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บทคดัยอ่ 
การวิจัยครัง้นี้มีจุดมุ่งหมาย 1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบศูนย์

ทรพัยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM  2. เพื่อพฒันารูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM 3. เพื่อทดลองและประเมินผลการใช้ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการส ารวจสภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาศนูย์
ทรพัยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM ได้แก่ ตัวแทนครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ใน
สถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 265 คน 
และกลุ่มตวัอย่างในการสมัภาษณ์ได้แก่ ครูผู้สอนรายวชิาคอมพวิเตอร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาจ านวน 16 คน 
โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการทดลองรูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์
ตามแนวคดิ OTMM แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองไดแ้ก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ปีการศกึษา 2559 โรงเรยีน
ชาตติระการวทิยา จ านวน 1 หอ้งเรยีน จ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุมไดแ้ก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ปี
การศกึษา 2559 โรงเรยีนนครไทย จ านวน 1 หอ้งเรยีน จ านวน 40 คน โดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่
ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบวดัทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ีและแบบ
ประเมนิความพงึพอใจ ผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์และเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง วเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้การ
ตคีวาม สรุปผลการวจิยัในลกัษณะการพรรณนา วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่า  t-test แบบ Independent 
 ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหาของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่คือมีครูผู้สอนรายวิชา
คอมพวิเตอร์น้อยเพยีง 1-3 คน เนื้อหาสาระที่เรยีนไม่ทนัสมยัและไม่ทนัเหตุการณ์ และศูนย์ทรพัยากรการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัมคีวามสามารถไม่เพยีงพอต่อความต้องการ ครูต้องการให้มีรูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีนของตนเองและครูต้องการสื่อการสอนแบบขอ้ความทีแ่กไ้ขได้
เพื่อสะดวกในการประยุกต์ใช้ 2.รูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM 
ประกอบด้วย 1) โครงสร้าง 2) หลกัสูตร 3) รายวชิา 4) เนื้อหา 5) ข่าวประชาสมัพนัธ์ 6) ศูนย์ดาวน์โหลด       
7) คู่มอืการใช้งาน 8) ช่องทางติดต่อ และวงจรการขบัเคลื่อนศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อเิลก็ทรอนิกส์ตาม
แนวคดิ OTMM ประกอบดว้ย 1) ทรพัยากรการเรยีนรู ้2) การมสีว่นร่วมของคร ู3) การมสีว่นร่วมของนกัเรยีน        
4) ผลตอบกลบั 5) เผยแพร่สง่ต่อ 3. ผลการใชง้านรปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ 
OTMM พบว่า ทกัษะปฏบิตัดิา้นสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ของนักเรยีนสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่
.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM     
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
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Abstract 
The purposes of this research were 1)  to study the problems and the needs of the model 

development of electronic resource center according to OTMM, 2) to develop the model of electronic resource 
center according to OTMM, 3)  to test and to evaluate the result of model of electronic resource center 
according to OTMM.   The samples used in surveying of the problematic condition and the requirement of 
model development of electronic resource center according to OTMM  were 265 teachers who teach computer 
in schools under Secondary Education Service Area Office of the  lower northern region, and the samples 
used for interview were 16 computer teachers by purposive sampling. The samples used in the experimental 
group for the model of electronic resource center according to OTMM were 40 7th grade students of 
Chattrakarnwittaya School in the academic year of 2016 and the samples of the controlled group were 40 7th 
grade students of Nakhonthai Secondary School in the academic year of 2016 by purposive sampling.  Data 
were collected by using questionnaire, interviewing form, Test on skills in information, media and technology 
and satisfactory evaluation form.  The researcher had done the interview and gathered the data by himself, 
analyzed the data by using the interpretation, and descriptive conclusion. Data were analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test independent. 

The findings showed that 1. The problematic conditions of most high schools were as follows: there 
were only 1-3 computer teachers in schools, the contents is not up-to-date and the electronic resource centers 
in the current situation were not capable enough to meet with the requirement.  Teachers would like to have 
the electronic resource center for their own schools and teaching media should be easily edited for such 
application.  2.  the development model of electronic resource center according to OTMM  consisted of                
1) Structure, 2) Curriculum, 3) Courses, 4) Content, 5) News, 6) Download Center, 7) Manual and 8) contact.  
And the driving cycle of the model development of electronic resource center according to OTMM consisted 
of: 1) Learning Resources, 2) Teachers Co-Operation, 3) Students Co-Operation, 4) Feedback, and 5) Publish.  
3. The result of usage of the model development of electronic resource center according to OTMM found that 
the students had practical skills in information, media and technology higher with statistically significant at 0.05 
and overall were highly satisfied with the model development of electronic resource center according to OTMM. 
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