํางาน

ระหวางครูและนักเรยีน 

   ประโยชนตอการใชงาน Google Classroom 

    1) ครูสามารถเพิ่มนักเรยีนไดโดยตรงหรอืแชรรหัสเพื่อใหนักเรยีนเขา

ช้ันเรยีนได การตัง้คาใชเวลาเพยีงครูเดยีว ผานบัญชีอเีมล Google Apps for Education 

    2) กระบวนการมอบหมายงานเรยีบงาย ไมสิ้นเปลอืงกระดาษ ทําให

ครูสราง ตรวจ และใหเกรดงานไดในที่เดยีวกัน 

    3) สามารถดูงานทัง้หมดของตนเองไดในหนางาน และเนื้อหาสําหรับ

ช้ันเรยีน ทัง้หมดจะจัดเก็บอยูในโฟลเดอรภายใน Google ไดรฟโดยอัตโนมัติ 

    4) Classroom ทําใหครูสงประกาศและเริ่มการพูดคุยในช้ันเรยีนได

ทันท ีนักเรยีนสามารถแชรแหลงขอมูลกันหรอืตอบคําถามในสตรมีได  

    5) Google Classroom ไมมโีฆษณา ไมใชเนื้อหาหรอืขอมูลของ

นักเรยีนในการ โฆษณา และใหบรกิารฟรสีําหรับโรงเรียน 

    6) สามารถเขาถงึ Google Classroom ไดทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ 

(ศูนยเทคโนโลยกีารศกึษา, 2561) 

 

การใชส่ือดจิทัิลเพื่อการเรยีนการสอน 

 1. นโยบายการใชสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในประเทศไทย  

  รัฐบาลไดกําหนดนโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่งเปนวสิัยทัศนเชิงนโยบายการ 

พัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไทยในการขับเคลื่อนปฏรูิปประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก

จัดระบบ ปรับทศิทางและสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจรญิ สามารถรับมอืกับโอกาส 

และภัยคุกคามแบบใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รัฐบาลจึงไดประกาศนโยบายดจิิทัล
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เพื่อเศรษฐกจิและสังคม (Digital Economy) ซึ่งมสีาระสําคัญในการนําเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชเปนเครื่องมอืสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งไดกําหนดใหบรกิารอนิเตอรเน็ตความเร็วสูงเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐตอง

จัดเตรยีม ไวใหแกประชาชนทกุกลุมคนในทุกพื้นที่ โดยใหมกีารกระจายอยางทั่วถงึ 

ตลอดจนตองดําเนินการสนับสนุน และสงเสรมิใหประชาชนมคีวามรูในการใชงานสามารถ

เขาถงึได ตลอดจนสามารถพัฒนาและใชประโยชนจากเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารแนะนําบรกิารอินเตอรเน็ตไดอยางรูทันเพื่อใหประชาชนไดรับโอกาสในการสราง 

รายไดสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในทายที่สุด (ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศทองถิน่,  

2560) จงึกําหนดแผนพัฒนาดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศไทยไว ม ี6  

ยุทธศาสตร ดังนี้  

 2. แผนพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

  ดจิทิัลไทยแลนด (Digital Thailand) หมายถงึ ประเทศไทยที่สามารถ

สรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยดีจิิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ ไปสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยนื โดยแผนพัฒนา

ดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมจะมเีปาหมายในภาพรวม 4 ประการดังตอไปน ี้ 

   1. เพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกจิของประเทศ ดวย

การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยดีจิทิัล เปนเครื่องมอืหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการ

ผลติ การบรกิาร 

   2. สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทยีมดวยขอมูลขาวสารและบริการ

ตาง ๆ ผานสื่อดจิทิัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน 

   3. เตรยีมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมคีวามรูและทักษะที่เหมาะสม

ตอการดําเนนิชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจทิัล 

  4. ปฏรูิปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบรกิารของภาครัฐ ดวย

เทคโนโลยดีจิทิัลและการใชประโยชนจากขอมูล เพื่อใหการปฏบิัตงิานเกดิความโปรงใส  

มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
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 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

  เพื่อใหวสิัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมดวย

เทคโนโลยดีจิทิัลบรรลุผล แผนพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมจึงไดกําหนดกรอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดานคอื (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 

   ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดจิิทัลประสทิธภิาพสูงให

ครอบคลุมทั่วประเทศจะมุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสทิธภิาพสูงที่ประชาชนทุก

คนสามารถเขาถงึและใชประโยชนไดแบบทุกที่ทุกเวลาโดยกําหนดใหเทคโนโลยทีี่ใชมี

ความเร็วพอเพยีงกับความตองการและใหมรีาคาคาบริการที่ไมเปนอุปสรรคในการเขาถงึ

บรกิารของประชาชนอกีตอไปนอกจากนี้ในระยะยาวโครงสรางพื้นฐานอนิเทอรเน็ต

ความเร็วสูง จะกลายเปนสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐาน เชนเดยีวกับ ถนนไฟฟา น้ําประปาที่

สามารถรองรับการเช่ือมตอของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง โดยยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย

แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน คือ 

    1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานอนิเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุม 

ทั่วประเทศ มคีวามทันสมัยมเีสถยีรภาพตอบสนองความตองการใชงานของทุกภาคสวนใน

ราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม 

    2. ผลักดันใหประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการเช่ือมตอและ

แลกเปลี่ยนขอมูลของอาเซยีน โดยเปนเสนทางผานการจราจรของขอมูลในภูมภิาค และ

เปนที่ตัง้ของผูประกอบการเนื้อหารายใหญของโลก 

    3. จัดใหมนีโยบายและแผนบรหิารจัดการโครงสรางพื้นฐานคลื่น

ความถี่ และการหลอมรวมของเทคโนโลยใีนอนาคต เพื่อใหเกดิการใชทรัพยากรของ

ประเทศอยางมปีระสทิธภิาพสูงสุด 

    4. ปรับรัฐวสิาหกจิโทรคมนาคมใหเหมาะสมกับสถานการณและ

ความกาวหนาของอุตสาหกรรมดจิทิัลเพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

   ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกจิดวยเทคโนโลยดีจิทิัลจะกระตุน

เศรษฐกจิของประเทศโดยผลักดันใหภาคธุรกจิไทยใชเทคโนโลยดีจิทิัลในการลดตนทุนการ

ผลติสนิคาและบรกิาร เพิ่มประสทิธภิาพในการดําเนนิธุรกจิ ตลอดจนพัฒนาไปสูการ

แขงขันเชิงธุรกจิรูปแบบใหมในระยะยาว นอกจากนี้ ยุทธศาสตรยังมุงเนนการสรางระบบ

นเิวศสําหรับธุรกจิดจิทิัล เพื่อเสรมิความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกจิไทยที่จะ 
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สงผลตอการขยายฐานเศรษฐกจิและอัตราการจางงานของไทยอยางยั่งยนืในอนาคต  

โดยยุทธศาสตรนี้ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน คอื 

    1. เพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจตลอดหวงโซ

คุณคา โดยผลักดนัธุรกิจใหเขาสูระบบการคาดจิทิัลสูสากล และใหเกดิการใชเทคโนโลยี

และขอมูลเพื่อปฏรูิปการผลิตสนิคาและบรกิาร 

    2. เรงสรางธุรกจิเทคโนโลยดีจิิทัล (digital technology startup)  

ใหเปนฟนเฟองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิดจิทิัล 

    3. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยดีจิทิัลของไทยใหมคีวามเขมแข็ง

และสามารถแขงขันเชิงนวัตกรรมไดในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมี

ศักยภาพและเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต 

    4. เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการคาขายสนิคาของชุมชนผาน

เทคโนโลยดีจิทิัล โดยดําเนนิการรวมกันระหวางหนวยงานจากทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 

   ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถงึเทาเทยีมดวยเทคโนโลยี

ดจิทิัลจะมุงสรางประเทศไทยทีป่ระชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเกษตรกร ผูที่อยู

ในชุมชนหางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพกิาร สามารถ เขาถงึและใชประโยชนจาก

บรกิารตาง ๆ ของรัฐผานเทคโนโลยดีจิิทัล มขีอมูล องคความรู ทัง้ระดับประเทศและระดับ

ทองถิ่น ในรูปแบบดจิทิัลที่ประชาชนสามารถเขาถงึและนําไปใชประโยชนไดโดยงายและ

สะดวก และมปีระชาชนที่รูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใชประโยชนจาก

เทคโนโลยดีจิิทัลอยางมคีวามรับผิดชอบตอสังคม โดยยุทธศาสตรนี้ประกอบดวยแผนงาน

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 5ดาน คอื 

    1. สรางโอกาสและความเทาเทยีมในการเขาถงึและใชประโยชนจาก

เทคโนโลยดีจิทิัลสําหรับประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูสูงอายุกลุมผูพกิาร กลุมผูที่อยู

อาศัยในพื้นที่หางไกล 

    2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยดีจิทิัลใหเกดิ

ประโยชนและสรางสรรครวมถงึความสามารถในการคิดวเิคราะห และแยกแยะขอมูล

ขาวสารในสังคมดิจทิัลที่เปดกวางและเสรี 
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    3. สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรยีนรูดจิิทัลเพื่อการเรยีนรูตลอดชีวิตที่

ประชาชนเขาถงึไดอยางสะดวก ผานทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพกระจายเสยีง 

และสื่อหลอมรวม 

    4. เพิ่มโอกาสการไดรับการศกึษาที่มมีาตรฐานของนักเรยีนและ

ประชาชน แบบทกุวัย ทุกที่ ทุกเวลาดวยเทคโนโลยดีจิทิลั 

    5. เพิ่มโอกาสการไดรับบรกิารทางการแพทยและสุขภาพที่ทันสมัย

ทั่วถงึ และเทาเทยีม สูสังคมสูงวัย ดวยเทคโนโลยดีจิทิลั 

   ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดจิิทัลจะมุงใช

เทคโนโลยดีจิทิัลในการปรับปรุงประสทิธภิาพการบรหิารจัดการของหนวยงานรัฐทั้ง

สวนกลางและสวนภูมภิาค ใหเกดิบรกิารภาครัฐในรูปแบบดจิิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถงึ

บรกิารไดโดยไมมขีอจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษานําไปสูการหลอมรวมการทํางาน

ของภาครัฐเสมอืนเปนองคกรเดยีว นอกจากนี้ รัฐบาลดจิทิัลในอนาคตจะเปดโอกาสให

ประชาชนมสีวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกจิ การบริหาร

บานเมอืง และเสนอความคิดเห็นตอการดําเนนิงานของภาครัฐ โดยยุทธศาสตรนี้

ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน คอื 

    1. จัดใหมบีรกิารอัจฉรยิะที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน

หรอืผูใชบรกิาร โดยเฉพาะอยางยิ่งบรกิารที่อํานวยความสะดวกตอประชาชนนักธุรกจิ และ

นักทองเที่ยว 

    2. ปรับเปลี่ยนการทํางานของภาครัฐดวยเทคโนโลยดีจิิทัล ใหมี

ประสทิธภิาพ และธรรมาภิบาลโดยเนนบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเช่ือมโยง

ขอมูล และการทํางานของหนวยงานรัฐเขาดวยกัน 

    3. สนับสนุนใหมกีารเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนตามมาตรฐาน 

open data และสงเสรมิใหเกดิการมสีวนรวมของประชาชนและภาคธุรกจิในกระบวนการ

ทํางานของรัฐ 

    4. พัฒนาแพลตฟอรมบรกิารพื้นฐานภาครัฐ (government service 

platform) เพื่อรองรับการพัฒนาตอยอดแอปพลเิคช่ันหรอืบรกิารรูปแบบใหม 

   ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกจิและสังคม

ดจิทิัลใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคน วัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ทัง้บุคลากรภาครัฐ 

และ ภาคเอกชน ใหมคีวามสามารถในการสรางสรรคและ ใชเทคโนโลยดีจิิทัลอยางชาญ
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ฉลาดในการประกอบ อาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยี ดจิิทัลโดยตรง ให

มคีวามรูความสามารถ และความ เช่ียวชาญเฉพาะดาน ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อ

นําไปสูการสรางและจางงานที่มคีุณคาสูงในยุคเศรษฐกจิและสังคมที่ใชเทคโนโลยดีจิิทัล

เปนปจจัย หลักในการขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย แผนงานเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร 3 ดาน คอื 

    1. พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยดีจิทิัลใหแกบุคลากรในตลาดแรงงาน 

ที่รวมถงึบุคลากรภาครัฐภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกชวงวัย 

    2. สงเสรมิการพัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญเทคโนโลยเีฉพาะดาน 

ใหกับบุคลากรในสายวชิาชีพดานเทคโนโลยดีจิทิัล ที่ปฏบิัตงิานในภาครัฐและเอกชน เพื่อ

รองรับความตองการในอนาคต 

    3. พัฒนาผูบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศให สามารถวางแผนการนํา

เทคโนโลยดีจิทิัลไปพัฒนาภารกจิ ตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคกร

ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจทิัลดานการศกึษา พัฒนาคนใหพรอมสูยุคสังคมเศรษฐกจิดจิทิัล 

พัฒนากําลังคนทุกสาขาอาชีพ ทัง้ภาครัฐ และเอกชน ใหมคีวามสามารถในการสรางสรรค

และใชเทคโนโลยดีจิทิัลในการประกอบอาชีพ รวมถงึพัฒนาคนสาขาเทคโนโลยโีดยตรงให

อยูในมาตรฐานสากล ดานการศกึษาก็มุงเนนพัฒนาบุคลากร ครูผูสอน และนักเรยีน และ

แนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

     1) การพัฒนาและใชเทคโนโลยดีจิทิัลเพื่อสงเสรมิศักยภาพและขดี

ความสามารถในการจัดการศกึษา 

     กลยุทธ 1.1 พัฒนาและใชเทคโนโลยดีจิทิัลเพื่อสนับสนุนการ

เรยีนรูภาษาตางประเทศ 

     แนวทาง 

      1.1.1 กําหนดพื้นที่ กจิกรรม สื่อดจิทิัล และสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพื่อสงเสรมิการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 

      1.1.2 ใชเทคโนโลยดีจิทิัลพัฒนารูปแบบสื่อการเรยีนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูภาษาตางประเทศมากยิ่งขึ้น 

     กลยุทธ 1.2 ใชเทคโนโลยดีจิทิัลเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีน 

การสอนใหสอดคลองกับทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 



35 

     กลยุทธ 1.3 สงเสรมิการเพิ่มขดีความสามารถในการพัฒนาสื่อ

นวัตกรรม อุปกรณ เครื่องมอืและแหลงการเรยีนรูใหสูงขึ้นสื่อดจิทิัลมปีระโยชนในการ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ และเครื่องมอืแหลงการเรยีนรูใหมปีระสทิธภิาพมากขึ้น โดย

ตองเพิ่มขดีความสามารถในการพัฒนาสื่อดจิทิัลของครูผูสอน ดังนี้  

      1.3.1 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructures) รวมถงึ 

ฮารดแวร (Hardware) และ ซอฟตแวร (Software) ใหมปีระสิทธภิาพและครอบคลุมทุก

พื้นที่ 

      1.3.2 ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยดีจิทิลัที่มศัีกยภาพเพื่อ

การจัดการสื่อโสตทัศนูปกรณผานเครอืขายในหองเรยีน หองปฏบิัตกิาร และหนวยงาน 

ตาง ๆ ของโรงเรยีน 

      1.3.3 ใชเทคโนโลยดีจิทิัลมาเพิ่มศักยภาพศูนยบรรณสารและ

สื่อการศกึษา และแหลงเรยีนรู เพื่อสงเสริมการเรยีนรูที่มีคุณภาพ โดยมทีรัพยากรการ

เรยีนรูที่เพยีงพอและสอดคลองตอความตองการครูและนักเรยีน 

      1.3.4 สงเสริมการใชเทคโนโลยดีจิทิัลในการพัฒนาและผลติสื่อ

การเรยีนรูดวยตนเอง รวมถงึทรัพยากรการเรยีนรูที่มีคุณภาพและทันสมัย (กระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 

   ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยดีจิทิัลจะมุงเนน

การมกีฎหมาย กฎระเบยีบ กตกิาและมาตรฐานที่มปีระสทิธภิาพ ทันสมัย และสอดคลอง

กับหลักเกณฑสากล เพื่ออํานวยความสะดวก ลดอุปสรรคเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ประกอบกจิกรรมและทําธุรกรรมออนไลนตาง ๆ รวมถึงสรางความม่ันคงปลอดภัย และ

ความเช่ือม่ัน ตลอดจนคุมครองสทิธิ์ใหแกผูใชงานเทคโนโลยดีจิทิัลในทุกภาคสวนเพื่อ

รองรับการเตบิโตของเทคโนโลยดีจิทิัลและการใชงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยยุทธศาสตรนี้

ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 3 ดาน คอื 

    1. กําหนดมาตรฐาน กฎ ระเบยีบ และกตกิาดานดจิิทัลใหมคีวาม

ทันสมัยและมปีระสทิธภิาพโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคาและการ

ใชประโยชนในภาคเศรษฐกิจและสังคม 

    2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับเศรษฐกจิและสังคมดจิทิัลใหมี

ความทันสมัย สอดคลองตอพลวตัของเทคโนโลยดีจิทิัลและบรบิทของสังคม 
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    3. สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยดีจิทิัลและการทําธุรกรรม

ออนไลน ดวยการสรางความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล การคุมครองผูบรโิภค 

  จากยุทธศาสตรของรัฐบาลทัง้ 6 ยุทธศาสตรก็จะพบวา ยุทธศาสตรที่ 4  

ทีเ่กี่ยวของกับการปรับเปลีย่นภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดจิทิัล จะมุงใชเทคโนโลยดีิจทิัลใน

การปรับปรุงประสทิธภิาพการจัดการของหนวยงานรัฐบาลและยุทธศาสตรที่ 5 เปน

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกจิและสังคมดจิทิัล 

และการจัดการเรียนของครู ซึ่งจากยทุธศาสตรดังกลาวองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัด

การศกึษาและจัดทําสื่อดจิิทัลที่ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศกึษาตาม

แนวทางนโยบายมดีังนี้ 

 4. แนวทางตามนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมพีระปณธิานอัน

แนวแน ในการที่ จะนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการยกระดับคุณภาพชีวติและเพิ่ม

โอกาสทางการศกึษาของประชาชน ทรงเจรญิรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ที่ไดทรงใช เทคโนโลยสีารสนเทศหลาย

รูปแบบในโครงการพัฒนา เพื่อนําความรมเย็นเปนสุขใหเกดิแกประชาชนชาวไทย งานวจัิย

ของสถาบันวจัิยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทดีอีารไอ) ช้ีใหเห็นวาสาเหตุหลักสวน หนึ่ง 

ของปญหาคุณภาพการศกึษาไทย คอื การที่ระบบการศกึษาของไทยในปจจุบันเปนระบบที่

ไมเอื้อตอ การสราง ความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตาราเรยีนของไทยไม

สอดคลองกับการพัฒนา ทักษะแหง ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผลทําใหการ

เรยีนการสอน ตลอดไปจนถงึการทดสอบ ยังคงเนนการจดจําเนื้อหามากกวาการเรยีน

เพื่อใหมคีวามรูความเขาใจอยางแทจริง อกีทัง้สภาพการจัด การศกึษาของประเทศไทยใน

ปจจุบัน กําลังประสบปญหาในดานคุณภาพของนักเรยีนปรากฏอยูในหลายพื้นที่ ซึ่งมี

สาเหตุจากการขาดครูหรอืครูไมครบช้ัน ไมครบสาระการเรยีนรู ครูมปีระสบการณหรอื

ทักษะการ จัดการเรยีนรูนอย ขาดสื่อ อุปกรณที่ทันสมัยและการเขาถงึไดลําบาก ครูมเีวลา

ในการจัดการเรียนการสอนนอย กจิกรรมของโรงเรยีนมมีาก ทรัพยากรที่มกีระจัดกระจาย

ไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางคุมคา และการแกปญหาตาง ๆ ก็ทาไดในวงจํากัด 

ดวยสภาพปญหาดงักลาวขางตน ผนวกกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยกีารสื่อสารที่

เกดิขึ้น อยางรวดเร็ว จึงเปนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาที่จะนําเอา
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เทคโนโลยกีารสื่อสารมา เสรมิสราง ความเขมแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการ

เรยีนการสอน ในการจัดการศกึษา โดยการจัด การศกึษาทางไกล ผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) ดําเนนิงานเรงดวนเพื่อแกปญหาคุณภาพการศกึษา โดย มกีารจัดสภาพ

การ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอยางครบถวน ทัง้กระบวนการออกแบบ 

กจิกรรมการเรยีนการสอนที่เนน กระบวนการสรางความรู จากการลงมอืปฏบิัติ เนื้อหา 

ตลอดจนสื่อและ อุปกรณที่จําเปนในการจัดเรยีนการสอน อันจะเปนการลดความเหลื่อม

ลาทางการศกึษา ลดชองวางและเพิ่ม โอกาสในการเขาถงึการศกึษาที่มคีุณภาพใหกับ 

ประชาชนไทยทุกคน อันเปนการดําเนินการตาม รอยเบื้อง พระยุคลบาทสนองพระราชดาริ

ในการที่จะพัฒนา การศกึษาไทยใหเจรญิกาวหนาสบืไป (ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดวยเทคโนโลยสีารสนเทศทางไกล, 2560) 

  จากที่กลาวมาขางตนในการจัดการศกึษาใหสอดคลองตามศตวรรษที่ 21 

เพื่อแกปญหาคุณภาพการศึกษาโดยสนับสนุนใหครูผูสอนจัดการเรยีนการสอนผาน การใช

สื่อเทคโนโลยดีจิทิัล และสื่อดจิทิัลที่กระทรวงศกึษาธกิารและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดนํามาใหสถานศกึษาในสังกัด รวมถงึโรงเรียนกฬีาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืไดจัดการ

เรยีนการสอน คือ การพัฒนาคุณภาพการศกึษาดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) และ 

การพัฒนาคุณภาพการศกึษาดวย อ-ีเลนิรนงิ (e-Learning) ดังนี้ 

  4.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT)  

   DLIT ช่ือเต็ม Distance Learning Information Technology ช่ือภาษาไทย 

การพัฒนาคุณภาพการศกึษาทางไกลผานเทคโนโลยสีารสนเทศ เจาของ สํานักงาน

คณะกรรมการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผูรับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

(สทร.) ผูรวมดําเนนิการ คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

   วัตถุประสงค 

    1) เพื่อใหครูและนักเรยีนใชเทคโนโลย ีเปนเครื่องมอืในการจัดการ

เรยีนรู โดยมกีารจัดรูปแบบ เนื้อหา วธิีการและเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับยุคสมัย และ

สภาพปญหาของโรงเรยีน ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหครูมสีื่อในการจัดการเรยีนรูอยางมี

ประสทิธภิาพ ทัง้คลังสื่อประกอบการสอนและคลังขอสอบ นอกจากนี้ยังมุงหวังใหมกีาร

พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพครู นําไปสูการพัฒนาเยาวชนและ

การศกึษาอยางยั่งยนื 



38 

    2) เพื่อใหนักเรยีนทุกคนไดรับโอกาสทางการศกึษาที่มคีุณภาพอยาง

เสมอภาค เทาเทยีม กลุมเปาหมายการจัดการเรยีนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศ ((Distance 

learning information technology : DLIT) 

   DLIT ประกอบดวยกจิกรรม 5 รูปแบบ รายละเอยีดมดีังนี้ 

    1) DLIT Classroom ช่ือภาษาไทย หองเรยีน DLIT (1) การถายทอดการ

จัดการเรยีนรูหัวขอเรื่องที่ยาก 5 กลุมสาระการเรยีนรูไดแก 1) ภาษาไทย 2) คณติศาสตร 

3) วทิยาศาสตร 4) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5) ภาษาอังกฤษ ตัง้แตช้ัน

ประถมศกึษาปที ่1 - มัธยมศกึษาปที่ 6 จากครูตนแบบของโรงเรยีนช้ันนําไปยังหองเรยีน

ปลายทาง เพื่อใชเปดสอนแทนหรอืสอนควบคูไปกับครูในหองเรยีนปลายทาง โดยเฉพาะ

กรณทีี่ครูปลายทางไมใชครู ตรงกลุมสาระการเรยีนรูหรอืครูประสบปญหาการสอนหัวขอ

เรื่องที่ยากมาโดยตลอด เมื่อเปดหองเรยีน DLIT นักเรยีนจะสามารถเรยีนจากครูตนแบบได

ซึ่งครูปลายทางสามารถชมวดีทิัศนหองเรยีน DLIT ไดลวงหนา เพื่อจะไดเตรยีมสื่อหรอื

เอกสารตาง ๆ ไวเรยีนไปพรอม ๆ กับครูตนแบบ นอกจากการเผยแพรหองเรยีนคุณภาพ 

จากครูตนแบบไปยังโรงเรยีนปลายทางแลว ครูและนักเรยีนปลายทางสามารถถามคําถาม

และพูดคุยกับครู ตนแบบไดผานเว็บไซตในสวนของการถามตอบกับครูตนแบบแตละคน 

โดยมเีนื้อหาประกอบดวยหัวขอเรื่อง ที่ยากใน 5 กลุมสาระการเรยีนรู (2) การถายทอด

การสอนจากหองเรยีนตนทางในโรงเรยีนช้ันนําถายทอดสดผานเครอืขายยูทูบใน ชองทางที่

จัดไวเปนการเฉพาะไปยังหองเรยีนปลายทาง โดยโรงเรยีนสามารถจัดตารางสอนในวชิา 

นัน้ ๆ ใหตรงกับหองเรยีนตนทาง 

    2) DLIT Resources ช่ือภาษาไทย คลังสื่อการสอน คลังสื่อ

ประกอบการสอนสําหรับครูนําไปใชในหองเรยีน แลวทําใหนักเรยีนเรยีนรูอยางสนุกสนาน

และ เขาใจบทเรยีนมากขึ้นแกปญหาเนื้อหาที่สอนยาก เปนนามธรรม ไมอยูในสิ่งแวดลอม

ใกลตัว มกีารเช่ือมโยง และการตดิตามผลที่ตองการภาพวดีทิัศนในการทําใหเขาใจรวมไป

ถงึแกปญหาครูที่ไมมคีวามพรอมในการ คนหาและตัดตอสื่อวดีทิัศน DLIT Resources คอื

สื่อประกอบการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน ครูสามารถ นําไปใช

ในขัน้นําเขาสูบทเรยีน ขัน้สอนและขั้นสรุป ครูอาจจะใชสื่อนําไปสูคําถาม หรอืใชสื่อเพื่อ

เฉลยคําตอบ คลังสื่อการสอน DLIT มใีนรูปแบบที่หลากหลาย เชน วดีทิัศนประเภท 

สารคด ีวดีทิัศนประเภท Animation Learning Object Game และ Infographic เปนตน 

แหลงที่มา 4 ดานคือ (1) สื่อการสอนที่สพฐ.และหนวยงานอื่น ๆ มอียูแลว โดยไดทําการ
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รวบรวม จัดหมวดหมูและเผยแพร (2) สื่อการสอนที่ผลติใหม (3) สื่อการสอนที่ครูผลติขึ้น

เอง (4) สื่อการสอนจากตางประเทศ โดยจะทําการรวบรวม คัดเลอืก จัดหาใหถูกตองตาม

ลขิสทิธิ์และ บรรยายเสยีงภาษาไทย 

    3) DLIT Digital Library ช่ือภาษาไทย หองสมุดดิจทิัล เปนคลังขอมูล

สําหรับนักเรยีนในการคนควาเนื้อหาที่นอกเหนอืจากหนังสอืเรยีนและหลักสูตร แกนกลาง

การศกึษาขัน้พื้นฐานโดยจะเปนหองสมุดที่ความหลากหลายทัง้รูปแบบและเนื้อหา ในดาน

รูปแบบ จะมทีัง้หนังสอื วดีิทัศนและสื่ออเิล็กทรอนกิสอื่น ๆ ในดานเนื้อหา มกีารแบง

หมวดหมูที่ ตอบสนองความตองการของนักเรยีนในการเรยีนรูแบบโครงงาน รายวิชา

เพิ่มเตมิ และกจิกรรมพัฒนาผูเรียน ไมแบงหมวดหมูตามกลุมสาระการเรยีนรูโดยใน

ชวงแรกของ DLIT จะเปนการแนะนําเว็บไซตไทยและสากล ที่เปนแหลงเรยีนรูที่ดสีําหรับ

นักเรยีน และจะดําเนนิการใหเปนหองสมุดดิจทิัลที่มเีนื้อหามากขึ้น แบงหมวดหมู ที่สะดวก

ตอการคนควาและการใชงาน 

    4) DLIT Professional Learning Community (PLC) ช่ือภาษาไทย  

การพัฒนาวชิาชีพครู จากแนวคดิ คุณภาพของเยาวชนจะไมมากไปกวาคุณภาพของครูการ    

พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง จงึเปนสิ่งสําคัญมาก จงึไดดําเนนิการใหมปีจจัยสําคัญที่

สงเสรมิใหเกดิการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง คอื (1) สื่อวดีทิัศนที่ทําใหครูไดเห็นแบบ

ปฏบิัตกิารสอนที่ดขีองครูคนอื่น เพื่อเปนการเรยีนรูจากตนแบบ ซึ่งสื่อวดีทิัศนนี้นํามาจาก

รายการตาง ๆ ของโทรทัศนครูที่มแีบบปฏบิัตกิารสอนที่ดขีองครูไทยและครูทั่วโลก  

(2) การสรางชุมชนแหงการเรยีนรูทางวชิาชีพ หรือ Professional Learning Community ดวย

กจิกรรมแบงปนและเรยีนรูหรอื Share and Learn ทัง้กิจกรรมทางตรง(พบปะ) และ

กจิกรรมออนไลน (3) ระบบช้ีแนะและพี่เลี้ยง หรอื Coaching and Mentoring โดยใช

กระบวนการของ Lesson Study และ Buddy 

    5) DLIT Assessment ช่ือภาษาไทย คลังขอสอบ เปนการรวบรวมคลัง

ขอสอบที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน ใน 8 กลุมสาระ

การเรยีนรูตัง้แตช้ันประถมศกึษาปที่ 1 – มัธยมศกึษาปที ่6 และขอสอบอื่น ๆ เชน O-NET, 

N.T., PISA เพื่อเปนการประเมนิตนเองไดตลอดภาคเรยีนและเพื่อพัฒนาการเรยีนรูใหตรง

กับความสามารถ เฉพาะบุคคล (พมิพร แกวบรสิุทธ, 2560) 
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  4.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย อ-ีเลนิรนิง (e-Learning) 

   อ-ีเลนิรนงิ (e-Learning) คือ การเรยีน การสอนในลักษณะ หรอืรูปแบบ

ใดก็ได ซึ่งการถายทอดเนื้อหานัน้ กระทําผานทางสื่ออเิล็กทรอนกิส เชน ซดีรีอม เครอืขาย

อนิเทอรเน็ต อนิทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรอื ทางสัญญาณโทรทัศน หรอื สัญญาณ

ดาวเทยีม (Satellite) ฯลฯ ซึ่งการเรยีนลักษณะนี้ไดมกีารนําเขาสูตลาดเมอืงไทยในระยะ

หนึ่งแลว เชน คอมพวิเตอรชวยสอนดวยซดีรีอม การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based 

Learning) การเรยีนออนไลน (On-line Learning) การเรยีนทางไกลผานดาวเทยีม หรอื  

การเรยีนดวยวดีโีอผานออนไลน เปนตน ในปจจุบัน คนสวนใหญมักจะใชคําวา e-Learning 

กับการเรยีน การสอน หรือการอบรม ที่ใชเทคโนโลยขีองเว็บ (Web Based Technology)  

ในการถายทอดเนื้อหา รวมถงึเทคโนโลยรีะบบการจัดการหลักสูตร (Course Management 

System) ในการบรหิารจัดการงานสอนดานตาง ๆ โดยผูเรยีนที่เรยีนดวยระบบ อี-เลนิรนงิ 

(e-Learning) นี้สามารถศกึษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน หรอื จากแผนซดีี-รอม ก็ได และ

ที่สําคัญอกีสวนคอื เนื้อหาตาง ๆ ของ อี-เลนิรนงิ (e-Learning) สามารถนําเสนอโดย

อาศัยเทคโนโลยมัีลตมิเีดยี (Multimedia Technology) และเทคโนโลยเีชิงโตตอบ 

(Interactive Technology) 

   คําวา อ-ีเลนิรนงิ (e-Learning) นัน้มคีําที่ใชไดใกลเคยีงกันอยูหลายคํา

เชน การเรยีนทางไกล (Distance Learning) การฝกอบรมโดยอาศัยคอมพวิเตอร 

(Computer based training) หรอืเรยีกยอ ๆ วา (CBT) การเรยีนทางอนิเตอรเน็ต (online 

learning) (เน็ตไทยแลนดดอทคอม, 2560) 

   สมาคมอเมรกิันเพื่อการพัฒนาการฝกอบรม (2000). ไดอธบิาย

ความหมาย e-Learning หมายถงึ การจัดกระบวนการและการใชประโยชนจากสื่อทาง

อเิล็กทรอนกิส โดยเฉพาะคอมพวิเตอรและระบบอนิเทอรเน็ต ที่ออกแบบการเรยีนการ

สอนอยางเปน ระบบเพื่อใหเกดิการเรยีนรูไดทุกที่ไมยดึตดิกับเวลาและความกาวหนาใน

การเรยีนรู  

   ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2551). ไดอธบิายความหมายของ e-Learning 

หมายถงึ การเรยีนในลักษณะใดก็ได ซึ่งใชการถายทอดเนื้อหาผานทางอุปกรณ

อเิล็กทรอนกิส ไมวาจะเปน คอมพวิเตอร เครอืขายอนิเทอรเน็ต อนิทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต 

หรอื ทางสัญญาณโทรทัศน หรอื สัญญาณดาวเทยีม (Satellite) ก็ได ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศ

อาจอยูในรูปแบบการเรยีนที่เราคุนเคยกันมาพอสมควร เชน คอมพวิเตอรชวยสอน 
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(Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การเรียน

ออนไลน (On-line Learning) การเรยีนทางไกลผานดาวเทยีม หรอื อาจอยูในลักษณะที่ยัง

ไมคอยเปนที่แพรหลายนัก เชน การเรยีนจากวดิทีัศน ตามอัธยาศัย (Video On-Demand) 

   ประโยชนของ อ-ีเลินรนงิ (e-Learning) 

    1) ยดืหยุนในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรยีน การ

เรยีนการสอนผานระบบ อี-เลนิรนงิ (e-Learning) นัน้งายตอการแกไขเนื้อหา และกระทํา

ไดตลอดเวลา เพราะสามารถกระทําไดตามใจของผูสอน เนื่องจากระบบการผลติจะใช 

คอมพวิเตอรเปนองคประกอบหลัก นอกจากนี้ผูเรยีนก็สามารถเรยีนโดยไมจํากัดเวลา และ

สถานที่ 

    2) เขาถงึไดงาย ผูเรยีน และผูสอนสามารถเขาถงึ อ-ีเลินรนงิ (e-

Learning) ไดงาย โดยมากจะใช เว็บบราวเซอร (web browser) ของคายใดก็ได (แตทัง้นี้

ตองขึ้นอยูกับผูผลติบทเรยีน อาจจะแนะนําใหใช เว็บบราวเซอร (web browser แบบใดที่

เหมาะกับสื่อการเรยีนการสอนนัน้ ๆ) ผูเรยีนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพวิเตอรที่ใดก็ได 

และในปจจุบันนี้ การเขาถงึเครอืขายอนิเตอรเน็ตกระทําไดงายขึ้นมาก และยังมคีาเช่ือมตอ

อนิเตอรเน็ตที่มีราคาต่ําลงมากวาแตกอนอกีดวย 

    3) ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยกระทําไดงาย เนื่องจากผูสอน หรอืผู

สรางสรรคงาน อี-เลนิรนิง (e-Learning) จะสามารถเขาถงึ เซริฟเวอร (server) ไดจากที่ใด

ก็ได การแกไขขอมูล และการปรับปรุงขอมูล จงึทําไดทันเวลาดวยความรวดเร็ว 

    4) ประหยัดเวลา และคาเดินทาง ผูเรยีนสามารถเรียนโดยใชเครื่อง

คอมพวิเตอรเครื่องใดก็ได โดยจําเปนตองไปโรงเรยีน หรอืที่ทํางาน รวมทัง้ไมจําเปนตองใช

เครื่องคอมพวิเตอรเครื่องประจําก็ได ซึ่งเปนการประหยัดเวลามาก การเรยีน การสอน 

หรอืการฝกอบรมดวยระบบ อ-ีเลนิรนิง (e-Learning) นี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% 

ของเวลาที่ใชครูสอน หรอือบรม 

   จากนยิามที่กลาวขางตน ผูวจัิยไดใหความหมายของ ความหมายของ  

อ-ีเลนิรนงิ (e-Learning) คือ รูปแบบของการเรยีนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเครอืขาย

คอมพวิเตอร หรอืสื่ออเิลคทรอนกิสในการถายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมสีื่อ

ในการนําเสนอบทเรยีนไดตั้งแต 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนัน้สามารถที่จะอยูในรูป

ของการสอนทางเดยีว หรือการสอนแบบปฏสิัมพันธได 
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 5. ความหมายและประเภทของสื่อดจิิทัลท่ีใชพัฒนารูปแบบการเรยีน 

การสอน 

  5.1 ความหมายการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการเรยีนการสอน 

   การใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนเปนการจัดการเรยีนรูผานสื่อดจิทิัลและตอง

ดูแนวโนมของการจัดการศึกษาในอนาคตควบคูกันไปดวยวาแนวโนมของการจัดการศกึษา

ไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และความกาวหนา

ดานเทคโนโลยโีดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและโทรคมนาคมรวมถงึการเปลี่ยนแปลง

แนวคดิและปรัชญาการศกึษาที่มุงใหการศกึษาตอเนื่องตลอดชีวิตกับคนทุกคนและแนว

ทางการจัดการศกึษาที่ถอืวาผูเรียนสําคัญที่สุด แนวโนมการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนและ

การเรยีนรูในอนาคตมีผูกลาวไวดังนี้ 

   ฟาฏนิา  วงศเลขา (2558) ใหความหมายของการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการ

เรยีนการสอนวา การเรยีนรูเกดิขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาแบบกาวขามพรมแดนโดยผานระบบ

เครอืขาย แวดวงทางการศึกษาหลายประเทศทั่วโลกกําลังกาวขามรูปแบบการเรยีนการ

สอนแบบเดมิๆ ที่ใชครูเปนศูนยกลางมาเปนการเรยีนรูในรูปแบบใหมที่ใชเทคโนโลยเีปนฐาน 

การจัดการเรยีนการสอนในยุคนี้ถอืวาเปนยุคของ "โลกคอืหองเรยีน" ซึ่งกําลังจะแปรสภาพ

จากอดตีที่หองเรยีนเปนเพยีงแคหองสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มคีรูทําหนาที่เปนผูถายทอด วิชา

ความรูใหกับผูเรยีนเพยีงอยางเดยีว ผูเรยีนก็มหีนาที่รับความรูจากครูผูสอน ซึ่งแตกตาง 

จากปจจุบันที่เริ่มมกีารนําสื่อเทคโนโลยเีขามามสีวนรวมในการถายทอดความรูจาก

ครูผูสอนไปสูผูเรยีน สงผลใหผูเรยีนเกดิความเขาใจ สนใจใฝเรยีนรู สนุกสนาน 

กระตอืรอืรนในการเรยีนรูมากขึ้น  แมวาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามสีวนรวมใน

ระบบการจัดการศกึษานั้นจะทําใหผูเรยีนมแีหลงเรยีนรูที่กวางใหญไพศาลมคีวามรู

มากมายหลากหลายใหศกึษาเรยีนรู สามารถศึกษาคนควาหาความรูในเรื่องตาง ๆ ไดดวย

ตนเองอยางงายดาย แตการที่ผูเรยีนจะเกดิการเรยีนรูผานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่

ถูกตอง ก็ตองอาศัยผูสอนที่เขาใจและมคีวามรูในดานการใชเทคโนโลยดีวยเชนกัน ผูสอน

ยังจําเปนตองเปนผูสรางบรรยากาศและเจตคตทิี่ดตีอการเรยีนรู  ใหผูเรยีนรูจักเลอืกศกึษา

คนควาขอมูลขาวสารอยางถูกตองเหมาะสมและมีวิจารณญาณ เพราะขอมูลสารสนเทศที่

เผยแพรบนระบบอนิเทอรเน็ตนัน้มทีัง้ขอมูลที่ถูกตองและขอมูลที่ยังไมไดผานการกลั่นกรอง 

ดังนัน้ผูสอนมหีนาที่ตองช้ีแนะใหผูเรยีนไดรูจักการคดิวิเคราะห คดิอยางมรีะบบมเีหตุผล 
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คดิสรางสรรค เพื่อใหเกดิประโยชนตอการเรยีนรูสูงสุด ไมเปน "ดาบสองคม" อยางที่หลาย

คนหวงใย 

   การจัดการเรยีนการสอนในยุคโลกดิจิทัลนัน้ครูควรมบีทบาทในการเปน

ผูอํานวยความสะดวกและช้ีแนะแนวทางเพื่อใหนักเรยีนเกดิการเรยีนรู และบางครัง้อาจจะ

ตองเปนผูรวมเรยีนรูไปพรอมกับผูเรยีนดวย ดังนั้นครูในยุคนี้จึงตองมคีุณลักษณะที่เรยีกวา 

อ ี– ทเีชอร (E-Teacher)  เชน ตองมปีระสบการณในการจัดการเรยีนรูแบบใหมโดยจัดการ

เรยีนการสอนผานระบบอนิเทอรเน็ตและสื่อเทคโนโลย ี มทีักษะในการแสวงหาความรู 

ใหม ๆ เพื่อขยายองคความรูของตนเองตลอดเวลา มคีวามสามารถในการถายทอดหรอื

ขยายความรูของตนเองสูนักเรยีนผานสื่อเทคโนโลยไีดอยางมปีระสทิธิภาพ มคีวามสามารถ

ในการเสาะหาและคัดเลอืกเนื้อหาความรูหรอืเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสมและเปนประโยชน

ตอผูเรยีนผานทางสื่อเทคโนโลย ีสามารถใชสื่อเทคโนโลยอียางมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลทั้งในฐานะที่เปนผูผลิตความรู ผูกระจายความรู และผูใชความรู เปนตน 

   ชุตสิันต เกดิวบิูลยเวช (2558) ในยุคโลกดจิทิัลคุณลักษณะของผูเรยีนที่

สังคมคาดหวัง เชน มคีุณธรรม เปนคนดมีนี้ําใจ เอื้อเฟอเผ่ือแผ มทีักษะที่หลากหลาย เชน 

ทํางานเปนทมี มคีวามรับผิดชอบ รูจักการแกไขปญหา มคีวามสามารถดานการใช

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางนอย 2 ภาษา มีพื้นฐานและทักษะการคํานวณที่ด ี

และมคีวามชํานาญในการใชคอมพวิเตอรและอุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ พรอมเผชิญ

ปญหาและสามารถเลอืกวธิีแกปญหาไดอยางเหมาะสม เปนตน  

   เศรษฐพงค  มะลสิุวรรณ (2559) กลาววา การจัดการเรยีนการสอนใน

ยุคดจิทิัล คอื ครูผูสอน โดยครูควรไดรับ การพัฒนาใหมปีระสทิธภิาพ มคีวามสามารถใน

การสรางสรรครวมทัง้เปนผูแนะนําที่ดใีหแกผูเรยีนทัง้ในดาน การจัดการเรยีนการสอน ที่

นอกจากจะสอนเนื้อหาวิชาการจากรูปแบบการใชตําราเรยีน เพื่อใหผูเรยีนไดรับ ความรู

ทางทฤษฎแีละวิชาการแลว ควรแนะนําวธิกีารเขาถงึขอมูลความรูเพื่อใหผูเรยีนสามารถ

คนควาดวย ตัวเองไดตลอดเวลา เพื่อสามารถประยุกตการจัดการเรยีนการสอนตามการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีและ เพิ่มขดีความสามารถในการแสวงหาขอมูลความรูไดอยาง

รวดเร็ว ครูควรนําเทคโนโลยดีจิทิัลมาเปนพลัง ในการจัดกระบวนการเรยีนการสอน ไมวา

จะเปนการใหนักเรยีนนําเสนอผลงานผานระบบอนิเทอรเน็ตโดยครู เปนผูพจิารณาเนื้อหา

กอนนําไปเผยแพร และจัดพื้นที่ใหนักเรยีนไดเขามาแสดงความคดิเห็น และแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูรวมกัน ซึ่งจะทําใหครูและนักเรยีนเกดิการเรยีนรูรวมกัน เปนการเพิ่มพลังในการ
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เรยีนรู ดังนัน้ ครูในยุค ปจจุบันจงึไมมคีวามจําเปนตองรูทุกอยาง แตควรเปนผูแนะนํา และ

ใหขอเสนแนะเพื่อใหผูเรยีนเรยีนรูไดอยางเหมาะสม โดยครูตองปรับเปลี่ยนวธิคีดิ และ

วธิกีารสอนใหม เนื่องจากปจจุบันผูเรยีนทุกคนสามารถเขาถงึ ความรูได ประเด็นสําคัญคอื 

การจัดการเรยีนการสอนเพื่อใหเกดิการเรียนรูรวมกันระหวางครูกับผูเรยีนหรอื ระหวาง

ผูเรยีนกับผูเรยีน ตัวอยางเชน ครูอาจสอนทฤษฎอียางเขมขนภายในเวลา 1 ช่ัวโมงโดยให

ผูเรยีนไป ศกึษาคนควาเพิ่มเตมิในประเด็นที่ผูเรยีนสนใจ เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนเรยีนรู

รวมกันภายในหองเรยีน โดยการ คนควาหาความรูผานระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตผาน

เว็บไซตที่เปนเครือ่งมือในการคนควาหาความรู เชน กูเกิล ยาฮู (Google Yahoo) เปนตน 

   วณีา  คํามงคุณ (2559) ใหความเห็นวา การใชสื่อดจิทิัลเพื่อพัฒนา

รูปแบบสื่อการเรยีนการสอน คอื การพัฒนาเว็บแอพลเิคช่ันที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อรวบรวม

และจัดทําสื่อการเรยีนรูดจิิทัลในรูปแบบ ขอความ รูปภาพ และ วดิโิอ ตวิเตอรเรียล (Video 

Tutorial) ที่ชวยสนับสนุนการเรยีนการสอน มเีปาหมายในการบริการที่สนับสนุนการเรยีนรู

ของผูใชบรกิาร การออกแบบและพัฒนาอางองิจากปญหาและขอคําถามที่ผูใชบรกิารถาม

เขามาบอยครั้งจากชองทางการสื่อสารตาง ๆ ไดแก อ ี– เมล (e-mail) เฟชบุค (Facebook) 

ทวชิเตอร (Twitter) ไลน (Line) และ ไลฟแชท (Live Chat) 

   บัญญพนต พูนสวัสดิ์ (2560) การจัดการเรยีนการสอนในยุคโลกดิจทิัล

นัน้ใฝฝนอยากเห็นภาพหองเรยีนที่เปน ชุมชนขนาดใหญ ใหโลกคอืหองเรยีน ผูเรยีนมี

คุณลักษณะที่ เปนผูช้ีนําตนเองได หลักสูตรมคีวามยดืหยุนคํานงึถงึความแตก ตางระหวาง

บุคคล การสอนไมยดึหนังสือเรยีนเปนหลักเชน ปจจุบัน ไมเนนการเรยีนแบบทองจํา เนนให

คดิเปนแกปญหาได  ตองเปนการเตรยีมผูเรยีนใหพรอมเพื่อใชชีวติในโลกแหงความเปนจรงิ 

และเปาหมายสําคัญที่สุด นั่นคอื สรางคนคุณภาพที่เปนคนดแีละมคีุณธรรม  

   จากนยิามที่กลาวขางตน ผูวจัิยไดใหความหมายของ การใชสื่อดิจิทัล

เพื่อการเรยีนการสอน หมายถงึ การปรับรูปแบบการเรียนการสอน ทีนํ่าเอาเทคโนโลยี

ดจิิทัลมาใช เทคโนโลยดีจิิทัลมผีลทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงดานการศกึษาโดยทําใหเกดิ

รูปแบบการเรยีนการสอนที่แตกตางจากยุคทีผ่านมา เนื่องจากมกีารนําเทคโนโลยดีจิทิัลมา

ชวยในการคนควาหาความรู การเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยดีจิทิัล ทําใหสามารถสื่อสาร

ผานระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตผานชองทางตาง ๆ ไดอยางสะดวกมากขึ้น เชน Line 

Facebook เปนตน ทําใหเกดิพลังทางสังคมออนไลนและแนวโนมในอนาคตสามารถนําสื่อ
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สังคมออนไลนมาใชประโยชนไดอยางมากมาย ดังนัน้ จึงควรมแีนวทางในการสรางความ

รวมมอืเชิงสรางสรรคเพื่อสรางสังคมที่ดผีานเครื่องมอืในระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 

  5.2 ประเภทของสือ่ดจิิทัลท่ีใชพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

   สื่อดจิทิัลที่ใชเพื่อพัฒนารูปแบบสื่อการเรยีนการสอน คอื สือ่ดจิิทัลที่

ชวยพัฒนาการการเรยีนการสอนผานเทคโนโลย ีและพัฒนาขึ้นเพื่อชวยจัดกระบวนการ

เรยีนการสอนใหงายยิ่งขึ้น ซึ่งก็มกีารพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาหลายอยาง (วณีา คํามงคุณ, 

2559) ดังนี้  

   วณีา คํามงคุณ (2559) กลาววา สื่อดจิทิัลที่ชวยจัดกระบวนการเรยีน

การสอนมดีังนี้ 

    1) บล็อก (blog) เปนคํารวมมาจากคําวา เว็บบล็อก (weblog) เปน

รูปแบบเว็บไซตประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขยีนขึ้นในลําดับที่เรียงตามเวลาในการเขยีน ซึ่งจะ

แสดงขอมูลที่เขยีนลาสุดไวแรกสุด บล็อกโดยปกตจิะประกอบดวย ขอความ ภาพ ลงิก ซึ่ง

บางครัง้จะรวมสื่อตาง ๆ ไมวา เพลง หรอืวดิโีอในหลายรูปแบบได จุดที่แตกตางของบล็อก

กับเว็บไซตโดยปกตคิอื บลอ็กจะเปดใหผูเขามาอานขอมูล สามารถแสดงความคดิเห็น

ตอทายขอความที่เจาของบล็อกเปนคนเขยีน ซึ่งทําใหผูเขยีนสามารถไดผลตอบกลับโดย

ทันท ีคําวา "บล็อก" ยังใชเปนคํากรยิาไดซึ่งหมายถงึ การเขยีนบล็อก และนอกจากนี้ผูที่

เขยีนบล็อกเปนอาชีพก็จะถูกเรยีกวา "บล็อกเกอร" บล็อกเปนเว็บไซตที่มเีนื้อหา

หลากหลายขึ้นอยูกับเจาของบล็อก โดยสามารถใชเปนเครื่องมอืสื่อสาร การประกาศ

ขาวสาร การแสดงความคดิเห็น การเผยแพรผลงาน ในหลายดานไมวา การศกึษา 

การเมอืง เทคโนโลย ีหรอืขาวปจจุบัน นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขยีนเฉพาะเรื่องสวนตัวหรอื

จะเรยีกวาไดอารอีอนไลน ซึ่งไดอารอีอนไลนเปนจุดเริ่มตนของการใชบล็อก 

    ประโยชนของบล็อกมีดังนี้ 

     บล็อก (Blog) เปนสื่อสําหรับถายทอดความรู เว็บไซตประเภท 

Knowledge Management หรอื Blog เกี่ยวกับวชิาตาง ๆ ที่เขยีนโดยอาจารยประจําวชิานัน้ 

จําเปนตองถายทอดขัน้ตอนวธิขีองการเรยีนการสอน เชน วชิาบรรยาย โดยเนนใหเปนการ

ทบทวนตอเนื่องจากบทเรยีน และใชเปนเครื่องมือในการตลาดเชิงการศกึษากับผูเรียน  

ผานการโปรโมท URL ของ Blog พรอมบอกใหไปทบทวนหลังการเรยีนเสร็จสิ้นในช่ัวโมง 

เนื้อหาหรอืตัวอยางใน Blog ควรจะเปนการสรุปหัวขอสั้น ๆ ตรงประเด็น และตัวอยางที่มี

การอธบิายการคดิที่เรยีบงาย โดยอาจจะอาศัยการใชเทคนคิการนํากราฟกรูปภาพ หรอื 
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Infographic มานําเสนอใหเกดิความนาสนใจ สวนรายวิชาที่เปนการปฏบิัตหิรอืการใชทักษะ 

ผูเขยีน Blog หรอือาจารยผูสอนจําเปนตองใชรูปภาพในการนําเสนอ และคําอธบิายรูปภาพ

ทัง้ใตภาพ และเปนกราฟกภายในภาพ โดยใชการเรยีงลําดับขัน้ตอน เชน ขัน้ตอนที่ 1, 2, 3 

และลูกศรมาใชนําทาง เปนตน 

     จากสถติทิี่ไดทําการเก็บขอมูลมา ผูเรยีนเกดิความเขาใจในตัว

เนื้อหาของบทเรยีนเพิ่มขึ้นเมื่อมกีารเรยีนการสอนในหอง แลวมเีนื้อหาทบทวนใน Blog ที่

ผูสอนบอกใหไปอานทบทวนทันท ีเพิ่มขึ้นรอยละ 64.3 เปอรเซ็นต เพยีงแคการเตรียม

ความพรอมในเนื้อหาของ Blog ตองตอเนื่องจากในช่ัวโมงเรยีนไมเกนิ 48 ช่ัวโมง หรอื 2 วัน 

เพราะความตอเนื่อง และความสนใจในเนื้อหาที่เกดิคําถามจะลดลง ถาระยะเวลาทบทวน

ของ Blog เกนิ 48 ช่ัวโมง 

    2) เสริชเอ็นจ้ิน (search engine) หรอื โปรแกรมคนหา คือ โปรแกรม

ที่ชวยในการสบืคนหาขอมูล โดยเฉพาะขอมูลบนอินเทอรเน็ต โดยครอบคลุมทัง้ขอความ 

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟตแวร แผนที่ ขอมูลบุคคล กลุมขาว และอื่น ๆ ซึ่ง

แตกตางกันไปแลวแตโปรแกรมหรอืผูใหบรกิารแตละราย. เสริชเอ็นจ้ินสวนใหญจะคนหา

ขอมูลจากคําสําคัญ (คยีเวริด) ที่ผูใชปอนเขาไปจากนัน้ก็จะแสดงรายการผลลัพธที่มันคดิ

วาผูใชนาจะตองการขึ้นมาซึ่งเหมาะกับการที่จะพัฒนาดานการศกึษาโดยใหผูเรยีนมีอสิระ

ในการคนควาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรยีน หรือแบบฝกหัดที่ครูสั่งงาน 

    3) อ ี– เลนินงิ (E – Learning) คอื ฟร ี-แพลตฟอรมออนไลน สําหรับ

คุณครูและ นักเรยีน ควปิเปอรสคูล ประกอบดวยสองสวนดวยกัน คอื สําหรับครูผูสอน 

และสําหรับนักเรยีน เปนที่ที่ครูจัดการหองเรยีนออนไลนและยังสามารถตดิตาม ตรวจสอบ

ผลการเรยีนของนักเรยีนได สามารถเลอืกจากบทเรียนและแบบฝกหัดหลายพันหัวขอ

ครอบคลุมหลักสูตรหลัก เพื่อสงเปนการบานใหนักเรยีนทัง้ช้ันหรอืกลุมยอยในช้ันเรยีนได 

ครูสามารถแกไขจากบทเรยีนที่มอียูหรอืสรางเนื้อหาและแบบทดสอบขึ้นมาใหมทัง้หมด

ดวยตัวเองไดสามารถดูและดาวนโหลดผลวเิคราะหคะแนนของนักเรยีน อัตราการสง

การบาน การบานทีท่ําเสร็จไปแลว (พมิพร แกวบรสิุทธ, 2559) จุดแข็งและจุดออนของ

นักเรยีน ครูทํางานกับช้ันเรียนของเขาหรอืสามารถทํางานรวมกันระหวางครู(สองคนหรือ

มากกวานัน้)ในช้ันเรยีน หรือโรงเรยีนเดยีวกันได 

    4) หองเรยีนกูเกลิ (Google Classroom) เปดใหบรกิารสําหรับทุกคน 

ทีใ่ช กูเกลิ แอฟ ฟอ อดีูเคช่ัน (Google Apps for Education) ซึ่งเปนชุดเครื่องมอืเพิ่ม 
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ประสทิธภิาพการทํางานที่ใหบรกิารฟร ีประกอบดวย จเีมล(Gmail), เอกสาร และไดรฟ 

คลาสรูม (Classroom) ไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยใหครูสามารถสรางและเก็บงานไดโดย

ไมตองสิ้นเปลอืงกระดาษ มีคุณลักษณะที่ชวยประหยัดเวลา เชน สามารถทําสําเนาของ กู

เกลิ (Google) เอกสารสําหรับนักเรยีนแตละคนไดโดยอัตโนมัต ิโดยระบบจะสรางโฟลเดอร

ของไดรฟสําหรับแตละงานและนักเรยีนแตละคนเพื่อชวยจัดระเบยีบใหทุกคน นักเรยีน

สามารถตดิตามวามีอะไรครบกําหนดบางในหนางาน และเริ่มทํางานไดดวยการคลิกเพยีง

ครัง้เดยีว ครูสามารถดูไดอยางรวดเร็ววาใครทํางานเสร็จหรอืไมเสร็จบาง ตลอดจน

สามารถแสดงความคดิเห็นและใหคะแนนโดยตรงไดแบบเรยีลไทมใน คลาสรูม(Classroom) 

    5) ไลน (LINE) เปนสื่อดจิทิัลเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน 

(Program Line) เปนแอปพลิเคชันใหบรกิาร Messaging รวมกับ Voice Over IP ทําใหผูใช

สามารถสรางกลุมแชต สงขอความ ภาพ คลปิวดิโีอ หรือจะพูดคุยโทรศัพทแบบเสยีงก็ได 

โดยขอมูลที่ถูกสงขึ้นไปนั้นฟรทีัง้หมด ตอนนี้ LINE ใชไดในระบบปฏบิัตกิาร iOS, Android, 

Windows Phone, PC และ BlackBerry ฟเจอรของ LINE ประกอบดวย การสงขอความ การ

สนทนาดวยเสยีง การเปลี่ยนพื้นหลังแบ็กกราวนดหนาหองแชต การสนทนาแบบกลุม 

Official LINE และการสงสติ๊กเกอร 

    เปนชองทางในการตดิตอสื่อสารระหวางครูกับผูเรยีน ในการจัดการ

เรยีนการสอนเมื่อครูผูสอนไดมอบหมายงานและตองการดูความคบืหนาของงานที่

มอบหมาย ดวยความสามารในการแชทแบบกลุมของ LINE ผูสอนสามารถตัง้กลุมแชท 

และใหผูเรยีนรายงานความคบืหนาผานแชทโดยการสงเปนขอความ รูปภาพ หรอืวีดโีอ 

โดยไมจําเปนตองมารายงานความคบืหนาในหองเรยีน 

    ผูสอนสามารถใชไลน (LINE) เพื่อรวบรวมเอกสารประกอบการ

บรรยาย video link บันทกึการบรรยาย หัวขอและผลของการอภปิรายในช้ันเรยีน หรอื

ขอมูลสําคัญอื่น ๆ ไวในกลุมไลน (LINE) เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูเรยีนไดทบทวนช้ัน

เรยีน นอกจากนี้ LINE ยังสามารถใชเพื่อรวบรวมภาพกิจกรรมตาง ๆ ของช้ันเรยีนเปนการ

ประชาสัมพันธและบันทกึการเรยีนรู เปนชองทางในการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน 

การเรยีนการสอนในปจจุบันไมจําเปนแคอยูในหองเรยีนเทานัน้แลว ไมวาจะอยูที่ไหนก็

สามารถทําการเรยีนการสอนไดเพยีงแคมอีนิเตอรเน็ต ดวยเทคโนโลย ีVideo Call ซึ่งเปน

การคุยกันแบบเห็นคูสนทนาผานโปรแกรม video call ตาง ๆ ทําใหสามารจัดการเรยีนการ

สอนไดทุกที่ทุกเวลา โดยการเรยีนการสอนแบบออนไลนไดมกีารนํามาใชบางแลวใน
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ประเทศไทย และดวยความสามารถของ LINE ที่สามารถใช Video Call ได ไลน (LINE) จึง

สามารถทําการเรยีนการสอนแบบออนไลนไดเชนกัน  สําหรับบทบาทของ LINE ในฐานะ

เครื่องมือเพื่อการศกึษาและเรยีนรูในช้ันเรยีนในตอนนี้ ยังถอืวามบีทบาทนอยอยูเมื่อเทยีบ

กับ Facebook เนื่องจากปจจุบันนี้ Facebook ถอืวาเปน Social Network หลักที่ใชเพื่อ

การศกึษาในปจจุบันเลยก็วาได แตดวยความสามารถที่หลากหลาย และจํานวนผูใชที่

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของ ไลน (LINE) (เดลนิวิส, 2557). ไลน"เผยผูใชงานทั่วโลกทะลุ 560 ลาน

คนพรอมเปดบรกิารใหม(ออนไลน)(ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ, 2559) 

   กระทรวงศกึษาธกิาร (2560) ไดพัฒนาการศึกษาของไทยดวยสื่อดจิิทัล

ดังนี้   

    1) คลังสมองของครูไทย โครงการยกระดับบุคลากรครูและนักเรยีน

ดานการนําเทคโนโลยสีารสนเทศสูการปฏรูิปกระบวนการเรยีนการสอน โดยสํานัก

เทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร (DLIT) โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษาดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 

     1.1 DLIT Classroom หองเรียน DLIT การถายทอดการจัดการ

เรยีนรูหัวขอเรื่องที่ยาก จากครูตนแบบของโรงเรยีนช้ันนําไปยังหองเรยีนปลายทาง 

     1.2 DLIT Resources คลังสื่อประกอบการจัดการเรยีนการสอนที่

ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

     1.3 DLIT Digital Library หองสมุดดจิิทัล 

     1.4 DLIT PLC (Professional Learning Community) เครื่องมอืใน

การสรางและพัฒนาชุมชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชีพครู พรอมพื้นที่แหงการแบงปนและ

เรยีนรูหรือ Share and Learn 

     1.5 DLIT Assessment คลังขอสอบ 

   2) อ ี– เลนินิ่ง (e-Learning) เปนรูปแบบการเรยีนที่เกดิขึ้นเพื่อตอบสนอง

การเรยีนในลักษณะทางไกล (Distance Learning)กลาวคอืเปนรูปแบบการเรียนซึ่งผูเรยีนไม

จําเปนตองเดนิทางมาเรยีนในสถานที่เดยีวกันในเวลาเดียวกันโดยผูเรยีนจะตอง ศกึษา

เนื้อหาจาก e-Learning Courseware ซึ่งหมายถงึสื่อการเรยีนการสอนทางคอมพวิเตอรที่

ไดรับการออกแบบ และพัฒนาอยางมปีระสทิธภิาพ เพื่อใชในการนําเสนอเนื้อหาความรู ใน

ลักษณะของสื่อประสม (multimedia) มกีารเนนความเปน non-linear มกีารออกแบบ
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กจิกรรมซึ่งผูเรยีนสามารถโตตอบกับเนื้อหา (interaction) รวมทัง้มีแบบฝกหัดและ

แบบทดสอบใหผูเรยีนสามารถตรวจสอบความเขาใจได โดยเนื้อหาของ e-Learning 

Courseware จะมกีารแบงไวเปนหนวย ๆ (module) เมื่อศกึษาดวยตนเองแลว ผูเรียนมี

หนาที่ในการอภปิราย แลกเปลี่ยนความคดิเห็น รวมทัง้การสอบถามปญหาตาง ๆ กับ 

เพื่อน ๆ รวมช้ันทางอเิล็กทรอนกิส (ซึ่งในที่นี้หมายถงึออนไลน) หลังจากนัน้ผูสอนอาจนัด

หมายผูเรยีนมาพบ (ในช้ันเรียน หรอืในลักษณะออนไลนก็ได) แตไมใชเพื่อการสอนเสรมิ

แบบการเรยีนทางไกล ในลักษณะเดมิ หากผูสอนสามารถใชเวลานัน้ในการเนนย้ําประเด็น

สําคัญๆที่ผูสอนทราบวาผูเรียนมักจะเกดิปญหา หรอืตอบปญหาที่ผูเรยีนพบจากการที่ได

ศกึษาดวยตนเองแลวกอนที่จะมาเขาช้ันเรยีน 

   3) เว็บไซตถามครู.com เปนสื่อกลางในการใหความรู ขาวสาร ขอมูลอัน

เปนประโยชนแกพอแมผูปกครอง ตลอดจนผูเกี่ยวของในการพัฒนาเด็ก มีผูเขยีนบทความ

ซึ่งเปนครู อาจารยจากมหาวทิยาลัยซึ่งมคีวามเช่ียวชาญดานการศกึษาและการพัฒนาเดก็

ที่ใหขอมูลซึ่งอางองิได และเปนกลาง มเีว็บบอรดพรอมที่จะตอบคําถามหรือขอสงสัยที่

เกี่ยวของกับการเรยีนการสอนในโรงเรยีน ทัง้ระดับเด็กเล็ก อนุบาล และประถมตน ตลอด 

24 ช่ัวโมง มแีบบฝกหัดและการทดสอบออนไลน เพื่อวัดความพรอมของเด็กในแตละดาน 

โดยเก็บผลคะแนนของเด็กจากการทําแบบฝกหัดดังกลาวไวเปนสถติิเฉพาะของเด็กแตละ

คน และยังสามารถคนหาโรงเรยีนที่ตัง้อยูใกลบาน หรอืใกลที่ทํางานได 

   4) เว็บไซตทรูปลูกปญญา เปนเว็บไซตคลังความรูคูคุณธรรมที่

ประกอบดวยสาระความรู ทุกวชิาทุกระดับช้ัน นําเสนออยางสรางสรรคในรูปแบบ

มัลตมิเีดยี สนุกกับการเรยีนรูดวยตัวเอง ทัง้ยังเปดโอกาสใหทุกคนสรางคอนเทนต

แลกเปลี่ยนความรู แบงปน ประสบการณรวมกัน ประกอบดวย คลังความรู, คลังขอสอบ, 

มุมคุณครู (ไดแก ครูตนแบบ ขาวแวดวงคุณครู บทความทางวิชาการ/มาตรฐานการศกึษา 

เทคนคิการสอน แผนการสอน ผลงานทางวิชาการและงานวจัิย กฎหมายครู เว็บบอรดมุม

คุณครู) ความรูคูคุณธรรม (รวบรวมแหลงความรูทางพุทธศาสนา ประกอบดวยสื่อธรรมะ

ทัง้ที่เปนวดีโีอคลปิ บทความธรรมะ เสยีงธรรมเทศนา นทิานธรรมะ และการปลูกฝง

คุณธรรมความดแีกเยาวชนบุคคลทั่วไป) แนะแนว (ขอมูลดานการศกึษาตอ) You Tube 

แปลไทย 

   5) หองเรยีนอัจฉรยิะ (Smart Classroom) คอืหองเรยีนมกีารจัด

สภาพแวดลอมการเรยีนรู (Learning Environment) อยางเหมาะสม ทัง้สถานที่ตัง้หองเรยีน 
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โตะเกาอี้ ระบบไฟฟา เครื่องเสยีง ระบบปรับอากาศ ที่เขามามสีวนรวมในกจิกรรมการ

เรยีนตาง ๆ ในหองเรยีน ไมวาจะเปนกจิกรรมกลุมยอย (Small Group) การบรรยาย 

(Lecture) โครงงาน (Project Work) นําเสนอหนาช้ันเรยีน (Presentation) เพื่อใหผูเรยีนได

พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรู (Learning Skill) และทักษะการเรยีนรูจากการ

สบืคน (Research Skill) ไดดวยตนเอง เพื่อตอบสนองความตองการเรยีนรูเปนรายบุคคล

ของผูเรยีน และการมสีวนรวมในการเรยีน (Collaborative Learning) ของผูเรียน และผูสอน

ไดอยางเต็มศักยภาพ (พลากร ธรีกลุ, 2559) 

  O’Driscoll (2009) กลาววา Smart Classroom เปนหองจําลองทางปญญาใน

การปรับประยุกตรูปแบบการใชใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณและแหลงทรัพยากร

ทางการเรยีนที่จะนําไปสูการปรับใชกับกลุมผูเรยีนตามจุดมุงหมายที่กําหนดทัง้กับการ

เรยีนและการสอน 

  Huang et.al (2014) ใหความหมายของคําวา SMART Classroom ซึ่งมาจาก

คําสําคัญที่แสดงใหเห็นในมิตใินดานตาง ๆ ดังตอไปนี้  

   1) S : Showing มติขิองความสามารถในการนําเสนอขอมูลสารสนเทศใน

การเรยีนการสอนผานสื่อเทคโนโลยกีารสอน เปนคุณลักษณะที่เรยีกวา คุณลักษณะทาง

ปญญา( Cognitive Characteristic) 

   2) M : Manageable มติดิานความสามารถในเชิงบรหิารจัดการ ซึ่ง

คุณลักษณะดังกลาวนี้เปนการบรหิารจัดการดานสื่อ วัสดุอุปกรณ การจัดระบบการสอน

รวมทัง้แหลงทรัพยากรและสภาพแวดลอมของการใชหองเรียนอัจฉรยิะ 

   3) A : Accessible มติดิานความสามารถในการเขาถงึแหลงขอมูล

ทางการเรยีนรูจากการใชหองเรยีนอัจฉรยิะผานสื่อที่มีอยูหลากหลาย 

   4) R : Real-time Interactive มติใินเชิงปฏิสัมพันธในการสราง

ประสบการณทางการเรยีนการสอนโดยครู รวมทัง้การเรยีนรูผานสื่อเทคโนโลยี

คอมพวิเตอรเชิงโตตอบในหองเรยีนอัจฉรยิะดังกลาว 

   5) T : Testing มติดิานการทดสอบ ซึ่งเปนการตรวจสอบเชิงคุณภาพใน

การจัดกจิกรรมการเรยีน หรอืการตรวจสอบพฤตกิรรมทางการเรยีนจากการใชหองเรยีน

อัจฉรยิะ 

  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2560) กลาววา สื่อดิจทิัลที่ชวยจัดกระบวนการ

เรยีนการสอนมดีังนี้ 
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   1) ยูทูป (YouTube) เปนชองทวีอีอนไลนเพื่อการศกึษา (YouTube 

Channel) ความแตกตางของผูสอนสราง Content บน YouTube นัน้คอื วดิโีอชวยสอนบน 

YouTube นั่นคือการทบทวน และเปน Tutorial ที่ตองอธบิายทลีะขัน้ตอนอยางกระชับ แตไม

เร็วเกนิไป ที่สําคัญคอื วดิโีอสําหรับทบทวนบน YouTube ของอาจารยผูสอน ไมใชการอัด

บันทกึการเรยีนยอนหลัง แตเปนการบันทกึใหมในรูปแบบของขัน้ตอนที่กระชับ และชัดเจน 

เปนลําดับ 

    ขอสังเกตสําหรับวดิโีอสื่อการสอนบน YouTube สําหรับผูสอน หรอื

อาจารยที่ตองสรางขึ้นนัน้ จะเหมาะกับรายวิชาที่เปนการปฏบิัต ิสวนวชิาบรรยายที่มกีาร

ถายทอดการเรยีนการสอนของตัวเองจะไมคอยเกดิประสทิธภิาพ นอกเสยีจากยอประเด็น

บรรยายใหเหลอื 2-5 นาท ีแลวใสเนื้อหาที่ตลกลงไปใหเกดิการรับรูจดจําบทเรยีนที่

ตองการเนนย้ํา 

   2) กูเกลิแอพพลเิคช่ัน (Google Application) เปนแอพพลเิคช่ันที่เปลี่ยน

โลกของการศกึษาในศตวรรษที่ 21 (Google Classroom และ E-Classroom) เมื่อเลอืกใช 

Google Classroom เมื่อไร เราจะได Blog คือ Google Site, Video & File Sharing คือ 

Google Drives, เอกสารประกอบการเรยีนการสอน Google Docs, Slide, Sheets และระบบ

ขอสอบ และแบบฝกหัดที่อยูใน Google Classroom ในตัวทันท ีพรอม Social Network อยาง 

Google+ ของตัวอาจารย หรอืผูสอนที่สามารถนํามาใชเปนชองทางกระจายสื่อการสอน 

และบทเรยีนไดอกีทางหนึ่ง 

    ผูสอนหรืออาจารย สามารถจัดการสื่อการเรยีนการสอน หรอื

ทบทวนบทเรยีนไปจนการตรวจนับคะแนน และเกรดของผูเรยีนไดอยางสะดวกผานระบบ

ของ Google Classroom ผานแอพพลเิคช่ันบนสมารทโฟน หรอืเว็บไซตไดอยางงาย อกีทั้ง

ยังสามารถเขาไปเปนผูรวมสอนรายวิชาอื่น ๆ ไดเพยีงแคไดรับอนุญาตจากเจาของวชิาให

เราเขาไปรวมสอน 

   3) เฟซบุค (Facebook) เปนสื่อดจิทิัลเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน 

เปนสังคมออนไลนที่มอีทิธิพลตอสังคมในยุคนี้อยางแทจรงิเราสามารถแบงลักษณะของ

การใช Facebook กับช้ันเรยีน ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  คอื เพื่อการเรยีนรูอยางเปน

ทางการ และ เพื่อการเรียนรูอยางไมเปนทางการและการเรยีนรูนอกเวลา เมื่อผูสอนได

มอบหมายงานไปแลว Facebook สามารถถูกใชเพื่อตดิตามความกาวหนาของงานไดโดย

ผานหนา Wall ของ Facebook Group และหากผูเรยีนทําผลงานไดด ีผูสอนช่ืนชมผลงานที่ดี
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ที่สุดของช้ันเรยีนบนหนา Wall จะชวยกระตุนความตัง้ใจของผูเรยีนในการสรางผลงานช้ิน

ถัด ๆ ไปใหดยีิ่งขึ้น 

    หากการอภปิรายในช้ันเรยีนไมสามารถหาขอสรุปไดภายในเวลา 

ผูสอนสามารถใช (Facebook Group) ในการจัดการอภิปรายตอกอนที่ช้ันเรยีนถัดไปจะเริ่ม

ขึ้น หรอืหากในช้ันเรยีน มเีนื้อหาหรอืขอคําถามที่ผูสอนไมสามารถอธบิายใหผูเรยีนทัง้ช้ัน

เรยีนเขาใจไปพรอมๆ กันในเวลาอันสัน้ได ผูสอนสามารถใช หนา (Wall ของ Facebook 

Group) เพื่อช้ีแจง ไขขอสงสัยใหชัดเจน โดยผูสอนจะเห็นปฏกิริยิาของผูเรยีนตอโพสของตน

ผานการตอบสนองแบบตาง ๆ เชน Like หรอื Comments เปนตน ผูเรยีนเองมสีวนรวม

แสดงความคดิเห็นไดอยางอสิระ 

    ดานการวัดผลและประเมนิผล ผูสอนสามารถใช Facebook เพื่อดูผล

ตอบรับของผูเรยีนตอขอสอบปลายภาคได input ตาง ๆ เหลานี้ มสีวนชวยผูสอนในการ

ประเมนิผลของช้ันเรยีนและการเรยีนการสอนได เพื่อการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป นอกจาก

ประเด็นหลักขางตน ผูสอนสามารถโพสกจิกรรมของช้ันเรยีนผาน Facebook Event ซึ่ง

บันทกึลง Facebook calendar ของผูเรยีนไดดวย จะชวยผูเรยีนและผูสอนบริหารเวลา

สวนตัวและเวลาเรยีนไดดยีิ่งขึ้น สวนในดานสังคมนัน้ ผูสอนจะรูจักและเขาใจผูเรยีนของตน

ไดดยีิ่งขึ้น โดยผานหนา Wall และ Posts ตาง ๆ ที่ผูเรยีนแตละคนแสดงความคดิเห็นไว 

    Facebook มี feature ตาง ๆ มากมายที่จะรองรับ interactive 

classroom ได ขอเพยีงผูสอนไมมองขามเทคโนโลยใีกลตัว ที่ใชงานงายและเปนสวนหนึ่งใน

ชีวติประจําวันของคนยุคนี้ไป แตการใชเทคโนโลยยีอมมขีอพงึระวัง ผูสอนควรสราง

ระยะหางระหวางเพจสวนตัวและเพจโพรเฟสช่ันนอล เพื่อปกปองพื้นที่สวนตัวของตน 

นอกจากนี้ ผูสอนควรแนะนําผูเรยีนเกี่ยวกับขอตกลงและมารยาทในการใชพื้นที่สังคม

ออนไลน 

    จากการที่ไดประยุกตการนํา Facebook มาสนับสนุนการเรยีนการ

สอน พบวา ทําใหเกดิประสิทธภิาพในการเรยีนมากขึ้น สามารถตดิตอกับผูสอนและผูเรยีน

ไดอยางทันทวงท ีความสามารถตางๆที่ Facebook ม ีไมใชแคโพสตหรอืแชรไดอยางเดยีว 

สามารถทําแนวสอบถามความเห็น การโหวต หรอืการวิเคราะหขอมูลแนวโนมตาง ๆ ได 

การสงงานทาง Facebook ทําใหไมเสยีเวลาและคาใชจาย สามารถสงและแกไขสวนตาง ๆ 

ไดอยางรวดเร็ว 
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    ผูเรยีนหรอืผูสอนสามารถสราง Facebook Page เพื่อสรางสังคม

ออนไลนในกลุมเรยีน สามารถแชรเรื่องราว ตารางเรยีน การแกไขตารางเรยีน สงงาน หรอื

การออกความเห็นเกี่ยวกับงานที่สงในกลุมหองไดอยางมปีระสทิธภิาพ การแชรบทเรยีน

เพิ่มเตมิจากที่สอนในช้ันเรยีน คลปิวิดโีอที่นาสนใจและมคีวามเกี่ยวของกับบทเรยีนนัน้ ๆ 

ทําใหนักเรยีนมคีวามเขาใจเพิ่มมากขึ้น 

    การใช App Facebook ใน Smart Phone ทําใหสามารถมกีารแจง

เตอืนไดอยางทันทวงทเีพราะจะมกีารแจงเตอืน Pop Up บนหนาจอ ทําใหไมพลาดทุก

กจิกรรมและความเคลื่อนไหวในกลุม Facebook ในช้ันเรยีน สามารถแกไขงานหรอืเพิ่มสวน

ตาง ๆ ของงานไดอยางงายดาย สะดวกทุกที่ทุกเวลา (ภานุ  ภูมพิัฒนพันธ, 2558) 

   4) แอพพลเิคช่ันกะฮูท (Kahoot Application) เปนสื่อดจิิทัลในรูปแบบ

เกมส นําไปใชในการจัดการเรยีนการสอน โปรแกรม Kahoot เปนโปรแกรมที่ชวยสนับสนุน

การเรยีนรูและทําใหหองเรียนมชีีวติชีวา โดยการเรยีนรูผานการแขงขันทําใหผูเรยีนรูสกึ

สนุกและมคีวามสุขในการสะทอนผลการเรยีนรูในรูปแบบที่ไมนาเบื่อเหมอืนการทํา

แบบฝกหัดหรอืแบบทดสอบอยางเดมิ สําหรับการนําโปรแกรม Kahoot มาใชสําหรับการ

เรยีนการสอน Kahoot เปนเครื่องมอืในการจัดการเรยีนการสอน เพื่อใหความรูและความ

สนุกสนานแกผูเรยีน ซึ่งสามารถนํามาใชสําหรับการนําเขาสูบทเรยีน หรอืใชสําหรับการวัด

ประเมนิผล โดยผูสอนไมจําเปนตองมคีวามรูทางการเขียนโปรแกรม หรอืทําเว็บ เพยีงแคใช

งานอนิเทอรเน็ต ผูสอนสามารถเขาไปสรางเกมแบบทดสอบออนไลน 

    โดยเขาไปที่ https://create.kahoot.it/ ไดมกีารใช Kahoot สําหรับ

นําเขาสูบทเรยีน หรอืใชสําหรับการวัดประเมนิผล เปนการจัดกจิกรรมเพื่อเปนกระตุน

ความสนใจของผูเรยีนในเนื้อหาบทเรยีนในภาคทฤษฎ ีจากนัน้ไดมกีารสอนใหผูเรยีนไดฝก

ปฏบิตัใินการสรางแบบทดสอบออนไลน บนเว็บ Kahoot เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางเพื่อนในหองเรยีนดวย และสรางความสนุกสนานใหกับผูเรยีนเพื่อเปนตัวอยางใน

การใช Kahoot ในการจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning 

    ประโยชนสําหรับการนําโปรแกรม Kahoot มาใชสําหรับการเรยีน 

การสอน 

    1) สามารถทาํเปนแบบทดสอบกอนเรยีน-หลังเรยีน เพื่อชวยในการ

ประเมนิผลการเรียนของนักเรยีนในหัวขอที่จะสอนทัง้กอนและหลังสอน ทําใหผูสอนทราบ

ระดับความสามารถของนักเรยีนกอนเริ่มสอนและหลังจากสอนจบแลว ในทางกลับกัน

https://create.kahoot.it/
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นักเรยีนสามารถประเมนิตนเองวามคีวามเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรยีนมามากนอยเพยีงใด

หลังจากจบช่ัวโมงสอนแลว 

    2) ทําใหนักเรยีนสนุกสนาน ตื่นเตนอยูตลอดเวลาเพราะรูสกึวาไดรับ

การกระตุนอยูตลอดเวลา 

    3) เพื่อใหนักเรยีนและครูมีสวนรวมในช้ันเรยีน จะเห็นไดวาตัวผมเอง

ไดสรางกจิกรรมการเรยีนการสอนกับนักเรยีน และนักเรยีนตื่นเตนอยูตลอดเวลาเมื่อมกีาร 

ทดสอบและโดยเฉพาะการแขงขัน ซึ่งเหมาะกับการเรยีนการสอนในยุคนี้ (งานเทคโนโลย ี

สารสนเทศ คณะรัฐศาสตรและนติิศาสตร, 2560)  

  ไพบูลย  เลศิวงษวรกจิ (2560) กลาวถงึสื่อดิจิทัลยุคใหมมดีังนี้ 

   ไลฟ แชท (Live Chat) เปนเครื่องมือสื่อสารทางออนไลนที่เพิ่มลงบนหนา

เว็บไซตของครู เครื่องมอืนี้จะชวยใหผูทีเ่ขาชมเว็บไซตสามารถมสีวนรวมกับครูได ไมวา 

จะเปน การถาม-ตอบ ในเวลาที่นักเรยีนตองการความชวยเหลอืหรอืมขีอสงสัยที่ตองการ

ขอมูลคําตอบจากครู 

   ชุตสิันต  เกดิวบิูลยเวช (2555) กลาวคอื โลกเสมอืนจริง (Virtual Reality 

(VR)) เปนการจําลองวัตถุหรอืองคประกอบเสมอืนภายใต บรรยากาศเสมอืนโดยที่ตองผาน

อุปกรณสารสนเทศ ที่ผูใชไมจําเปนตองอยูบนสถานที่หรอืเกี่ยวเนื่องใด ๆ กับ พื้นที่นัน้ 

(Kamarulzaman, 2014) ขณะที่ใสแวน Virtual Reality ผูใชจะไดเห็นสถานที่ตาง ๆ เสมอืน

จรงิมาอยู ในแวน เชน ใตทองทะเลลกึ หรือ อวกาศนอกโลก จะมกีารจําลองบรรยากาศ

รอบขาง รวมถงึการเลนเกมส เสมอืนจริง ไดทัง้ 360 องศาที่หันไดรอบทศิทาง 

   AR เปนการนําเทคโนโลยทีี่ผสานเอาโลกแหง ความเปนจรงิ (Real) เขา

กับโลกเสมอืน (Virtual) โดยผานทางอุปกรณ Webcam, กลองมอืถอื, Computer รวมกับ

การใช Software ตาง ๆ ซึ่งจะทําใหภาพที่เห็นในจอภาพ (คน สัตว สิ่งของ สัตวประหลาด 

ยานอวกาศ)  

   จากนยิามของประเภทสื่อดิจิทัลที่กลาวขางตน ผูวจัิยไดนํามาสรุปเปน

ตารางประเภทของสื่อดิจิทัลที่ใชพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนไดดังนี้ 
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ตาราง 1 ประเภทของสื่อดจิิทัลที่ใชพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

ท่ี ประเภทสื่อดจิิทัล 
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รวม 

1 บล็อก (blog)        1 

2 เสริชเอ็นจ้ิน (search engine)        2 

3 E – Learning        1 

4 Google Application        1 

5 LINE        1 

6 DLIT        1 

7 Smart Classroom        1 

8 You Tube        2 

9 Facebook        2 

10 Kahoot Application        1 

11 Live Chat        1 

12 โลกเสมือนจริง        1 

13 เว็บไซตถามครู        1 

14 เว็บไซตทรูปลูกปญญา        1 

 

  จากตารางประเภทของสื่อดิจทิัลที่ใชพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน พบวา 

สื่อดจิทิัลที่นํามาพัฒนาการเรยีนการสอน แบงออกเปน 2 ประเภท คอื 1) สื่อดจิิทัลที่

กระทรวงศกึษาธกิารสนับสนุนไดแก เสริชเอ็นจ้ิน (search engine) E – Learning  DLIT 

เว็บไซตถามครูและเว็บไซตทรูปลูกปญญา 2) ประเภทสื่อดจิทิัลทั่วไปที่นํามาพัฒนาการ

เรยีนการสอน เชน บล็อก (blog) Google Application LINE  Smart Classroom , You Tube , 

Facebook , Kahoot Application , Live Chat  ซึ่งสื่อดิจิทัลทัง้ 2 ประเภทนี้เปนสื่อดิจิทัลที่

ชวยใหครูมรูีปแบบการสอนแบบสมัยใหมและนักเรยีนก็มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นที่สําคัญ

นักเรยีนไดเรยีนในรูปแบบใหมซึ่งเปนการกระตุนใหนักเรียนอยากเรยีนหนังสอื ทําใหการ

เรยีนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 



56 

 6. ปญหาการใชสื่อดจิิทัลในประเทศไทย 

  6.1 ปญหาการใชสื่อดจิิทัลทางการศึกษาของครู 

   การนําสื่อดจิิทัลเขามาใชในสถานศกึษาจําเปนตองพิจารณาให

สอดคลองและตรงกับลักษณะของแนวการสอนหรือนโยบายของสถานศกึษา หากเลอืกใช

สื่อดจิทิัลที่ไมสอดคลองกับความตองการของสถานศกึษาแลวจะทําใหเกดิปญหาตาง ๆ 

ตามมา และเปนการสิ้นเปลอืงงบประมาณเกนิความจําเปน (ธัญญารัตน  มากมี, 2560)  

ซึ่งปญหาที่พบมผูีกลาวไวดังนี้ 

   ทพิวรรณ  หอมพูล (2542, 9) ที่พบวา ครูผูสอนใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะวชิาชีพครูนอยมาก และครูอกีหลายกลุมสาระการเรยีนรู

นําสื่อที่มมีาใชไมเปนและไมมกีารประเมินผลกอนนําสื่อดจิทิัลที่นําใชกับผูเรยีน 

   อนันต บุญสม (2552) พบวา ปญหาดานการสนับสนุนฮารดแวร ดาน

ซอฟแวร และดานขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏบิัตงิาน สวนใหญยังไดรับไมเพยีงพอ มี

การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการตัดสนิใจดานการบรหิารงาน และนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใชงานดานการสบืคนขอมูลทาง Internet ดานการฝกอบรม สวน

ใหญดานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศพบวา มปีญหาดานระบบเครอืขาย (Network) 

สัญญาณไมทั่วถงึครบทุกหนวยงาน 

   นรมิตร คุณโลกยะ (2552) มีจํานวนอุปกรณที่เกิดการชํารุดจากการใช

งานและมรีะบบปฏบิัตกิารซอฟแวรที่ตองใชงานอยางตอเนื่อง และขาดการอัพเดทซอฟแวร

ใหทันสมัยตอการใชงานในระบบปจจุบัน  

   ปยวทิย วรรณมาศ (2559) พบปญหาวา ครูในแตละสถานศกึษามเีวลา

สอนนอยเพราะงานเอกสารการประเมนิเยอะ และงานที่ไดรับมอบหมายมากกวางานสอน 

ทําใหการสอนในหองเรยีนไมเต็มที่ และครูผูสอนใชเปนแตสื่อดจิทิัลแบบเดมิ พอรุนใหมมา

ถูกพัฒนาขึ้นมาก็นําไปพัฒนากับผูเรยีนไมเปน จึงทําใหสื่อที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหมไมเกดิ

ประโยชนกับผูเรยีน 

   อุบลรัตน หริณวรรณ (2559) ทําการศกึษาสมรรถนะครูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษา พบวาผูสอนจําเปนตองมีความรูความสามารถ มทีักษะการใช 

ICT ในการเรยีนการสอน ซึ่งเปนเรื่องของครูทุกคน ไมใชเรื่องของครูสอนคอมพวิเตอร

เทานัน้ ดวยเหตุผลดังกลาวครูจึงตองมคีวามรูความสามารถดาน ICT เพื่อชวยในการ

ทํางาน พัฒนาตนเอง และวางแผนจัดการเรยีนรูไดอยางเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
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   ธัญญารัตน  มากมี (2560) พบวาปญหาการใชสื่อดิจทิลั คอื มกีาร

วางแผนจัดการความเสี่ยงที่ไมด ียิ่งสถานศึกษามขีนาดใหญมากขึ้นเทาใด การจัดการกับ

ความเสี่ยงยอมจะมคีวามสําคัญมากขึ้นตามลําดับ ทําใหคาใชจายเพิ่มสูงขึ้นและการขาด

การจัดการหรอืสนับสนุนจากผูบรหิารสถานศกึษาระดับสูง การที่จะนําสื่อดจิทิัลเขามาใช

งานในสถานศกึษา ถาขาดซึ่งความสนับสนุนจากผูบรหิารสถานศกึษาระดบัสูงแลว ก็ถอืวา

ไมประสบผลสําเร็จตัง้แตยังไมไดเริ่มตน การไดรับความม่ันใจจากผูบรหิารสถานศกึษา

ระดับสูงเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญและจําเปนที่จะทําใหการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใน

สถานศกึษาประสบความสําเร็จ ปญหาการใชสื่อดิจทิัลในสถานศกึษาแยกไดแตละดาน

ดังนี้ 

    1) ดานการกระจายโครงสรางพื้นฐานเพื่อการศกึษา มีสถานศกึษา

หลายแหงและหลายพื้นที่ ที่โทรศัพทยังเขาไมถงึ และคอมพวิเตอรยังไมมีหรอืมไีมเพยีงพอ

ตอความตองการ และที่มอียูก็ขาดการบํารุงรักษา รวมทัง้ไมอยูในสภาพที่ใชการได แสดง

ใหเห็นวาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการศกึษาโดยเฉพาะคูสายโทรศัพทยงัมบีรกิารไปไมทั่วถงึ 

อาจเพราะสถานศกึษาเหลานี้อยูในทองถิ่นที่หางไกล ดังนัน้สถานศกึษาตองรบีดําเนินการ

แกไข เพราะเปนพื้นฐานที่นําไปสูระบบอนิเทอรเน็ต  

    2) ดานการใชสื่อดจิิทัลเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ครูใชสื่อดิจทิัลและการ

สื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะวชิาชีพครูนอยมาก และคอมพิวเตอรมจํีานวนไมเพยีงพอกับความ

ตองการที่ครูจะใช แสดงใหเห็นวาครูยังตองไดรับการพัฒนาดานการใชสื่อดจิทิัล อีกเปน

จํานวนมาก และสถานศกึษาก็ตองจัดหาคอมพวิเตอรใหเพยีงพอตอความตองการของครู  

     3) ดานการใชสื่อดจิทิัลเพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการและใหบรกิาร

ทางการศกึษา สถานศกึษายังขาดรูปแบบระบบสารสนเทศ และจัดใหผูบริหารมคีวามรู

ความเขาใจในการใชสื่อดิจิทัลในระดับเบื้องตน ช้ีใหเห็นวาสถานศกึษายังไมมรีะบบขอมูล

สารสนเทศที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน ผูบรหิารตองไดรับการพัฒนาดานการใชสื่อดจิิทัลเพื่อให

เห็นความสําคัญของการใชสื่อดจิทิัลที่จะนํามาพัฒนาการบรหิารจัดการและการบรกิาร

ทางการศกึษา 

   พริดา มาลาม (2560) พบวาการบรหิารจัดการ ICT ในโรงเรยีนควรให

ความสําคัญกับโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   เมธาว ีจําเนยีร (2561) กลาววาปญหาการใชสื่อดิจทิัลคอื การใชสื่อ

ดจิิทัลตองมกีารสรางความเช่ือมโยงระหวางครูและสื่อดจิทิัล การใชสื่อดจิิทัลที่ด ีครูตองมี
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วสิัยทัศน ดานความสามารถในการใชและเลือกใชใหตรงตามโอกาส และสถานที่การ

ฝกอบรม เวลาในการสนับสนุน (Just-in-time Support) และเวลาในการฝกประสบการณ 

ดังนัน้ครูตองมแีรงดลใจและความกลาที่จะใชสื่อใหม ๆ 

   การใชในลักษณะที่ครูเปนศูนยกลาง (Teacher-centered) ครูตองมกีาร

ฝกฝนและปฏบิัตเิพื่อใหมคีวามชํานาญในทักษะพื้นฐานหรอืผนวกในการควบคุมกจิกรรม

ดวยตนเองการใชสื่อดจิทิัลสนับสนุนการสอนที่ผูเรยีนเปนสําคัญ (Student-centered) ตอง

ชวยใหผูเรยีนไดสบืคน เกดิกจิกรรมที่มคีวามรวมมอืกัน โดยครูมบีทบาทเปนผูอํานวยความ

สะดวกหรอืผูแนะนํา โดยครูตองมคีวามกระตอืรอืรนในการใชสื่อดจิทิัล เพราะสื่อดิจทิัล

สามารถนํามาใชสนับสนุนการสอนไดหลายแบบการเพิ่มขึ้นของสื่อดิจทิัล จะชวยในการ

สรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางเพื่อรวมงาน ผูบรหิาร ผูปกครอง

และผูเช่ียวชาญในชุมชน 

   การจัดอบรมครูในการสรางสื่อ ใชสื่อ นวัตกรรมการเรยีนการสอนที่

หลากหลาย เพื่อใชจัดการเรยีนการสอน เพื่อใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

และการสื่อสารมกีารสงเสริมการใชงานสื่อดิจทิัลเพื่อการเรยีนการสอน และพัฒนา

นวัตกรรมเครอืขายการเรยีนรูของครู และบุคลากรทางการศกึษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของ

ผูเรยีนมกีารสงเสรมิและพัฒนานวัตกรรมเครอืขายการเรยีนรูของครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรูของครูและบุคลากรทางการศกึษา ในการพัฒนา 

คุณภาพของผูเรยีน  

   วลัยรัตน  โตวกิกัย (2552) กลาววาการแกปญหาการใชสื่อดจิทิัล คอื

ปญหาของครูผูสอนกับการใชสื่อดจิทิัล อยางไดผลจะตองใหความสําคัญกับการสราง

ความม่ันใจที่จะยอมรับและนําไปใชใหเกดิผลจริง ในอนาคตขาดการลงทุนที่เพยีงพอในการ

ฝกอบรมครูใหสามารถใชสื่อดจิิทัลใหประสบความสําเร็จในการสอน เพราะสวนใหญจะใช

งบประมาณจํานวนมากในการเพิ่มฮารดแวรและซอฟตแวรการแกปญหาการใชสื่อดจิิทัล

ทางการศกึษาของครู และแยกปญหาไดดังนี้  

    1) ครูใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะวชิาชีพ

ครูนอยมาก 

    2) สถานศกึษาขาดแคลนเครื่องมอือุปกรณเทคโนโลยคีอมพวิเตอร 

    3) ครูขาดคูมอืการใชงานและขาดแคลนอุปกรณเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร 
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    4) ครูผูสอนรูจักแตการใชโปรแกรมรุนเกา และปญหาที่เกดิจากการ

ใชโปรแกรมชํารุด 

    5) ครูผูสอนขาดความม่ันใจในการใชสื่อดจิทิัล 

   กัญญาภัค  แมคมานัส (2555) พบปญหาการใชสื่อดจิิทัล วา อุปสรรค

ของการพัฒนาการใชสื่อดิจิทัลของครู มดีังนี้  

    1) เวลาของครู (Teacher Time) ครูตองการเวลาสําหรับเพื่อการ

ทดลองกับสื่อใหมและแลกเปลี่ยนประสบการณกับครูอื่น ๆ 

    2) การวางแผนและปรับปรุงแผนการสอนเพื่อใชวธิกีารใหมที่รวม 

การใชสื่อดจิทิัล 

    3) การเขารับการฝกอบรมและฝกปฏบิัติ การเขาถงึและคาใชจาย 

(Access and Costs) ครูมขีอจํากัดทางดานวัสดุ อุปกรณ และการเขาถึง เนื่องจากคาใชจาย

ที่สูงมากในการจัดซื้ออุปกรณ การเช่ือมตอเครอืขาย และการฝกอบรมเพื่อใชสื่อดิจทิัล 

    4) แหลงเทคโนโลยอียูไกลจากหองเรยีน 

    5) อุปกรณลาสมัยและไมสามารถรองรับการใชงานโปรแกรมใหม ๆ 

    6) บรกิารใหมหรือเพิ่มเตมิมกีารบรกิารผานระบบโทรศัพทและเครื่อง

ขายอนิเทอรเน็ต 

    7) สถานศกึษาขาดการจัดการหรอืสนับสนุนจากผูบรหิารสถานศกึษา 

    8) ครูมเีวลาจัดการเรยีนการสอนนอย 

    9) ครูใชสื่อดจิิทัลที่มใีหไมเปน ขาดความรูดานการใชงาน 

   พชิญา  นวิติานนท (2558) พบวา สถานศกึษาหลายแหงขาดแคลน

เครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ไมไดรับการสนับสนุนจากผูบรหิารองคกร และ

ไมมกีารประเมินผลกอน – หลังเรยีน ของผูเรยีนเมื่อนําสื่อดจิทิัลไปใช 

   อุดมชัย  บุญรอด (2559) พบปญหาที่เกดิขึ้นในกระบวนการเรยีนการ

สอน โดยเฉพาะกับครูสอน ปญหาอันดับแรกคอืบุคลากรขาดความรูดานการใชสื่อดจิทิัล 

และจํานวนครูผูสอนประมาณครึ่งหนึ่งยังไมรูจักสื่อดิจทิัล คดิเปนรอยละ 83 อันดับ 2 ครู

ขาดคูมอืการใชงานดานสื่อดจิทิัล คดิเปนรอยละ 61 อันดับ 3 ขาดแคลนเครื่องมอือุปกรณ

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร เพื่อการวางแผนสื่อดจิทิัล คดิเปนรอยละ 48 

   พรพัสนันท  พรพุธิชัย (2556, หนา 86-88) พบปญหาวา ปญหาการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศของสถานศกึษาไดแก ครูมคีวามจํากัดในการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศในการเรยีนการสอน ขาดงบประมาณในการสนับสนุนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ขาดบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถในการดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

รวมถงึขาดการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยางตอเนื่องสวน

ขอเสนอแนะไดแกโรงเรยีนควรจัดการอบรมเชิงปฏบิัติการใหกับบุคลากรเกี่ยวกับการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารงานทุกดานนอกจากนี้หนวยงานของรัฐควรจัดสรร

งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับโรงเรยีนอยางเหมาะสมและควรมีแผนการ

ดําเนนิงานอยางเปนรูปประธรรมพรอมทั้งกํากับตดิตามอยางตอเนื่อง 

   จากปญหาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาสื่อดิจทิัลมคีวามเจรญิกาวหนา

อยางรวดเร็วกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน ทั้งดานสังคม เศรษฐกจิ การเมอืง 

วัฒนธรรมและการศกึษาซึ่งมขีอดแีละขอจํากัด ในที่นี้จะกลาวถงึปญหาการใชสื่อดิจทิัล

ทางการศกึษาของครูแตละดาน สรุปไดหลักๆอยู 8 ขอ มดีังนี้ 

    1) ดานการกระจายโครงสรางพื้นฐานเพื่อการศกึษา มีสถานศกึษา

หลายแหงและหลายพื้นที่ ที่โทรศัพทยังเขาไมถงึ และคอมพวิเตอรยังไมมีหรอืมไีมเพยีงพอ

ตอความตองการ และที่มอียูก็ขาดการบํารุงรักษา รวมทัง้ไมอยูในสภาพที่ใชการได แสดง

ใหเห็นวาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการศกึษาโดยเฉพาะคูสายโทรศัพทยังมบีรกิารไปไมทั่วถงึ 

อาจเพราะสถานศกึษาเหลานี้อยูในทองถิ่นที่หางไกล ดังนัน้สถานศกึษาตองรบีดําเนินการ

แกไข เพราะเปนพื้นฐานที่นําไปสูระบบอนิเทอรเน็ต 

    2) ดานการใชสื่อดจิิทัลเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ครูใชสื่อดิจทิัลเพื่อ

พัฒนาทักษะวชิาชีพครูนอยมาก และคอมพวิเตอรมจํีานวนไมเพยีงพอกับความตองการที่

ครูจะใช แสดงใหเห็นวาครูยังตองไดรับการพัฒนาดานการใชสื่อดิจทิัลอกีเปนจํานวนมาก 

และสถานศกึษาก็ตองจัดหาคอมพวิเตอรใหเพยีงพอตอความตองการของครู 

    3) มกีารวางแผนที่ไมดพีอ ที่สําคัญคอื การวางแผนจัดการความ

เสี่ยงไมดพีอ ยิ่งสถานศกึษามขีนาดใหญมากขึ้นเทาใด การจัดการกับความเสี่ยงยอมจะมี

ความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ ทําใหคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น 

    4) การนําเทคโนโลยทีี่ไมเหมาะสมมาใชงาน การนําสื่อดจิิทัลเขามาใช

ในสถานศกึษาจําเปนตองพิจารณาใหสอดคลองและตรงกับลักษณะของแนวการสอนหรอื

นโยบายของสถานศกึษา หากเลอืกใชเทคโนโลยทีี่ไมสอดคลองกับความตองการของ

สถานศกึษาแลวจะทําใหเกดิปญหาตาง ๆ ตามมา และเปนการสิ้นเปลอืงงบประมาณเกนิ

ความจําเปน  
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    5) การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผูบรหิารสถานศกึษา

ระดับสูง การที่จะนําสื่อดิจิทัลเขามาใชงานในสถานศกึษา ถาขาดซึ่งความสนับสนุนจาก

ผูบรหิารสถานศกึษาระดับสูงแลว ก็ถอืวาไมประสบผลสาํเร็จตั้งแตยังไมไดเริ่มตน การ

ไดรับความม่ันใจจากผูบริหารสถานศกึษาระดับสูงเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญและจําเปนที่จะทํา

ใหการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในสถานศกึษาประสบความสําเร็จ 

    6) ดานการใชสื่อดจิทิัล เพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการและใหบรกิาร

ทางการศึกษา สถานศกึษายังขาดรูปแบบระบบสารสนเทศ และจัดใหผูบริหารมคีวามรู 

ความเขาใจในการใชสื่อดิจิทัลในระดับเบื้องตน ช้ีใหเห็นวาสถานศกึษายังไมมรีะบบขอมูล 

สารสนเทศทีเ่ปนรูปธรรมที่ชัดเจน ผูบรหิารตองไดรับการพัฒนาดานการใชเทคโนโลยสีาร 

เสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหเห็นความสําคัญของการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารที่จะนํามาพัฒนาการบรหิารจัดการและการบริการทางการศกึษา 

    7) ดานการกระจายโครงสรางพื้นฐานเพื่อการศกึษา มีสถานศกึษา

บางสวนที่เทคโนโลยยีังเขาไมถงึ เชน คอมพวิเตอรยังไมมหีรอืที่มอียูก็ขาดการบํารุงรักษา

และอยูในสภาพที่ใชการไมได แสดงใหเห็นวาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการศกึษายังไมทั่วถงึ 

หรอือาจเปนเพราะวาสถานศกึษานัน้อยูไกลจากความเจรญิ ทําใหครูมีเครื่องมอืทาง

เทคโนโลยใีนการสอนนอย ดังนัน้สถานศกึษาตองรบีดําเนนิการพัฒนาดานเทคโนโลยแีละ

การสื่อสารใหเร็วที่สุดเพราะเปนสิ่งที่สําคัญตอการเรยีนการสอนใหกาวทันโลกมากขึ้น  

    8) ดานการผลติและพัฒนาบุคลากรดานการใชสื่อดิจทิัล การพัฒนา

ตนเองของครูดานการใชสื่อดจิิทัลยังขาดความตอเนื่อง บางคนใน 3 ป ที่ผานมายังไมเคย

ไปเขารับการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเลย แสดงใหเห็นวา ครู

ไดรับการพัฒนาดานการใชสื่อดจิทิัลยังไมทั่วถงึ  

  จากปญหาหลัก ๆ ทัง้ 8 ขอ ที่พบไดนัน้ผูวจัิยไดนํามาสรุปเปนตารางปญหา

การใชสื่อดจิิทัลทางการศกึษาของครูผูสอนไดดังนี้ 
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ตาราง  2  ปญหาการใชสื่อดจิิทัลทางการศกึษาของครูผูสอน 
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รวม 

1 ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อพัฒนาทักษะวชิาชีพครูนอยมาก  

      2 

2 ขาดแคลนเคร่ืองมอือุปกรณเทคโนโลยี

คอมพวิเตอรและการสนับสนุนจาก

ผูบริหารสถานศึกษา 

      4 

4 ครูมเีวลาจัดการเรียนการสอนนอย       2 

5 ครูใชสื่อดจิทัิลท่ีมใีหไมเปน ขาดความรูดาน

ใชงานและรูจักแตการใชโปรแกรมรุนเกา 

      5 

8 ขอมูลดานการใชสื่อขาดการประเมนิผลทํา

ใหขอมูลไมมคีวามสมบูรณ 

      2 

 รวม 3 3 3 2 2 2 15 

 

  จากตารางปญหาการใชสื่อดจิิทัลทางการศกึษาของครูผูสอน พบวา ปญหา

ดานครูใชสื่อดจิทิัลที่มใีหไมเปน ขาดความรูดานใชงาน พบมากที่สุดอันดับ 1 ปญหาดาน

ขาดการจัดการหรอืสนับสนุนจากผูบริหารสถานศกึษา พบเปนอันดับ 2 ครูใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูนอยมาก และขาดแคลนอุปกรณ 

ขอมูลดานการใชสื่อขาดการประเมนิผลทําใหขอมูลไมมคีวามสมบูรณครูผูสอนรูจักแตการ

ใชโปรแกรมรุนเกา 

  3.2 แนวทางการแกปญหาการใชสื่อดจิิทัลทางการศึกษาของครู 

   ววิัฒนาการทางดานสื่อดิจิทัลมกีารเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มี

ความสําคัญและมบีทบาทในการดําเนินชีวติประจําวันของประชากรโลกมากขึ้น การศกึษา
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ก็มผีลกระทบ และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของเทคโนโลยดีวยเชนกัน และจากนโยบาย

การพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมในภาคการศกึษา (e-Education) มุงหวังในการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงการเรยีนการบริหารจัดการ การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการศกึษา ประกอบดวย การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคล 

ทั่วไปใหมคีวามสามารถในการสรางสรรคผลติ และใชสารสนเทศอยางมวีิจารณญาณและ

รูเทาทัน การบรหิารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมธีรรมาภิบาล การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภบิาลในการบรหิาร และการบรกิารของ

ภาครัฐ การยกระดับขดีความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคา

ทางเศรษฐกจิและรายไดเขาประเทศ การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขดีความสามารถใน

การแขงขันอยางยั่งยนื การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรูตามแผนแมบท

ดังกลาวขางตนหนวยงานในกระทรวงศึกษาธกิาร ไดมพีันธกจิรวมกันในการดําเนนิการให

เปนไปตามแผน โดยไดกําหนดไว 4 ดาน ดังนี้ 1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล โดยเพิ่มสมรรถนะใหมวีัฒนธรรมการใช ICT อยางม ีคุณธรรม จรยิธรรม 

วจิารณญาณ และรูเทาทัน 2. สงเสรมิสนับสนุนกระบวนการสรางนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาศักยภาพดานการแขงขันของ ไทย 3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อขจัด ความเหลื่อมลาในการเขาถงึขอมูล

ความรูและทรัพยากรทางการศกึษา 4. สงเสรมิสนับสนุนการบรหิารจัดการดานการศกึษา

ที่มกีารบูรณาการอยางมปีระสทิธภิาพและ ธรรมาภิบาลของสังคม (กระทรวงศกึษาธกิาร, 

2554)  

 

โรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 โรงเรยีนกฬีาอยูภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

และมสีถานศกึษาที่จัดการเรยีนการสอนเฉพาะทางดานกฬีาทั่วประเทศ ทั้งหมด 15 แหง 

คอื โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครราชสมีา โรงเรยีนกฬีานครนนทวทิยา 6 โรงเรยีนกฬีาอบจ.

พษิณุโลก โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครสุราษฎรธานี โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครปฐม โรงเรยีน

กฬีา อบจ.ยโสธร โรงเรยีนกฬีา อบจ.รอยเอ็ด โรงเรยีนกฬีา อบจ.แพร โรงเรยีนกฬีา

จังหวัดหนองคาย โรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม โรงเรียนกฬีา อบจ.พังงา โรงเรยีนกฬีา

จังหวัดตราด โรงเรยีนกฬีาหมื่นศรวีทิยานุสรณ โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุงสง โรงเรยีน
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กฬีาเทศบาลนครแมสอด และโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื มทีัง้หมด 6 แหง คอื  

  1. โรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม 

  2. โรงเรยีนกฬีาจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  3. โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครราชสมีา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) จังหวัด

นครราชสมีา 

  4. โรงเรยีนกีฬาหมื่นศรวีทิยานุสรณ จังหวัดสุรนิทร 

  5. โรงเรยีนกฬีาองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร  

  6. โรงเรยีนกฬีาองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  

 สภาพการเรยีนการสอนโรงเรยีนกฬีาทัง้ 6 แหงนี้ไดมกีารจัดการเรยีนการสอน

ที่มุงเนนดานกฬีามกีารพัฒนาทักษะชีวติสําหรับนักเรยีนโรงเรยีนกฬีา เปนสวนหนึ่งที่

สําคัญในการที่จะเสรมิสราง ภูมคิุมกันในการดําเนนิชีวิตของการปรับตัวและการปรับ

สภาพจิตใจในการอยูรวมกันใน สังคมปจจุบันไดอยางดแีละมคีวามสุข เปดทําการเรยีน 

การสอน 6 แหงในภาค ตะวันออกเฉยีงเหนอืโดยรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน นักเรยีน

สวนใหญเหนื่อยจากการฝกซอมกฬีาทําใหการเรยีนในหองเรยีนไมเต็มที่ นักเรยีนชอบหลับ

ในหองเรยีน แตก็มนีักเรยีนสวนหนึ่งที่สนใจการเรยีนโดยมปีฏสิัมพันธกับครูผูสอน มกีาร

ถาม – ตอบ และแสดงความคดิเห็นในหองเรยีน นักเรียนสวนใหญชอบเรยีนออนไลนมกีาร

สงช้ินงาน ภาระงานผานออนไลนมากกวาในหองเรยีน ปญหาที่พบสวนใหญในสถานศกึษา

แตละแหงสภาพอากาศไมอํานวยในการจัดการเรยีนการสอน เชน ฝนตก สัญญาณหาย 

ไฟฟาดับบอย นักเรยีนบางสวนโทรศัพทรุนเกา ไมเสถียรกับซอฟตแวรใหม ๆ สัญญาณ

อนิเตอรเน็ตโรงเรยีนตองการใชงบประมาณสูง จึงทําใหสัญญาณขาดหายบอย จากสภาพ

การจัดการเรยีนการสอนของโรงเรยีนกฬีาทัง้ 6 แหงจึงมคีวามตองการ สภาพการจัดการ

เรยีนการสอนในหองเรยีนที่ครูจัดการสอนใหหลากหลายเชนการนําเฟชบุค ไลน ยูทูป ซึ่ง

เปนสื่อดจิทิัลทั่วไปในสื่อสังคมออนไลนในการจัดการเรียนการสอนที่ทําใหการจัดการเรยีน

การสอนมปีระสทิธภิาพมากกวาการเรยีนในหองเรยีนแลวครูน่ังบรรยาย 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมนีโยบายในการจัดการศกึษา ไวดังนี้  

  1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองมนีโยบายที่ชัดเจนในการจัด

การศกึษา โดยมองวาการศึกษาตองเนนการเรยีนรู และ การเรยีนรูก็คอืการเช่ือมโยงทุก
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สรรพสิ่งแวดลอมเขาดวยกันอยางสอดคลองและสมดุล ทัง้นี้เพือ่ใหผูเรยีนเกดิทัง้ความรูใน

เรื่องวชิาการ และความรูเทาทันตอโลกที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  2) การเรงพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดานการศกึษา เพราะโรงเรยีนควร

ตองมคีรูที่ชํานาญดานการศกึษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น (หมายถงึการเพิ่มขึ้นทัง้ในเชิงปรมิาณและ

คุณภาพ) โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนนิการจัดจางครูที่มคีวามชํานาญ

เฉพาะทาง เฉพาะสาขาไดโดยอสิระ และสามารถใหครูคนดังกลาวสอนในหลาย ๆ 

โรงเรยีนที่สังกัดกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และในสวนของการสงเสรมิความรูและ

พัฒนาทักษะในการสอน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองใหความสําคัญกับการศกึษา 

การอบรม การประชุมสัมมนา อันจะเปนการเพิ่มทักษะในการสอน นอกจากนี้แลวยัง

จะตองใหความสําคญักับการศกึษาดูงานทัง้ในตางประเทศและในประเทศเพื่อเปดโลกทัศน

และมุมมองของครูผูสอนใหกวางขึ้น 

  3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา

รูปแบบการบรหิารงานภายในใหมคีวามเหมาะสม สอดคลองกับภาระงานดานการศกึษาที่

เพิ่มขึ้น อาทิ การปรับโครงสรางองคกร การปรับและมอบอํานาจในการบรหิาร

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการศกึษาใหแกผูบรหิารสถานศกึษามากขึ้น 

การยกเลกิ ผอนคลายกฎระเบยีบตาง ๆ ที่เปนปญหา อุปสรรคในการศกึษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทัง้ดานวชิาการงบประมาณ บุคลากร การบรหิารจัดการ 

  4) การจัดตั้งชมรมผูบรหิารและครูในสถานศกึษาอันเปนความรวมมอื

ระหวางครู และผูบรหิารสถานศกึษาในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดยีวกัน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใกลเคยีงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเดยีวกัน และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในระดับภาคทัง้นี้เนื่องจาก “ชมรม” จะเปนเวทสีําหรับการแลกเปลี่ยน

ความรู ขอมูล และเปนเวทีสําหรับการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในดานการ

สอนและการบรหิารการศกึษา 

  5) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารการศกึษาและการ

เรยีนการสอน และการพัฒนาศูนยการเรยีนรู แหลงขอมูล ศูนยขอมูล ศูนยการศกึษาตาง 

ๆ เปนศูนยการเรยีนรูที่ใหทั้งความรู ในศาสตรวิชาการและศาสตรวาดวยการใชชีวิต 

ประการสําคัญศูนยความรู เหลานี้จะตองเปนศูนยที่มชีีวติ และ ตอบสนองตอคนทุกกลุม 

ทุกวัยในชุมชน ขณะเดยีวกันองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองใชศูนยขอมูลเหลานี้เปน

แหลงในการเสรมิสรางความสัมพันธอันดรีะหวางคนในชุมชนทองถิ่น 
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  6) การพัฒนาระบบการตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษาอยางเปน 

อันจะเปนการประเมนิผลสัมฤทธิ์ผลในการจัดการศกึษา ทัง้นี้ เพื่อใหเกดิการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง และปรับกระบวนยุทธในการดําเนนิงานดานการจัดการศึกษา อาท ิการปรับ

รูปแบบและวธิกีารสอนการปรับวธิกีารบรหิาร และนโยบายดานการศกึษา เปนตน สําหรับ

ในรายละเอยีดของการติดตามและประเมินผล ควรมกีารประเมนิผลจากกลุมบุคคลที่

เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายมุมมอง อาท ิการใหครูและผูบรหิาร

สถานศกึษาไดมโีอกาสประเมนิการดําเนนิงานดานการจัดการศกึษาของผูบรหิารทองถิ่น 

การใหนักเรยีนไดมโีอกาสในการประเมินครูผูสอน และการใหโอกาสแกผูบรหิารทองถิ่นใน

การประเมนิการจัดการเรยีนการสอนภายในโรงเรยีน เปนตน ทัง้นี้เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง 

หลากหลาย รอบดาน และเปนจรงิอยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งไดแกการน าขอมูลที่

ไดจากการตดิตามและประเมนิผลมาใชอยางจรงิจัง และนํามาแกไขปญหาอยางทันทวงท ี

 1. บรบิทโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื โรงเรียนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

  โรงเรยีนกฬีา หรอืโรงเรยีนที่จัดกจิกรรมที่เนนความเปนเลศิทางกฬีา และ

พักนอนประจําในโรงเรยีนสังกัดทองถิ่น มอีํานาจหนาที่ สามารถสรุปไดพอสังเขปดังนี้ 

   1) จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาสามัญ 8 กลุมสาระ ในระดับช้ัน

มัธยมศกึษาปที่ 1-6 ตลอดจนหลักสูตรอื่น ๆ ที่นักเรยีนสนใจ 

   2) จัดการฝกซอมกฬีาใหนักเรยีนในสังกัด พัฒนาสูความเปนเลศิ ตาราง

ฝกซอมทุกวัน พรอมทัง้พานักเรยีนไปแขงขันกฬีาในรายการที่ไดเปนตัวแทนทัง้ในระดับ

จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

   3) เปนโรงเรยีนที่มนัีกเรยีนพักนอนประจํา โดยโรงเรียนตองจัดหอพัก

และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะสมและเพยีงพอ มีการจัดเวรยามชวยเหลือดูแล กํากับ

ควบคุมการรับประทานอาหาร การสอดสองดูความประพฤตใิหหางไกลยาเสพติด การ

ทะเลาะววิาท การรักษาระเบยีบวนัิย ตลอดจนการรักษาพยาบาล กรณเีจ็บปวยเบื้องตน 

การประสานผูปกครอง รวมถงึตองนําสงโรงพยาบาลกรณเีจ็บปวยหนัก ตลอด 24 ช่ัวโมง 

   4) จัดมวลประสบการณการเรยีนรูตลอดชีวติตามนโยบายรัฐบาล อาทิ

เชนนโยบายลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลาเรียนรู ในวันหยุดเพื่อใหนักเรยีนไดมทีักษะการ

ดํารงชีวติ  
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   5) จัดทําเอกสารธุรการตดิตอประสานงาน งานจัดซื้อจัดจางวัสดุของ

โรงเรยีน 

   6) งานบํารุงดูแลอาคารสถานที่ รวมถงึการรักษาทรัพยสนิของโรงเรยีน 

   7) รวมกจิกรรมวันสําคัญ งานบุญประเพณตีาง ๆ ที่ชุมชน หรอื

หนวยงานอื่นจัดขึ้น 

  1.1 หลักสูตร และชนดิกฬีา ที่โรงเรยีนเปดสอน 

   1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2551 วชิาพื้นฐาน 8 กลุม

สาระการเรยีนรู เชน วชิาภาษาไทย คณติศาสตร วทิยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศกึษา 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสุขศกึษาและพลศกึษา ศิลปะ ซึ่งจําเปนควรจะตองมีครูที่จบ

ในสาขานั้น ๆ สาระการเรยีนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย องคความรู ทักษะ หรอื

กระบวนการเรยีนรู และคุณลักษณะหรอืคานยิม คุณธรรม จรยิธรรมของผูเรยีนเปน  

8 กลุม ดังนี้ 1) ภาษาไทย 2) คณติศาสตร 3) วทิยาศาสตร 4) สังคมศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 5) สุขศกึษาและพลศกึษา 6) ศลิปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

8) ภาษาตางประเทศ 

  หลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐานกําหนดสาระการเรยีนรูในแตละกลุมไวเฉพาะ

สวนที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรยีนทุกคนเทานัน้ สําหรับสวนที่ตอบสนอง

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรยีนแตละคนนัน้สถานศกึษาสามารถ

กําหนดเพิ่มขึ้นไดใหสอดคลอง และสนองตอบศักยภาพของผูเรยีนแตละคน หลักสูตร

ทักษะกฬีาพื้นฐาน โรงเรยีนไดเปดสอนประเภทกฬีาหลายประเภท ประเภทกฬีาหลัก คอื 

ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกรอชาย ตะกรอหญิง วอลเลยบอล กรฑีา มวยไทย เปนตน 

  1.2 ปญหาการใชสื่อดจิทิลักับการเรยีนการสอนในโรงเรียนกฬีา 

   National Institute of Educational Testing Service, (2015) โรงเรยีนกฬีา 

เปนโรงเรยีนที่จัดการเรยีนการสอน 2 หลักสูตร คอืการเรยีนการสอนตามหลักสูตร

การศกึษาขัน้พื้นฐาน และหลักสูตรเฉพาะทางดานกฬีา ซึ่งในการจัดการเรยีนการสอน

โรงเรยีนกฬีาจะพบปญหาเชน ครูมเีวลาสอนนอย เพราะนักเรยีนไปแขงขันกฬีา ครูไมมสีื่อ

การเรยีนการสอนออนไลน และใชสื่อดิจทิัลไมเปนในการจัดการเรยีนการสอนทําให

นักเรยีนไดรับความรูในเนื้อหาวชิานอย และการเรยีนไมเต็มที่ และยังมปีญหาดาน

โครงสรางพื้นฐาน สถานศกึษามกีารเช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงและการเช่ือมตอ

อนิเทอรเน็ตไรสายแตคุณภาพของเครอืขายอนิเตอรเน็ตยังไมเปนที่พอใจของสถานศกึษา
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ซึ่ง ดานผูสอนและบุคลากรทางการศกึษา ครูผูสอนที่ผานการทดสอบมาตรฐานดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศกึษามคีอนขางนอย จํานวนครูผูสอนที่มี

วุฒดิานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นั้นมีนอยมาก 

   งานบรกิารและทรัพยากรการศึกษา จํานวนคอมพวิเตอรที่ใชเพื่อการ

บรหิารทางการศกึษาเพยีงอยางเดยีวเชนใชในหองสมุดเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลและ

จํานวนสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา (ICT) เพื่อการเรยีนการสอนในแตละ

รายวชิาสถานศกึษาสวนใหญมคีวามขาดแคลนคอมพวิเตอรที่ใชเพื่อบรกิารทางการศกึษา

และขาดเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรยีนการสอนสําหรับแหลง

เรยีนรูอเิล็กทรอนกิสของสถานศกึษาซึ่งประกอบดวยหองสมุดอเิล็กทรอนกิสมแีละศูนย E-

learning 

   พรชัย สุภาตา (2554, น.100) ไดทําการศกึษาปญหาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบรหิารของสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครสวรรค

เขต 2 โดยรวมมปีญหาการนําเทคโนโลยมีาใชในการบรหิารสถานศกึษาอยูในระดับปาน

กลางเมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาดานบรหิารวชิาการอยูในระดับสูงสุดรองลงมาดาน

บรหิารงบประมาณดานบริหารทั่วไปและดานการบรหิารบุคคลเปนอันดับต่ําสุดโดยมี

รายละเอยีดดังนี้ 

    1) ดานบรหิารวชิาการพบวาเครื่องมอืและอุปกรณสื่อสารเชน

โทรศัพทโมเด็มโทรสารระบบเครอืขายอนิเตอรเน็ตที่ใชการไดมปีระสทิธภิาพเปนปญหา

สูงสุดรองลงมาคือการจัดหาซอฟตแวรประยุกตสําเร็จรูปในการปฏบิัตงิานเชนโปรแกรม

งานทะเบยีนและวัดผลโปรแกรมจัดตารางการเรยีนการสอนและอุปกรณคอมพวิเตอรที่

จําเปนตอการปฏบิัตงิานดานสารสนเทศและเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชในการปฏบิัตงิาน 

    2) ดานการบรหิารงบประมาณพบวา การจัดหาซอฟตแวรประยุกต

สําเร็จรูปในการปฏบิัติงานเชนโปรแกรมบรหิารงานพัสดุและอุปกรณคอมพวิเตอรที่จําเปน

ตอการปฏบิัตงิานดานสารสนเทศเปนปญหาอันดับสูงสุดและรองลงมาคอืบุคลากรมี

ความสามารถในการตดิตั้งตรวจสอบและซอมบํารุงรักษาวัสดุและอุปกรณดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและเครื่องมอืและอุปกรณสื่อสารเชนโทรศัพทโมเด็มโทรสารระบบเครอืขาย

อนิเทอรเน็ตที่ใชการไดดมีปีระสทิธภิาพ 

    3) ดานการบริหารบุคคลพบวาบุคลากรขาดความรูความสามารถใน

การตดิตัง้ตรวจสอบและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยสีารสนเทศเปนปญหา
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สูงสุดรองลงมาคือการจัดหาโปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการปฏบิัตงิานเชนโปรแกรม

บรหิารงานบุคคลและอุปกรณที่จําเปนตอการปฏบิัตงิานสารสนเทศและบุคลากรมีทักษะใน

การใชคอมพวิเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปตลอดจนเครื่องมอือุปกรณสื่อสารที่จําเปนตอการ

ปฏบิัตงิาน 

    4) งานการบรหิารทั่วไป พบวาบุคลากรมคีวามสามารถในการตดิตัง้

และตรวจสอบซอมบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยสีารสนเทศเปนปญหาอันดับ

สูงสุดรองลงมาคือการจัดหาซอฟตแวรประยุกตสําเร็จรูปในการปฏบิัตงิานเชนโปรแกรม

การบรหิารงานธุรการและอุปกรณที่จําเปนตอการปฏบิัตงิานดานสารสนเทศและเครื่องมอื

อุปกรณสื่อสารเชนโทรศัพทโมเด็มโทรสารระบบเครอืขายอนิเตอรเน็ตที่ใชการไดดมีี

ประสทิธภิาพ 

  จากปญหาการใชสื่อดิจทิัลของโรงเรยีนกฬีาดังกลาว การจัดการเรยีนการ

สอนของครูก็ยังพบปญหาอยูหลายดานผูวจัิยจึงสนใจศึกษา แนวทางสงเสรมิการใชสื่อ

ดจิทิัลของครูผูสอนโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอนที่มเีวลานอย ครูใชสื่อไมเปน และไมมคีวามรูเรื่อง

สื่อดจิทิัลที่ทันสมัย เพื่อใหการจัดการเรยีนการสอนของครูผูสอนโรงเรยีนกฬีามี

ประสทิธภิาพ นักเรยีนมคีวามรูพื้นฐานควบคูกับความเปนเลศิทางดานกฬีา ผูวจัิยจึงสนใจ

ศกึษาเรื่องการใชสื่อดจิทิัลเพื่อมาแกปญหาในการจัดการเรยีนการสอนและการจัดการ

เรยีนการสอนของครูโรงเรยีนกฬีามปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้นตอไป 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ในการวจัิยในครัง้นี้ผูวจัิยไดทําการศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวของทัง้งานวจัิยใน

ประเทศและงานวิจัยตางประเทศ ดังนี้ 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  อมรรัตน จนิดา, เอกนฤน บางทาไม (2558) ไดวจัิยเรื่อง สภาพปญหาและ

แนวทางสงเสรมิการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาสําหรับ

สถานศกึษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ผลวจัิย

พบวา  



70 

   1. สภาพปญหาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การศกึษาของสถานศกึษาโดย จําแนกตามขนาดของสถานศกึษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 

    1.1 ขนาดของสถานศกึษายังมผีลตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการศกึษา ทั้งนี้เนื่องจาก สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่อยูใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา นครปฐม เขต 2 ยังขาดบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถ และทักษะดานการจัดการ การใชเครื่องมอืและ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาบุคลากรใชสื่อดจิทิัล เชน e-book, e-library,    

e-learning ในการจัดการเรียนการสอน และเผยแพรนวัตกรรมโดยผานระบบเครือขาย

อนิเทอรเน็ต อยูในระดับ ปานกลาง ซึ่งสถานศึกษาจะตองไดรับการสงเสริมสนับสนุน โดย

มอีงคประกอบ 5 ดาน ไดแก ฮารดแวร ซอฟตแวรขอมูล บุคลากร และขัน้ตอนการ

ปฏบิัตงิาน บุคลากรมสีวนเกี่ยวของกับงานคอมพวิเตอรเปนองคประกอบสําคัญใน 

ความสําเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมคีวามรูความสามารถทางคอมพวิเตอรมาก

เทาใดโอกาสที่จะใชงาน ระบบสารสนเทศและระบบคอมพวิเตอรไดเต็มศักยภาพและคุมคา

ยิ่งมากขึ้นเทานัน้ สําหรับระบบสารสนเทศใน ระดับกลุมและองคกรที่มคีวามซับซอน

จะตองใชบุคลากรในสาขาคอมพวิเตอรโดยตรงมาพัฒนาและดูแล ระบบงาน ขัน้ตอนการ

ปฏบิัตงิาน เปนสิ่งที่จะตองเขาใจเพื่อใหทํางานไดถูกตองเปนระบบขัน้ตอนการปฏบิัตงิานที่ 

ชัดเจนของผูใชหรอืของบุคลากรที่เกี่ยวของก็เปนเรื่องสําคัญ (กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, 2554) 

   2. ความตองการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา

ของสถานศกึษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต  

    2.1 สถานศกึษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

นครปฐม เขต 2 ยังมคีวาม ตองการไดรับการสงเสรมิสนับสนุน ทัง้นี้เนื่องจาก การจัดการ

การใชเครื่องมอืและเทคโนโลยสีารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อการศึกษา อยูในระดับ ปาน

กลาง ดานการจัดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบรหิาร อยูในระดับ มาก 

การจัดการดานการจัดการเรยีนการสอน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของ 

บลิลเกตส (Bill Gate) เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยมีาใชในการศกึษา 1)การเรยีนไมไดมเีฉพาะ

ในหองเรยีนในโลก ยุคปจจุบัน 2) ผูเรยีนมคีวามแตกตางระหวางบุคคล บลิลเกตส ไดอาง

ทฤษฎอีาจารยวิชาการศึกษาที่วา เด็กแตละคนมคีวามแตกตางกันจึงจําเปนจะตองจัดการ
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เรยีนการสอน ใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 3) การเรยีนที่ตอบสนองความ

ตองการรายคน ดวยอํานาจ และประสทิธภิาพของเทคโนโลยคีอมพวิเตอร การเรยีนตาม

ความตองการของแตละคน สามารถจะเปนจรงิไดโดยมคีรูคอยใหการดูแลชวยเหลอื และ

แนะนํา 4) การเรยีนโดยใชสื่อประสม เด็กสามารถเลอืกเรียนเรื่องตาง ๆ ไดตามความ

ตองการ 5) บทบาทของทางดวน ขอมูล กับการสอนของครูดวยระบบเครอืขายทางดวน

ขอมูลจะทําใหไดครูที่สอนเกงจากที่ตาง ๆ มากมายมาเปน ตนแบบ 6) บทบาทของครูจะ

เปลี่ยนไป ครูจะมหีลายบทบาทหนาที่ เชน ทําหนาที่เหมอืนกับครูฝกของนักศกึษา คอย

ชวยเหลอืใหคําแนะนําเปนเพื่อนของผูเรยีน 7)ความสัมพันธระหวาง นักเรียน ครู และ

ผูปกครองจะใช ระบบทางดวนขอมูลคอมพวิเตอรชวยเช่ือมโยงความสัมพันธ 

   3. แนวทางการสงเสรมิสนับสนุนการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการศกึษาสําหรับ สถานศกึษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษานครปฐม เขต 2 สําหรับแนวทางการสงเสรมิ สนับสนุนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา สามารถแยกเปนประเด็นได 3 ดาน คอื 3.1 ดาน

วัสดุครุภัณฑ ฮารดแวร (Hard ware) 3.2 ดานโปรแกรมและสื่อที่ใชในการจัดการเรียนการ

สอน ซอฟตแวร (Software) 3.3 ดานบุคลากร พเีพลิแวร (People ware) 

  ออย สหีามะนวีงค (2561) วจัิยเรื่อง แนวทางสงเสรมิการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบรหิารของวทิยาลัยไชยสมบัตเิทคโนโลย ีแขวงสะหวันนะเขต 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลวจัิยพบวา  

   1. สภาพปญหาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารของวทิยาลัยฯ 

มคีาเฉลี่ยในภาพรวมทัง้ 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ดานการบริหารงบประมาณ รองลงมาคอื ดานการบรหิารงาน

วชิาการ ดานการบริหารงานทั่วไป และดานการบรหิารงานบุคคล ตามลําดับ 

   2. ความตองการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารของวทิยาลัยฯ 

มคีาเฉลี่ยในภาพรวมทัง้ 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คอื แนวคดิการบรหิารงานวชิาการ รองลงมาคอื แนวคดิการบรหิาร

งบประมาณ และดานการบรหิารงานบุคล ตามลําดับ 

   3. แนวทางสงเสริมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารของ

วทิยาลัยฯ ไดแก 1) ดานการบรหิารงานวิชาการ ควรสงเสรมิใหมกีารใชฯ ในการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรู การพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน การพัฒนาแหลงเรยีนรู สื่อและ
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นวัตกรรม รวมถงึเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา การประมวลผลสนับสนุนเรยีนการสอน และ

การวจัิยคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 2) ดานการบรหิารงานงบประมาณ ควรมกีาร

ลงทุนนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการศกึษาอยางเหมาะสม 

รวมถงึใชตดิตาม การประเมนิ และรายงานผลการใชงบประมาณประจําป การบริหารการ

คลัง และการเงินและบัญชี 3) ดานการบริหารงานบุคคล ควรสงเสรมิใหมกีารใชฯ ในการ

สอนการปฏบิัตงิานประจําวัน การสรรหาบุคลากร และการบรรจุแตงตัง้ ประเมิน/ติดตาม

ผลงาน การรายงานความกาวหนาเพื่อการปรับตําแหนงหรอืขัน้เงนิเดอืนของบุคลากร และ 

4) ดานการบรหิารงานทั่วไป ควรพัฒนาระบบเครอืขายขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชเปน

เครื่องมือสนับสนุนการทํางาน การตดิตอประสานงานภายในวทิยาลัยฯ การพัฒนา

เครอืขายทางการศกึษา งานประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารตาง ๆ ของวทิยาลัยฯ 

  วันนะเลด วละสกุ (2561) วจัิยเรื่อง แนวทางสงเสรมิการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสอนของครูในสถานศกึษาภาคเอกชน เขตเทศบาลเมอืงไกสอนพมวิ

หาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ผลการศกึษาพบวา 

   1. สภาพปญหาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนของครูฯ ใน

ภาพรวมทัง้ 3 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มคีาเฉลี่ย

สูงสุดคอื ดานสื่อการเรยีนรู รองลงมาคอื ดานการตดิตอสื่อสาร และดานการจัดการเรยีน

การสอน ตามลําดับ 

   2. ความตองการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนของครูฯ ภาพรวม

ทัง้ 3 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มคีาเฉลีย่สูงสุดคอื 

ดานสื่อการเรยีนรู รองลงมาคอื ดานการจัดการเรยีนการสอน และ ดานการตดิตอสื่อสาร 

ตามลําดับ 

   3. แนวทางสงเสริมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนของครูฯ มี

แนวทางในแตละดาน ดังนี้ 

    3.1 ดานการจัดการเรยีนการสอน ควรสงเสรมิใหครูมกีารใช

เทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคนขอมูลเพื่อการเรยีนการสอน การผลิตบทเรยีนออนไลน

สําเร็จรูป อี- เลนินงิ (e-Learning) การจัดทําสื่อการเรียนการสอนบนสื่อสังคมออนไลน 

การจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศที่จําเปน และควรมแีผนและหลักสูตรการพัฒนา

ฝกอบรมครูใหมคีวามรู ความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

นําไปใชในการสอน 
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    3.2 ดานการตดิตอสื่อสาร ควรจัดหาเครื่องมอืสื่อสารที่จําเปนตองใช

ในการตดิตอประสานงานของครูและบุคลากร เชน คอมพวิเตอรประชุมทางไกล ระบบการ

เรยีนการสอนทางไกล โปรแกรมแชทตาง ๆ เปนตน การจัดทําเว็บไซตเพื่อการเผยแพร

ขาวสารของทางวิทยาลัย การจัดหาระบบการสื่อสารไรสาย และสนับสนุนการใหใช

ทรัพยากรทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศภายในสถานศึกษารวมกัน (Pool Resource) 

   3.3 ดานการตดิตอสื่อสาร ควรจัดหาเครื่องมอืสื่อสารที่จําเปนตองใชใน

การตดิตอประสานงานของครูและบุคลากร เชน คอมพิวเตอรประชุมทางไกล ระบบการ

เรยีนการสอนทางไกล โปรแกรมแชทตาง ๆ เปนตน การจัดทําเว็บไซตเพื่อการเผยแพร

ขาวสารของทางวิทยาลัย การจัดหาระบบการสื่อสารไรสาย และสนับสนุนการใหใช

ทรัพยากรทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศภายในสถานศึกษารวมกัน (Pool Resource) 

   3.4 ดานสื่อการเรยีนรู ควรจัดฝกอบรมการใชสื่อการเรียนรูทางดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศที่มอียู ควรมกีารใชอนิทราเน็ตหรืออนิเทอรเน็ตในการสรางเครอืขาย

ทางวชิาการ หรอืแลกเปลี่ยนความรูภายในและระหวางสถานศึกษา และควรมกีารวัด

ประเมนิผลครูในการใชสื่อการเรยีนรูในการสอน 

  ทรงลักษณ สกุลวจิิตรสนิธ (2560) วจัิยเรื่อง การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพื่อการเรยีนรูรวมกันทางออนไลน ผลการศกึษาพบวา การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สามารถทําใหผลของการเรียนรูรวมกันทางออนไลนมปีระสทิธภิาพดังนัน้ในการเรยีนรู

รวมกันทางออนไลนควรใหความสําคัญกับการเลอืกใชเทคโนโลยสีารสนเทศและวิธกีารนํา

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชอยางเหมาะสม เพราะเทคโนโลยสีารสนเทศเปนเครื่องมอื

สําคัญที่สามารถพัฒนาการเรยีนรูรวมกันทางออนไลนผานชุมชนการเรยีนรูออนไลน ทําให

เกดิการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในสิ่งที่สนใจเดยีวกัน และสามารถใช

หรอืทํางานกับไฟลขอมูลรวมกัน เพื่อใหการเรยีนรูรวมกันมปีระสทิธภิาพและสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคในการเรียนรูรวมกันตอไป 

  พรพัสนันท  พรพุธิชัย (2556, หนา 86-88) ไดทําการศกึษาสภาพการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารของสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัยเขต 2 มวีัตถุประสงคเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบสภาพการ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารของสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัยเขต 2 ที่ผูบรหิารมีภูมหิลังแตกตางกันดานวธิกีาร

เรยีนรูเทคโนโลยสีารสนเทศและประสบการณการใชคอมพวิเตอรและศกึษาปญหาและ
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารของสถานศกึษาขั้น

พื้นฐานผลวิจัยพบวาสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของสถานศกึษาขัน้พื้นฐานโดย

ภาพรวมและรายดานมกีารปฏบิัตอิยูในระดับบอยครัง้สภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศใน

สถานศกึษาที่ผูบริหารสถานศกึษามวีธิกีารเรยีนรูเทคโนโลยสีารสนเทศแตกตางกันพบวา

ไมแตกตางกันแตสถานศกึษาที่ผูบรหิารสถานศกึษามปีระสบการณการใชคอมพวิเตอร

แตกตางกันมสีภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศแตกตางกันและปญหาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถานศกึษาไดแก ครูมคีวามจํากัดในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการ

เรยีนการสอน ขาดงบประมาณในการสนับสนุนดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ขาดบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถในการดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศรวมถงึขาดการวางแผนและ

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยางตอเนื่องสวนขอเสนอแนะไดแกโรงเรยีนควรจัดการ

อบรมเชิงปฏบิัตกิารใหกับบุคลากรเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

ทุกดานนอกจากนี้หนวยงานของรัฐควรจัดสรรงบประมาณดานเทคโนโลยสีารสนเทศใหกับ

โรงเรยีนอยางเหมาะสมและควรมแีผนการดําเนนิงานอยางเปนรูปประธรรมพรอมทัง้กํากับ

ตดิตามอยางตอเนื่อง 

  สุวมิล มธุรส (2564) วจัิยเรื่องการจัดการศกึษาในระบบออนไลนในยุค 

NEW NORMAL COVID-19 พบวา รูปแบบการศกึษาออนไลนหรอืการศกึษาทางไกล มกีาร

สนับสนุนวธิกีารสอนออนไลนและสรางคลังความรู หรือ Content ใหบรกิารโรงเรียน

นําไปใชฟร ีระบบศกึษาใชระบบออนไลนเขามาสนับสนุนการสอนในระบบปกต ิโดยเรยีน

ออนไลนควบคูกับการฝกปฏบิัตใินสัดสวนที่แตกตางกันแตละสาขาวชิามกีารใชสื่อออนไลน 

รวมทัง้หนังสือเรยีนเพื่อประกอบการศกึษาสําหรับในมหาวทิยาลัยมกีารนําระบบออนไลน

มาใชทดแทนการศกึษาในระบบปกต ิโดยใช Application ตาง ๆ มาเปน 

  เครื่องมอืในการเรยีนการสอนและการสื่อสารระหวางอาจารยและผูเรยีน

ระบบตาง ๆ ถูกนํามาใชอยูในระหวางดําเนนิการ ทดลองใช พัฒนา ฝกอบรมผูสอน และ

สรางเครอืขายการเรยีนรู เพื่อนําไปสูการทดแทนการสอนในช้ันเรยีนจะสามารถใชระบบ

ออนไลนไดอยางมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น 



บทที่ 3 

วธิดํีาเนนิการวจัิย 

 การวจัิยเรื่อง แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) โดยใชวธิกีารวจัิยแบบสํารวจ (Survey Research) มคีวามมุงหมาย

1) เพื่อศกึษาสภาพ ปญหา และความตองการในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 2) เพื่อหา

แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรียนกฬีาสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  โดยมขีัน้ตอนการวจัิยแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

 

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการใชส่ือดจิทัิล 

เพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 เปนขัน้ตอนของการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการใชสื่อดจิทิัล

เพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใชในการวจัิยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 กลุมดังนี้ 

   กลุมที่ 1 ผูบรหิารสถานศกึษา 1) โรงเรยีนกีฬาจังหวัดนครพนม  

2) โรงเรยีนกฬีาจังหวัดหนองคาย 3) โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป 

เทศบาล) 4) โรงเรยีนกฬีาหมื่นศรวีทิยานุสรณ 5) โรงเรียนกฬีาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยโสธร และ 6) โรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 6 คน 

   กลุมที่ 2 ครูผูสอน โรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื จํานวน 6 โรงเรยีน ไดแก 1) โรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม 
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2) โรงเรยีนกฬีาจังหวัดหนองคาย 3) โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป 

เทศบาล) 4) โรงเรยีนกฬีาหมื่นศรวีทิยานุสรณ 5) โรงเรียนกฬีาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยโสธร และ 6) โรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด ดวยวธิกีารสุมแบบแบง

ช้ันอยางเปนสัดสวน รายละเอยีดดังนี้ 

  1.2 ตัวอยาง  

   ตัวอยางที่ใชในการวจัิยครัง้นี้  

    1.2.1 กลุมผูบรหิารสถานศึกษาโดยใชวธิเีลอืกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) โดยเลอืกโรงเรยีนละ 1 คน จํานวน 6 คน 

    1.2.2 กลุมตัวอยางที่เปนครูผูสอน กําหนดกลุมตัวอยางไดจากวธิกีาร

สุมแบบช้ันภูม ิ(Stratified Random Sampling) โดยมขีั้นตอนดังตอไปนี้    

     1.2.2.1 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางเปรยีบเทยีบ

ประชากรและกลุมตัวอยางของ เครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ประชากรของ

ครูผูสอน ของโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ทัง้หมด 164 คน ความคลาดเคลื่อนระดับ 0.05 และระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดกลุม

ตัวอยาง 115 คน 

     1.2.2.2 เมื่อไดขนาดของกลุมตัวอยางแลว ใชวธิกีารสุมแบบแบง

ช้ันอยางเปนสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยเทยีบสัดสวนกลุม

ตัวอยางจากประชากรครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื ปรากฏดังตาราง 3  
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ตาราง 3 จํานวนประชากรกลุมครูผูสอนในโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ลําดับ

ที่ 
โรงเรยีน 

จํานวนครูผูสอน 

(คน) 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

1 โรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม 29 20 

2 โรงเรยีนกฬีาจังหวัดหนองคาย 37 26 

3 โรงเรยีนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา  

(อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) 

42 29 

4 โรงเรยีนกฬีาหมื่นศรีวทิยานุสรณ 18 13 

5 โรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวนจังหวัด

ยโสธร 

20 14 

6 โรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวนจังหวัด

รอยเอ็ด 

18 13 

รวม 164 118 

 

 2. เครื่องมอืท่ีใชในการวจัิย 

  เครื่องมือที่ใชในการศกึษาสภาพ ปญหา และความตองการในการใชสื่อ

ดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

   2.1 แบบสัมภาษณ (Interviews) กําหนดประเด็นที่จะสัมภาษณแบบ 

กึ่งโครงสราง (Semi -Structural Interview) โดยการสัมภาษณแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสัมภาษณ สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพ ในการใชสื่อดจิิทัลเพื่อ

การสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สวนที่ 3 ปญหาในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีา สวนที่ 4 ความตองการในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรียนกฬีา 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ 

   2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะแบบประเมินขอมูลเปนแบบ

ตรวจรายการ (Check List) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตาม

แนวคดิของ Likert Scale (1932, pp. 31-32) แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้  
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    ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศกึษา 4) ตําแหนงทางการศกึษา 5) ทาน

ปฏบิัตงิานอยูโรงเรยีนกฬีาใด 6) หนวยงานที่โรงเรยีนสังกัด 7) ประสบการณในการ

ปฏบิัตงิาน 8) สื่อดจิทิัลที่ใชการจัดการเรยีนการสอน มีลักษณะเปนแบบเลอืกตอบ 

(Checklist) จํานวน 8 ขอ 

    ตอนที่ 2 สภาพการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ประกอบดวยประเภทของสื่อ

ดจิิทัล ไดแก 1) สื่อดจิทิัลที่รัฐบาลสนับสนุน (Knowledge) มหัีวขอ 2 ขอ คอื 1.1) Distance 

learning information technology: DLIT มหัีวขอ 8 ขอ และ 1.2) E-Learning (Electronic 

learning) มหัีวขอ 3 ขอ 2) สื่อดจิทิัลทั่วไป มหัีวขอ 9 ขอ คอื 2.1) บล็อก (blog) มหัีวขอ  

3 ขอ 2.2) เสริชเอ็นจ้ิน (search engine) มหัีวขอ 1 ขอ 2.3) หองเรยีนกูเกลิ (Google 

Classroom) มหัีวขอ 6 ขอ 2.4) ไลน (LINE) มหัีวขอ 4 ขอ 2.5) เฟซบุค (Facebook) มหัีวขอ 

6 ขอ 2.6) แอพพลเิคช่ันกะฮูท (Kahoot Application) มีหัวขอ 4 ขอ 2.7) ไลฟ แชท (Live 

Chat) มหัีวขอ 3 ขอ 2.8) โลกเสมอืนจรงิ (Virtual Reality (VR)) มลีักษณะเปนมาตราสวน

แบบประมาณคา (Rating Scale)  

    ตอนที่ 3 ปญหาการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ไดแก 1) ดานฮารดแวร มี

หัวขอ 6 ขอ 2) ดานซอฟตแวร มหัีวขอ 2 ขอ 3) ดานบุคลากร มีหัวขอ 4 ขอ 4) ดานขอมูล 

มหัีวขอ 2 ขอ 5) ดานงบประมาณ มหัีวขอ 2 ขอ มลีักษณะเปนมาตราสวนแบบประมาณ

คา (Rating Scale)  

    ตอนที่ 4 ความตองการในการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ไดแก 1) ดาน

ฮารดแวร มหัีวขอ 7 ขอ 2) ดานซอฟตแวร มหัีวขอ 2 ขอ 3) ดานบุคลากร มีหัวขอ 3 ขอ  

4) ดานขอมูล มีหัวขอ 2 ขอ 5) ดานงบประมาณ มีหัวขอ 2 ขอ มลีักษณะเปนมาตราสวน

แบบประมาณคา (Rating Scale) 

    ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคดิเห็น ขอเสนอแนะ ที่

เกี่ยวของกับการใชสือ่ดจิทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรียนกฬีา สังกัดองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื มลีักษณะเปนคําถามแบบปลายเปด (Open-End 

Questionnaire) 
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  มลีักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert 

Scale (1932, pp. 31-32) ซึ่งกําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ 

ระดับ  1 หมายถงึ อยูในระดับมากที่สุด 

ระดับ  2  หมายถงึ อยูในระดับมาก 

ระดับ  3 3 หมายถงึ อยูในระดับปานกลาง 

ระดับ 4 หมายถงึ อยูในระดับนอย 

ระดับ 5 หมายถงึ อยูในระดับนอยที่สุด 

 3. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

  การสรางเครื่องมอืในการวิจัย ไดทําการศกึษาจากกรอบแนวคดิ เพื่อใชเปน

แนวทางในการสรางและปรับปรุงแบบสอบถาม ภายใตคําปรกึษาของอาจารยที่ปรกึษา

วทิยานพินธโดยทดสอบคุณภาพเครื่องมอื ดังนี้ 

  ความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity)  

   1. แบบสัมภาษณ ผูวิจัยนําเสนอรางแบบสัมภาษณกับอาจารยที่ปรกึษา

เพื่อพจิารณาและปรับปรุงแบบสอบถามในเรื่องการใชภาษาอยางถูกตอง และความเขาใจ

งายในทุกประเด็นจากอาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ  

   2. แบบสอบถาม 

    แบบสอบถามสรางขึ้นมาโดยการศึกษาจากงานวจัิยที่เกี่ยวของ และ

ทฤษฎทีี่เกี่ยวของ รวมถงึผลการสัมภาษณแลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามโดยมีประเด็น

คําถามดังนี้ 1) สภาพการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอน 2) ปญหาการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอน 

3) ความตองการในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอน 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับความคดิเห็น 

ขอเสนอแนะ ที่เกี่ยวของกับการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอน เสนอตออาจารยที่ปรกึษา 

พจิารณา เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามในเรื่องการใชภาษาอยางถูกตอง และความเขาใจงาย

ในทุกประเด็นจากอาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ และนําเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน

ดังนี้ 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพ  กัญญาคํา ตําแหนง คณบดคีณะวทิยาศาสตรและ

วศิกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวัดสกลนคร  

เช่ียวชาญดานเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศกึษา  2) ดร.สุทศิา ซองเหล็กนอก ตําแหนงกรรมการบริหารหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจัดการสารสนเทศดิจทิัล เช่ียวชาญดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา 3) นายสามารถ  วังคะฮาด ตําแหนง 
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ผูอํานวยการสถานศกึษา เช่ียวชาญดานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ เปนผูตรวจสอบและ

ประเมนิผลอกีครัง้ โดยใชดัชนช้ีีวัดคา (IOC) และการทดสอบความเช่ือม่ันดวย Cronbach’s 

alpha 

     ผลการตรวจสอบแบบสอบถาม (Interviews) ภายหลังจากการ

พจิารณาของผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา ขอคําถามของแบบสอบถาม จํานวน 86 

ขอ มคีวามเที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลมุในแตละดาน และครอบคลุมวัตถุประสงคของ

การวจัิย ซึ่งผลการวัดคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของคําถามมคีาอยูระหวาง 0.67 ถงึ 

1.00 ซึ่งมคีามากกวา 0.5 สามารถนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลไดทุกขอโดยมกีารปรับปรุง

ขอความใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญนําไปทดลองใช (Try-out) กับกลุม

ตัวอยางที่ใกลเคยีงที่นอกเหนอืจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษางานวจัิยนี้ คอื ครู

โรงเรยีนกฬีาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื จํานวน 30 คน เมื่อไดรับแบบสอบถามครบจํานวน 

ผูวจัิยจงึหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Discriminant  Power) โดยใชเทคนคิ Item – total 

Correlation (Blaxter, Hughes & Tight, 1996, p. 61) จากการทดสอบคาอํานาจจําแนกเปน

รายขอ (Discriminant Power) พบวา ขอคําถามในแบบสอบถาม จํานวน 86 ขอ ผานเกณฑ

มาตรฐานของการทดสอบคุณภาพของเครื่องมอืโดยมคีาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 

0.354-0.823 (ปรับจุดทศนยิม) และคาความเช่ือม่ันทุกขอคําถาม เทากับ 0.974 Nunnally 

& Bernstein, (1994, pp. 331-332) ไดนําเสนอวาการทดสอบคาอํานาจจําแนกรายขอขอ

คําถามควรเกนิกวา 0.40 เปนคาที่ยอมรับได ซึง่สามารถนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

  การขอจรยิธรรมวิจัยในมนุษย 

   ผูวจัิยไดสงเอกสารโครงการวจัิยเพื่อขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการ

วจัิยในมนุษย หมายเลขสําคัญโครงการ คอื HE 63 - 029 

  การเก็บรวบรวมขอมูล  

   ผูวจัิยไดแบงวธิกีารเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน คอื    

   สวนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมลูจากผูบรหิารสถานศึกษา โดยผูวจัิย

เก็บรวบรวม ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ขอมูลโดยใชการสัมภาษณ (Interview) 

กับผูบรหิารสถานศกึษาจาก 6 โรงเรยีน ประกอบดวย 1) โรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม       

2) โรงเรยีนกฬีาจังหวัดหนองคาย 3) โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป 

เทศบาล) 4) โรงเรยีนกีฬาหมื่นศรี วทิยานุสรณ 5) โรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวน

จังหวัดยโสธร และ 6) โรงเรยีนกฬีา องคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด จํานวนโรงเรยีน
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ละ 1 คน โดยแบบสัมภาษณแบบตัวตอตัวเพื่อเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับ “สภาพ ปญหา 

และความตองการในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา” โดยมขีัน้ตอน  

    1) เตรยีมคําถามกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) ลักษณะ

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยการกําหนดคําถามใหครอบคลมุและสอดคลองกับ

เรื่องที่ทําการศกึษากอนทําการลงพื้นที่สัมภาษณของแตละพื้นที่ผูวิจัยได  

    2) ประสานงานกับผูใหขอมูลสําคัญ (key informant) เพื่อทําการนัด

หมาย วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ พรอมแนะนําตัว วัตถุประสงคของการ

สัมภาษณแจงขอมูลเรื่องที่ตองการสัมภาษณ และระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการสัมภาษณ  

    3) สงแนวทางการสัมภาษณใหแกผูใหขอมูลสําคัญ (key informant) 

ลวงหนาเพื่อใหผูถูกสัมภาษณไดมกีารเตรยีมตัว และทราบขอมูลเบื้องตนของการ

สัมภาษณที่เปนประโยชนตอการไดมาซึ่งขอมูลที่มคีุณภาพตอการวจัิย ผานชองทางหนังสอื

อเิล็กทรอนกิสเมล 

    4) เขาสัมภาษณผูวจัิยได ทําการแนะนําตัวเพื่อสรางบรรยากาศให

เปนธรรมชาติ แสดงถงึวัตถุประสงคของการศกึษาและการสัมภาษณ มกีารจดบันทกึและ

บันทกึเสยีงระหวางการสัมภาษณ  

    5) ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในแตละครั้ง ผูวิจัยจะนํามาถอดเทป

และวเิคราะหเนื้อหา (Content analysis) (Creswell & Clark, 2011, p. 5) และพจิารณา

ประเด็นที่สําคัญในการเช่ือมโยงแนวคดิ หลักการ ทฤษฏ ีและงานวจัิยที่เกี่ยวของในการ

อธบิายของปรากฏการณทางสังคมที่เกดิขึ้นจรงิ และนําขอมูลที่ไดจากการทบทวน

วรรณกรรม และการสัมภาษณ มาสรางขอคําถามของแบบสอบถาม “สภาพ ปญหา และ

ความตองการในการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา” 

   สวนท่ี 2 ผูวจัิยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใช

แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากสวนที่ 1 และดําเนนิการตามขัน้ตอนที่บัณฑติวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครกําหนดไว มีรายละเอยีดขัน้ตอน ดังนี้  

    1) ดําเนนิการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนประชากรที่ใชในการวจัิย  

    2) ยื่นขอหนังสอืจากคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร

เพื่อขอความอนุเคราะหและความรวมมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล  

    3) ผูวจัิยดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 

115 ฉบับ ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  
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    4) วันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ไดรับแบบสอบถามกลับมา

จํานวน 73 ฉบับ คดิเปนอัตราการรอยละ 63 ของอัตราการตอบกลับ ซึ่งยังไมถงึเกณฑ

อัตราการตอบกลับตามที่กําหนด ผูวจัิยจึงดําเนนิการจัดสงแบบสอบถามหรือตดิตาม

แบบสอบถามที่ยังคงคางอีกครัง้ ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และไดรับเมื่อวันที่ 28 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ไดรับแบบสอบถามกลับมาเพิ่มเตมิอกี จํานวน 45 ฉบับรวม

แบบสอบถามทัง้สิ้น 118 ฉบับ และเปนแบบสอบถามที่สมบูรณทัง้หมดจํานวน 118 ฉบับ 

โดยมโีรงเรยีนกฬีาจังหวัด นครพนมที่ไดรับกลับมา 17 ฉบับ คดิเปนรอยละ 85 ของอัตรา

การตอบกลับซึ่งสอดคลอง กับ Williams. A (2010) ไดเสนอวาอัตราการตอบกลับที่อยูใน

ระดับเกณฑดถีงึดมีากตอง มากกวารอยละ 75 จึงจะถือวายอมรับได และในภาพรวมมี

บางโรงเรยีนที่ตอบกลับมากกวาที่กําหนด ผูวจัิยจึงนํามาใชทัง้หมดโดยที่ตอบกลับรวม

ทัง้หมด 118 ฉบับ ผูวจัิยจึงนํามาใชในการวเิคราะหทัง้หมดเนื่องจากกลุมตัวอยางมากจะ

เกดิประโยชนในการวจัิยยิ่งขึ้น การใชกลุมตัวอยางจํานวนมากจะทําใหโอกาสที่จะเกดิ

ความคลาดเคลื่อนมนีอย อรวรรณ ศรโีสมพันธ (2560) สรุปแบบสอบถามที่เก็บไดจําแนก

ตามโรงเรยีน ดังนี้ 

ลําดับ

ที่ 
โรงเรียน 

จํานวน

ครูผูสอน 

(คน) 

จํานวน

กลุม

ตัวอยาง 

จํานวน 

แบบสอบถาม 

ที่เก็บได 

1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม 29 20 17 

2. โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 37 26 27 

3. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสมีา  

(อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) 

42 29 31 

4. โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวทิยานสุรณ 18 13 14 

5. โรงเรียนกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยโสธร 

20 14 15 

6. โรงเรียนกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด

รอยเอ็ด 

18 13 14 

รวมประชากรทัง้หมด 164 115 118 

 

 4. สถิตแิละการวเิคราะหขอมูล 
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  ผูวจัิยใชสถติใินการวเิคราะหขอมูลโดยประมวลผลขอมูลดวยเครื่อง

คอมพวิเตอรคํานวณ จากผูใหขอมูลในการนําเสนอขอมูลจากผลการวเิคราะหขอมูล ผูวจัิย

นําเสนอในรูปตาราง และบรรยายความตามลักษณะของขอมูล ดังนี้  

   1. สถติทิี่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืไดแก (1) การหาคา

อํานาจจําแนกแบบสอบถามเปนรายขอ (Discrimination Power) โดยใชเทคนคิ Item-total 

Correlation (2) การทดสอบความเช่ือม่ันของเครื่องมอื (Reliability) โดยใชคาสัมประสทิธิ์

แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach, 1970, p.161) 

   2. การวเิคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยใชวธิกีาร

ประมวลผลทางหลักสถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ (Frequency) 

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   สัญลักษณในการเสนอผลการวเิคราะหขอมูล 

    การแปลความหมายของการวเิคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด

ความหมายของสัญลักษณ และอักษรยอที่ใชในการเสนอผลการวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

    x�  แทน  คาเฉลี่ย 

    S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    n  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

   3. การวเิคราะหความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ใชสถิตเิชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ผูวจัิยกําหนดเกณฑในการวเิคราะหตามแนวคดิของ Best (1986,  

p. 181-182) ซึ่งมคีวามหมาย ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา   อยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา   อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา   อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา   อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา   อยูในระดับนอยที่สุด 

 

 

 

ระยะท่ี 2 หาแนวทางสงเสรมิการใชส่ือดจิทัิลเพื่อการสอนของคร ู
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โรงเรยีนกฬีาสังกดัองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 เปนขัน้ตอนของการหาแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ศึกษาแนวทาง

การใชสื่อดจิิทัลของครูผูสอน โดยนําผลที่ไดจากการศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณไป

ดําเนนิการจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 1. วธิกีารจัดประชุมกลุมยอย  

  การจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) 

เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยการสมัครใจ (Voluntary) (ชาย โพธสิติา, 

2559, หนา 170; Glaser & Strauss, 1967, p. 40; Corbin & Strauss, 2008, p. 1) ผูวจัิย

พจิารณาเลอืก ผูบรหิารสถานศกึษา ประกอบดวย 1) โรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม   

2) โรงเรยีนกฬีาจังหวัดหนองคาย 3) โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ ๗๐ ป 

เทศบาล) 4) โรงเรยีนกฬีาหมื่นศรวีทิยานุสรณ 5) โรงเรียนกฬีาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยโสธร และ 6) โรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 6 คน และ

ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 3 คน เกณฑการคัดเลอืกผูเช่ียวชาญดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 1) จบหลักสูตรปรญิญาโทขึ้นไป 2) เปนผูที่มคีวามรู มปีระสบการณ

ที่เช่ียวชาญดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  3) ปฏบิัตงิานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้สิ้น 

9 คน 

  ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ประกอบดวย  

   1. ดร.สะทาน วาร ีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษา สกลนคร เขต 1  

   2. นายกติตศัิกดิ์  โสตาภา ศกึษานเิทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม 22  

   3. ผูชวยศาสตราจารยกรรณกิาร  กมลรัตน  อาจารยสาขาวิชา

คอมพวิเตอร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนคร 

   4. นายสามารถ  วังคะฮาด ผูอํานวยการโรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม 

   5. วาที่รอยตรวีรภัทร  วงษปตตา ผูอํานวยการโรงเรยีนกฬีาจังหวัด

หนองคาย 

   6. สบิตํารวจโทนพกร  พุทธา ผูอํานวยการโรงเรยีนกีฬาเทศบาล

นครราชสมีา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) 
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   7. นางอรวรรณ  บัวขาว  รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรยีนกีฬา

หมื่นศรวีทิยานุสรณ 

   8. นายทวศัีกดิ ์ ศรใีสคํา  ผูอํานวยการโรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวน

จังหวัดยโสธร 

   9. ดร.สุชญา  อุตรมาตรย  ผูอํานวยการโรงเรยีนกฬีาองคการบรหิาร

สวนจังหวัดรอยเอ็ด 

 2. เครื่องมอืท่ีใชในการวจัิย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยระยะที่ 2 คอื  

   1) แบบสรุปผลที่ไดจากการศกึษาสภาพ ปญหา และความตองการ  

จากผลการวจัิยรอบที่ 1  

   2) รางแนวทางสงเสริมการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ตามหลักการของสื่อประเภท

ตาง ๆ 

   3)  แบบบันทกึขอเสนอแนะ 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  วธิกีารเก็บรวมรวมขอมูล มีดังนี้ 

   3.1 จัดประชุมกลุมยอยโดยเชิญผูเช่ียวชาญ ทัง้หมด 9 คน มาประชุม

พจิารณาประเด็นการใชสื่อดจิิทัลของครูโรงเรยีนกฬีา  

   3.2 สังเคราะหและสรุปประเด็นตามขอเสนอแนะปรับแกรางแนวทาง 

สงเสรมิการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

   3.3 เขยีนผลการวจัิยประเด็นแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการ 

สอนของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะหขอมูล 

 การวจัิยเรื่อง แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื มคีวามมุงหมายของการวจัิย 

คอื 1) เพื่อศกึษาสภาพ ปญหาและความตองการในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และ 2) เพื่อหา

แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  ซึ่งใชระเบยีบวจัิยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) โดยใชวธิกีารวจัิยแบบสํารวจ (Survey Research) และใชวธิวีจัิยเอกสาร 

(Documentary Research) ผูวิจัยไดนําเสนอผลวเิคราะหขอมูล เพื่อตอบผลการวิจัย ดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวจัิยไดวเิคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน

สวนของผูใหบรกิาร และผูรับบรกิาร ประกอบดวย 2 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 ศกึษาสภาพการ ปญหาและความตองการใชสื่อดจิทิัลการสอน

ของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  

  ระยะที่ 2 ศกึษาแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

 ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพการ ปญหาและความตองการใชสื่อดจิิทัลการสอน

ของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

  1.1 ผลที่ไดจากการสัมภาษณผูบรหิารจํานวน 6 ทาน ซึ่งผลสัมภาษณมี

เนื้อหาที่เปนสาระสําคัญแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

 ดานท่ี 1 ดานสภาพท่ัวไป 

  จากการสัมภาษณผูบรหิารสถานศกึษาดานสภาพทั่วไป 

  1. ดานนโยบายพัฒนา 

   1.1 โรงเรยีนกฬีาทุกแหงมนีโยบายพัฒนาสื่อดจิทิัลใหมีความทันสมัย 
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   1.2 ผูบรหิารสงเสริม สนับสนุน โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยแีละ

ดจิทิัลใหมปีระสทิธภิาพสูง และครอบคลุมสถานศกึษา 

   1.3 สรางโอกาสความเสมอภาค และความเทาเทยีมทางการศกึษาดวย

เทคโนโลยแีละดจิิทัล ใหผูสอนและผูเรยีนมโีอกาสไดพัฒนาตัวอยางสูงสุด 

   1.4 สนับสนุนงบประมาณและเครื่องมือที่ใชในการจัดการสอน 

  2. ดานการใชสื่อดจิิทัล 

   2.1 ครูผูสอนใชสื่อดจิทิัลเพื่อการจัดการเรยีนการสอนใหมปีระสทิธภิาพ 

โดยสื่อดจิิทัลที่ใช ไดแก Google App, Youtube, Facebook, Blog และ search engine  

   2.2 ครูผูสอนมเีทคนคิและรูปแบบการสอนสมัยใหมโดยใชเทคโนโลยี

มากกวาการอธบิาย  

   2.3 การสอนในรูปแบบดจิทิัลยังชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรยีนเพิ่มขึ้น 

   2.4 รูปแบบการสอนแบบสมัยใหม สามารถแกปญหาครูไมครบตามกลุม

สาระ และครูจบไมตรงวุฒิการศกึษา 

   2.5 สื่อดจิทิัลชวยในการคนหาขอมูลหรอืหาคําตอบที่กําลังศกึษาคนควา 

มบีทบาทกับการสอนเปนอยางมาก ผนวกกับเทคโนโลยไีดกาวกระโดดอยางรวดเร็ว 

   2.6 นักเรยีนมคีวามสุขกับการเรยีนมากยิ่งขึ้นเพราะไดคนควาดวยตัวเอง 

และหาคําตอบไดอยางถูกตองดวยตัวเอง  

 ดานท่ี 2 ดานปญหา 

  จากการสัมภาษณผูบรหิารสถานศกึษาดานปญหา พบวาโรงเรยีนกฬีาทุก

แหงพบปญหาการใชสื่อดิจิทัลในการจัดกระบวนเรยีนการสอน ในแตละดานดังนี้  

   1. ครูผูสอนขาดสื่อดจิทิัลและเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการสอน  

   2. การสอนออนไลนครูไมมีอนิเตอรเน็ตที่มคีวามเร็วสูงในการจัดการสอน 

   3. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนเครื่องมอืและเทคโนโลยใีนการ

จัดการเรยีนการสอน  

   4. หองปฏบิัตกิารดานคอมพวิเตอรมไีมเพยีงพอตอจํานวนนักเรยีน  

   5. ระบบอนิเตอรเน็ตของโรงเรยีนไมมปีระสทิธภิาพ ในการจัดการเรยีน 

การสอน  
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   6. ระบบเครอืขายคอมพวิเตอรของโรงเรยีน แบบ Wireless ใหบรกิารไม

ทั่วถงึ  

   7. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลติสื่อการเรยีนการสอน ไมตรง

กับความตองการใชงานจริง  

   8. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปที่ใชในการดําเนินงานของงานการเงินและ

พัสดุไมตรงกับความตองการใชงานจรงิ  

   9. ครูไมนําสื่อดจิทิัลมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางจริงจัง  

   10. ครูที่มคีวามชํานาญในการดูแลจัดการระบบเครอืขายมไีมเพยีงพอ 

   11. ครูไมมคีวามชํานาญในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณดจิทิัล  

   12. ครูไมมคีวามชํานาญในการใชโปรแกรม ออกแบบสื่อการเรยีน 

การสอน สื่อดจิิทัล ที่ใชในการจัดการเรยีนการสอนที่ม ีไมสามารถใชงานไดอยางมี

ประสทิธภิาพ ไมมรีะบบทางดจิทิัลใชเก็บรวบรวมขอมูล เชน บนัทกึคะแนนเก็บของ

นักเรยีน  

   13. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพยีงพอในการจัดหาสื่อดจิทิัล  

   14. งบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณคอมพวิเตอร และ

อุปกรณดจิิทัลมไีมเพยีงพอ  

 ดานท่ี 3 ดานความตองการ 

  จากการสัมภาษณผูบรหิารสถานศกึษาดานความตองการ โรงเรยีนกฬีาทุก

แหงมคีวามตองการสื่อดจิิทัลเขามาชวยในการจัดการการเรยีนการสอนในแตละดาน ดังนี้     

   1. จัดหาสื่อดจิทิัลเพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนใหเพยีงพอและ

เหมาะสมตอจํานวนนักเรยีน  

   2. สื่อดจิทิัลเพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนที่ม ีสามารถใชงานได

อยางมปีระสทิธภิาพ  

   3. อุปกรณคอมพวิเตอรทันสมัยและใชงานไดอยางรวดเร็ว  

   4. หองปฏบิัตกิารดานคอมพวิเตอรมเีพยีงพอตอจํานวนนักเรยีน 

   5. หองจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนสามารถเช่ือมตออนิเทอรเน็ตได  

   6. ระบบอนิเทอรเน็ตของโรงเรยีนมปีระสทิธภิาพสูงระบบเครอืขาย

คอมพวิเตอรของโรงเรยีน แบบWireless ใหบรกิารทั่วถงึ  
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   7. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลติสื่อการเรยีนการสอน ตรงกับ

ความตองการใชงานจรงิ  

   8. ครูนําสื่อดจิทิัลมาใชในการจัดการเรยีนการสอนอยางจรงิจัง   

   9. บุคลากรที่มคีวามชํานาญในการดูแลจัดการระบบเครอืขายมเีพยีงพอ 

   10. ครูมคีวามชํานาญในการใชโปรแกรมออกแบบสื่อการเรยีนการสอน

สื่อดจิิทัลที่ใชในการจัดการเรยีนการสอนที่มสีามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ สารมา

รถเก็บรวบรวมขอมูล เชน บันทกึคะแนนเก็บของนักเรียน 

   11. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพยีงพอในการจัดหาสื่อดจิทิัล  

   12. งบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณคอมพวิเตอร และ

อุปกรณดจิิทัลมเีพยีงพอ 

 ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน

ของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ประกอบดวยสมรรถนะ 3 ดาน ไดแก ดานสภาพท่ัวไป ดานปญหา และดานความ

ตองการ 

  1. สื่อดจิทิัลที่รัฐบาลสนับสนุน (Knowledge) มีหัวขอ 2 ขอ คอื  

   1.1 Distance learning information technology : DLIT มหัีวขอ 8 ขอ   

   1.2 E-Learning (Electronic learning) มหัีวขอ 3 ขอ  

  2. สื่อดจิทิัลทั่วไป มหัีวขอ 9  ขอ คอื  

   2.1 บล็อก (blog) มหัีวขอ 3 ขอ  

   2.2 เสริชเอ็นจ้ิน (search engine) มหัีวขอ 1 ขอ     

   2.3 หองเรยีนกูเกลิ (Google Classroom) มหัีวขอ 6 ขอ  

   2.4 ไลน (LINE) มหัีวขอ 4 ขอ 

   2.5 เฟซบุค (Facebook) มหัีวขอ 6 ขอ   

   2.6 แอพพลเิคช่ันกะฮูท (Kahoot Application) มีหัวขอ 4 ขอ   

   2.7 ไลฟ แชท (Live Chat) มหัีวขอ 3 ขอ  

   2.8 โลกเสมอืนจรงิ (Virtual Reality (VR) มหัีวขอ 4 ขอ  

   2.9 ยูทูป (YouTube) มีหัวขอ 4 ขอ ผูวิจัยใชหัวขอของสภาพการใชสื่อ

ดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค
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ตะวันออกเฉยีงเหนอืแตละดาน โดยเลอืกจากคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก และเลอืกขอ

ยอยจากหัวขอที่เรยีงลําดับแลว จากคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละขอยอย 3 อันดับแรก  

 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 118 คน มรีายละเอยีด ดังน้ี 

  1. สถานภาพทั่วไปของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
 

ตาราง  4  แสดงสถานภาพทั่วไปของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

สถานภาพท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 

     1)  ชาย 

     2)  หญิง 

 

74 

44 

 

62.71 

37.29 

รวม  118 100.00 

2. อาย ุ

     1)  20 – 30 ป 

     2)  31 – 40 ป 

     3)  50 ป 

     4)  51  ปข้ึนไป 

 

72 

39 

5 

2 

 

61.02 

33.05 

4.23 

1.70 

รวม 118 100.00 

3. ระดับการศกึษา 

     2)  ปรญิญาตร ี

     3)  ปรญิญาโท 

 

93 

25 

 

78.81 

21.19 

รวม 118 100.00 

4. ตาํแหนงทางการศกึษา   

     1) ขาราชการคร ู 33 28.96 

     2) ผูชวยคร ู 22 18.64 

     3) ครูสายสนับสนุน 25 21.18 

     4) ครูจางเหมาบรกิาร 38 32.20 

รวม 118 100.00 
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ตาราง  4  (ตอ) 

สถานภาพท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

5. โรงเรยีนท่ีสังกัดและปฏบัิตงิาน 

   1) โรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวนจังหวดัรอยเอ็ด 

   2) โรงเรยีนกฬีาจังหวัดหนองคาย 

   3) โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครราชสมีา (อนสุรณ ๗๐ ป เทศบาล) 

   4) โรงเรยีนกฬีาหมื่นศรวีทิยานุสรณ 

   5) โรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวนจังหวดัยโสธร      

   6) โรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม  

 

14 

27 

31 

14 

15 

17 

 

11.86 

22.88 

26.27 

11.86 

12.71 

14.40 

รวม 118 100.00 

6. หนวยงานทีโ่รงเรยีนสังกดั 

   1) องคการบรหิารสวนจังหวดั 

   2) เทศบาล 

 

87 

31 

 

73.72 

26.28 

รวม 118 100.00 

7. ประสบการณในการปฏบัิตงิาน   

   1) นอยกวา 10 ป 51 43.22 

   2) 10 -20 ป 34 28.81 

   3) 21 – 30 ป 24 20.33 

   4) 31 ปข้ึนไป  9 7.62 

รวม 118 100.00 

8. สื่อดจิิทัลที่ใชการจัดการเรยีนการสอน   

   8.1 สื่อดจิิทัลท่ีรัฐบาลสนับสนุน   

     8.1.1 การจัดการเรยีนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศ   81 68.64 

     8.1.2 การเรยีนรูผานสือ่อเิล็กทรอนกิส 37 31.36 

รวม 118 100.00 
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ตาราง 4  (ตอ) 

สถานภาพท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

   8.2 สื่อดจิิทัลท่ัวไป   

     8.2.1 บลอ็ก (Blog) 2 1.69 

     8.2.2 เสริชเอ็นจ้ิน (search engine) 21 17.80 

     8.2.3 ไลน (Line) 27 22.88 

     8.2.4 เฟซบุค (Facebook) 38 32.30 

     8.2.5 แอพพลเิคชั่นกะฮูท (Kahoot Application) 9 7.63 

     8.2.6 ไลฟ แชท (Live Chat) 16 13.56 

     8.2.7 ยูทูป (YouTube) 5 4.24 

รวม 118 100.00 

 

  จากตาราง 4 สถานภาพทั่วไปของผูใหบรกิาร พบวา สวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 74 คน คดิเปนรอยละ 62.71  

  ดานอายุ สวนใหญมอีายรุะหวาง 20 – 30  ป จํานวน 72 คน คดิเปนรอยละ 

61.02 รองลงมาคือ อายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 39 คน  คดิเปนรอยละ 33.05 และ

อายุ  50 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ  4.23 ตามลําดับ  

  ดานระดับการศกึษา สวนใหญมรีะดับการศกึษาปรญิญาตร ีจํานวน 93 คน 

คดิเปนรอยละ 78.81 รองลงมาคอื ปรญิญาโท จํานวน 25 คน คดิเปนรอยละ 21.19  

  ดานตําแหนงทางการศกึษา สวนใหญตําแหนงจางเหมาบรบิรกิาร จํานวน 

38 คน คดิเปนรอยละ 32.20 รองลงมาคอื ตําแหนงขาราชการครู จํานวน 33 คน คดิเปน

รอยละ 28.96 และตําแหนงผูชวยครู จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 18.64 ตามลําดับ 

  โรงเรยีนกฬีาที่สงักัด สวนใหญ โรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครราชสมีา (อนุสรณ 

๗๐ ป เทศบาล) จํานวน 31 คน คดิเปนรอยละ 26.27 รองลงมาคอื โรงเรยีนกฬีาจังหวัด

หนองคาย จํานวน 27 คน คดิเปนรอยละ 22.88 และโรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม  

จํานวน 17 คน คดิเปนรอยละ 14.40 ตามลําดับ 

  หนวยงานที่โรงเรยีนสังกัด สวนใหญ องคการบรหิารสวนจังหวัด จํานวน 87 

คดิเปนรอยละ 73.72 รองลงมาคอื เทศบาล จํานวน 31 คน คดิเปนรอยละ 26.28  
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  ดานประสบการณในการปฏบิัตงิาน สวนใหญ นอยกวา 10 ป  จํานวน 51 

คน คดิเปนรอยละ 43.22 รองลงมา ระหวาง 10 -20 ป จํานวน 34 คน คดิเปนรอยละ 

28.81 และระหวาง 21 – 30 ป คน คดิเปนรอยละ 20.33  ตามลําดับ 

  สื่อดจิทิัลที่ใชการจัดการเรียนการสอน พบวาดานสื่อดิจทิัลที่รัฐบาล

สนับสนุนสวนใหญทางการจัดการเรยีนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 81 คน คดิเปน

รอยละ 68.64   

  สวนสื่อดจิทิัลที่ใชการจัดการเรยีนการสอน พบวาดานสื่อดจิทิลัทั่วไป สวน

ใหญใชเฟซบุค (Facebook) จํานวน 38 คน คดิเปนรอยละ 32.30 รองลงมาใชไลน (Line) 

จํานวน 27 คน คดิเปนรอยละ 22.88 และใชเสริชเอ็นจ้ิน (search engine) จํานวน 21 คน 

คดิเปนรอยละ 17.80 ตามลําดับ 
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  2. ความคดิเห็นของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอสภาพการใชสื่อดิจทิัลเพื่อพัฒนารูปแบบสื่อการเรยีนการสอน 

 

ตาราง  5  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคดิเห็นของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัด 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอสภาพการใชสื่อดิจทิัล 

 เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอน (n = 118)   

ดานสื่อดิจทัิลท่ีรัฐบาลสนับสนุน ��  S.D. แปลผล 

1.  ดานการจัดการเรียนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance 

learning information technology : DLIT) 

   

    1.1 ใชประกอบการสอนเพือ่ถายทอดความรู 4.08 0.49 มาก 

    1.2 ใชบรรยายเนื้อหาวชิาที่จัดการเรียนการสอน 4.14 0.53 มาก 

    1.3 ใชเปนคลังเก็บสือ่ประกอบการสอน 4.63 0.52 มากที่สุด 

    1.4 ใชเปนคลงัขอสอบ ทีต่รงตามหลักสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พื้นฐาน 

4.25 0.51 มากที่สุด 

    1.5 ใชตรวจงานและถาม/ตอบของครูกับนักเรียน 4.12 0.45 มาก 

    1.6 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรียนรูและประเมนิผลสัมฤทธิ์

นักเรียน 

4.24 0.46 มากที่สุด 

    1.7 ใชคนหาเนื้อหาที่เรียนและนํากลับมาทบทวนไดใหม 4.59 0.49 มากที่สุด 

    1.8 ใชเปนหองสมุดดจิทิัล เพื่อใหนักเรียนคนหาเนื้อหาตามที่

สนใจ 

4.56 0.62 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.32 0.56 มากท่ีสุด 

2.  ดานการเรียนรูผานสือ่อเิล็กทรอนกิส (Skills)    

     2.1  ใชมอบหมายงานผานระบบ  E-Learning 4.00 0.52 มาก 

     2.2  ใชสงงานเมื่อนักเรียนไดรับมอบหมายการบานจาก

ครูผูสอน 

4.12 0.55 มาก 

     2.3  ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรียนรูและประเมนิผล

สัมฤทธิ์นักเรียน 

4.17 0.45 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.09 0.50 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ)  

ดานสื่อดิจทัิลท่ัวไป ��  S.D. แปลผล 

1.  บล็อก (blog)    

    1.1 ใชประกอบการสอนเพือ่ถายทอดความรู 4.15 0.54 มาก 

    1.2 ใชทบทวนหลังการเรียนเสร็จสิ้นและสรุปหัวขอสัน้ๆ  

ตรงประเด็น 

4.20 0.48 มาก 

    1.3 ใชนําเสนอใหเกิดความนาสนใจ 4.15 0.48 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.16 0.50 มาก 

2. เสริชเอ็นจิ้น (search engine)    

    ใชคนควาดวยการใช Search Engine 4.15 0.44 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.15 0.44 มาก 

3.  ไลน (LINE)    

    3.1 ใชประกอบการสอนเพือ่ถายทอดความรู 4.15 0.48 มาก 

    3.2 ใชมอบหมายงานตรวจงานของนักเรียน 4.27 0.44 มากที่สุด 

    3.3 ใชถาม – ตอบเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสยัในเนื้อที่

เรียน 

4.31 0.49 มากที่สุด 

    3.4 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรียนรูและประเมนิผล

สัมฤทธิ์นักเรียน 

4.25 0.47 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.24 0.47 มากท่ีสุด 

4. เฟซบุค (Facebook)    

    4.1 ใชประกอบการสอนเพือ่ถายทอดความรู 4.31 0.46 มากที่สุด 

    4.2 ใชมอบหมายงานตรวจงานของนักเรียน 4.27 0.44 มากที่สุด 

    4.3 ใชตดิตามความกาวหนาของงาน 4.27 0.48 มากที่สุด 

    4.4 ใชแชรเรื่องราว ตารางเรียน การแกไขตารางเรียน  

สงงาน 

4.36 0.51 มากที่สุด 

    4.5 ใชออกความเห็นเก่ียวกับงานที่สงในกลุมหอง 4.78 0.41 มากที่สุด 

    4.6 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรียนรูและประเมนิผล

สัมฤทธิ์นักเรียน 

4.42 0.49 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.40 0.46 มากท่ีสุด 
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ตาราง 5 (ตอ) 

ดานสื่อดิจทัิลท่ัวไป ��  S.D. แปลผล 

5. แอพพลเิคชัน่กะฮูท (Kahoot Application)    

    5.1 ใชประกอบการสอนโดยผานเกมส 4.37 0.48 มากที่สุด 

    5.2 ใชทําเปนแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 4.08 0.59 มาก 

    5.3 ใชสรางแบบทดสอบใหนักเรียน 4.10 0.51 มาก 

    5.4 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรียนรูและประเมนิผลสัมฤทธิ์

นักเรียน 

4.14 0.50 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.17 0.52 มาก 

6.  ไลฟ แชท (Live Chat)    

     6.1 ใชประกอบการสอนโดยการถาม – ตอบ 4.17 0.49 มาก 

     6.2 ใชมอบหมายงาน/ตรวจงานของนักเรียน 4.15 0.51 มาก 

     6.3 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรียนรูและประเมนิผลสัมฤทธิ์

นักเรียน 

4.17 0.49 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.16 0.49 มาก 

7. ยูทูป (YouTube)    

     7.1 ใชประกอบการสอนโดยผานวดิโีอชวยสอนบน YouTube 4.53 0.62 มากที่สุด 

    7.2 ใชทบทวน และเปน Tutorial ที่ตองอธบิายทลีะขัน้ตอน

อยางกระชับ 

4.39 0.52 มากที่สุด 

    7.3 ใชนําเสนอใหเกิดความนาสนใจ 4.27 0.51 มากที่สุด 

    7.4 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรียนรูและประเมนิผลสัมฤทธิ์

นักเรียน 

4.31 0.53 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.37 0.54 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมท้ังสิ้น 4.22 0.50 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 5 ครูโรงเรยีนกีฬาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชสื่อดจิทิัลเพื่อพัฒนารูปแบบสื่อ

การเรยีนการสอนในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับ มาก (x� = 4.22) เมื่อพจิารณารายดาน  
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พบวา ดานที่มคีาเฉลี่ยเรยีงลําดับจากมากไปนอย คอื เฟซบุค (Facebook) (x� = 4.40)  

ยูทูป (YouTube) (x� = 4.37) และการจัดการเรียนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance 

learning information technology : DLIT) (x� = 4.32)     

  โดย สภาพการใชสื่อดจิทิัลทั่วไปเพื่อพัฒนารูปแบบสื่อการเรยีนการสอน มี

ดังนี้ 

   1. เฟซบุค (Facebook) พบวามคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คอื ใชออก

ความเห็นเกี่ยวกับ งานที่สงในกลุมหอง (x� = 4.78) ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและ

ประเมนิผลสัมฤทธิ์นักเรยีน (x� = 4.42) และใชแชรเรื่องราว ตารางเรยีน การแกไขตาราง

เรยีนสงงาน (x� = 4.36) ตามลําดับ   

   2. ดานยูทูป พบวามคีาเฉลี่ยสูงสดุ 3 อันดับแรก คอื ใชตดิตามผลงาน/

ผลการเรยีนรูและประเมนิผลสัมฤทธิ์นักเรยีน (x� = 4.31) ใชทบทวน และเปน Tutorial ที่

ตองอธบิายทลีะขัน้ตอนอยางกระชับ (x� = 4.39) และใชประกอบการสอนโดยผานวดิีโอ

ชวยสอนบน YouTube (x� = 4.53) ตามลําดับ   

   3. ดานการจัดการเรียนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance learning 

information technology : DLIT) พบวามคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คอื ใชเปนคลังเก็บสื่อ

ประกอบการสอน (x� = 4.63) ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและประเมนิผลสัมฤทธิ์

นักเรยีน  (x� = 4.39) และใชเปนหองสมุดดิจทิัล เพื่อใหนักเรยีนคนหาเนื้อหาตามที่สนใจ 

(x� = 4.56) ตามลําดับ  

  โดยมรีายละเอยีดความคดิเห็นของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอสภาพการใชสื่อดจิทิัลเพื่อพัฒนารูปแบบสื่อการ

เรยีนการสอนในภาพรวมแตละดาน ดังแสดงในตาราง 6-8 ดังนี้ 
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  1. สื่อดจิิทัลท่ีรัฐบาลสนับสนุน  

ตาราง  6  คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคดิเห็นของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอสภาพการใชสื่อดิจทิัลเพื่อพัฒนารูปแบบสื่อการเรยีนการสอน (n = 118)  

ดานสื่อดจิิทัลที่รัฐบาลสนับสนุน 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. 

แปล

ผล 

1.1 ดานการจัดการเรยีนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศ  (DLIT) 

   1.1.1 ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู ความถี่ 

รอยละ 

20 

16.94 

88 

74.57 

10 

8.47 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.08 0.49 มาก 

   1.1.2 ใชบรรยายเนื้อหาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ความถี่ 

รอยละ 

24 

20.33 

88 

74.57 

4 

3.38 

2 

1.69 

0 

0.00 

4.13 0.53 มาก 

   1.1.3 ใชเปนคลังเก็บสื่อประกอบการสอน ความถี่ 

รอยละ 

76 

64.40 

40 

33.89 

2 

1.69 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.62 0.51 มาก 

   1.1.4 ใชเปนคลังขอสอบ ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ความถี่ 

รอยละ 

34 

28.81 

80 

67.79 

4 

3.38 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.25 0.50 มาก 

   1.1.5) ใชตรวจงานและถาม/ตอบของครูกับนักเรยีน ความถี่ 

รอยละ 

20 

16.94 

92 

77.96 

6 

5.08 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.11 0.45 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ)  

ดานสื่อดจิิทัลที่รัฐบาลสนับสนุน 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. 

แปล

ผล 

1.1 ดานการจัดการเรียนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) (ตอ)  

   1.1.6 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรียนรูและประเมนิ 

ผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

ความถี่ 

รอยละ 

30 

25.42 

86 

72.88 

2 

1.69 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.23 0.46 มาก 

  1.1.7 ใชคนหาเนื้อหาที่เรยีนและนํากลับมาทบทวนไดใหม ความถี่ 

รอยละ 

70 

59.32 

48 

40.67 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.59 0.49 มาก 

  1.1.8 ใชเปนหองสมุดดจิทิัล เพื่อใหนักเรยีนคนหาเนื้อหา

ตามที่สนใจ 

ความถี่ 

รอยละ 

74 

62.71 

36 

30.50 

8 

6.77 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.55 0.62 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.32 0.50 มาก 

1.2 E-Learning (Electronic learning)    

  1.2.1 ใชมอบหมายงานผานระบบ  E-Learning ความถี่ 

รอยละ 

24 

20.34 

88 

74.58 

6 

5.08 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.00 0.52 มาก 

  1.2.2 ใชสงงานเมื่อนักเรยีนไดรับมอบหมายการบานจาก

ครูผูสอน 

ความถี่ 

รอยละ 

32 

27.12 

86 

72.88 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.11 0.55 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ)  

ดานสื่อดจิิทัลที่รัฐบาลสนับสนุน 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. 

แปล

ผล 

1.2 E-Learning (Electronic learning) (ตอ)  

   1.2.3 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและประเมินผล

สัมฤทธิ์นักเรยีน 

ความถี่ 

รอยละ 

38 

32.20 

78 

66.10 

2 

1.69 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.16 0.45 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.09 0.50 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมท้ังสิ้น 4.20 0.50 มาก 

 

  จากตาราง 6 พบวา ครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืมคีวามคดิเห็นตอสภาพการใชสื่อ

ดจิทิัลเพื่อพัฒนารูปแบบสื่อการเรยีนการสอน ดานการจัดการเรยีนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) ภาพรวมอยูในระดับ มาก (x� = 4.32)  

เมื่อพจิารณารายดานพบวาดานที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คอื ใชเปนคลังเก็บสื่อประกอบการสอน (x� = 4.62) ใชคนหาเนื้อหาที่เรยีนและ

นํากลับมาทบทวนไดใหม (x� = 4.59) และใชเปนหองสมุดดจิทิัล เพื่อใหนักเรยีนคนหาเนื้อหาตามที่สนใจ (x� = 4.55) ตามลําดับ 
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  2. ดานสื่อดิจิทัลท่ัวไป   

ตาราง 7 คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคดิเห็นของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอสภาพการใชสื่อดจิทิัลทั่วไปเพื่อการสอน (n = 118)  

ดานสื่อดจิิทัลท่ัวไป 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. 

แปล

ผล 

2.1 บล็อก           

2.1.1) ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู ความถี่ 

รอยละ 

28 

23.73 

80 

67.80 

10 

8.47 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.15 0.54 มาก 

2.1.2) ใชทบทวนหลังการเรียนเสร็จสิ้นและสรุปหัวขอสั้นๆ 

ตรงประเด็น 

ความถี่ 

รอยละ 

28 

23.73 

86 

72.88 

4 

3.39 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.20 0.48 มาก 

2.1.3) ใชนําเสนอใหเกดิความนาสนใจ ความถี่ 

รอยละ 

24 

20.34 

88 

74.58 

6 

5.08 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.15 0.48 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.16 0.50 มาก 

2.2 เสริชเอ็นจ้ิน (search engine)          

ใชคนควาดวยการใช Search Engine ความถี่ 

รอยละ 

22 

18.64 

92 

77.97 

4 

3.39 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.15 0.44 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.15 0.44 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 

ดานสื่อดจิิทัลท่ัวไป 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. 

แปล

ผล 

2.3 ดานหองเรยีนกูเกลิ (Google Classroom) 

   2.3.1 ใชสรางโฟลเดอรของไดรฟสําหรับงานของนักเรยีนแต

ละคน 

ความถี่ 

รอยละ 

24 

20.34 

84 

71.19 

10 

8.47 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.11 0.52 มาก 

   2.3.2 ใชสรางงานและทําสําเนางาน ความถี่ 

รอยละ 

30 

25.42 

80 

67.80 

8 

6.78 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.18 0.53 มาก 

   2.3.3 ใชเก็บงานของครูและนักเรยีน ความถี่ 

รอยละ 

26 

22.03 

84 

71.19 

8 

6.78 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.15 0.51 มาก 

   2.3.4 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและประเมนิผล

สัมฤทธิ์นักเรยีน 

ความถี่ 

รอยละ 

28 

23.73 

84 

71.19 

6 

5.08 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.18 0.50 มาก 

   2.3.5 ใชมอบหมายงาน/ตรวจงานของนักเรยีน ความถี่ 

รอยละ 

26 

22.03 

84 

71.19 

8 

6.78 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.15 0.51 มาก 

   2.3.6 ใชตดิตามผลและประเมนิผลสัมฤทธิ์นักเรยีน ความถี่ 

รอยละ 

12 

10.17 

100 

84.75 

6 

5.08 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.05 0.38 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 3.47 0.49 มาก 102 
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ตาราง 7 (ตอ) 

ดานสื่อดจิิตอลท่ัวไป 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. 

แปล

ผล 

2.4 ดานไลน (LINE) 

   2.4.1 ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู ความถี่ 

รอยละ 

24 

20.34 

88 

74.58 

6 

5.08 

0 

0.00 

0 

0.00 

 4.15 0.48 มาก 

   2.4.2 ใชมอบหมายงานตรวจงานของนักเรยีน ความถี่ 

รอยละ 

32 

27.12 

86 

72.88 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.27 0.44 มาก 

   2.4.3 ใชถาม – ตอบเมื่อนักเรยีนเกดิขอสงสัยในเนื้อที่เรยีน ความถี่ 

รอยละ 

38 

32.20 

78 

66.10 

2 

1.69 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.30 0.49 มาก 

   2.4.4 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและประเมนิผล

สัมฤทธิ์นักเรยีน 

ความถี่ 

รอยละ 

32 

27.12 

84 

71.19 

2 

1.69 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.25 0.47 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.24 0.47 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 

ดานสื่อดจิิทัลท่ัวไป 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. 

แปล

ผล 

2.5 ดานเฟซบุค  

     2.5.1 ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู ความถี่ 

รอยละ 

36 

30.50 

82 

69.49 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

 4.30 0.46 มาก 

     2.5.2 ใชมอบหมายงานตรวจงานของนักเรยีน ความถี่ 

รอยละ 

32 

27.11 

86 

72.88 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.27 0.44 มาก 

     2.5.3 ใชตดิตามความกาวหนาของงาน ความถี่ 

รอยละ 

34 

28.81 

82 

69.49 

2 

1.69 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.27 0.48 มาก 

     2.5.4 ใชแชรเรื่องราว ตารางเรยีน การแกไขตารางเรยีน  

สงงาน 

ความถี่ 

รอยละ 

44 

37.28 

72 

61.01 

2 

1.69 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.35 0.51 มาก 

     2.5.5 ใชออกความเห็นเกี่ยวกับงานที่สงในกลุมหอง ความถี่ 

รอยละ 

92 

77.96 

26 

22.03 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.77 0.41 มาก 

      2.5.6 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์นักเรยีน 

ความถี่ 

รอยละ 

50 

42.37 

68 

57.63 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.42 0.49 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.39 0.46 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 

ดานสื่อดจิิทัลท่ัวไป 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. 

แปล

ผล 

2.6 ดานแอพพลเิคช่ันกะฮูท (Kahoot Application) 

     2.6.1 ใชประกอบการสอนโดยผานเกมส ความถี่ 

รอยละ 

44 

37.29 

74 

62.71 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.37  0.48 มาก 

     2.6.2 ใชทําเปนแบบทดสอบกอนเรยีน-หลังเรยีน ความถี่ 

รอยละ 

26 

22.03 

76 

64.41 

16 

13.56 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.08 0.59 มาก 

     2.6.3 ใชสรางแบบทดสอบใหนักเรยีน ความถี่ 

รอยละ 

22 

18.64 

86 

72.88 

10 

8.47 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.10 0.51 มาก 

      2.6.4 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและประเมินผล

สัมฤทธิ์นักเรยีน 

ความถี่ 

รอยละ 

24 

20.34 

86 

72.88 

8 

6.78 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.13 0.50 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม       4.21 0.52 มาก 

 

 

 

 

105 



106 

 

ตาราง 7 (ตอ) 

ดานสื่อดจิิทัลท่ัวไป 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. 

แปล

ผล 

2.7 ดานไลฟ แชท (Live Chat) 

     2.7.1 ใชประกอบการสอนโดยการถาม – ตอบ ความถี่ 

รอยละ 

26 

22.03 

86 

72.88 

6 

5.08 

0 

0.00 

0 

0.00 

 4.16 0.49 มาก 

     2.7.2 ใชมอบหมายงาน/ตรวจงานของนักเรยีน ความถี่ 

รอยละ 

26 

22.03 

84 

71.19 

8 

6.78 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.15 0.51 มาก 

     2.7.3 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและประเมนิผล

สัมฤทธิ์นักเรยีน 

ความถี่ 

รอยละ 

26 

22.03 

86 

72.88 

6 

5.08 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.16 0.49 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 2.77 0.49 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 

ดานสื่อดจิิทัลท่ัวไป 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. 

แปล

ผล 

2.8 ดานยูทูป (YouTube) 

     2.8.1 ใชประกอบการสอนโดยผานวดิโีอชวยสอนบน 

YouTube 

ความถี่ 

รอยละ 

70 

59.32 

40 

33.89 

8 

6.77 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.52 0.62 มาก 

     2.8.2 ใชทบทวน และเปน Tutorial ที่ตองอธบิายทลีะ

ขัน้ตอนอยางกระชับ 

ความถี่ 

รอยละ 

48 

40.67 

68 

57.62 

2 

1.69 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.38 0.52 มาก 

     2.8.3 ใชนําเสนอใหเกิดความนาสนใจ ความถี่ 

รอยละ 

36 

30.50 

78 

66.10 

4 

3.38 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.27 0.51 มาก 

     2.8.4 ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรียนรูและประเมนิผลสมัฤทธิ์

นักเรียน 

ความถี่ 

รอยละ 

40 

33.89 

74 

62.71 

4 

3.38 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.30 0.53 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.36 0.54 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมท้ังสิ้น 3.99 0.49 มาก 
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  จากตาราง 7 พบวา ครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืพบสภาพการใชสื่อดจิทิัลทั่วไปเพื่อการสอนในดานสื่อดจิิทัล

ทั่วไปภาพรวมทุกดานอยูในระดับ มาก (x� = 3.99) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา หัวขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คอื ดานเฟซบุค (x� = 4.39) รองลงมาคอื ดานยูทูป (x� = 

4.36) และดานโลกเสมอืนจรงิ (x� = 4.24)  

   1. ดานเฟซบุค พบวามคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คอื ใชออกความเห็น

เกี่ยวกับงานที่สงในกลุมหอง (x� = 4.77) ใชติดตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและประเมินผล

สัมฤทธิ์นักเรยีน (x� = 4.42) และใชแชรเรื่องราว ตารางเรยีน การแกไขตารางเรยีน สงงาน 

(x� = 4.35) ตามลําดับ 

   2. ดานยูทูป พบวามคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คอื ใชประกอบการ

สอนโดยผานวดิโีอชวยสอนบน YouTube (x� = 4.52) ใชทบทวน และเปน Tutorial ที่ตอง

อธบิายทลีะขัน้ตอนอยางกระชับ (x� = 4.38) และใชตดิตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและ

ประเมนิผลสัมฤทธิ์นักเรยีน (x� = 4.30) ตามลําดับ 

   3. ดานโลกเสมอืนจรงิ พบวามคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คอื                  

ใชนําเสนอใหเกดิความนาสนใจ (x� = 4.57) ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู           

(x� = 4.18) และใชตดิตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและประเมนิผลสัมฤทธิ์นักเรยีน (x� = 4.16) 

ตามลําดับ 
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  3.  ปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ   

ตาราง  8  คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคดิเห็นของครูโรงเรยีนกฬีา สงักัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอปญหาการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอน (n= 118)  

ปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน 
ความถี/่

รอยละ 

มาก

ที่สดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สดุ 
x� S.D. แปลผล 

3.1  ดานฮารดแวร 

    3.1.1 อุปกรณทางดจิทัิล เพือ่ใชในการจัดการเรียนการสอน 

มไีมเพยีงพอ 

ความถี ่

รอยละ 

32 

27.12 

82 

69.49 

4 

3.39 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.23 0.50 มาก 

   3.1.2 อุปกรณคอมพวิเตอรไมทันสมัย ความถี ่

รอยละ 

16 

13.56 

90 

76.27 

10 

8.47 

2 

1.69 

0 

0.00 

4.01 0.53 มาก 

   3.1.3 หองปฏบัิติการดานคอมพวิเตอรมไีมเพยีงพอตอจํานวน

นักเรียน 

ความถี ่

รอยละ 

16 

13.56 

92 

77.97 

10 

8.47 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.05 0.46 มาก 

   3.1.4)  หองจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไมสามารถเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตได 

ความถี ่

รอยละ 

28 

23.73 

82 

69.49 

8 

6.78 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.16 0.52 มาก 

   3.1.5)  ระบบอินเตอรเน็ตของโรงเรียนไมมปีระสทิธิภาพ ความถี ่

รอยละ 

18 

15.25 

84 

71.19 

14 

11.86 

2 

1.69 

0 

0.00 

4.00 0.58 มาก 

   3.1.6) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของโรงเรียน แบบ Wireless 

ใหบริการไมท่ัวถงึ 

ความถี ่

รอยละ 

22 

18.64 

86 

72.88 

8 

6.78 

2 

1.69 

0 

0.00 

4.08 0.56 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม       4.08 0.52 มาก 
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ตาราง  8  (ตอ) 

ปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. แปลผล 

3.2 ดานซอฟตแวร 

   3.2.1) โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลติสื่อการ

เรยีนการสอน ไมตรงกับความตองการใชงานจรงิ 

ความถี่ 

รอยละ 

22 

18.64 

86 

72.88 

10 

8.47 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.10 0.51 มาก 

   3.2.2) โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปที่ใชในการดําเนนิงาน

ของงานการเงินและพัสดไุมตรงกับความตองการใชงานจรงิ 

ความถี่ 

รอยละ 

12 

10.17 

94. 

79.66 

10 

8.47 

2 

1.69 

0 

0.00 

3.98 0.50 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 4.04 0.50 มาก 

3.3 ดานบุคลากร          

    3.3.1) ครูไมนําสื่อดจิทิัลมาใชในการจัดการเรยีนการ

สอนอยางจรงิจัง 

ความถี่ 

รอยละ 

12 

10.17 

94 

79.66 

10 

8.47 

2 

1.69 

0 

0.00 

3.93 0.48 มาก 

   3.3.2) บุคลากรที่มคีวามชํานาญในการดูแลจัดการระบบ

เครอืขายมไีมเพยีงพอ 

ความถี่ 

รอยละ 

8 

6.78 

96 

81.36 

12 

10.17 

2 

1.69 

0 

0.00 

3.94 0.59 มาก 

   3.3.3) บุคลากรไมมคีวามชํานาญในการซอมบํารุงรักษา

อุปกรณดจิทิัล 

ความถี่ 

รอยละ 

16 

13.56 

82 

69.49 

18 

15.26 

2 

1.69 

0 

0.00 

4.03 0.52 มาก 
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ตาราง 8  (ตอ) 

ปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. แปลผล 

3.3 ดานบุคลากร (ตอ)  

     3.3.4) ครูไมมคีวามชํานาญในการใชโปรแกรม

ออกแบบสื่อการเรยีนการสอน 

ความถี่ 

รอยละ 

18 

15.26 

86 

72.88 

14 

11.86 

0 

0.00 

0 

0.00 

3.98 0.50 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 3.95 0.52 มาก 

3.4 ดานขอมูล    

      3.4.1) สื่อดจิทิัล ที่ใชในการจัดการเรยีนการสอนที่ม ี

ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสทิธภิาพ 

ความถี่ 

รอยละ 

20 

16.95 

80 

67.80 

18 

15.25 

0 

0.00 

0 

0.00 

4.01 0.56 มาก 

      3.4.2) ไมมรีะบบทางดิจทิัลใชเก็บรวบรวมขอมูล เชน 

บันทกึคะแนนเก็บของนักเรียน 

ความถี่ 

รอยละ 

16 

13.56 

82 

69.49 

20 

16.95 

0 

0.00 

0 

0.00 

3.96 0.55 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม       3.98 0.55 มาก 
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ตาราง 8 (ตอ)  

ปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. แปลผล 

3.5 ดานงบประมาณ 

      3.5.1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพยีงพอในการ

จัดหาสื่อดจิทิัล 

ความถี่ 

รอยละ 

18 

15.25 

84 

71.19 

14 

11.86 

2 

1.69 

0 

0.00 

4.00 0.58 มาก 

       3.5.2) งบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพวิเตอร และอุปกรณดิจิทัลมไีมเพยีงพอ 

ความถี่ 

รอยละ 

14 

11.86 

90 

76.27 

10 

8.47 

4 

3.39 

0 

0.00 

3.96 0.58 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 3.98 0.58 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมท้ังสิ้น 3.99 0.53 มาก 
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  จากตาราง 8 พบวา ครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื พบวาปญหาการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนภาพรวมทุกดานอยูในระดับ

มาก (x� = 3.99) เมื่อพจิารณาหัวขอปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน พบวามคีาเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับแรก คอื ดานฮารดแวร (x� = 4.08) รองลงมาคอื ดานซอฟตแวร (x� = 4.04) 

และดานขอมูล (x� = 3.98)    

  โดย ดานฮารดแวร  พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดบัแรก คอื อุปกรณทาง

ดจิิทัล เพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนมไีมเพยีงพอ (x� = 4.23) หองจัดกจิกรรมการเรยีน

การสอนไมสามารถเช่ือมตออนิเตอรเน็ตได (x� = 4.16) และระบบเครอืขายคอมพวิเตอรของ

โรงเรยีน แบบ Wireless ใหบรกิารไมทั่วถงึ (x� = 4.08) ตามลําดับ 

  ดานซอฟตแวร พบวามคีาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ คอื โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูป

ในการผลติสื่อการเรยีนการสอน ไมตรงกับความตองการใชงานจรงิ (x� = 4.10) และ

โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปที่ใชในการดําเนนิงานของงานการเงนิและพัสดุไมตรงกับความ

ตองการใชงานจรงิ (x� = 3.98) 

  ดานขอมูล พบวามคีาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ คือ สื่อดิจิทัล ที่ใชในการจัดการเรยีน

การสอนที่ม ีไมสามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ (x� = 4.01) ไมมรีะบบทางดจิทิัลใชเก็บ

รวบรวมขอมูล เชน บันทกึคะแนนเก็บของนักเรยีน (x� = 4.96)
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 4. ความตองการการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ   

ตาราง  9  คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคดิเห็นของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอความตองการในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอน (n = 118) 

ดานทักษะ 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. แปลผล 

4.1 ดานฮารดแวร 

   4.1.1 จัดหาสื่อดิจทิัล เพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอน

ใหเพยีงพอและเหมาะสมตอจํานวนนักเรยีน 

ความถี่ 

รอยละ 

14 

11.86 

88 

74.58 

14 

11.86 

2 

1.69 

0 

0.00 

3.96 0.55 มาก 

   4.1.2 สื่อดจิทิัล เพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนที่ม ี

สามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

ความถี่ 

รอยละ 

14 

11.86 

84 

71.19 

16 

13.56 

4 

3.39 

0 

0.00 

3.91 0.62 มาก 

   4.1.3 อุปกรณคอมพิวเตอรทันสมัยและใชงานไดอยาง

รวดเร็ว 

ความถี่ 

รอยละ 

14 

11.86 

86 

72.88 

16 

13.56 

2 

1.69 

0 

0.00 

3.94 0.56 มาก 

   4.1.4 หองปฏบิัตกิารดานคอมพวิเตอรมเีพยีงพอตอ

จํานวนนักเรยีน 

ความถี่ 

รอยละ 

14 

11.86 

78 

66.10 

22 

18.64 

4 

3.39 

0 

0.00 

3.86 0.65 มาก 

   4.1.5 หองจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนสามารถ

เช่ือมตออนิเทอรเน็ตได 

ความถี่ 

รอยละ 

12 

10.17 

80 

67.80 

22 

18.64 

4 

3.39 

0 

0.00 

3.84 0.63 มาก 

    4.1.6 ระบบอนิเทอรเน็ตของโรงเรยีนมปีระสทิธภิาพสูง ความถี่ 

รอยละ 

10 

8.47 

84 

71.19 

20 

16.95 

4 

3.39 

0 

0.00 

3.84 0.60 มาก 114 
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ตาราง  9  (ตอ)  

ดานทักษะ 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. แปลผล 

4.1 ดานฮารดแวร (ตอ) 

    4.1.7 ระบบเครอืขายคอมพวิเตอรของโรงเรยีน  

แบบ Wireless ใหบรกิารทั่วถงึ 

ความถี่ 

รอยละ 

16 

13.56 

80 

67.80 

20 

16.95 

2 

1.69 

0 

0.00 

3.93 0.60 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม       3.89 0.60 มาก 

4.2 ดานซอฟตแวร    

    4.2.1 โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลติสื่อ 

การเรยีนการสอนตรงกับความตองการใชงานจรงิ 

ความถี่ 

รอยละ 

10 

8.47 

84 

71.19 

20 

16.95 

4 

3.39 

0 

0.00 

3.84 0.60 มาก 

    4.2.2 โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปที่ใชในการ

ดําเนนิงานตรงกับความตองการใชงานจรงิ 

ความถี่ 

รอยละ 

14 

11.86 

78 

66.10 

24 

20.34 

2 

1.69 

0 

0.00 

3.88 0.61 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม       3.86 0.60 มาก 
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ตาราง  9  (ตอ)  

ดานทักษะ 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. แปลผล 

4.3 ดานบุคลากร 

4.3.1) ครูนําสื่อดจิทิัลมาใชในการจัดการเรยีนการสอน

อยางจริงจัง 

ความถี่ 

รอยละ 

14 

11.86 

78 

66.10 

22 

18.64 

4 

3.39 

0 

0.00 

3.86 0.65 มาก 

4.3.2) บุคลากรที่มคีวามชํานาญในการดูแลจัดการระบบ

เครอืขายมเีพยีงพอ 

ความถี่ 

รอยละ 

16 

13.56 

80 

67.80 

20 

16.95 

2 

1.69 

0 

0.00 

3.93 0.60 มาก 

4.3.3) ครูมคีวามชํานาญในการใชโปรแกรมออกแบบสื่อ

การเรยีนการสอน 

ความถี่ 

รอยละ 

14 

11.86 

76 

64.41 

24 

20.34 

4 

3.39 

0 

0.00 

3.84 0.66 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 3.87 0.63 มาก 

4.4 ดานขอมูล 

4.4.1) สื่อดจิทิัล ที่ใชในการจัดการเรยีนการสอนที่ม ี

สามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

ความถี่ 

รอยละ 

16 

13.56 

76 

64.41 

24 

20.34 

2 

1.69 

0 

0.00 

3.89 0.63 มาก 

4.4.2) มรีะบบทางดจิทิัลใชเก็บรวบรวมขอมูล เชน บันทึก

คะแนนเก็บของนักเรียน 

ความถี่ 

รอยละ 

14 

11.86 

74 

62.71 

26 

22.03 

4 

3.39 

0 

0.00 

3.83 0.67 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม       3.86 0.65 มาก 
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ตาราง  9  (ตอ)  

ดานทักษะ 
ความถ่ี/

รอยละ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 
x� S.D. แปลผล 

4.5 ดานงบประมาณ 

     4.5.1 งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพยีงพอในการ

จัดหาสื่อดจิทิัล 

ความถี่ 

รอยละ 

14 

11.86 

84 

71.19 

16 

13.56 

4 

3.39 

0 

0.00 

3.91 0.62 มาก 

     4.5.2 งบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพวิเตอร และอุปกรณดิจิทัลมเีพยีงพอ 

ความถี่ 

รอยละ 

14 

11.9 

75 

63.6 

25 

21.2 

4 

3.4 

0 

0.00 

3.83 0.66 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 3.87 0.64 มาก 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมท้ังสิ้น 3.87 0.62 มาก 
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  จากตาราง 9 พบวา ครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืพบวาความตองการในการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนภาพรวมอยูใน

ระดับ มาก (x� = 3.87) เมื่อพิจารณาหัวขอความตองการในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอน 

พบวาหัวขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คอื ดานฮารดแวร (x� = 3.89) รองลงมาคอื 

ดานบุคลากร และดานงบประมาณ (x� = 3.87) และดานซอฟตแวร และดานขอมูล (x� = 

3.86)     

  โดย ดานฮารดแวร  พบวามีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดบัแรก คอื จัดหาสื่อดิจทิัล 

เพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนใหเพยีงพอและเหมาะสมตอจํานวนนักเรยีน (x� = 3.96) 

อุปกรณคอมพวิเตอรทันสมัยและใชงานไดอยางรวดเร็ว (x� = 3.94) อุปกรณคอมพวิเตอร

ทันสมัยและใชงานไดอยางรวดเร็ว (x� = 3.91)  

  ดานบุคลากร มคีาเฉลีย่สูงสุด 3 อันดับแรก คอื บุคลากรที่มคีวามชํานาญ

ในการดูแลจัดการระบบเครอืขายมเีพยีงพอ (x� = 3.93) ครูนําสื่อดิจทิัลมาใชในการจัดการ

เรยีนการสอนอยางจรงิจัง (x� = 3.86) ครูมคีวามชํานาญในการใชโปรแกรมออกแบบสื่อ

การเรยีนการสอน (x� = 3.84) และ 

  ดานงบประมาณ  มคีาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ คือ  งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

เพยีงพอในการจัดหาสื่อดิจิทัล (x� = 3.91) งบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพวิเตอร และอุปกรณดิจิทัลมเีพยีงพอ (x� = 3.83)   

  ดานซอฟตแวร พบวามคีาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ คอื โปรแกรมสําเร็จรูปในการ

ผลติสื่อการเรยีนการสอน ตรงกับความตองการใชงานจรงิ  (x� = 3.84) และโปรแกรม

สําเร็จรูปตรงกับความตองการใชงานจริง (x� = 3.88) และ 

  ดานขอมูล พบวามคีาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ คือ สื่อดิจทิัล ที่ใชในการจัดการ

เรยีนการสอนที่ม ีสามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ (x� = 3.89) มรีะบบทางดจิิทัลใช

เก็บรวบรวมขอมูล เชน บันทกึคะแนนเก็บของนักเรยีน (x� = 3.83)     
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 ระยะท่ี 2 หาแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีาสังกดัองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

  ผูวจัิยนําขอมูลที่ไดจากระยะที่ 1 มาวเิคราะหและจัดทํารางแนวทางสงเสรมิ

การใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื อาจารยที่ปรกึษาตรวจสอบใหขอเสนอแนะปรับปรุง จากนัน้นํารางที่

ไดไปใหผูเช่ียวชาญยนืยันดวยวธิกีารสนทนากลุม (Focus group) เรื่องหาแนวสงเสริมการใช

สื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื ในวันที่ 25 พฤศจกิายน 2564 เวลา 14.30 น. โดยการประชุมผาน

ชองทางออนไลนโปรแกรม Zoom  โดยมรีายละเอยีด ดังนี้  

   1) ผูเช่ียวชาญพจิารณารางแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอน

ของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื เพื่อให

ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ โดยคณะผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะในการปรับขอความให

เหมาะสมและครอบคลุมประเด็นตางๆมากขึ้น แตไมไดเพิ่มแนวทางจากรางแนวทางเดมิ 

   2) ผูเช่ียวชาญแตละคนพจิารณาใหความเห็นตอรางแนวทางสงเสรมิการ

ใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื ถาเห็นดวยใสเครื่องหมาย  ไมเห็นดวยใหใสเครื่องหมาย ×  

   3) สรุปผลการประชุมสนทนากลุม (Focus group) และขอคดิเห็นของ

กรรมการ ปรากฏตามตารางที่ 7 รางแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ตามหลักการ

ของสื่อประเภทตาง ๆ 
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ตาราง  10  รางแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ท่ี ดานทักษะ 

ปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการ

สอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ความตองการการใชสือ่ดิจิทัลเพื่อ

การสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

แนวทางสงเสรมิการใชสื่อ

ดจิิทัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีา  สังกัดองคกร

ปกครอง สวนทองถ่ินภาค 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

1 ดานฮารดแวร 

 

 

1.  อุปกรณทางดจิิทัล เพื่อใชในการ

จัดการเรยีนการสอนมไีมเพียงพอ  

 2. สื่อ/อุปกรณคอมพวิเตอรไม

ทันสมัย 

3. หองปฏบิัตกิารดานคอมพวิเตอร

มไีมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 

4. หองจัดกจิกรรมการเรยีนการ

สอนไมสามารถเช่ือมตอ

อนิเตอรเน็ตได 

5. ระบบอนิเตอรเน็ตของโรงเรยีน

ไมมปีระสทิธภิาพ 

 

 1. อุปกรณทางดจิทิัล เพื่อใชในการ

จัดการเรยีนการสอนมเีพยีงพอตอ

ความตองการ 

 2. สื่อ/อุปกรณคอมพวิเตอรมีความ

ทันสมัย 

3. หองปฏบิัตกิารดานคอมพวิเตอรมี

เพยีงพอตอจํานวนนักเรยีน 

4. หองจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน

สามารถเช่ือมตออนิเตอรเน็ตได 

5. ระบบอนิเตอรเน็ตของโรงเรยีนมี

ประสทิธภิาพสูง 

 

1. ควรสนับสนุนสื่อ/อุปกรณให

เพยีงพอตอการจัดการเรยีนการ

สอนของนักเรยีนในแตละช้ันเรยีน 

โดยเกดิจากการสํารวจหรอื

วเิคราะหจํานวนนักเรยีนและสื่อที่

ใชในการจัดการเรยีนการสอน 

2. ควรสงเสรมิและสนับสนุน

ระบบเครอืขายที่มคีวามเร็วสูง

และมปีระสทิธภิาพ หรอืจัดเวที

แลกเปลี่ยนระหวางเครอืขายภาค

ประชาสังคมที่สนับสนุนในเรื่อง

การจัดการเรยีนการสอน 
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ตาราง  10  (ตอ) 

ท่ี ดานทักษะ 

ปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการ

สอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ความตองการการใชสือ่ดิจิทัลเพื่อ

การสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

แนวทางสงเสรมิการใชสื่อ

ดจิิทัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีา  สังกัดองคกร

ปกครอง สวนทองถ่ินภาค 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

  6. ระบบเครอืขายคอมพวิเตอรของ

โรงเรยีน แบบ Wireless ใหบรกิาร

ไมทั่วถงึ 

6. ระบบเครอืขายคอมพวิเตอรของ

โรงเรยีน แบบ Wireless ใหบรกิารมี

ทั่วถงึสถานศกึษา 

3. ควรจัดสรรงบประมาณในการ

สรางหองปฏบิัตกิารเรยีนรูผาน

อนิเตอรเน็ตและจัดสรรอุปกรณ

ดจิทิัลเพื่อชวยเหลอืเด็กนอก

ระบบที่ฐานะยากจนขาดแคลน

ทุนทรัพย ไมสามารถเขาสูระบบ

การศกึษา สนับสนุนเงนิ

ชวยเหลอื เพื่อนําไปจัดการศกึษา

เรยีนรู หรอืพัฒนาทักษะอาชีพ 

ตามความตองการและศักยภาพ

ของเด็ก 
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ตาราง  10  (ตอ) 

ท่ี ดานทักษะ 

ปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการ

สอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ความตองการการใชสือ่ดิจิทัลเพื่อ

การสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

แนวทางสงเสรมิการใชสื่อ

ดจิิทัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีา  สังกัดองคกร

ปกครอง สวนทองถ่ินภาค 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

2 ดานซอฟตแวร 1. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปใน

การผลติสื่อการเรยีนการสอน ไม

ตรงกับความตองการใชงานจรงิ 

2. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปที่ใช

ในการดําเนนิงานของงานการเงนิ

และพัสดุไมตรงกับความตองการใช

งานจรงิ 

1. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการ

ผลติสื่อการเรยีนการสอนตรงกับ

ความตองการใชงานจรงิ 

2. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปที่ใชใน

การดําเนนิงานของงานการเงินและ

พัสดุตรงกับความตองการใชงานจรงิ 

1.ควรปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับการเรยีนรูปแบบ

ออนไลน และการใชเทคโนโลยใีห

เหมาะกับชวงอายุของนักเรียน 

การจัดหลักสูตรและการจัดการ

เรยีนรูยอมตองมกีารปรับเปลี่ยน 

2. จัดหาโปรแกรมประยุกต

สําเร็จรูปในการผลิตสื่อการเรยีน

การสอนตรงกับความตองการใช

งานจรงิ แบบสําเร็จรูป  
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ตาราง  10  (ตอ) 

ท่ี ดานทักษะ 

ปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการ

สอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ความตองการการใชสือ่ดิจิทัลเพื่อ

การสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

แนวทางสงเสรมิการใชสื่อ

ดจิิทัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีา  สังกัดองคกร

ปกครอง สวนทองถ่ินภาค 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

3 ดานบุคลากร 1. ครูไมนําสื่อดิจทิัลมาใชในการ

จัดการเรยีนการสอนอยางจริงจัง 

2. บุคลากรที่มคีวามชํานาญในการ

ดูแลจัดการระบบเครือขายมไีม

เพยีงพอ 

3. บุคลากรไมมคีวามชํานาญใน

การซอมบํารุงรักษาอุปกรณดจิทิัล 

4. ครูไมมคีวามชํานาญในการใช

โปรแกรมออกแบบสื่อการเรยีนการ

สอน 

1. ครูนําสื่อดจิทิัลมาใชในการจัดการ

เรยีนการสอนอยางจรงิจัง 

2. บุคลากรที่มคีวามชํานาญในการ

ดูแลจัดการระบบเครอืขายมเีพยีงพอ

ตอความตองการ 

3. บุคลากรมคีวามชํานาญในการ

ซอมบํารุงรักษาอุปกรณดิจิทัล 

4. ครูมคีวามชํานาญในการใช

โปรแกรมออกแบบสื่อการเรยีนการ

สอน 

1. ควรกําหนดมาตรการใหครูนํา

สื่อดจิทิัลมาใชในการจัดการเรยีน

การสอนอยางจริงจัง  

2. ควรจัดทําแผนการสอนให

สอดคลองกับการจัดการเรียน

การสอนในยุคการใชสื่อดจิิทัล  

3. ควรสงเสริมการเรยีนรูและ

พัฒนาทักษะดานการสรางและใช

สื่อดจิทิัลเพื่อการเรยีนการสอน

ของครู อยางตอเนื่อง 
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ตาราง  10  (ตอ) 

ท่ี ดานทักษะ 

ปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการ

สอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ความตองการการใชสือ่ดิจิทัลเพื่อ

การสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

แนวทางสงเสรมิการใชสื่อ

ดจิิทัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีา  สังกัดองคกร

ปกครอง สวนทองถ่ินภาค 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

4 ดานขอมูล 

 

1. สื่อดจิิทัล ที่ใชในการจัดการเรยีน

การสอนที่ม ีไมสามารถใชงานได

อยางมปีระสทิธภิาพ  

2. ไมมรีะบบทางดิจทิัลใชเก็บ

รวบรวมขอมูล เชน บันทกึคะแนน

เก็บของนักเรยีน 

1. สื่อดจิิทัล ที่ใชในการจัดการเรยีน

การสอนที่ม ีสามารถใชงานไดอยางมี

ประสทิธภิาพ  

2. มรีะบบทางดิจทิัลใชเก็บรวบรวม

ขอมูล เชน บันทกึคะแนนเก็บของ

นักเรยีน 

1. ควรจัดหาหรือสรางสื่อดิจทิัลที่

เหมาะสมกับหลักสูตรและ

สถานการณปจจุบัน เพื่อใชใน

การจัดการเรยีนการสอนอยางมี

ประสทิธภิาพ  

2. ควรพัฒนาระบบดจิทิัลเพื่อใช

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

และการจัดกระบวนการเรยีน

การสอนที่มปีระสทิธภิาพ   
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ตาราง  10  (ตอ) 

ท่ี ดานทักษะ 

ปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการ

สอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ความตองการการใชสือ่ดิจิทัลเพื่อ

การสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

แนวทางสงเสรมิการใชสื่อ

ดจิิทัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีา  สังกัดองคกร

ปกครอง สวนทองถ่ินภาค 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

5 ดานงบประมาณ 1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไม

เพยีงพอในการจัดหาสื่อดิจิทัล 

2. งบประมาณในการซอม

บํารุงรักษาอุปกรณคอมพวิเตอร 

และอุปกรณดจิิทัลมไีมเพยีงพอ 

 

1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

เพยีงพอในการจัดหาสื่อดิจิทัล 

2. งบประมาณในการซอม

บํารุงรักษาอุปกรณคอมพวิเตอร 

และอปุกรณดจิิทัลมเีพยีงพอ 

3. ควรจัดสรรงบประมาณที่ไดรับ

เพยีงพอในการจัดหาสื่อดิจิทัล 

4. ควรจัดสรรงบประมาณในการ

ซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพวิเตอร และอุปกรณดิจทิัล

มเีพยีงพอ 
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126 

  สรุปรางแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรียน

กฬีาสังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ดังตาราง 

 

ตาราง  11  สรุปรางแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกีฬา 

 สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืทัง้ 5 ดาน ดังนี้ 

แนวทาง 

ความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

เห็นดวย × ไมเห็นดวย 

รวม 
หมาย 

เหตุ 
คน

ท่ี  

1 

คน

ท่ี 

2 

คน

ท่ี 

3 

คน

ท่ี 

4 

คน

ท่ี 

5 

คน

ท่ี 

6 

คน

ท่ี 

7 

คน

ท่ี 

8 

คน

ท่ี 

9 

1.ดานฮารดแวร 

   1.1 ควรสนับสนุนสื่อและ

จัดหาเคร่ืองมอือุปกรณท่ี

ทันสมัยและเพยีงพอตอ

การจัดการเรียนการสอน

ของนักเรียนในแตละช้ัน

เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพ โดย

เกดิจากการสํารวจหรือ

วเิคราะหจํานวนนักเรียน

และสื่อท่ีใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

         9  

   1.2 ควรสงเสริมและ

สนับสนุนระบบเครือขายท่ี

มคีวามเร็วสูงและมี

ประสทิธิภาพ หรือจัดเวที

แลกเปลี่ยนระหวาง

เครือขายภาคประชาสังคม

ท่ีสนับสนุนในเร่ืองการ

จัดการเรียนการสอน 

         9  
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ตาราง  11  (ตอ) 

แนวทาง 

ความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

เห็นดวย × ไมเห็นดวย 

รวม 
หมาย 

เหตุ 
คน

ท่ี  

1 

คน

ท่ี 

2 

คน

ท่ี 

3 

คน

ท่ี 

4 

คน

ท่ี 

5 

คน

ท่ี 

6 

คน

ท่ี 

7 

คน

ท่ี 

8 

คน

ท่ี 

9 

1.3 ควรจัดสรร

งบประมาณในการสราง

หองปฏบัิติการเรียนรูผาน

อินเตอรเน็ตและจัดสรร

อุปกรณดจิทัิลเพื่อ

ชวยเหลอืเด็กนอกระบบท่ี

ฐานะยากจนขาดแคลนทุน

ทรัพย ไมสามารถเขาสู

ระบบการศึกษา สนับสนุน

เงนิชวยเหลอื เพื่อนําไปจัด

การศึกษาเรียนรู หรือ

พัฒนาทักษะอาชีพ ตาม

ความตองการและ

ศักยภาพของเด็ก 

    ×    × 7 1.ผูบริหาร

ควรจัดสรร

หองสอน

ออนไลน

พรอมวัสดุ

อุปกรณ เชน 

กลอง 

ไมโครโฟน 

คอมพวิเตอร 

ใหครูแตและ

ประจําวชิาไว

สอนออนไลน 

 

2. ดานซอฟตแวร 

  2.1 ควรพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนใหสอดคลอง

กับการเรียนรูปแบบ

ออนไลน และการใช

เทคโนโลยีใหเหมาะกับชวง

อายุของนักเรียน  

2.2 จัดหาโปรแกรม

ประยุกตสําเร็จรูปในการ

ผลติสื่อการเรียนการสอน

ตรงกับความตองการใช

งานจริง แบบสําเร็จรูป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

× 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

× 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

9 

1. ควรใหครู

ไดพัฒนาสื่อ

การเรียนการ

สอนให

ทันสมัย 
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ตาราง  11  (ตอ) 

แนวทาง 

ความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

เห็นดวย × ไมเห็นดวย 

รวม 
หมาย 

เหตุ 
คน

ท่ี  

1 

คน

ท่ี 

2 

คน

ท่ี 

3 

คน

ท่ี 

4 

คน

ท่ี 

5 

คน

ท่ี 

6 

คน

ท่ี 

7 

คน

ท่ี 

8 

คน

ท่ี 

9 

3. ดานบุคลากร 

 3.1 ควรกําหนดมาตรการ

ใหครูนําสื่อดจิทัิลมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน

อยางจริงจัง  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

× 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

× 

 

7 

 

 

 

 

1. ครูควร

ไดรับการ

ฝกอบรม

พัฒนา

ศักยภาพ

ดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

อยูเสมอ 

 3.2 ควรจัดทําแผนการ

สอนใหสอดคลองกับการ

จัดการเรียนการสอนในยุค

การใชสื่อดจิทัิล  

 
 

 

 

 

× 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

× 

 

7 

 

 

 

 

2. ครูควรมี

การจัดทํา

แผนการสอน

ใหรูปแบบ

การสอน

ทันสมัยอยู

เสมอ 

  3.3 ควรสงเสริมการ

เรียนรูและพัฒนาทักษะ

ดานการสรางและใชสื่อ

ดจิทัิลเพื่อการเรียนการ

สอนของครูอยางตอเนื่อง 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

9 
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ตาราง  11  (ตอ) 

แนวทาง 

ความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

เห็นดวย × ไมเห็นดวย 

รวม 
หมาย 

เหตุ 
คน

ท่ี  

1 

คน

ท่ี 

2 

คน

ท่ี 

3 

คน

ท่ี 

4 

คน

ท่ี 

5 

คน

ท่ี 

6 

คน

ท่ี 

7 

คน

ท่ี 

8 

คน

ท่ี 

9 

4. ดานขอมูล 

 4.1 ควรจัดหาหรือสราง

สื่อดจิทัิลท่ีเหมาะสมกับ

หลักสูตรและสถานการณ

ปจจุบัน เพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอนอยาง

มปีระสทิธิภาพ  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 4.2 ควรจัดหาสื่อดจิทัิล

เพื่อใชสําหรับการเก็บ

รวบรวมขอมูล และการจัด

กระบวนการเรียนการสอน

ท่ีมปีระสทิธิภาพ   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

5. ดานงบประมาณ 

   5.1 ควรจัดสรร

งบประมาณท่ีไดรับ

เพยีงพอในการจัดหาสื่อ

ดจิทัิล 

   5.2 ควรจัดสรร

งบประมาณในการซอม

บํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพวิเตอร และอุปกรณ

ดจิทัิลมเีพยีงพอ 
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  จากตาราง 11 สรุปแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื พบวา 

ผูเช่ียวชาญสวนใหญเห็นดวยรอยละ 70 ขึ้นไปทุกขอ พรอมใหขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ ดังนัน้
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ผูวจัิยจึงสรุปภาพรวมแนวทางสงเสริมการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา

สังกดัองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  ไดดังนี้ 

   1. ดานฮารดแวร 1) ควรสนับสนุนสื่อและจัดหาเครื่องมอือุปกรณที่

ทันสมัยและเพยีงพอตอการจัดการเรยีนการสอน 2) ควรสงเสรมิและสนับสนุนระบบ

เครอืขายทีม่คีวามเร็วสูงและมปีระสทิธภิาพ  

   2. ดานซอฟตแวร ควรพัฒนาสื่อการสอนใหสอดคลองกับการเรยีน

รูปแบบออนไลน และการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสม และจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชใน

การผลติสื่อการเรยีนการสอนใหตรงวัตถุประสงคการใชงานของครู 

   3. ดานบุคลากร 1) ควรสงเสรมิการเขารวมโครงการฝกอบรมเรยีนรู

และพัฒนาทักษะดานการสรางและใชสื่อดจิทิัลเพื่อการเรยีนการสอนของครูอยางตอเนื่อง 

2) ครูควรจัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับการจัดการเรยีนการสอนในยุคการใชสื่อ

ดจิิทัล และ 3) ควรกําหนดมาตรการใหครูนําสื่อดจิทิัลมาใชในการจัดการเรยีนการสอน

อยางจริงจัง  

   4. ดานขอมูล 1) ควรจัดหาหรอืสรางสื่อดจิทิัลที่เหมาะสมกับหลักสูตร

และสถานการณปจจุบัน เพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนอยางมปีระสทิธภิาพ 2) ควร

พัฒนาระบบดจิทิัลเพื่อใชในกระบวนการจัดการเรยีนการสอนไดมากขึ้น 

   5. ดานงบประมาณ 1) ควรจัดสรรงบประมาณที่ไดรับเพยีงพอในการ

จัดหาสื่อดจิทิัล และ 2) ควรจัดสรรงบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพวิเตอร และอุปกรณดิจิทัลมเีพยีงพอ 

 แบบบันทกึแสดงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แนวทาง

สงเสรมิการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรียนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

1. ดานฮารดแวร 

  1.1 ผูบรหิารควรจัดสรรหองสอนออนไลนพรอมวัสดุอุปกรณเชน กลอง 

ไมโครโฟน คอมพวิเตอร ใหครูแตและประจําวิชาไวสอนออนไลน 

2. ดานซอฟตแวร 

  2.1 ควรใหครูไดพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนใหทันสมัย 
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3. ดานบุคลากร 

 3.1 ครูควรไดรับการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อยูเสมอ 

 3.2 ครูควรมกีารจัดทําแผนการสอน ใหรูปแบบการสอนทันสมัยอยูเสมอ 

4. ดานขอมูล 

 ไมมปีระเด็นขอเสนอแนะ 

5. ดานงบประมาณ 

 ไมมปีระเด็นขอเสนอแนะ 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 การวจัิยเรื่อง แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา

สังกดัองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ผูวจัิยได สรุป อภิปรายผล 

และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาสภาพ ปญหา และความตองการในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอน

ของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

 2. เพื่อหาแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกดั องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  

 

วิธดีําเนนิการวิจัย 

 การวจัิยแบงเปน 2 ระยะ ดังตอไปนี้ 

 ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการในการใชสื่อดจิิทัล 

เพื่อการสอนของครูโรงเรียนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

   ประชากรที่ใชในการวจัิยครั้งนี้ คอืผูบรหิารและครูโรงเรียนกฬีา สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื จํานวน 170 คน แบงเปน 

ผูอํานวยการ 6 คน และครูผูสอน 164 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิยผูบรหิารเลือกแบบ

เจาะจง จํานวน 6 คน สวนครูผูสอนเลอืกดวยวธิสีุมตัวอยางแบบช้ันภูม ิ(Stratified Random 

Sampling) จํานวน 115 คน  

  2. เครื่องมอืท่ีใชในการวจัิย แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

   2.1.1 แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ประเด็นการสัมภาษณแบงเปน  

5 สวน คอื 1) ขอมูลทั่วไปของผูสัมภาษณ 2) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการใชสื่อดจิทิัลเพื่อ 
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การสอนของครู 3) ปญหาในการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครู 4) ความตองการในการ

ใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครู และ 5) ขอเสนอแนะ 

   2.1.2 แบบสอบถาม มลีักษณะเปนแบบประเมนิขอมูลเปนแบบตรวจ

รายการ และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของ Likert 

Scale (1932, pp. 31-32) แบงออกเปน 5 ตอน คอื 1) สถานภาพทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 2) สภาพการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครู 3) ปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อ

การสอนของครู 4) ความตองการในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครู 5) แบบสอบถาม

เกี่ยวกับความคดิเห็น ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครู 

  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

   การสรางเครื่องมือในการวิจัย ผูวจัิยไดทําการศกึษาจากกรอบแนวคดิ 

และนํามาใชเปนแนวทางในการสรางและปรับปรุงแบบสอบถาม ภายใตคําปรกึษาของ

อาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื ดวยการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดังนี้ 

    1. แบบสัมภาษณ ผูวิจัยนําเสนอรางแบบสัมภาษณกับอาจารยที่

ปรกึษาพจิารณาและปรับปรุงแบบสัมภาษณในเรื่องการใชภาษาอยางถูกตอง และความ

เขาใจงายในทุกประเด็น 

    2. แบบสอบถาม โดยเบื้องตนเสนออาจารยที่ปรกึษาพิจารณา และ

ปรับปรุงแบบสอบถามในเรื่องการใชภาษาอยางถูกตอง และความเขาใจงายในทุกประเด็น 

จากนัน้ไดนําเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบและประเมนิผล โดยใชดัชนีช้ีวัดคาความสอดคลอง 

(IOC) พบวาทุกขอคําถามมีคาดัชนคีวามสอดคลอง อยูระหวาง 0.67 ถงึ 1.00 มคีาอํานาจ

จําแนกรายขอ อยูระหวาง 0.354-0.823 และมคีาความเช่ือม่ันดวยทัง้ฉบับ เทากับ 0.974 

  การขอจรยิธรรมวิจัยในมนุษย 

   ผูวจัิยไดสงเอกสารโครงการวจัิยเพื่อขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการ

วจัิยในมนุษย หมายเลขสําคัญโครงการ คอื HE 63 – 029 

  การเก็บรวบรวมขอมูล  

   ผูวจัิยไดแบงวธิกีารเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน คอื 1) การเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูบรหิารสถานศกึษา ดวยตนเอง และ 2) การเก็บรวบรวม

ขอมูลจากครูผูสอน โดยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง และไดแบบสอบถาม

คนืกลับมาทัง้หมด จํานวน 118 ฉบับ 
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  4. สถิตแิละการวเิคราะหขอมูล 

   4.1 สถติทิี่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืไดแก (1) การหาคา

อํานาจจําแนกแบบสอบถามเปนรายขอ (Discrimination Power) โดยใชเทคนคิ Item-total 

Correlation (2) การทดสอบความเช่ือม่ันของเครื่องมอื (Reliability) โดยใชคาสัมประสทิธิ์

แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค (Cronbach, 1970, p.161)   

   4.2 การวเิคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถติเิชิง

พรรณาไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   4.3 การวเิคราะหความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ใชสถิตเิชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย

กําหนดเกณฑในการวเิคราะหตามแนวคดิของ Best (1986, p. 181-182) 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา   อยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา   อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา   อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา   อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา   อยูในระดับนอยที่สุด 

 ระยะท่ี 2 หาแนวทางสงเสริมการใชสื่อดิจิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีน

กฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

  ผูวจัิยใชวธิกีารจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) โดยเชิญผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 9 คน ประกอบดวย ผูบรหิารสถานศกึษา จํานวน 6 คน และผูเช่ียวชาญดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 3 คน พิจารณาใหความคดิเห็นและยนืยันรางแนวทาง

สงเสรมิการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื วิเคราะหขอมูลดวย คาความถี่ และคารอยละ และการวเิคราะห

เชิงเนื้อหา 
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สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวจัิยเรื่อง แนวทางสงเสริมการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครู

โรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื สรุปผลไดดังนี้ 

 1. สภาพ ปญหา และความตองการในการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน 

ของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

  1.1 ผลการสัมภาษณผูบริหาร แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้   

   ดานที่ 1 ดานสภาพทั่วไป พบวา   

    ดานนโยบายพัฒนา ม ี4 ขอ คอื 1) โรงเรยีนกฬีาทุกแหงมนีโยบาย

พัฒนาสื่อดิจทิัลใหมคีวามทันสมัย 2) ผูบรหิารสงเสรมิ สนับสนุน โครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยแีละดจิิทลัใหมปีระสทิธภิาพสูง และครอบคลุมสถานศกึษา 3) สรางโอกาส

ความเสมอภาค และความเทาเทยีมทางการศกึษาดวยเทคโนโลยแีละดจิทิัล ใหผูสอนและ

ผูเรยีนมโีอกาสไดพัฒนาตัวอยางสูงสุด และ 4) สนับสนุนงบประมาณและเครื่องมอืที่ใชใน

การจัดการสอน 

    ดานการใชสื่อดจิทิัล พบวา 1) ครูใชสื่อดจิทิัลเพื่อการจัดการเรยีน

การสอนใหมปีระสทิธภิาพ โดยสื่อดจิิทัลที่ใช ไดแก Google App, Youtube, Facebook, Blog 

และ search engine 2) สื่อดิจทิัลชวยในการคนหาขอมูลหรอืหาคําตอบที่กําลังศกึษา

คนควา มบีทบาทกับการสอนเปนอยางมาก ผนวกกับเทคโนโลยไีดกาวกระโดดอยาง

รวดเร็ว 3) ครูมเีทคนคิและรูปแบบการสอนสมัยใหมโดยใชเทคโนโลยมีากกวาการอธบิาย 

4) การสอนในรูปแบบดจิทิัลยังชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนเพิ่มขึ้น 5) 

นักเรยีนมคีวามสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะไดคนควาดวยตัวเอง และหาคําตอบได

อยางถูกตองดวยตัวเอง 6) รูปแบบการสอนแบบสมัยใหม สามารถแกปญหาครูไมครบ

ตามกลุมสาระ และครูจบไมตรงวุฒกิารศกึษา  

   ดานที่ 2 ดานปญหา มดีังนี้ 1) ดานฮารดแวร หองปฏบิัตกิารไมเพยีงพอ 

ระบบอนิเตอรเน็ต และระบบเครอืขายคอมพวิเตอรไมมีประสทิธภิาพ 2) ดานซอฟแวร  

ครูขาดสื่อดิจทิัลและเทคโนโลยทีี่ทันสมัย โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลิตสื่อการ

เรยีนการสอนหรอืการดําเนินงานากรเงนิและพสัดุ ไมตรงกับความตองการใชงานจรงิ  

3) ดานบุคลากร ครูไมนําสื่อดจิทิัลมาใชในการจัดการเรยีนการสอนอยางจรงิจัง ขาดความ

ชํานาญในการ ดูแลจัดการระบบเครอืขายงบประมาณ การซอมบํารุงรักษาอุปกรณดจิทิัล 

ขอมูล 4) ดานงบประมาณ โรงเรยีนขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดหาสื่อดิจทิัล 
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เครื่องมอืและเทคโนโลยีในการจัดการการเรยีนการสอน และสําหรับซอมบํารุงรักษา

อุปกรณ  

   ดานที่ 3 ดานความตองการ มดีังนี้ 1) ดานฮารดแวร ตองการอุปกรณ

คอมพวิเตอรที่ทันสมัยและใชงานไดอยางรวดเร็ว หองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอรที่เช่ือมตอ

อนิเทอรเน็ตได และเพยีงพอตอจํานวนนักเรยีน ระบบอินเทอรเน็ตและระบบเครือขาย

คอมพวิเตอรทีม่ีประสิทธภิาพ  2) ดานซอฟแวร ตองการสื่อดจิิทัลที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพ 

และเพยีงพอกับความตองการของนักเรยีน มโีปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลิตสื่อ

การเรยีนการสอนที่ตรงกับความตองการและสามารถใชงานจรงิ 3) ดานบุคลากร ตองการ

ใหครูนําสื่อดิจทิัลมาใชในการจัดการเรยีนการสอนอยางจรงิจัง มคีวามชํานาญในการใช

โปรแกรมออกแบบสื่อดจิทิัลเพื่อการเรยีนการสอน และตองการบุคลากรที่มคีวามชํานาญ

ในการดูแลจัดการระบบเครอืขาย 4) ดานงบประมาณ ตองการงบประมาณในการจัดหา

สื่อดจิทิัล และการซอมบํารุงรักษาอุปกรณคอมพวิเตอรที่เพยีงพอ 5) ดานขอมูล ตองการ

ใหมกีารเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เชน บันทกึคะแนนเก็บของนักเรยีน  

 1.2 ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน

ของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

 จากการตอบแบบสอบถามของครู 118 คน ไดผลดังนี้  

  ดานสภาพท่ัวไป พบวา สื่อดจิทิัลที่ครูใชการจัดการเรียนการสอน จําแนก

ตามประเภทของสื่อ คอื 1) ดานสื่อดจิทิัลที่รัฐบาลสนับสนุน ครูสวนใหญจัดการเรียนรูผาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 81 คน คดิเปนรอยละ 68.64 2) ดานสื่อดจิทิัลทั่วไป ครูสวน

ใหญใชเฟซบุค (Facebook) จํานวน 38 คน คดิเปนรอยละ 32.30 รองลงมาใชไลน (Line) 

จํานวน 27 คน คดิเปนรอยละ 22.88 และใชเสริชเอ็นจ้ิน (search engine) จํานวน 21 คน 

คดิเปนรอยละ 17.80 ตามลําดับ 

   โดยการใชสื่อดจิทิัล พบวา ครูสวนใหญใชสื่อดจิทิัลเพื่อพัฒนารูปแบบ

สื่อการเรยีนการสอนทัง้ 2 ประเภทอยูในระดับมากทุกสื่อ (x�= 4.22) โดย 3 สื่อแรก คอื 

เฟซบุค ยูทูป และการจัดการเรยีนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT โดยเฟซบุค 

(Facebook) พบวา มกีารใชคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คอื ใชออกความเห็นเกี่ยวกับงานที่

สงในกลุมหอง ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและประเมนิผลสัมฤทธิ์นักเรยีน  และใชแชร

เรื่องราว ตารางเรยีน การแกไขตารางเรยีนสงงาน ตามลําดับ สวน ยูทูป พบวา มกีารใช

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คอื ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและประเมนิผลสัมฤทธิ์
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นักเรยีน ใชทบทวน และเปน Tutorial ที่ตองอธบิายทลีะขัน้ตออยางกระชับ และใช

ประกอบการสอนโดยผานวิดโีอชวยสอนบน YouTube ตามลําดับ สวนการจัดการเรยีนรู

ผานเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT พบวามกีารใชคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คอื ใชเปนคลัง

เก็บสื่อประกอบการสอน ใชตดิตามผลงาน/ผลการเรยีนรูและประเมนิผลสัมฤทธิ์นักเรยีน 

และใชเปนหองสมุดดิจทิัล เพื่อใหนักเรยีนคนหาเนื้อหาตามที่สนใจ ตามลําดับ  

  ดานปญหาการใชสื่อดจิิทัล พบวาปญหาการใชสื่อดิจิทัลเพื่อการสอนของ

ครูในภาพรวมอยูในระดับ มาก (x� = 3.99) โดยหัวขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คอื 

ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร และดานขอมูล ตามลําดับ โดย 1) ดานฮารดแวร มคีาเฉลี่ย

สูงสุด 3 ขอ คอื อุปกรณดจิิทัลเพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนมไีมเพยีงพอ หองจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนไมสามารถเช่ือมตออนิเตอรเน็ตได และระบบเครอืขาย

คอมพวิเตอรของโรงเรยีน แบบ  Wireless ใหบรกิารไมทั่วถงึ ตามลําดับ 2) ดานซอฟตแวร 

คาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ คอื  โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลิตสื่อการเรยีนการสอน ไม

ตรงกับความตองการใชงานจรงิ และโปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปที่ใชในการดําเนนิงานของ

งานการเงนิและพัสดุไมตรงกับความตองการใชงานจริง 3) ดานขอมูล คาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ 

คอื สื่อดจิิทัลที่ใชในการจัดการเรยีน การสอนที่ม ีไมสามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

ไมมรีะบบเก็บรวบรวมขอมูลแบบดจิทิัล เชน บันทกึคะแนนเก็บของนักเรยีน 

  ดานความตองการการใชสื่อดจิิทัล พบวาความตองการในการใชสื่อ

ดจิทิัลเพื่อการสอนของครูในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ (x� = 3.87) เมื่อพจิารณาหัว

ขอความตองการในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอน พบวาหัวขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ

แรก คอื ดานฮารดแวร รองลงมาคอื ดานบุคลากร และดานงบประมาณ โดย 1) ดาน

ฮารดแวร พบวามคีาเฉลีย่สูงสุด 3 อันดับแรก คอื จัดหาสื่อดจิทิัลเพื่อใชในการจัดการ

เรยีนการสอนใหเพยีงพอและเหมาะสมตอจํานวนนักเรยีน อุปกรณคอมพวิเตอรทันสมัย

และใชงานไดอยางรวดเร็ว ระบบเครอืขายคอมพวิเตอรของโรงเรยีนแบบ Wireless 

ใหบรกิารทั่วถงึ 2) ดานบุคลากร มคีาเฉลี่ยสูงสดุ 3 อันดับแรก คอื บุคลากรที่มคีวาม

ชํานาญใน การดูแลจัดการระบบเครอืขายมีเพยีงพอ ครูนําสื่อดิจทิัลมาใชในการจัดการ

เรยีนการ สอนอยางจรงิจัง ครูมคีวามชํานาญในการใชโปรแกรมออกแบบสื่อการเรียนการ

สอน และ 3) ดานงบประมาณ มคีาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ คือ  งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

เพยีงพอในการจัดหาสื่อดิจิทัล งบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณคอมพวิเตอร 

และอปุกรณดจิิทัลมเีพยีงพอ  
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 2. แนวทางสงเสรมิการใชสือ่ดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

  สรุปแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการเรยีนการสอน จําแนก

ตามโครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศได ดังน้ี  

   1. ดานฮารดแวร 1) ควรสนับสนุนสื่อและจัดหาเครื่องมืออุปกรณที่

ทันสมัยและเพยีงพอตอการจัดการเรยีนการสอน 2) ควรสงเสรมิและสนับสนุนระบบ

เครอืขายที่มคีวามเร็วสูงและมปีระสทิธภิาพ  

   2. ดานซอฟตแวร 1) ควรพัฒนาสื่อการสอนใหสอดคลองกับการเรยีน

รูปแบบออนไลน และการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสม และจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชใน

การผลติสื่อการเรยีนการสอนใหตรงวัตถุประสงคการใชงานของครู 

   3. ดานบุคลากร 1) ควรสงเสรมิการเขารวมโครงการฝกอบรมเรียนรูและ

พัฒนาทักษะดานการสรางและใชสื่อดิจทิัลเพื่อการเรยีนการสอนของครูอยางตอเนื่อง 2) 

ครูควรจัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับการจัดการเรยีนการสอนในยุคการใชสื่อดจิทิัล 

และ 3) ควรกําหนดมาตรการใหครูนําสื่อดิจทิัลมาใชในการจัดการเรยีนการสอนอยาง

จรงิจัง  

   4. ดานขอมูล 1) ควรจัดหาหรอืสรางสื่อดจิทิัลที่เหมาะสมกับหลักสูตร

และสถานการณปจจุบัน เพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนอยางมปีระสทิธภิาพ 2) ควร

พัฒนาระบบดจิทิัลเพื่อใชในกระบวนการจัดการเรยีนการสอนไดมากขึ้น 

   5. ดานงบประมาณ 1) ควรจัดสรรงบประมาณที่ไดรับเพยีงพอในการ

จัดหาสือ่ดจิิทัล และ 2) ควรจัดสรรงบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพวิเตอร และอุปกรณดิจิทัลมเีพยีงพอ 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลการวจัิย พบวา ผูบรหิารโรงเรียนกฬีาทุกแหงมนีโยบายในการพัฒนา 

สื่อดจิทิัลใหมคีวามทันสมัย สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยแีละดจิทิัลใหมี

ประสทิธภิาพสูงและครอบคลุมสถานศกึษา และสนับสนุนงบประมาณสําหรับเครื่องมอืที่

ใชในการจัดการสอน ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม ที่มุงเนน

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดจิิทัลใหพรอมสําหรับการสงเสรมิใหประชาชนมคีวามรูใน
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การใชงานสามารถเขาถงึได ตลอดจนสามารถพัฒนาและใชประโยชนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) แต

อยางไรก็ตามจะพบวายังไมสามารถดําเนินการไดอยางมปีระสทิธภิาพและครอบคลุม

นโยบาย ทัง้นี้เนื่องจาก พบวา ครูมปีญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนภาพรวมอยูในระดับ

มาก โดย 3 อันดับแรก คอื ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร และดานขอมูล ตามลําดับ โดย 

1) ดานฮารดแวร ไดแก คอื อุปกรณดจิทิัลเพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนมไีมเพียงพอ 

หองจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนไมสามารถเช่ือมตออนิเตอรเน็ตได และระบบเครอืขาย

คอมพวิเตอรของโรงเรยีน แบบ  Wireless ใหบรกิารไมทั่วถงึ ตามลําดับ 2) ดานซอฟตแวร 

ไดแก โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ไมตรงกับความ

ตองการใชงานจรงิ และโปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปที่ใชในการดําเนินงานของงานการเงิน

และพัสดุไมตรงกับความตองการใชงานจรงิ 3) ดานขอมูล ไดแก สื่อดิจิทัลที่ใชในการ

จัดการเรยีนการสอนที่ม ีไมสามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ ไมมรีะบบเก็บรวบรวม

ขอมูลแบบดจิทิัล เชน บันทึกคะแนนเก็บของนักเรยีน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

อนันต บุญสม (2552) ที่พบวาการสนับสนุนดานฮารดแวร ดานซอฟแวร และดานขอมูล

ตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏบิัตงิาน สวนใหญยังไดรับไมเพยีงพอ และยังปญหาดานระบบ

เครอืขาย (Network) ที่สัญญาณไมทั่วถงึครบทุกหนวยงาน  

 ในการเลอืกใชสื่อดจิทิัลทั่วไปเพื่อการสอน พบวา ครูสวนใหญใช เฟซบุค ไลน 

และ เสริชเอ็นจิ้น ตามลําดับ โดยการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนตามคุณสมบัตขิองแตละสื่อ

อยูในระดับมากและมากที่สุดทุกขอ และในภาพรวมทุกประเภทของสื่ออยูในระดับมาก 

แสดงใหเห็นวาครูมกีารใชสื่อทั่วไปโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลนมาเพิ่มบทบาทในการสอน

มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกบั บัญญพนต พูนสวัสดิ์ (2561) ที่กลาววาสื่อดจิิทัลชวยใหมีการนํา

ขอมูลจากสื่อตาง ๆ มาแปลงสภาพและเช่ือมโยงกันเพื่อประโยชนในการใชงาน ชวยในการ

คนควาหาขอมูลหรอืคําตอบที่กําลังศกึษา จึงมบีทบาทตอการเรยีนการสอนอยางยิ่ง 

โดยเฉพาะเมื่อผนวกสื่อดจิิทัลกับเทคโนโลยทีี่กาวกระโดดอยางรวดเร็ว และครูผูสอนมี

เทคนคิและรูปแบบการสอนสมัยใหมโดยใชเทคโนโลยมีากกวาการอธบิาย ชวยให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนเพิ่มขึ้น นักเรยีนมีความสุขกับการเรยีนมากยิ่งขึ้น  

 ดานความตองการ พบวา ความตองการสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูใน

ภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ มคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคอื ดานฮารดแวร ดาน

บุคลากร และดานงบประมาณ ซึ่ง1) ดานฮารดแวร พบวา ควรจัดหาสื่อดจิทิัลเพื่อใชในการ
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จัดการเรยีนการสอนใหเพยีงพอและเหมาะสมตอจํานวนนักเรยีน อุปกรณคอมพวิเตอร

ทันสมัยและใชงานไดอยางรวดเร็ว ระบบเครอืขายคอมพวิเตอรของโรงเรยีนแบบ Wireless 

ใหบรกิารทั่วถงึ 2) ดานบุคลากร ตองการบุคลากรที่มีความชํานาญในการดูแลจัดการ

ระบบเครอืขายมเีพยีงพอ ใหครูนําสื่อดจิทิัลมาใชในการจัดการเรยีนการสอนอยางจรงิจัง 

และใหครูมคีวามชํานาญในการใชโปรแกรมออกแบบสื่อการเรยีนการสอน และ 3) ดาน

งบประมาณ ตองการงบประมาณในการจัดหาสื่อดิจทิัล การซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพวิเตอร และการจัดหาอุปกรณดจิิทัลที่เพยีงพอ ซึ่งสอดคลองกบั ชาลนิ ีบุญยะศัพท 

(2556) ความพรอมทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารได คอื การมีสภาพของ

อุปกรณและระบบปฏบิัตกิารทางเทคโนโลยสีารสนเทศที่มทีุกอยางครบครัน สามารถที่จะ

ใชงานจากอุปกรณและระบบปฏบิัตกิารไดโดยทันท ีเมื่อเกดิความพรอมทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารแลว จงึจําเปนตองมีผูบรหิารจัดการ สนับสนุนงบประมาณ หรอื

มผูีที่มคีวามสามารถตอดานการใชงานจากอุปกรณและระบบ ปฏบิัตกิารเพื่อการ

ปฏบิัตงิานที่มคีวามรวดเร็ว ถูกตองแมนยํา และใหการปฏบิัตงิานเกดิประสทิธภิาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื พบวา 1) ดานฮารดแวร ควรสนับสนุนสื่อ

และจัดหาเครื่องมอือุปกรณที่ทันสมัยและเพยีงพอตอการจัดการเรยีนการสอน และควร

สงเสรมิและสนับสนุนระบบเครอืขายที่มคีวามเร็วสูงและมปีระสทิธภิาพ ซึ่งสอดคลองกับ 

อนันต บุญสม (2552) ผลการวจัิยพบวา ความพรอมดานเทคโนโลยสีารสนเทศ การ

พัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยสีารสนเทศควรสนับสนุนดานฮารดแวร และแกปญหา

ดานระบบเครอืขาย (Network) สัญญาณไมทั่วถงึครบทุกหนวยงาน 2) ดานซอฟตแวร ควร

พัฒนาสื่อการสอนใหสอดคลองกับการเรยีนรูปแบบออนไลน และการใชเทคโนโลยีให

เหมาะสม และจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการผลติสื่อการเรยีนการสอนใหตรง

วัตถุประสงคการใชงานของครูซึ่งสอดคลองกับ การวิจัยของ นุชพนิ คําสนิธุ (2561)  

จากผลการศกึษาความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของบุคลากร

มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทรดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร และดานเครอืขายและการ

สื่อสาร พบวา ผูที่มสีวนเกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการอบรมใชโปรแกรม ตางๆ ที่

จําเปนในการปฏบิัตงิานและตองการมคีวามรูความเขาใจในระบบสารสนเทศ เพื่อใช

ประโยชนในการปฏบิัตใิหเกิดประสทิธภิาพสูงสดุกับองคกร 3) ดานบุคลากร ควรสงเสรมิ
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การเขารวมโครงการฝกอบรมเรยีนรูและพัฒนาทักษะดานการสรางและใชสื่อดจิิทัลเพื่อ

การเรยีนการสอนของครูอยางตอเนื่อง ครูควรจัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับการ

จัดการเรยีนการสอนในยุคการใชสื่อดจิิทัล และ ควรกําหนดมาตรการใหครูนําสื่อดิจิทัลมา

ใชในการจัดการเรยีนการสอนอยางจรงิจัง สอดคลองกับ อุบลรัตน หริณวรรณ (2559) 

ผลการวจัิยพบวา สมรรถนะดานเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษาของครู ควรสนับสนุน

ครูผูสอนที่จําเปนตองมคีวามรูความสามารถมทีักษะการใช ICT ในการเรยีนการสอน  

ซึ่งเปนเรื่องของครูทุกคน ไมใชเรื่องของครูสอนคอมพิวเตอรเทานัน้ ดวยเหตุผลดังกลาว 

ครูจงึตองมคีวามรูความสามารถดาน ICT เพื่อชวยในการทํางาน พัฒนาตนเอง และ

วางแผนจัดการเรยีนรูไดอยางเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ เชนเดยีวกับ พริดา มาลาม 

(2560) ที่กลาววาการบรหิารจัดการ ICT ในโรงเรยีนควรใหความสําคัญกับโครงสราง

พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 4) ดานขอมูล ควรจัดหาหรอืสรางสื่อดจิทิัลที่เหมาะสมกับ

หลักสูตรและสถานการณปจจุบัน เพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนอยางมปีระสทิธภิาพ 

และควรพัฒนาระบบดจิทิัลเพื่อใชในกระบวนการจัดการเรยีนการสอนไดมากขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับ พงษ ผาวิจิตร (2555) ผลวจัิยพบวา ควรสนับสนุนทักษะดานสารสนเทศ  

วาประกอบดวย 1) สามารถเลอืกใชเครื่องมอืทาง ICT เพื่อคนหาขอมูลที่ตองการ  

2) สามารถใชเครื่องมอืทีเ่ลือกเขาถงึแหลงขอมูลที่สอดคลองในสิ่งแวดลอมดจิิตอล  

3) สามารถจัดการบริหาร จัดเก็บขอมูลและนํามาปรับปรุงแกไขใหมได 5) ดานงบประมาณ 

ควรจัดสรรงบประมาณที่ไดรับเพยีงพอในการจัดหาสื่อดจิทิัล และควรจัดสรรงบประมาณ

ในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณคอมพวิเตอร และอุปกรณดจิทิัลมเีพยีงพอ ซึ่งสอดคลองกับ 

นพรัตน วงเวยีนคู (2558) พบวา แนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการ

บรหิารสถานศกึษาของโรงเรยีนที่มกีารปฏบิัตทิี่เปนเลศิ ดานการบรหิารงานงบประมาณ  

1) ศกึษาวเิคราะหขอบขายงานบรหิารงบประมาณ 2) สํารวจโปรแกรมคอมพวิเตอร

สําเร็จรูปที่ใชในการบริหารงบประมาณ 3) พัฒนาความรูและทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศใหกับบุคลากร 4) พัฒนาระบบการบรกิารเครอืขายอนิเตอรเน็ต 5) เพิ่ม

ศักยภาพใหกับสื่ออุปกรณที่ใชในการบรหิารงานงบประมาณ 6) จัดทําเอกสารคูมอืการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศงานบรหิารงบประมาณ 7) ระดมทุนในการจัดหาสื่อ อุปกรณ และ

เทคโนโลยสีารสนเทศใหเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ  
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ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

  1.1 ควรนําผลการวจัิยไปใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนหรอืกําหนด

นโยบายในการพัฒนาทักษะการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครู โดยเฉพาะประเด็นปญหา

ที่มคีาเฉลี่ยสูงหรอืความตองการพัฒนาสูง เชน สื่ออุปกรณทางดจิทิัลที่ใชในการจัดการ

เรยีนการสอนมไีมเพยีงพอ 

  1.2 ควรนําแนวทางการใชสื่อดจิทิัลไปใชเปนคูมอืในการดําเนนิการพัฒนา

ระบบการเรยีนการสอนของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื โดยพจิารณาสถานการณเปลี่ยนแปลงและบรบิทแวดลอมที่เกดิขึ้น 

เชน การเรยีนการสอนออนไลน ในยุคNew Normal เปนตน 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศกึษาแนวทางการจัดการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 

Learning) ระหวางการสอนในขัน้เรียนและการสอนออนไลนในยุคดจิทิัลที่เหมาะสมกับ

สถานการณและบรบิทของโรงเรยีนแตละแหง เพื่อนําสูการจัดการเรยีนการสอนที่เกดิ

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้นในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 

 รายนามผูเช่ียวชาญ ในการตรวจสอบและประเมนิผล โดยใชดัชนีช้ีวัดคา (IOC) 

และการทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

  1. ผูชวยศาสตราจารยดร. สุภาพ กัญญาคํา  

    คณบดคีณะวทิยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตรวทิยาเขตสกลนคร  

    มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตสกลนคร 

  2. ดร.สุทศิา ซองเหล็กนอก 

   อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

   มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  3. นายสามารถ วังคะฮาด  

   ผูอํานวยการโรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม  
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รายนามผูเช่ียวชาญประชุมกลุมยอย จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย  

  1. ดร.สะทาน วาร ี 

   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

  2. นายกติตศัิกดิ์  โสตาภา   

   ศกึษานเิทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม  

  3. ผูชวยศาสตราจารยกรรณกิาร  กมลรัตน  

   ผูชวยศาสตราจารยสาขาวิชาคอมพวิเตอร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

   มหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนคร 

  4. นายสามารถ  วังคะฮาด  

    ผูอํานวยการโรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม 

  5. วาที่รอยตรวีรภัทร  วงษปตตา   

   ผูอํานวยการโรงเรยีนกฬีาจังหวัดหนองคาย 

  6. สบิตํารวจโทนพกร  พุทธา   

   ผูอํานวยการโรงเรยีนกฬีาเทศบาลนครราชสมีา (อนุสรณ 70 ป เทศบาล) 

  7. นางอรวรรณ  บัวขาว   

   รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรยีนกฬีาหมื่นศรวีทิยานุสรณ 

  8. นายทวศัีกดิ์  ศรใีสคํา   

   ผูอํานวยการโรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวนจังหวัดยโสธร 

  9. ดร.สุชญา  อุตรมาตรย   

   ผูอํานวยการโรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

การวจัิยเรื่อง   แนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

    สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ชื่อผูวจัิย    นางสาวศลนิธร  พึ่งเมือง 

    นักศกึษาปริญญาโท สาขาวิชา วทิยาการสารสนเทศและเทคโนโลย ี 

    คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

อาจารยท่ีปรกึษา รศ.ดร.จํานง  วงษชาชม 

    ผศ.ดร.สมบูรณ  ชาวชายโขง 

 

มวีัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาสภาพ ปญหาและความตองการในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอน

ของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

 2. เพื่อหาแนวทางสงเสรมิการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

 โดยการเก็บแบบสอบถามในครัง้นี้มนียิามที่สําคัญ คอื 

  1. สื่อดจิทิัล หมายถงึ สื่อทีใ่ชในการจัดการเรยีนการสอน ของครูโรงเรยีน

กฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื เปนสื่อในรูปแบบ 

ขอความ เสยีง ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว และภาพวดีโิอ โดยอาศัยเทคโนโลยคีวาม

เจรญิกาวหนาทางดานคอมพวิเตอร สื่อสารทางออนไลน 

  2. สภาพการใชสื่อ คอื สื่อดิจทิัลที่ประกอบดวย 

   2.1 สื่อดจิทิัลที่รัฐบาลสนับสนุน  เชน  

    2.1.1 (Distance learning information technology : DLIT) คอืการ

จัดการเรยีนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    2.1.2 E-Learning (Electronic learning) คอืการเรยีนรูผานสื่อ

อเิล็กทรอนกิส 

   2.2 สื่อดจิทิัลทั่วไป เชน 

    2.2.1 บล็อก (Blog) 

    2.2.2 เสริชเอ็นจ้ิน (search engine) 
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    2.2.3 หองเรยีนกูเกลิ (Google Classroom) 

    2.2.4 ไลน (LINE) 

    2.2.5 เฟซบุค (Facebook) 

    2.2.6 แอพพลเิคช่ันกะฮูท (Kahoot Application) 

    2.2.7 ไลฟ แชท (Live Chat) 

    2.2.8 โลกเสมอืนจรงิ (Virtual Reality (VR)) 

    2.2.9 ยูทูป (YouTube)  

รายละเอยีดแบบสอบถามน้ี แบงเปน 5 ตอน             

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ อายุ ตําแหนงทางการศกึษา ระดับการศกึษา หนวยงานที่สังกัด ประสบการณในการ

ปฏบิัตงิานเกี่ยวกบัการสอน มลีกัษณะเปนแบบเลอืกตอบ (Checklist) 

 ตอนที่ 2 สภาพการใชสื่อดิจิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ประกอบดวยประเภทของสื่อดิจทิัล ไดแก  

1) สื่อดจิทิัลที่รัฐบาลสนับสนุน 2) สื่อดจิทิัลทั่วไป มลีักษณะเปนมาตราสวนแบบประมาณ

คา (Rating Scale)  

 ตอนที่ 3 ปญหาการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ประกอบดวย ประกอบดวยประเภทของสื่อ

ดจิิทัล ไดแก  1) สื่อดิจทิัลที่รัฐบาลสนับสนุน 2) สื่อดิจิทัลทั่วไป มลีักษณะเปนมาตราสวน

แบบประมาณคา (Rating Scale)  

 ตอนที่ 4 ความตองการในการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ประกอบดวย ประกอบดวย

ประเภทของสื่อดิจทิัล ไดแก  1) สื่อดจิทิัลที่รัฐบาลสนับสนุน 2) สื่อดจิทิัลทั่วไป มลีักษณะ

เปนมาตราสวนแบบประมาณคา (Rating Scale)  

 ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคดิเห็น ขอเสนอแนะ ที่เกี่ยวของกับการใช

สื่อดจิทิัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื มลีักษณะเปนคําถามแบบปลายเปด (Open-End Questionnaire) 

 ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามตามความจรงิและความคดิเห็นของทาน

มากที่สุด เพื่อนําประโยชนไปใชในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนใหไดมาก

ที่สุด 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไป 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจรงิมากที่สุด 

1.  เพศ     

   1.  ชาย        2.  หญงิ 

2.  อายุ      

   1. 20 – 30 ป       2.  31 – 40 ป   

   3. 50 ป       51 ปขึ้นไป 

3.  ระดับการศกึษา   

   1.  ตํ่ากวาปรญิญาตรี    2.  ปรญิญาตรี 

   3.  ปรญิญาโท      4.  ปรญิญาเอก 

4.  ตําแหนงทางการศกึษา   

   1.  ขาราชการครู     2.  ผูชวยครู  

   3.  ครูสายสนับสนุน     4.  จางเหมาบรกิาร 

   5.  อื่นๆ (โปรดระบุ)............................. 

5.  ทานปฏิบัติงานอยูโรงเรียนกีฬาใด  

   1.  โรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม 

   2.  โรงเรยีนกฬีาจังหวัดหนองคาย   

   3.  โรงเรยีนกฬีาหมื่นศรวีทิยานุสรณ        

   4.  โรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวนจังหวัดยโสธร 

    5.  โรงเรยีนกฬีาองคการบรหิารสวนจังหวัดรอยเอ็ด 

   6.  โรงเรยีนกีฬาเทศบาลนครราชสมีา (อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) 

6.  สังกัด  

   1.  องคการบรหิารสวนจังหวัด..........  2.  เทศบาล........................... 

   3.  ตําบล............................  4.   อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................. 

7. ประสบการณในการปฏิบตังิาน  

   1.  นอยวา 10 ป       2.  10 – 20 ป 

   3.  21 – 30 ป        4.  31 ปขึ้นไป 
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8. ทานเคยใชสื่อดิจทิัลในการจัดการเรยีนการสอนหรือไม  

   1.  เคย   (ตอบขอ 9) 

   2.  ไมเคย (ขามไปตอบตอนที่ 4) 

9. สื่อดจิทิัลที่ทานใช 

 1. สื่อดจิทิัลที่รัฐบาลสนับสนุน  เชน  

    (Distance learning information technology : DLIT) คอืการจัดการ

เรยีนรูผานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    E-Learning (Electronic learning) คอืการเรยีนรูผานสื่ออเิล็กทรอนกิส 

 2. สื่อดจิทิัลทั่วไป เชน 

    บล็อก (Blog) 

   เสริชเอ็นจ้ิน (search engine) 

   หองเรยีนกูเกลิ (Google Classroom) 

   ไลน (LINE) 

   เฟซบุค (Facebook) 

   แอพพลเิคช่ันกะฮูท (Kahoot Application) 

   ไลฟ แชท (Live Chat) 

   โลกเสมอืนจริง (Virtual Reality (VR)) 

   ยูทูป (YouTube)  
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ตอนที่ 2 สภาพการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

คําชี้แจง  โปรดอานขอความอยางละเอียดและทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับ

คําตอบของทานมากที่สุด โดยใชเกณฑพจิารณาแตละระดับ ดังนี้ 

 

1. สื่อดจิิทัลที่รัฐบาลสนับสนุน 

    1.1 (Distance learning information technology : DLIT) 

ทานใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน อยูในระดับใด 

ระดับการใชงาน 

5 

มาก 

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน 

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย 

ท่ีสุด 

1. ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู      

2. ใชบรรยายเนื้อหาวชิาท่ีจัดการเรียนการสอน      

3. ใชเปนคลังเก็บสื่อประกอบการสอน      

4. ใชเปนคลังขอสอบ ท่ีตรงตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

     

5. ใชตรวจงานและถาม/ตอบของครูกับนักเรียน      

6. ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมนิผลสัมฤทธ์ินักเรียน 

     

7. ใชคนหาเนื้อหาท่ีเรียนและนํากลับมาทบทวน

ไดใหม 

     

8. ใชเปนหองสมุดดจิทัิล เพื่อใหนักเรียนคนหา

เนื้อหาตามท่ีสนใจ 

     

    1.2 E-Learning (Electronic learning) 

1. ใชมอบหมายงานผานระบบ E-Learning      

2. ใชสงงานเมื่อนักเรียนไดรับมอบหมาย

การบานจากครูผูสอน 

     

3. ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมนิผลสัมฤทธ์ินักเรียน 
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2. สื่อดจิิทลัทัว่ไป 

    2.1 บล็อก (blog) 

ทานใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน อยูในระดับใด 

ระดับการใชงาน 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอยท่ีสุด 

1. ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู      

2. ใชทบทวนหลังการเรียนเสร็จสิ้นและสรุป

หัวขอสัน้ๆ ตรงประเด็น 

     

3. ใชนําเสนอใหเกดิความนาสนใจ      

    2.2 เสริชเอ็นจ้ิน (search engine) 

1. ใชคนควาดวยการใช Search Engine      

2.2.3 หองเรยีนกูเกิล (Google Classroom) 

1. ใชสรางโฟลเดอรของไดรฟสําหรับงานของ

นักเรียนแตละคน 

     

2. ใชสรางงานและทําสําเนางาน      

3. ใชเก็บงานของครูและนักเรียน      

4. ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมนิผลสัมฤทธ์ินักเรียน 

     

5. ใชมอบหมายงาน/ตรวจงานของนักเรียน      

6. ใชติดตามผลและประเมนิผลสัมฤทธ์ินักเรียน      

    2.4 ไลน (LINE) 

1. ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู      

2. ใชมอบหมายงานตรวจงานของนักเรียน      

3. ใชถาม – ตอบเมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัยในเนื้อ

ท่ีเรียน 

     

4. ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมนิผลสัมฤทธ์ินักเรียน 
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    2.5 เฟซบุค (Facebook) 

ทานใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน อยูในระดับใด 

ระดับการใชงาน 

5 

มาก 

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน 

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย 

ท่ีสุด 

1. ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู      

2. ใชมอบหมายงานตรวจงานของนักเรียน      

3. ใชติดตามความกาวหนาของงาน      

4. ใชแชรเร่ืองราว ตารางเรียน การแกไขตาราง

เรียน สงงาน 

     

5. ใชออกความเห็นเกี่ยวกับงานท่ีสงในกลุมหอง      

6. ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมนิผลสัมฤทธ์ินักเรียน 

     

    2.6 แอพพลเิคช่ันกะฮูท (Kahoot 

Application) 

     

1. ใชประกอบการสอนโดยผานเกมส      

2. ใชทําเปนแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน      

3. ใชสรางแบบทดสอบใหนักเรียน      

4. ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมนิผลสัมฤทธ์ินักเรียน 

     

    2.7 ไลฟ แชท (Live Chat)      

1. ใชประกอบการสอนโดยการถาม – ตอบ      

2. ใชมอบหมายงาน/ตรวจงานของนักเรียน      

3. ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมนิผลสัมฤทธ์ินักเรียน 

     

    2.8 โลกเสมือนจรงิ (Virtual Reality (VR)) 

1. ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู      

2. ใชบรรยายเนื้อหาวชิาท่ีจัดการเรียนการสอน

โดยวดิโีอภาพเสมอืนจริง 

     

3. ใชนําเสนอใหเกดิความนาสนใจ      

4. ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมนิผลสัมฤทธ์ินักเรียน 
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    2.2.9 ยูทูป (YouTube) 

ทานใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน อยูในระดับใด 

ระดับการใชงาน 

5 

มาก 

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน 

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย 

ท่ีสุด 

1. ใชประกอบการสอนโดยผานวดิโีอชวยสอนบน 

YouTube 

     

2. ใชทบทวน และเปน Tutorial ท่ีตองอธิบายทีละ

ขัน้ตอนอยางกระชับ 

     

3. ใชนําเสนอใหเกดิความนาสนใจ      

4. ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมนิผลสัมฤทธ์ินักเรียน 
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ตอนท่ี 3 ปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

คําชี้แจง  โปรดอานขอความอยางละเอยีดและทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับ 

คําตอบของทานมากที่สุด โดยใชเกณฑพจิารณาแตละระดับ ดังนี้ 

ทานคดิวาปญหาการใชสื่อดจิิทัล 

เพื่อการสอน ของทานอยูในระดับใด 

ระดับปญหา 

5 

มาก 

ที่สดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน 

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ที่สดุ 

 

ไมมี 

ดานฮารดแวร 

1. อุปกรณทางดจิทัิล เพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอนมไีมเพยีงพอ 

      

2. อุปกรณคอมพวิเตอรไมทันสมัย       

3. หองปฏบัิติการดานคอมพวิเตอรมไีม

เพยีงพอตอจํานวนนักเรียน 

      

4. หองจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไม

สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได 

      

5. ระบบอินเตอรเน็ตของโรงเรียนไมมี

ประสทิธิภาพ 

      

6. ระบบเครือขายคอมพวิเตอรของโรงเรียน 

แบบ Wireless ใหบริการไมท่ัวถงึ 

      

ดานซอฟตแวร 

7. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลติ

สื่อการเรียนการสอน ไมตรงกับความ

ตองการใชงานจริง 

      

8. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปท่ีใชในการ

ดําเนินงานของงานการเงนิและพัสดุไมตรง

กับความตองการใชงานจริง 

      

ดานบุคลากร 

9. ครูไมนําสื่อดจิทัิลมาใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางจริงจัง 

      

10. บุคลากรท่ีมคีวามชํานาญในการดูแล

จัดการระบบเครือขายมไีมเพยีงพอ 
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ทานคดิวาปญหาการใชสื่อดจิิทัล 

เพื่อการสอน ของทานอยูในระดับใด 

ระดับปญหา 

5 

มาก 

ที่สดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน 

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ที่สดุ 

 

ไมมี 

11. บุคลากรไมมคีวามชํานาญในการซอม

บํารุงรักษาอุปกรณดจิทัิล 

      

12. ครูไมมคีวามชํานาญในการใชโปรแกรม

ออกแบบสื่อการเรียนการสอน 

      

ดานขอมูล 

13. สื่อดจิทัิล ท่ีใชในการจดัการเรียนการ

สอนท่ีม ีไมสามารถใชงานไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

      

14. ไมมรีะบบทางดจิทัิลใชเก็บรวบรวม

ขอมูล เชน บันทึกคะแนนเก็บของนักเรียน 

      

ดานงบประมาณ 

15. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพยีงพอใน

การจัดหาสื่อดจิทัิล 

      

16. งบประมาณในการซอมบํารุงรักษา

อุปกรณคอมพวิเตอร และอุปกรณดจิทัิลมี

ไมเพยีงพอ 
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ตอนที่ 4 ความตองการในการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

คําชี้แจง  โปรดอานขอความอยางละเอยีดและทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับ 

คําตอบของทานมากที่สุด โดยใชเกณฑพจิารณาแตละระดับ ดังนี้   

ทานคดิวาความตองการในการใชสื่อดจิิทลัเพื่อ

การสอน ของทานอยูในระดับใด 

ระดับความตองการ 

5 

มาก

ที่สดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ที่สดุ 

ดานฮารดแวร 

1. จัดหาสื่อดจิทัิล เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน

ใหเพยีงพอและเหมาะสมตอจาํนวนนักเรียน 

     

2. สื่อดจิทัิล เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีม ี

สามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

     

3. อุปกรณคอมพวิเตอรทันสมัยและใชงานไดอยาง

รวดเร็ว 

     

4. หองปฏบัิติการดานคอมพวิเตอรมเีพยีงพอตอ

จํานวนนักเรียน 

     

5. หองจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสามารถ

เชื่อมตออินเทอรเน็ตได 

     

6. ระบบอินเทอรเน็ตของโรงเรียนมปีระสทิธิภาพสูง      

7. ระบบเครือขายคอมพวิเตอรของโรงเรียน แบบ

Wireless ใหบริการท่ัวถงึ 

     

ดานซอฟตแวร 

1. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลติสื่อการ

เรียนการสอน ตรงกับความตองการใชงานจริง 

     

2. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปท่ีใชในการดําเนนิงาน

ตรงกับความตองการใชงานจริง 

     

ดานบุคลากร 

1. ครูนําสื่อดจิทัิลมาใชในการจดัการเรียนการสอน

อยางจริงจัง 

     

2. บุคลากรท่ีมคีวามชํานาญในการดูแลจัดการระบบ

เครือขายมเีพยีงพอ 
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ทานคดิวาความตองการในการใชสื่อดจิิทลัเพื่อ

การสอน ของทานอยูในระดับใด 

ระดับความตองการ 

5 

มาก

ที่สดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ที่สดุ 

3. ครูมคีวามชํานาญในการใชโปรแกรมออกแบบสื่อ

การเรียนการสอน 

     

ดานขอมูล 

1. สื่อดจิทัิล ท่ีใชในการจดัการเรียนการสอนท่ีม ี

สามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

     

2. มรีะบบทางดจิทัิลใชเก็บรวบรวมขอมูล เชน 

บันทึกคะแนนเก็บของนักเรียน 

     

ดานงบประมาณ 

1. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพียงพอในการจัดหา

สื่อดจิทัิล 

     

2. งบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพวิเตอร และอุปกรณดจิทัิลมเีพยีงพอ 
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ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ที่เกี่ยวของกับการใชสือ่

ดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นอื่นๆ 

1. ดานสภาพการใชสื่อดิจทิัลเพื่อการสอน 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

2. ดานปญหาการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอน 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

3. ความตองการในการใชสื่อดจิทิัลเพื่อการสอน 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

4. อื่น ๆ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 

ขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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คาดัชนีความสอดคลอง (ICO) 

ตรวจความเท่ียงตรงหรอืคาสอดคลองระหวางคําถามหรอืวัตถุประสงค (IOC) 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไป 

ขอ

ที ่
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูเชี่ยวชาญ 

� � IOC 

สรุป

คาที่

ได 

คน 

ที ่

1 

คน 

ที ่

2 

คน 

ที ่

3 

1 เพศ     

  1.  ชาย           2.  หญงิ 

1 1 0 2 0.67 ✓ 

2 อายุ      

  1. 20 – 30 ป        2.  31 – 40 ป   

  3. 50 ป              4. 51 ปขึ้นไป 

1 1 1 3 1 ✓ 

3 ระดับการศึกษา   

  1.  ตํ่ากวาปริญญาตรี     2.  ปริญญาตรี 

  3.  ปริญญาโท             4.  ปริญญาเอก 

1 1 1 3 1 ✓ 

4 ตําแหนงหนาท่ี  

  1. ขาราชการครู   2.  ผูชวยครู  

  3. ครูสายสนับสนุน  

  4. จางเหมาบริการ 

   5. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................. 

1 1 1 3 1 ✓ 

5 ทานปฏบัิติงานอยูโรงเรียนกฬีาใด  

  1. โรงเรียนกฬีาจังหวัดนครพนม        

  2. โรงเรียนกฬีาจังหวัดหนองคาย  

  3. โรงเรียนกฬีาหมื่นศรีวทิยานุสรณ        

  4. โรงเรียนกฬีาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยโสธร 

  5.  โรงเรียนกฬีาองคการบริหารสวนจังหวัด

รอยเอ็ด 

  6.  โรงเรียนกฬีาเทศบาลนครราชสมีา 

(อนุสรณ ๗๐ ป เทศบาล) 

1 1 1 3 1 ✓ 
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ขอ

ที ่
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูเชี่ยวชาญ 

� � IOC 

สรุป

คาที่

ได 

คน 

ที ่

1 

คน 

ที ่

2 

คน 

ที ่

3 

6 สังกัด  

  1.  องคการบริหารสวนจังหวัด………………………… 

  2.  เทศบาล.....................................................  

  3.  ตําบล........................................................ 

  4.   อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................... 

1 1 1 3 1 ✓ 

7 ประสบการณในการปฏบัิตงิาน  

  1.  นอยวา 10 ป    2.  10 – 20 ป 

  3.  21 – 30 ป    4.  31 ปขึ้นไป 

1 1 1 3 1 ✓ 

8 ทานเคยใชสื่อดจิทัิลในการจัดการเรียนการสอน

หรือไม  

  1. เคย (ตอบขอ 9) 

  2. ไมเคย (ขามไปตอบตอนท่ี 4) 

1 1 1 3 1 ✓ 

9 เคร่ืองมอือุปกรณเทคโนโลยีท่ีเคยใช

ประกอบการสอน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1.  โทรทัศน       

  2. ไมโครโฟนและชุดลําโพง 

  3.  เคร่ืองขยายเสยีง  

  4. เคร่ืองฉายวดิทัิศน (Video Projector) 

  5. เคร่ืองฉายวัสดุทึบแสง (Visualizer) 

  6. เคร่ืองคอมพวิเตอร  

  7. เคร่ืองปร้ินเตอร 

  8. เคร่ืองสแกนเนอร  

  9. สมารทโฟน 
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 ตอนท่ี 2 สภาพการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ขอคําถามการวิจัย 

ผูเช่ียวชาญ 

� � IOC 
สรุป

คาที่ได 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

1. ส่ือดิจิทัลที่รัฐบาลสนับสนุน    

1.1 (Distance learning information 

technology : DLIT) 

   1.1.1 ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู 

1 1 1 3 1 � 

   1.1.2 ใชบรรยายเน้ือหาวชิาท่ีจัดการเรียนการสอน 1 1 1 3 1 � 

   1.1.3 ใชเปนคลังเก็บสื่อประกอบการสอน 1 1 1 3 1 � 

   1.1.4 ใชเปนคลังขอสอบ ท่ีตรงตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

1 1 1 3 1 � 

   1.1.5 ใชตรวจงานและถาม/ตอบของครูกับนักเรียน 1 1 1 3 1 � 

   1.1.6 ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

1 1 1 3 1 � 

   1.1.7 ใชคนหาเน้ือหาท่ีเรียนและนํากลับมา 

ทบทวนไดใหม 

1 1 1 3 1 � 

   1.1.8 ใชเปนหองสมุดดจิิทัล เพื่อใหนักเรียน 

คนหาเน้ือหาตามท่ีสนใจ 

1 1 1 3 1 � 

1.2 E-Learning (Electronic learning) 

   1.2.1 ใชมอบหมายงานผานระบบ  E-Learning 

1 1 1 3 1 � 

   1.2.2 ใชสงงานเมื่อนักเรียนไดรับมอบหมาย

การบานจากครูผูสอน 

1 1 1 3 1 � 

   1.2.3 ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

1 1 1 3 1 � 

2. ส่ือดิจิทัลท่ัวไป 

2.1 บล็อก (blog) 

  2.1.1 ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู 0 1 1 2 0.67 � 

  2.1.2 ใชทบทวนหลังการเรียนเสร็จสิ้นและสรุป

หัวขอสัน้ ๆ ตรงประเด็น 

0 1 1 2 0.67 � 

   2.1.3 ใชนําเสนอใหเกดิความนาสนใจ 0 1 1 2 0.67 � 

2.2 เสิรชเอ็นจ้ิน (search engine) 

  2.2.1 ใชคนควาดวยการใช Search Engine 1 1 1 3 1 � 
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ขอคําถามการวิจัย 

ผูเช่ียวชาญ 

� � IOC 
สรุป

คาที่ได 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

2.3 หองเรยีนกูเกลิ (Google Classroom) 

   2.3.1  ใชสรางโฟลเดอรของไดรฟสําหรับงานของ

นักเรียนแตละคน 

1 1 1 3 1 � 

   2.3.2 ใชสรางงานและทําสําเนางาน 0 1 1 2 0.67 � 

   2.3.3 ใชเก็บงานของครูและนักเรียน 0 1 1 2 0.67 � 

   2.3.4 ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

1 1 1 3 1 � 

   2.3.5 ใชมอบหมายงาน/ตรวจงานของนักเรียน 1 1 1 3 1 � 

2.4 ไลน (LINE) 

   2.4.1 ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู 1 1 1 3 1 � 

   2.4.2 ใชมอบหมายงานตรวจงานของนักเรียน 0 1 1 2 0.67 � 

   2.4.3 ใชถาม – ตอบเมื่อนักเรียนเกดิขอสงสัยใน

เน้ือท่ีเรยีน  

1 1 1 3 1 � 

   2.4.4 ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

1 1 1 3 1 � 

2.5 เฟซบุค (Facebook) 

   2.5.1 ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู 1 1 1 3 1 � 

   2.5.2 ใชมอบหมายงานตรวจงานของนักเรียน 1 1 1 3 1 � 

   2.5.3 ใชติดตามความกาวหนาของงาน 1 1 1 3 1 � 

   2.5.4 ใชแชรเรื่องราว ตารางเรียน การแกไข

ตารางเรียน สงงาน 

1 1 1 3 1 � 

   2.5.5 ใชออกความเห็นเกี่ยวกับงานท่ีสง 

ในกลุมหอง 

1 1 1 3 1 � 

   2.5.6 ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

1 1 1 3 1 � 

2.6 แอพพลิเคช่ันกะฮูท (Kahoot Application) 

    2.6.1 ใชประกอบการสอนโดยผานเกมส 1 1 1 3 1 � 

    2.6.2 ใชทําเปนแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 1 1 1 3 1 � 

    2.6.3 ใชสรางแบบทดสอบใหนักเรียน 1 1 1 3 1 � 

    2.6.4 ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

1 1 1 3 1 � 
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ขอคําถามการวิจัย 

ผูเช่ียวชาญ 

� � IOC 
สรุป

คาที่ได 
คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

2.7 ไลฟ แชท (Live Chat) 

   2.7.1 ใชประกอบการสอนโดยการถาม – ตอบ 1 1 1 3 1 � 

   2.7.2 ใชมอบหมายงาน/ตรวจงานของนักเรียน 1 1 1 3 1 � 

   2.7.3 ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

1 1 1 3 1 � 

2.8 โลกเสมอืนจรงิ (Virtual Reality (VR)) 

   2.8.1 ใชประกอบการสอนเพื่อถายทอดความรู 1 1 1 3 1 � 

   2.8.2 ใชบรรยายเน้ือหาวชิาท่ีจัดการเรียนการ

สอนโดยวดิีโอภาพเสมือนจริง 

1 1 1 3 1 � 

   2.8.3 ใชนําเสนอใหเกดิความนาสนใจ 1 1 1 3 1 � 

   2.8.4 ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

1 1 1 3 1 � 

2.9 ยูทูป (YouTube) 

   2.9.1 ใชประกอบการสอนโดยผานวดิโีอชวยสอน

บน YouTube 

1 1 1 3 1 � 

   2.9.2 ใชทบทวน และเปน Tutorial ท่ีตองอธิบายที

ละขัน้ตอนอยางกระชับ 

1 1 1 3 1 � 

   2.9.3 ใชนําเสนอใหเกดิความนาสนใจ 1 1 1 3 1 � 

   2.9.4 ใชติดตามผลงาน/ผลการเรียนรูและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

1 1 1 3 1 � 
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 ตอนท่ี 3 ปญหาการใชสื่อดิจิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา สังกัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ขอคําถามการวจัิย 

ผูเชี่ยวชาญ 

� � IOC 

สรุป

คาที่

ได 

คนที่  

1 

คนที ่

2 

คนที ่

3 

ดานฮารดแวร 

1. อุปกรณทางดจิทัิล เพื่อใชในการจัดการเรียน

การสอนมไีมเพยีงพอ 

 
1 1 0 2 0.6

7 

✓ 

2. อุปกรณคอมพวิเตอรไมทันสมัย 1 1 1 3 1 ✓ 
3. หองปฏบัิติการดานคอมพวิเตอรมไีมเพยีงพอ

ตอจาํนวนนักเรียน 

1 1 1 3 1 ✓ 

4. หองจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไมสามารถ

เชื่อมตออินเตอรเน็ตได 

1 1 0 2 0.6

7 

✓ 

5. ระบบอินเตอรเน็ตของโรงเรียนไมมี

ประสทิธิภาพ 

1 1 1 3 1 ✓ 

6. ระบบเครือขายคอมพวิเตอรของโรงเรียน แบบ 

Wireless ใหบริการไมท่ัวถงึ 

1 1 1 3 1 ✓ 

ดานซอฟตแวร 

7. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลติสื่อการ

เรียนการสอน ไมตรงกับความตองการใชงานจริง 

 
1 1 0 2 0.6

7 

✓ 

8. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปท่ีใชในการ

ดําเนนิงานของงานการเงนิและพัสดุไมตรงกับ

ความตองการใชงานจริง 

1 1 1 3 1 ✓ 

ดานบุคลากร 

9. ครูไมนําสื่อดจิทัิลมาใชในการจัดการเรียนการ

สอนอยางจริงจงั 

 
1 1 1 3 1 ✓ 

10. บุคลากรท่ีมคีวามชํานาญในการดูแลจัดการ

ระบบเครือขายมไีมเพยีงพอ 

1 1 1 3 1 ✓ 

11. บุคลากรไมมคีวามชํานาญในการซอม

บํารุงรักษาอุปกรณดจิทัิล 

1 1 1 3 1 ✓ 

12. ครูไมมคีวามชํานาญในการใชโปรแกรม

ออกแบบสื่อการเรียนการสอน 

1 1 1 3 1 ✓ 
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ขอคําถามการวจัิย 

ผูเชี่ยวชาญ 

� � IOC 

สรุป

คาที่

ได 

คนที่  

1 

คนที ่

2 

คนที ่

3 

ดานขอมูล 

13. สื่อดจิทัิล ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีม ี

ไมสามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 
1 1 1 3 1 ✓ 

14. ไมมรีะบบทางดจิทัิลใชเก็บรวบรวมขอมูล เชน 

บันทึกคะแนนเก็บของนักเรียน 

1 1 1 3 1 ✓ 

ดานงบประมาณ 

15. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพยีงพอในการ

จัดหาสื่อดจิทัิล 

 
1 1 1 3 1 ✓ 

16. งบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพวิเตอร และอุปกรณดจิทัิลมไีมเพยีงพอ 

1 1 1 3 1 ✓ 
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ตอนท่ี 4 ความตองการในการใชสื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีา  

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  

ขอคําถามการวจัิย 

ผูเชี่ยวชาญ 

� � IOC 

สรุป

คาที่

ได 

คนที ่

1 

คนที ่

2 

คนที ่

3 

ดานฮารดแวร 

1. จัดหาสื่อดจิทัิล เพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอนใหเพยีงพอและเหมาะสมตอจํานวนนักเรียน 

 

1 1 1 3 1 � 

2. สื่อดจิทัิล เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีม ี

สามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

1 1 1 3 1 � 

3. อุปกรณคอมพวิเตอรทันสมัยและใชงาน 

ไดอยางรวดเร็ว 

1 1 1 3 1 � 

4. หองปฏบัิติการดานคอมพวิเตอรมเีพยีงพอ 

ตอจาํนวนนักเรียน 

1 1 1 3 1 � 

5. หองจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสามารถ

เชื่อมตออินเทอรเน็ตได 

1 1 1 3 1 � 

6. ระบบอินเทอรเน็ตของโรงเรียนมปีระสทิธิภาพสูง 0 1 1 2 0.67 � 

7. ระบบเครือขายคอมพวิเตอรของโรงเรียน  

แบบWireless ใหบริการท่ัวถงึ 

0 1 1 2 0.67 � 

ดานซอฟตแวร 

1. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลติสื่อ 

การเรียนการสอน ตรงกบัความตองการใชงานจริง 

      

1 1 1 3 1 � 

2. โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปท่ีใชในการ

ดําเนินงานตรงกับความตองการใชงานจริง 

0 1 1 2 0.67 � 

ดานบุคลากร 

1. ครูนําสื่อดจิทัิลมาใชในการจดัการเรียนการสอน 

อยางจริงจัง 

 

1 1 1 3 1 � 

2. บุคลากรท่ีมคีวามชํานาญในการดูแลจัดการ

ระบบเครือขายมเีพยีงพอ 

1 1 1 3 1 � 

3. ครูมคีวามชํานาญในการใชโปรแกรมออกแบบ

สื่อการเรียนการสอน 

 

1 1 1 3 1 � 
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ขอคําถามการวจัิย 

ผูเชี่ยวชาญ 

� � IOC 

สรุป

คาที่

ได 

คนที ่

1 

คนที ่

2 

คนที ่

3 

ดานขอมูล 

1. สื่อดจิทัิล ท่ีใชในการจดัการเรียนการสอนท่ีม ี

สามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

1 1 1 3 1 � 

2. มรีะบบทางดจิทัิลใชเก็บรวบรวมขอมูล เชน 

บันทึกคะแนนเก็บของนักเรียน 

1 1 1 3 1 � 

ดานงบประมาณ 

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพยีงพอในการจัดหา

สื่อดจิทัิล 

 

0 1 1 2 0.67 � 

4. งบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพวิเตอร และอุปกรณดจิทัิลมเีพยีงพอ 

0 1 1 2 0.67 � 
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บทสัมภาษณผูอํานวยการสถานศึกษา 

ดานสภาพท่ัวไป 

โรงเรยีนของทานมกีารใชสื่อดจิิทัลในการสอนบางหรือไม 

 - มี 

โรงเรยีนของทานใชสื่อดจิิทัลอะไรบางในการเรยีนการสอน 

 - GooGle App 

 - Youtube 

 - Facebok 

 - บล็อก (Blog) 

 - เสริชเอ็นจ้ิน (search engine) 

โรงเรยีนของทานครูสวนมากไดใชสื่อดจิทิัลในการเรยีนการสอนหรือไม 

 - สวนมากครูใชสื่อดิจทิัลในการเรยีนการสอนและทํางานตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 - ครูใชสื่อดจิทิัลในการสงงานระหวางตนสังกัดกับโรงเรยีนเพื่อสะดวกและ

รวดเร็ว 

ทานอยากใหสื่อดิจทิัลเขามาชวยมบีทบาทในการสอนหรอือยากสอนในรูปแบบเดมิ 

 - ทุกวันนี้สื่อดจิทิัลและเทคโนโลยไีดกาวกระโดดอยางรวดเร็ว และคดิวา

การศกึษาก็เชนกันตองใหตามยุคตามสมัย ถาไดสื่อดจิิทัลเขามาชวยและผูบรหิารระดับสูง

เล็งเห็นความสําคัญและไดสนับสนุนก็คดิวาครูและนักเรยีนคงมคีวามสุขกับการเรียนมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งตางจากเมื่อกอนที่ตองมาน่ังเรยีนตามเสยีงของครูอธบิายและก็จดบันทกึ นักเรยีน

อาจจะเขาใจบางไมเขาใจบาง คนไหนไมกลาแสดงออกและไมเขาใจเนื้อหานัน้ก็คงผานไป 

ฉะนัน้คดิวาควรอยางยิ่งที่ตองพึ่งเทคโนโลยแีละสื่อดิจิทัลเขามาชวยในการสอน 

ของครู 

ทานคดิวาโรงเรยีนของทานใชรูปแบบการสอนแบบไหนนักเรยีนมคีวามสขุและผลสัมฤทธิ์

เพิ่มขึ้น 

 - ก็คงเปนรูปแบบการสอนแบบสมัยใหม ที่มเีทคโนโลยเีขามาชวย เพราะชวย

แกปญหาครูไมครบตามกลุมสาระ และครูจบไมตรงเอกที่รับผิดชอบสอน ก็มสีื่อการสอน

ใหนักเรยีนไดศกึษาคนควาผานสื่อดจิทิัลและมกีารมอบหมายงานผานสื่อออนไลนได 
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 - รูปแบบการสอนผานสื่อดิจทิัลเปนรูปแบบที่ทันสมัยและทันตอเทคโนโลย ี

ที่มันกาวกระโดด ครูผูสอนมกีารนําสื่อใหมมาปรับใชในรูปแบบการเรยีนการสอนทําให

นักเรยีนมคีวามสนใจ และเมื่อครูผูสอนตดิธุระหรอืไปราชการก็สามารถสั่งงานผาน

ออนไลนและตรวจงานไดทันท ี

 

ดานปญหา 

โรงเรยีนของมปีญหาการใชสื่อดจิทิัลดานไหนบางในการจัดกระบวนเรยีนการสอน 

 - ครูผูสอนขาดสื่อดจิทิัลและเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการสอน 

 - เมื่อสอนออนไลน ครูไมมีอนิเตอรที่มคีวามเร็วสูงในการจัดการสอน และการ

นําเสนอ 

 - ขาดงบประมาณในการสนับสนุนเครื่องมอืและเทคโนโลยใีนการจัดการเรยีน

การสอน 

 - หองปฏบิัตกิารดานคอมพิวเตอรมไีมเพยีงพอตอจํานวนนักเรยีน 

 - ระบบอนิเตอรเน็ตของโรงเรยีนไมมปีระสทิธภิาพ ในการจัดการเรยีนการสอน 

 - ระบบเครอืขายคอมพวิเตอรของโรงเรยีน แบบ Wireless ใหบรกิารไมทัว่ถงึ 

 - โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลติสื่อการเรยีนการสอน ไมตรงกับความ

ตองการใชงานจรงิ 

 - โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปที่ใชในการดําเนนิงานของงานการเงนิและพัสดุไม

ตรงกับความตองการใชงานจรงิ 

 - ครูไมนําสื่อดจิทิัลมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางจริงจัง 

 - บุคลากรที่มคีวามชํานาญในการดูแลจัดการระบบเครอืขายมไีมเพยีงพอ 

 - บุคลากรไมมคีวามชํานาญในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณดจิทิัล 

 - ครูไมมคีวามชํานาญในการใชโปรแกรมออกแบบสื่อการเรยีนการสอน 

 - สื่อดจิทิัล ที่ใชในการจัดการเรยีนการสอนที่ม ีไมสามารถใชงานไดอยางมี

ประสทิธภิาพ 

 - ไมมรีะบบทางดจิทิัลใชเก็บรวบรวมขอมูล เชน บันทึกคะแนนเก็บของนักเรยีน 

 - ดานงบประมาณ 

 - งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพยีงพอในการจัดหาสื่อดจิทิัล 
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 - งบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณคอมพวิเตอร และอุปกรณดจิทิัล

มไีมเพยีงพอ 

 

ดานความตองการ 

 โรงเรยีนของทานมคีวามตองการสื่อดจิิทัลเขามาชวยในการจัดการการ

เรยีนการสอนดานไหนบาง 

 - จัดหาสื่อดิจิทัล เพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนใหเพยีงพอและเหมาะสม

ตอจํานวนนักเรยีน 

 - สื่อดจิทิัล เพื่อใชในการจัดการเรยีนการสอนที่ม ีสามารถใชงานไดอยางมี

ประสทิธภิาพ 

 - อุปกรณคอมพวิเตอรทันสมัยและใชงานไดอยางรวดเร็ว 

 - หองปฏบิัตกิารดานคอมพิวเตอรมเีพยีงพอตอจํานวนนักเรยีน 

 - หองจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนสามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตได 

 - ระบบอนิเทอรเน็ตของโรงเรยีนมปีระสทิธภิาพสูง 

 - ระบบเครอืขายคอมพวิเตอรของโรงเรยีน แบบWireless ใหบรกิารทั่วถงึ 

 - โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปในการผลติสื่อการเรยีนการสอน ตรงกับความ

ตองการใชงานจรงิ 

 - โปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปที่ใชในการดําเนนิงานตรงกับความตองการใชงาน

จรงิ 

 - ครูนําสื่อดจิทิัลมาใชในการจัดการเรยีนการสอนอยางจรงิจัง 

 - บุคลากรที่มคีวามชํานาญในการดูแลจัดการระบบเครอืขายมเีพยีงพอ 

 - ครูมคีวามชํานาญในการใชโปรแกรมออกแบบสื่อการเรยีนการสอน 

 - สื่อดจิิทัล ที่ใชในการจัดการเรยีนการสอนที่ม ีสามารถใชงานไดอยางมี

ประสทิธภิาพ 

 - มรีะบบทางดจิทิัลใชเก็บรวบรวมขอมูล เชน บันทกึคะแนนเก็บของนักเรยีน 

 - งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพยีงพอในการจัดหาสื่อดิจทิัล 

 - งบประมาณในการซอมบํารุงรักษาอุปกรณคอมพวิเตอร และอุปกรณดจิทิัล

มเีพยีงพอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแนวทางสงเสรมิการใช 

สื่อดจิิทัลเพื่อการสอนของครูโรงเรยีนกฬีาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

ดานที ่ ขอที่ คาอํานาจจําแนก 

1. ดานสภาพการใชส่ือดิจทิัลเพื่อการสอนของครโูรงเรยีน

กฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

1.1 ส่ือดิจทิัลที่รัฐบาลสนับสนุน 

คาความเชื่อม่ัน 0.829 

 

 

 

 

 

 

1 .782 

2 .809 

3 .717 

4 .740 

5 .576 

6 .861 

7 .621 

8 .990 

9 .593 

10 .378 

11 .593 

1.2 ส่ือดิจทิัลทัว่ไป 

คาความเชื่อม่ัน 0.951 

12 .478 

13 .533 

14 .685 

15 .869 

16 .769 

17 .878 

18 .944 

19 .792 

20 .930 

21 .861 

22 .723 

23 .547 

24 .616 

25 .783 

26 .602 

27 .769 

28 .695 

 29 .455 
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ดานที ่ ขอที่ คาอํานาจจําแนก 

30 .644 

31 .685 

32 .861 

33 .897 

34 .892 

35 .875 

36 .700 

37 .851 

38 .668 

39 .806 

40 .938 

41 .800 

42 .938 

43 .466 

44 .455 

45 .602 

46 .616 

2. ดานปญหาการใชส่ือดิจทิัลเพือ่การสอนของครูโรงเรยีน

กฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

คาความเชื่อม่ัน 0.883 

47 .731 

48 .562 

49 .616 

50 .947 

51 .852 

52 .833 

53 .875 

54 .944 

55 .786 

56 .530 

57 .806 

58 .644 

59 .869 

60 .875 

61 .714 

62 .599 
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ดานที ่ ขอที ่ คาอํานาจจําแนก 

3. ดานความตองการในการใชสือ่ดจิทัิลเพื่อการสอนของครู

โรงเรียนกฬีา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

คาความเชื่อม่ัน 0.889 

63 .447 

64 .648 

65 .552 

66 .828 

67 .786 

68 .833 

69 .944 

70 .621 

71 .828 

72 .695 

73 .599 

74 .823 

75 .690 

76 .792 

77 .875 

78 .852 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอของผูวจัิย 
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ประวัตยิอของผูวจัิย 

ช่ือ-สกุล      นางสาวศลนิธร  พึ่งเมือง 

วัน เดอืน ปเกดิ    วันที่ 29 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2530 

สถานที่อยูปจจุบัน   บานเลขที่ 74/1 หมูที่ 5 ตําบลรามราช อําเภอทาอุเทน  

      จังหวัดนครพนม 48120 

ตําแหนงปจจุบัน    ผูชวยครู 

สถานที่ทํางาน     โรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม 

ประวัตกิารศกึษา  

 พ.ศ. 2549  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

      โรงเรยีนรามราชพทิยาคม 

      อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 

 พ.ศ. 2553  ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 

      สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

      วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2565  ปรญิญาโท วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

      สาขาวิชาวทิยาการสารสนเทศและเทคโนโลย ี

      มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัตกิารทํางาน  

 พ.ศ. 2554  บุคลากรครู โรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม 

 พ.ศ. 2555 – 2565 ผูชวยครู โรงเรยีนกฬีาจังหวัดนครพนม  
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