การศึกษาวิจยั และพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการยกระดับสู่มาตรฐานสากล

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

การศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สํ าหรับนักเรียนโรงเรียนทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการยกระดับสู่ มาตรฐานสากล
A Research Study and Development of Teaching and Learning English, Science, and Mathematics
for Schools Participating in World Class Standard Program
บุญศรี พรหมมาพันธุ์* และคณะ**
บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิ จัยและพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิ ทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ สําหรั บ
นักเรี ยนโรงเรี ยนที่ เข้าร่ วมโครงการยกระดับสู่ มาตรฐานสากล มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) กระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู ้วิชา
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน และ 3) ศึกษาผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ในการจัดการ
เรี ยนการสอนวิ ช าภาษาอัง กฤษ วิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ กับ นัก เรี ยนโรงเรี ย นในสั ง กัด สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่ วมโครงการ
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 1) ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ จาก 49 โรงเรี ยน จํานวน
147 คน 2) นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จาก 5โรงเรี ยน จํานวน 200 คน รวมทั้งสิ้ น 347 คน เครื่ องมือการวิจยั
ได้แก่ 1) สื่ อ อิ เล็กทรอนิ กส์ 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ 3) แบบสอบถาม และ 4) แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย สรุ ปได้ดงั นี้
1. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ วิชา
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มี ความสนใจในการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์โดยรวมในระดับมาก
3. ผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ครู ผูส้ อนระดับชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 พบว่า สื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มี ค วามเหมาะสมโดยรวมในระดับ มาก ความ
เหมาะสมด้านคุณภาพของสื่ อในระดับมาก ได้แก่ ภาพประกอบเนื้อหามีสีสันสวยงามเป็ นธรรมชาติ ภาพประกอบ
เนื้อหามีความคมชัดและการเชื่อมโยงลําดับหน้าแต่ละเฟรมทําได้ดี ด้านประโยชน์ของสื่ อมีประโยชน์ในระดับมาก
*รองศาสตราจารย์ ดร .ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ได้แก่ มีโอกาสฝึ กทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน สื่ อเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้
การใช้สื่อการสอนไม่ซบั ซ้อน ใช้ได้ง่าย และใช้เป็ นสื่ อสอนเสริ มเพื่อเพิ่มความรู ้ให้แก่นกั เรี ยน เพิ่มพูนทักษะให้กบั
ครู ผสู ้ อน
Abstract
This project entitled a research study and development of teaching and learning english, science, and
mathematics for schools participating in world class standard program aimed to 1) compare pre- and postachievement in english, science, and mathematics of students learning through electronic media in schools under
the Office of the Basic Education Commission, 2) encourage students in learning english, science, and
mathematics, and 3) examine the results of using electronic media by teachers participating in the project and
teaching english, science, and mathematics at schools under the Office of the Basic Education Commission.
Samples included 1) 147 English, science, and mathematics teachers drawn from 49 participating schools,
2) 200 Mathayom Suksa 3rd students drawn from 5 schools ,totally 347. Research instruments were 1) electronic
media of 3 subjects: english, science, and mathematics, 2) achievement tests, 3) a questionnaire to access students'
opinions toward the electronic media, and 4) an interview form. Statistical procedures for data analysis included
percentage, mean, standard deviation, t-test and content analysis.
Research findings revealed that 1) Mathayom Suksa 3 students, after learning english, science, and
mathematics through electronic media, had post achievement test scores statistically and significantly higher than
their pre-test scores at .05 level; 2) Mathayom Suksa 3 students had a high level of interest in learning english,
science, and mathematics, and 3) Regarding the results of using electronic media in teaching and learning english,
science, and mathematics, teachers teaching Mathayom Suksa 3 students indicated that the electronic media were
appropriate at a high level, having high quality of electronic media themselves, including naturally colorful
pictures, clear and lively moment, and good sequence of frames; high useful of electronic media including giving
great opportunities to students to practice using english language skills through various learning activities before
becoming members of ASEAN; enhancing students creativity, the electronic media were not complicated, easy to
operate and most suitable for tutorial sessions to help students to learn more and teachers to gain more teaching
experiences.
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารอย่า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ป ระชากรของโลก
ติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว บุคคลในทุกสาขาวิชาชี พและวิชาการจึงจําเป็นต้องมีความเป็ นนานาชาติ
มากกว่าในอดีตเป็ นอย่างมาก สําหรับประเทศไทย การเตรี ยมความพร้อมด้านการศึกษา โดยเฉพาะการเรี ยนในวิชา
หลักที่จาํ เป็น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในระดับสากล พร้อม
เข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในปี พ.ศ.2558 ซึ่ งปั จ จัย สํา คัญ สํา หรั บ ความเป็ นสากลดัง กล่ า วก็ คื อ การรู ้
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เพราะภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่เป็ นที่ยอมรั บให้เป็ นภาษากลางสําหรั บคนทั้งโลกที่ใช้ในการ
สื่ อสารระหว่างกัน
ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิ การได้มีนโยบายให้โรงเรี ยนมัธยมศึกษาชั้นนําของประเทศ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ประมาณ 500 แห่ ง จัด การเรี ย นการสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษ เริ่ มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 โดยโรงเรี ยนที่มีความพร้ อมให้ทยอยเปิ ดห้องเรี ยน 2
วิชาดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษ แต่ไม่จาํ เป็ นต้องทําให้หมดทุกห้องเรี ยนขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของครู นักเรี ยน ในแต่
ละโรงเรี ยน สาเหตุที่ให้โรงเรี ยนชั้นนําจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษ เพราะว่า
โรงเรี ยนกลุ่มนี้ตอ้ งเข้าโครงการยกระดับเป็ นโรงเรี ยนดีระดับสากล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ (ศธ.) ที่
ต้องการพัฒนาโรงเรี ยนสังกัด สพฐ. ให้มีโรงเรี ยนดี 3 ระดับ คือ โรงเรี ยนดีประจําตําบล 7,000 แห่ งทัว่ ประเทศ
โรงเรี ยนดีประจําอําเภอ 2,500 แห่งทัว่ ประเทศ และโรงเรี ยนดีระดับสากล 500 แห่ง ทัว่ ประเทศ
การที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษานั้น จําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
และแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตามที่ตนเองต้องการ การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ตามศักยภาพและความสนใจของตนเองจะเป็ นส่ วนทําให้ประชาชนในประเทศเกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจบนฐานความรู ้
โดยในปัจจุบนั ประเทศต่างๆ ได้มีการนําวิธีการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ หรื ออีเลิร์นนิ่ง เข้ามาใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างแพร่ หลาย การเรี ยนรู ้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ครอบคลุมวิธีการเรี ยนรู ้หลายรู ปแบบ อาทิ การเรี ยนรู ้บน
คอมพิวเตอร์ การเรี ยนรู ้ บนเว็บ ห้องเรี ยนเสมือนจริ ง ความร่ วมมือดิจิทอล เป็ นต้น ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ทุกประเภท การเรี ยนรู ้ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ จึงเป็นวิธีการเรี ยนรู ้ที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับการจัด
การศึกษาแนวใหม่
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดการศึกษา
ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรอิ งมาตรฐาน โดยมีเป้ าหมายสําคัญ คือ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความสมดุ ล โดยคํานึ งถึ งหลัก
พัฒนาการทางสมองและพหุ ปัญญา หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึ งกําหนดให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ สําหรับสาระวิชาที่มีความจําเป็ นในการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ คื อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เพราะเศรษฐกิ จ โลกในอนาคตจะพึ่ ง พาความรู ้ ด้า นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ และวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่างมาก ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงมีการเตรี ยมพร้อมเยาวชนให้มีความรู ้ดา้ น
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดยมีการประเมินระดับนานาชาติเพื่อเรี ยนรู ้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา
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วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ร่วมกันของประเทศต่างๆ เช่นโครงการ TIMSS และ PISA ประเทศไทยเองจึงต้องมี
การเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ของเราเองให้มีความสามารถในการแข่งขันกับ
ประเทศอื่นๆ ด้วย ดังนั้นการส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ จึงมีความจําเป็ น มิฉะนั้นแล้วประเทศ
ไทยจะเกิดความเสี ยเปรี ยบด้านเศรษฐกิจในอนาคต
ขณะเดียวกัน การเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ในปี 2558 จะเป็ นการสร้างตลาดการค้าที่ใหญ่แห่ ง
หนึ่งของโลกจะมีการแลกเปลี่ยนแรงงาน การค้า การลงทุน และการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยน ซึ่ งรวม
ประเทศไทยด้วย การเปิ ดเขตการค้าเสรี มีท้ งั ผลทางบวกและผลทางลบต่อประเทศไทย ดังนั้นการเตรี ยมประชาชน
ให้มี ค วามรู ้ ด้า นต่ า งๆ จึ ง มี ค วามจํา เป็ นอย่า งยิ่ ง รวมทั้ง ความรู ้ ด้า นภาษาต่ า งประเทศของประชาชน เพราะ
ภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาร่ วมกันของโลก คือ ภาษาอังกฤษจะมีบทบาทในการติดต่อสื่ อสารในเวทีการค้า และ
ในชี วิตประจําวันของประชาชน แต่เนื่ องจากปั จจุบนั นี้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของเยาวชนในชาติ
ยังคงไม่เป็ นที่น่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (สทศ.) ที่พบว่า
ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของ O-Net อยู่ในระดับตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ทุกวิชา และทุกปี ดังนั้นการส่ งเสริ มการเรี ยน
ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญเทียบเท่ากับการส่ งเสริ มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
จากความจําเป็ นในการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนวิชาทั้งสามวิชาให้มีคุณภาพ แนวทางหนึ่ งที่มีความ
เป็ นไปได้สูง คือการส่ งเสริ มให้ครู ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรี ยนการสอนวิชาทั้งสามวิชา นักวิชาการต่างๆ เห็นว่า
การใช้คอมพิวเตอร์ พฒั นาการเรี ยนรู ้นบั เป็ นหนทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะของเยาวชนและประชาชน โดยมีจุดเด่น
คือ สามารถเพิ่มโอกาสในการฝึ กและพัฒนาทักษะและความรู ้ทางภาษาของผูเ้ รี ยนนอกห้องเรี ยนได้ และระบบการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยคอมพิวเตอร์ที่ดีจะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะไปได้รวดเร็ วกว่าเรี ยนในห้องเพียงอย่างเดียว
แนวความคิดของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พบว่า การใช้อินเทอร์ เน็ตใน
โรงเรี ยนเป็ นการเปิ ดโอกาสของการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนและการมีอินเทอร์เน็ตใช้ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ผลการวิเคราะห์พบว่ามีขอ้ จํากัดทรัพยากรทางการศึกษาที่พบว่าโรงเรี ยนขาดคอมพิวเตอร์
เพื่อการสอน เพราะโรงเรี ยนขาดงบประมาณหรื อมีงบประมาณไม่เพียงพอสําหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และระบบ
อินเทอร์ เน็ตของโรงเรี ยน โรงเรี ยนที่มีคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนอาจยังไม่มีการนํามาใช้เพื่อการสอนมากนัก ที่เป็ น
เช่ นนี้ เพราะครู ขาดความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรื อการขาดแคลนซอฟต์แวร์ ทางการศึกษา ดังนั้น จึ งเสนอให้มีการ
พัฒนาครู ที่ขาดความรู ้ เกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ และสนับสนุ น ให้โรงเรี ยนมี ซอฟต์แ วร์ ทางการศึ กษาใช้ รวมทั้ง
โรงเรี ยนควรมีการอบรมครู ในด้านที่ครู มีความต้องการด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ อ
ซอฟต์แวร์ ทางการศึกษาและสื่ อการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาครู ให้มีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนด้วย
จากความจําเป็ นดังกล่าวข้างต้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิ การ)
ต้ อ งการส่ งเสริ มให้ เ ยาวชนและนั ก เรี ยนในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ มีทกั ษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น จึงเห็นความสําคัญของการออกแบบและการวางระบบการศึกษา
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
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เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน และนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ อันจะช่วยให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ สงั คมประชาคมอาเซียน และยังเป็ นการทํา
ให้ทอ้ งถิ่นเจริ ญก้าวหน้าในด้านต่างๆ มากยิง่ ขึ้นในระยะยาว
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อกระตุน้ ความสนใจในการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อศึกษาผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เข้าร่ วมโครงการ
สมมุตฐิ านการวิจัย
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้
ในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มีความสนใจต่อการเรี ยนด้วยการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
1. โรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการอบรม
โรงเรี ยนที่ เข้า ร่ วมโครงการอบรมเป็ นโรงเรี ยนที่ เข้าร่ วมโครงการยกระดับสู่ มาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 49 โรงเรี ยนในปี การศึกษา 2556 ประกอบด้วย
1.1 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการยกระดับสู่ มาตรฐานสากล จํานวน 49 โรงเรี ยน
1.2 ครู เข้าร่ วมการอบรม จาก 49 โรงเรี ยน จํานวน 147 คน ได้แก่ หัวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสาตร์ วิชาละ 3 คน / โรงเรี ยน
1.3 นักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่เข้าร่ วมการประเมิน จํานวน 5 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 40 คน รวม
200 คน รวมกลุ่มที่ศึกษาทั้งหมดจํานวน 347 คน
2. ผูว้ ิจยั ทําการคัดเลือกโรงเรี ยนที่สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คัดเลือกเข้าร่ วม
โครงการ จํานวน 49 โรงเรี ยน และทําการสุ่ มโรงเรี ยนมาทําการติดตามประเมินผล จํานวน 5 แห่ง
3. ระยะเวลาที่ดาํ เนินการติดตามประเมินผล คือ เดือนธันวาคม 2556
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการยกระดับสู่ มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 49 โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการยกระดับสู่ มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 49 โรงเรี ยน โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ครู ผูส้ อนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ จาก 49 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 3 คน รวม
จํานวน 147 คน
2. นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการจัดการเรี ยนการสอนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จาก 49 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 40
คน รวมจํานวน 1,960 คน และนักเรี ยนจากโรงเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั ทําการทดลองใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 5 โรงเรี ยน
โรงเรี ยนละ 40 คน รวมนักเรี ยนจํานวน 200 คน
ผูว้ ิจยั ทําการสุ่ มโรงเรี ยน 5 แห่ง จากโรงเรี ยน 49 โรงเรี ยน เพื่อทดลองใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และติดตามผล
การดําเนิ นงาน ผูว้ ิจยั เลื อกโรงเรี ยน โดยใช้วิธีกาํ หนดกลุ่มตัวอย่างของ Cohen (1988) ซึ่ งเป็ นวิธีที่ใช้กนั มากใน
การศึกษา เพราะทําให้ผลการศึกษามีความถูกต้อง ชัดเจน และประหยัดงบประมาณ การกําหนดกลุ่มตัวอย่างนี้
ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดอิทธิ พล (effect size) เท่ากับ .8 ซึ่ งมีขนาดสู ง ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ( ) = .05 กําหนด
อํานาจของการทดสอบ (power) สู งเท่ากับ 0.95 และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนี้ใช้โปรแกรม G*Power 3.14 (Faul,
Buncher, Erdfelder, & Lang, 2012) ผลการคํา นวณได้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งโรงเรี ย นจํา นวน 5 โรงเรี ย น ประกอบด้ว ย
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 5 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนศรี พฤฒา โรงเรี ยน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒั นา) ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โรงเรี ยนราชวินิต นนทบุ รี และโรงเรี ยนเสนา “เสนาประสิ ทธิ์ ” จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จากนั้นผูว้ ิจัยสุ่ ม
โรงเรี ยนละ 1 ห้องเรี ยน ห้องละ 40 คน รวมจํานวนนักเรี ยน 200 คน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่ อ งมื อการวิจัย ประกอบด้วยเครื่ อ งมื อ 4 ประเภท ได้แก่ (1) สื่ ออิ เ ล็กทรอนิ กส์ 3 วิช า ได้แ ก่ วิช า
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 3 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คะแนนรวมวิชาละ 20 คะแนน ลักษณะ
คําตอบเป็ นตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน (3) แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสอบถามความ
สนใจหรื อความพึงพอใจ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ลักษณะคําตอบ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด และ (4) แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง
การหาคุณภาพของเครื่ องมือทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถาม มีการตรวจสอบความตรง
เชิ งเนื้ อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ตรวจสอบความเที่ยง ด้วยสู ตร
คูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน 21 (Kuder-Richardson 21 : KR-21) ได้ค่าความเที่ยง .84 ส่ วนแบบสอบถามได้ตรวจสอบความ
เที่ยงด้วยสู ตรสัมประสิ ทธิ์อัลฟาของครอนบาค (-Cronbach)ได้ค่าความเที่ยง .83
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ประชุ มชี้แจงโครงการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนแก่ ครู ผู้สอน
คณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการจัดประชุ มครู ผูส้ อนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ จาก 49
โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 3 คน รวมจํานวน 147 คน โดยจัดประชุมในวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 8.00 -12.00 น. ที่
อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ปรากฏว่ามีครู ผสู ้ อนมาเข้าประชุมจํานวน 111 คนจาก 147
คน (คิดเป็นร้อยละ 75.51) มาจากโรงเรี ยนในโครงการจํานวน 38 โรงเรี ยนจากที่กาํ หนดไว้ 49 โรงเรี ยน (คิดเป็ น
ร้อยละ 77.55)
คณะวิทยากรได้บรรยายและสาธิตการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. บรรยายการใช้คู่ มื อ การเรี ย นการสอนด้ว ยสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าภาษาอัง กฤษ วิ ท ยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2. บรรยายและสาธิ ต การใช้ระบบควบคุมการสอน การใช้ส่วนประกอบแต่ละส่ วนในสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และ
การใช้โปรแกรมการบริ หารจัดการห้องเรี ยน (Classroom management)
3. ชี้แจงโดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยขอความร่ วมมือโรงเรี ยนให้เตรี ยมความพร้อมในเรื่ อง
ต่าง ๆ สําหรับโรงเรี ยนที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม คณะผูว้ ิจยั ได้ส่งเอกสารและโทรศัพท์อธิ บายรายละเอียดการเตรี ยม
ความพร้อมให้เป็ นที่เข้าใจตรงกันทุกโรงเรี ยน
ระยะที่ 2 ติดตั้งอุปกรณ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ โรงเรียน 49 โรงเรียน
มหาวิทยาลัยดําเนิ นการติ ดตั้งอุ ปกรณ์สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ในเดื อนกันยายน – ตุลาคม 2556 และชี้ แจงทุก
โรงเรี ยน จํานวน 49 โรง ให้เ ข้า ใจตรงกัน เพื่ อ สามารถใช้สื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการเรี ย นการสอนได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยติดต่อกับทางโรงเรี ยนเพื่อกําหนดวัน เวลา ในการติดตั้ง
2. โรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมดังนี้
1) ห้องคอมพิวเตอร์
2) มีระบบสายแลนให้เรี ยบร้อย
3) อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม เช่น หูฟัง และลําโพง
4) เตรี ยมครู ที่เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ เพื่อ
ชี้แจงการใช้อุปกรณ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ระยะที่ 3 โรงเรียนดําเนินการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลัง จากการติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ นที่ เ รี ยบร้ อ ยแล้ว โรงเรี ยนดํา เนิ น การใช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. คณะผูว้ ิ จัย ทํา การสุ่ ม นัก เรียนในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จํา นวน 40 คนจากโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 5 แห่ง เพื่อใช้เป็ นกลุ่มทดสอบ
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2. คณะผูว้ ิจยั ทําการทดสอบก่อนเรี ยน กับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยทดสอบความรู ้ ใน 3 วิชา คือ
วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ก่อนที่โรงเรี ยนจะดําเนิ นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ประกอบการ
เรี ยนการสอน
3. นักเรี ยนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แต่ละโรงเรี ยนต้องเรี ยนทั้ง 3 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ โดยนักเรี ยนจะเรี ยนในชัว่ โมงสอนเสริ มสัปดาห์ละ 2 – 3 วัน ซึ่งมีครู ผสู ้ อนเป็ นผูจ้ ดั ตารางการเรี ยนให้
นักเรี ยน
4. ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทราบถึงวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ขั้นตอนการเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และ
ตารางการเรี ยน
5. ก่อนดําเนิ นการใช้สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ครู เตรี ยมความพร้ อมของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบแลนและ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
6. โรงเรี ยนดําเนินการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 1 เดือน หลังจากที่ได้รับติดตั้งเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
7. โรงเรี ยนจัดครู คอมพิวเตอร์ และครู ประจําวิชาทั้ง 3 วิชาในระหว่างที่นกั เรี ยนเรี ยนจากสื่ อ เพื่อช่วยเหลือ
และตอบข้อซักถามของนักเรี ยนในกรณี ที่นกั เรี ยนมีขอ้ สงสัย
ระยะที่ 4 ติดตามและประเมินการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. คณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อทําการทดสอบนักเรี ยน สอบถามความสนใจหรื อความ
พึ ง พอใจของนัก เรี ยนและความคิ ด เห็ น ของครู รวมทั้ง ทํา การสั ม ภาษณ์ ค รู แ ละนัก เรี ยนที่ มี ต่ อ การใช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 โดยคณะผูว้ ิจยั แต่ละทีมได้เดินทางลงพื้นที่ภาคสนามจํานวน 5
โรงเรี ยน
2. ผูว้ ิจยั กําหนดกลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนในการทดลองใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3
จํานวน 5 โรงเรี ยนโรงเรี ยนละ 40 คน รวมทั้งสิ้ น 200 คน อย่างไรก็ตาม คณะผูว้ ิจยั ได้ทดสอบก่ อนเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ กบั นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ก่ อนที่โรงเรี ยนจะดําเนิ นการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และทําการทดสอบหลังเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มเดิม ซึ่ งโรงเรี ยนบางแห่ งมีนกั เรี ยนชั้นละ 35- 40 คน
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ปรากฏว่า มีนักเรี ยนเข้ารั บการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน และตอบแบบสอบถามกลับ
จํานวน 196 คน (คิดเป็ นร้อยละ 98.00) จากจํานวนที่กาํ หนดไว้ 200 คน
3.ผูว้ ิจยั กําหนดกลุ่มตัวอย่างครู ผสู ้ อน ในการทดลองใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ประกอบการเรี ยนการสอนใน
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 49 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 3 คน เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 147 คน มีครู ผสู ้ อนตอบแบบสอบถาม
กลับจํานวน 118 คน (คิดเป็ นร้อยละ 80.27) จากจํานวนที่กาํ หนด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ ร้อยละ
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2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่ อนและหลังการใช้สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ใช้ การ
ทดสอบค่าที ( t-test) แบบ Dependent
3. การวิเคราะห์ความสนใจของนักเรี ยนในการเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การวิเคราะห์ผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรี ยนการสอน จากความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน
ใช้ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ในการลงพื้นที่ภาคสนาม ซึ่งเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)
สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจัย สรุ ปได้ดงั นี้
1. การเปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นเรี ยนและหลัง เรี ยนด้ว ยสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ช าภาษาอัง กฤษ
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ พบว่านักเรี ยนได้รับการพัฒนาความรู ้เพิ่มขึ้น
1.1 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 78.0) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ สู งกว่าก่อนเรี ยน
1.2 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ 3
วิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความสนใจโดยรวมต่อสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ในระดับมาก เรื่ องที่มี
ความสนใจระดับมากด้านคุณภาพของสื่ อ ได้แก่ ภาพมีความคมชัด ภาพที่เสนอมีความสวยงามเป็ นธรรมชาติ
นําเสนอเนื้อหาสาระน่าสนใจ และเสี ยงมีความชัดเจน
ส่ วนด้านประโยชน์ที่เป็ นประโยชน์ในระดับมาก ได้แก่ มีโอกาสได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยม
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ได้รับความรู ้ ความสนุ กสนานในการเรี ยน สื่ อเสริ มความคิดสร้างสรรค์ และทําให้อยาก
เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในวิชาอื่นๆ
3. ผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
พบว่า ครู ผสู ้ อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความคิดเห็นว่าสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์มีความเหมาะสมโดยรวมในระดับ
มาก เรื่ องที่ มีความเหมาะสมระดับมากในด้านคุ ณภาพของสื่ อ ได้แก่ ภาพประกอบเนื้ อหามี สีสันสวยงามเป็ น
ธรรมชาติ ภาพประกอบเนื้อหามีความคมชัดและการเชื่อมโยงลําดับหน้าแต่ละเฟรมทําได้ดี
ส่ วนด้านประโยชน์ของสื่ อมีความเหมาะสมในระดับมาก ได้แก่ มีโอกาสฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรี ยมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน การใช้สื่อการสอนไม่ซบั ซ้อนใช้ได้ง่าย และสื่ อเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์
ได้
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สําหรับข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามของคณะผูว้ ิจยั ในการสัมภาษณ์ผูเ้ กี่ยวข้องได้แก่ ครู ผูส้ อน
วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ และนักเรี ยนจากโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่าง 5 โรงเรี ยน สรุ ป
ภาพรวมได้ ดังนี้
1. คุณภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า เนื้อหาน่าสนใจ มีความหลากหลายในการนําเสนอ เนื้ อหาสาระ
ไม่น่าเบื่อ กลุ่มตัวอย่างทุกแห่งมีความสนใจและพึงพอใจในสื่ อการสอนมาก ดังนี้
1) สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เป็ นสื่ อที่มีบทเรี ยนครอบคลุม
ในระดับต่างๆ เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะทางภาษานับตั้งแต่การฟั ง พูด อ่าน ในระดับต่างๆ ได้ดีมาก ครู และ
นักเรี ยนให้ความสนใจและชื่นชอบ
2) สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ท้ งั 3 วิชา เป็ นชุดสื่ อการเรี ยนที่มีภาพสวยงามคมชัด เนื้อหาน่าสนใจช่วยกระตุน้
ความสนใจในการเรี ยนได้ดี และมีบททดสอบความเข้าใจที่มีประโยชน์
3) สื่ อ อิ เล็กทรอนิ กส์ ท้ งั 3 วิชา เป็ นชุ ดสื่ อการเรี ยนที่ ทาํ ให้นักเรี ยนรู ้ ศพั ท์มากขึ้ น ทําให้ผูเ้ รี ยนมี
โอกาสฝึ กทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อ เตรี ยมตัวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้เป็ นอย่างดี เป็ นบทเรี ยนที่ ตรงตาม
หลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การ มีวตั ถุประสงค์และบทเรี ยน ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างความเข้าใจในบทเรี ยนได้ดีและ
สามารถพิมพ์แบบทดสอบออกมาให้ฝึกปฏิบตั ิได้
2. ประโยชน์ ของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักเรี ยนได้รับความรู ้และทักษะเพิ่มเติมมากขึ้น นักเรี ยนได้รับ
ความสนุกสนาน ส่ งเสริ มให้หาความรู ้ดว้ ยตนเองมากขึ้น นักเรี ยนได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
ทําให้ทราบคําศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น
ส่ วนประโยชน์ที่มีต่อผูส้ อน พบว่า ครู สามารถใช้เป็ นสื่ อเสริ มเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ให้แก่ นักเรี ยนและ
ครู ผสู ้ อน ครู ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการผลิตสื่ อ ครู ส่วนใหญ่ตอ้ งการให้มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวิชาอื่นๆ ด้วย
สําหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ปั ญหาด้า นระยะเวลา เนื่ อ งจากช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม เป็ นช่ ว งที่ โ รงเรี ย นปิ ดเทอม จึ ง ไม่ มี เวลาใช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์มาประกอบการสอนมากนัก และเนื้ อหาในสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์มีมาก โรงเรี ยนมีเวลาในการทดลองใช้
ประมาณ 1 เดือน จึงไม่สามารถสอนได้ครบทุกเนื้อหา
2. ปั ญหาด้านเนื้ อหาสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ สื่ อวิชาภาษาอังกฤษ สื่ อวิชาวิทยาศาสตร์ และสื่ อวิชาคณิ ตศาสตร์
เป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด และปั ญหาที่พบคือ นักเรี ยนมี พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี จึ งมีความรู ้ สึกว่าเนื้ อหา
ค่อนข้างยาก
3. สื่ อมีตวั หนังสื อเล็กเกินไป และมีขอ้ ความยาว ทําให้เด็กไม่อยากอ่าน
4. การเชื่อมต่อระหว่างตัวโปรแกรมกับระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรี ยนยังติดขัด ไม่สะดวกในการใช้งาน
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การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั มีประเด็นที่ควรอภิปราย ดังนี้
1. จากการวิจัย พบว่า นักเรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ท้ งั 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มีคะแนนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าก่อนเรี ยนนักเรี ยนยังไม่ได้เรี ยนจึงอาจจะมีพ้นื ความรู ้ใน 3 วิชาไม่มาก
นัก คะแนนก่อนเรี ยนจึงตํ่ากว่าเกณฑ์ (ตํ่ากว่า 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) แต่เมื่อครู ได้สอนเนื้อหาไประยะ
หนึ่ งและครู ได้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ประกอบทั้ง 3 วิชา ทําให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นและเหตุผลที่
สําคัญ คื อ สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ท้ งั 3 วิชา มี เนื้ อหาสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กระทรวงศึกษาธิ การ สื่ อมีเทคนิคการนําเสนอที่น่าสนใจ มีภาพประกอบเคลื่อนไหว มีสีสนั สวยงาม เนื้อหาไม่ยาก
ทําให้กระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน เมื่อนักเรี ยนมีความชอบ ก็จะเกิดความสนใจ และจดจําเนื้อหาบทเรี ยน จึงมีผลทํา
ให้มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญศรี พรหมมาพันธุ์ (2556) ชลธิ ชา ศรี สุข (2553)
อัศวิน มณี ราษฎร์ (2551) และ บัณฑิต อนุญาหงษ์ (2550) ที่ทาํ การวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษหลังเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อําไพ วัฒนเหลืองอรุ ณ (2553) รุ่ งรัชนี อินตาคํา
(2553) ศศิธร ใครบุตร (2553) และ ผุสดี ใยยะธรรม (2552) ที่ศึกษาผลการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์และชุดการเรี ยนด้วย
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์หลังเรี ยนด้วย สื่ ออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญศรี พรหมมาพันธุ์และคณะ (2556) ที่ทาํ การวิจยั
พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์หลังการใช้สื่อสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. นักเรี ยนมีความสนใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และครู มีความคิดเห็ นว่าสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ท้ งั 3 วิ ชาได้แก่ วิ ชาภาษาอังกฤษ วิ ทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ ที่นกั วิจยั ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ทําการผลิตโดยบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยง และมีประสบการณ์ได้แก่ บริ ษทั สกาย
แคมบริ ดจ์ (Sky Cambridge) ที่ มี ประสบการณ์ มาก ในการผลิ ตเนื้ อหาประกอบการเรี ยน มี หลักในการสร้ างสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ ทางการศึกษาที่ ครอบคลุมวัตถุ ประสงค์ ความยากง่ายของเนื้ อหา ความสอดคล้องกับเนื้ อหาสาระ
ตัวชี้ วดั ตามหลักสู ตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ สื่ออิเล็กทรอนิ กส์มีความทันสมัย นําเสนอ
ด้วยเทคนิคที่น่าสนใจ มีการเน้นภาพสามมิติเคลื่อนไหว มีสีสนั สวยงามเป็ นธรรมชาติ สามารถกระตุน้ ความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ทําให้ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยนมีความชอบและพึงพอใจระดับมาก และเห็นว่าเป็ นสื่ อที่มีประโยชน์
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สามารถนํามาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี การนําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษทั้ง 3 วิชา เป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะด้านภาษา ในการเตรี ยมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญศรี
พรหมมาพันธุ์และคณะ (2556) ชลธิชา ศรี สุข (2553) ผุสดี ใยยะธรรม (2552) และ บัณฑิต อนุญาหงษ์ (2550) ที่ทาํ การ
วิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหรื อความคิดเห็นต่อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลวิจัยไปใช้
1. การเรี ยนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ควรทําในลักษณะเป็ นกิจกรรมเสริ มบทเรี ยนให้นกั เรี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนการสอน สามารถทบทวนความรู ้ ทําให้นักเรี ยนสนใจและกระตื อรื อร้ นในการเรี ยนมาก
ยิง่ ขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงออกเพื่อ
ฝึกทักษะทุกคน ทําให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรี ยน และเกิดพัฒนาการทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน
3. ผูท้ ี่นาํ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ไปใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ควรวางแผนเรื่ องระยะเวลาในการนําไปใช้
เนื่องจากเนื้อหาสาระในสื่ อมีมาก หากมีเวลาจํากัด ครู ผสู ้ อนควรเน้นเฉพาะบางเนื้อหามาใช้ประกอบการสอน
4. สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ สามารถใช้ประกอบการ
สอนนอกคาบเรี ยนปกติได้ โดยนํามาใช้เป็ นสื่ อเสริ ม สัปดาห์ ละ 1- 2 ครั้ง
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรขยายขอบเขตการวิจยั ให้มากกว่า 49 โรงเรี ยน เพื่อให้ครอบคลุมโรงเรี ยนแห่ งอื่นๆ ทัว่ ประเทศที่
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรทําการติ ดตามประเมิ นผลคุ ณภาพของสื่ ออิ เ ล็กทรอนิ กส์ ที่ทาํ วิจัยครั้ งนี้ อย่างต่ อเนื่ อง 1 – 3 ปี
หลังจากที่โรงเรี ยนได้รับสื่ ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว
3. ควรศึกษาวิจยั การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทางการศึกษา
4. ควรมีการวิจยั และพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน ทั้ง 3 วิชาเป็ นภาษาต่างประเทศอื่ น ๆ นอกเหนื อจาก
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บรรณานุกรม
สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
(2551) ตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ชลธิ ชา ศรี สุข (2553) “ชุ ดการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านเครื อข่าย กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่ างประเทศ เรื่ อง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในโรงเรี ยนเขตพื้นที่
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