
 

 

บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
     การวจิยัเพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด 

OTMM มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

จดุมุ่งหมายของการวิจยั 
     การวจิยัในครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายทีส่ าคญั เพื่อพฒันารปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้

อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM โดยมจีดุมุง่หมายเฉพาะดงันี้ 
      1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM  
      2.  เพื่อพฒันารปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 
      3.  เพื่อทดลองและประเมนิการใช้รปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์
ตามแนวคดิ OTMM 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
      1.  การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบศูนย์ทรัพยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM  
      2.  การพฒันารปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 
      3.  การทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 
 

สรปุผล 
      การวจิยัครัง้นี้ใช้กระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ซึ่งมี
ผลการวจิยัสรปุผลตามขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี้ 
      1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบศูนย์ทรพัยากร                     
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ตามแนวคดิ OTMM ผูว้จิยัน าเสนอ ดงันี้ 
  1.1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้ น ฐาน เกี่ ยวกับ สภาพ ปัญหาพบว่ าผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ มวีุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีอายุ 31-40 ปี มปีระสบการในการ
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ท างาน 11-15 ปี อยูโ่รงเรยีนขนาดกลาง โดยที่โรงเรยีนมธัยมศกึษาส่วนใหญ่มคีรผููส้อนรายวชิา
คอมพวิเตอร์น้อยเพียง 1-3 คน เนื้อหาสาระที่เรยีนไม่ทนัสมยัและไม่ทนัเหตุการณ์ และศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสใ์นปัจจุบนัมคีวามสามารถไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ 
      1.2  ผลการศกึษาความต้องการศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ พบว่า    
ครตู้องการใหม้ศีูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีนของตนเองและครตูอ้งการสื่อ
การสอนแบบขอ้ความทีแ่กไ้ขได ้
      2.  ผลการสรา้งรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM 
ดงันี้ 
  2.1  รูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิ เล็กทรอนิ กส์  ประกอบด้วย               
1) โครงสร้าง 2) หลกัสูตร 3) รายวิชา 4) เนื้อหา 5) ข่าวประชาสมัพนัธ์ 6) ศูนย์ดาวน์โหลด     
7) คู่มอืการใชง้าน 8) ช่องทางตดิต่อ   

     2.2  วงจรการขบัเคลื่อนศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ย       
1) ทรพัยากรการเรยีนรู ้2) การมสี่วนร่วมของคร ู3) การมสี่วนรว่มของนักเรยีน 4) ผลตอบกลบั               
5) เผยแพรส่่งต่อ 

 2.3  ผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญปรากฎว่ารูปแบบและวงจรขบัเคลื่อน
รูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM มคีวามเป็นไปได้และมี
ความเหมาะสมมากทีสุ่ด 
      3.  ผลการทดลองการใช้รูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตาม
แนวคดิ OTMM  
  3.1  ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะปฏบิตัิด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 ภายหลังจากใช้งานรูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์ตามแนวคดิ OTMM สงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
  3.2  ผลการประเมินชิ้นงานจากการใช้รูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM ผลปรากฎว่า โดยเฉลี่ยนักเรยีนท าได้ร้อยละ 98.07 ผ่าน
เกณฑท์ีก่ าหนด 
  3.3  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ที่มต่ีอศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM ผลปรากฏว่า ความพึงพอใจของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 4.42) 
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อภิปรายผล 
      การพฒันารปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM ครัง้
นี้อภปิรายผลไดด้งันี้ 
      1.  ผลการศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันารูปแบบศูนยท์รัพยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM ผูว้จิยัน าเสนอ ดงันี้ 
      1.1  ผลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเกี่ยวกบัสภาพปัญหาพบว่า ครสู่วนใหญ่ทีส่อน
รายวชิาคอมพวิเตอรเ์ป็นผูห้ญงิ มวีุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีและมอีายุ 31-40 ปี มปีระสบการใน
การท างาน 11-15 ปี อยู่โรงเรยีนขนาดกลาง โดยที่โรงเรยีนมธัยมศึกษาส่วนใหญ่มคีรูผู้สอน
รายวชิาคอมพวิเตอรน้์อยเพยีง 1-3 คน ซึ่งน้อยมากเมื่อเทยีบกบัจ านวนนักเรยีนที่ต้องสอนใน
รายวชิาคอมพวิเตอรเ์มือ่เทยีบกบัรายวชิาอื่น ๆ ทีม่คีรจู านวนหลายคน ท าใหไ้ม่สามารถพฒันา
ศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรูด้้วยตนเองในโรงเรยีนได้ เนื่องมาจากภาระการสอนที่มาก มคีวาม
จ าเป็นที่จะต้องสรา้งรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้เพื่อน ามาให้ครูใช้เสรมิสร้างความรูก้ ับ
นักเรยีนทัง้ในเวลาเรยีนและนอกเวลา สอดคล้องกบั ขอ้มูลจากกลุ่มสารสนเทศส านักนโยบาย
และแผนก ารศึก ษ าขั ้น พื้ น ฐาน  ส านั ก งานคณ ะก รรมก ารก ารศึก ษ าขั ้น พื้ น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าข้อมูลการบรรจุครูปีการศึกษา 2559 นัน้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) ม ี128,357 อตัรา บรรจุจรงิ 119,693 อตัรา ขาด 8,644 อตัรา 
อกีทัง้การส ารวจครัง้นี้ยงัพบอกีว่า เนื้อหาสาระที่เรยีนไม่ทนัสมยัและไม่ทนัเหตุการณ์ จากการ
ตรวจสอบในหนังสอืเรยีนรายวชิาคอมพวิเตอรอ์นัเนื่องมาจากการผลติหนังสอืเรียนทีม่ขี ัน้ตอน
มากมายกว่าจะพิมพ์เรยีบร้อยแล้วท าให้หนังสือนัน้ล้าสมยั ไม่สามารถน ามาใช้เรยีนได้จรงิ
เนื่องจากเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ต่อเนื่อง อกีทัง้ศูนยท์รพัยากร
การเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมคีวามสามารถไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจาก
โรงเรยีนทีห่่างไกลหรอืโรงเรยีนทีม่คีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตน้อยนัน้มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องพงึ
พาระบบอินทราเน็ตเพื่อให้การส่งต่อข้อมูลที่มปีรมิาณสูงสามารถท าได้อย่างเพียงพอ ศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM สามารถตอบสนองไดเ้นื่องจากสามารถ
ใช้งานในระบบอินทราเน็ต (ระบบเว็บผ่านเครื่องข่าย LAN) ครู นักเรยีนสามารถใช้งานใน
โรงเรยีนไดโ้ดยไมต่อ้งมรีะบบอนิเทอรเ์น็ต ท าใหส้ามารถศกึษาหาความรูอ้ยา่งไรข้ดีจ ากดั  
          1.2 ผลการศกึษาความต้องการศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ พบว่า 
ครูต้องการให้มศีูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีนของตนเอง เนื่องจากครทูุก
คนนัน้มเีนื้อหา สื่อ หรอืบทเรยีนของตนเองแล้ว เพียงแต่ไม่มชี่องทางในการเผยแพรให้กับ
นักเรยีนไดใ้ชง้าน อกีทัง้ครตู้องการให้ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสส์ามารถบรรจุสื่อ
การสอนแบบข้อความที่แก้ไขได้ เพื่อประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ทัง้ครูและนักเรยีน       
ซึง่ตอบสนองกบัประเทศไทย 4.0 โดยใหก้ารเขา้ถงึคลงัขอ้มลูความรูอ้ยา่งงา่ยมากขึน้ เพื่อใหน้ า
ความรูน้ี้ไปต่อยอดเป็นนวตักรรมใหม่ขึน้มาในอนาคต สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ อาภาภรณ์ 
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องัสาชน และคณะ  (2551 : บทคดัย่อ) ที่ได้ศกึษาการพฒันารปูแบบจากห้องสมุดสุ่ศูนยก์ลาง
ความรู ้ปัจจยัที่เป็นองค์ประกอบส าคญั ได้แก่ ทรพัยาการสารสนเทคและเทคโนโลย ีอกีทัง้ยงั
สอดคลอ้งกบั แบลงคส์นั (Blankson, 2004 : Abstract) พบว่าเทคโนโลยมีสี่วนช่วยในการศกึษา
ค้นคว้าและการศึกษาในปัจจุบนัเป็นอย่างยิง่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของครูผู้สอน ดงันัน้การพฒันา
ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสใ์นครัง้นี้จงึสามารถตอบโจทยใ์นหลายมติแิห่งการจดัการ
เรยีนรูอ้ยา่งยัง่ยนื 
      2.  ผลการสรา้งศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM ดงันี้ 
      2.1 รูปแบบศูนย์ท รัพ ยากรการเรียนรู้อิ เล็กท รอนิ กส์  ป ระกอบด้วย                
1) โครงสร้าง 2) หลกัสูตร 3) รายวิชา 4) เนื้อหา 5) ข่าวประชาสมัพนัธ์ 6) ศูนย์ดาวน์โหลด     
7) คู่มอืการใชง้าน 8) ช่องทางตดิต่อ ซึง่แบ่งออกเป็นด้านบน (TOP) 1) โครงสรา้ง 2) หลกัสตูร 
3) รายวิชา 4) เนื้อหา และด้านล่าง (Drown) 5) ข่าวประชาสัมพันธ์ 6) ศูนย์ดาวน์โหลด        
7) คู่มอืการใชง้าน 8) ช่องทางตดิต่อ ซึง่องคป์ระกอบทีก่ล่าวมานัน้สามารถแบ่งออกเป็นส่วนบน 
องค์ประกอบที่  1-4 และส่วนล่างองค์ประกอบที่  5-8 โดยแบ่งเนื้ อหาออกตามหลักการ
ความส าคัญ สอดคล้องกับ ส ารวยรื่น (Samruayruen, 2010 : 840) ได้อธบิายการจดัเตรยีม
เนื้อหาโดยแบ่งความส าคญัออกเป็น 2 ระดบั คอื เนื้อหาหลกัและเนื้อหาเสรมิซึง่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจดัองค์ประกอบของรูปแบบเพื่อให้สามารถเข้าใจวิธีการใช้งานและเป็น
มาตรฐานตามหลกัสูตรที่ต้องการ สอดคล้องกบั เลบลานซ์ (LaBeause, 2004 : 59 - 72) ที่ให้
หลักสูตรการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในการสร้างศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้ให้ประสบ
ความส าเรจ็ จากการประยุกต์ใช้รูปแบบ OTMM ในครัง้นี้ผู้วจิยัได้ท าการทดลองรูปแบบและ
ปรบัแก้จนกระทัง่ไดค้วามสมบรูณ์สงูสุดและมแีนวโน้ม  ในการใชง้านอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื ยงั
ประโยชน์สู่ครู สถานศึกษา และนักเรยีนอย่างสูงสุด มีความใช้งาน  ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มี
หมวดหมู่ทีช่ดัเจน จดัการเนื้อหาต่าง ๆ และช่องทางการตดิต่อส าหรบันักเรยีนทีต่ดิตัง้ดา้นการ
ใช้งาน และสามารถดาวน์โหลดไปใชง้านได้อย่างง่ายดายเพยีงคลกิเดยีว เพื่อความสะดวกกบั
การใชง้าน เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบของ ADDIE ตามแนวคดิของ ซลีส ์และกลาสโกว ์
(Seels and Glasgow, 1998) อกีทัง้ยงัใช้การพฒันาเป็นขัน้ตอน สอดคลอ้งกบัหลกัการท าวจิยั
และพัฒนาของ ชุมพล เสมาขนัธ์ (2552 : 98-104) เพื่อให้รูปแบบที่ได้มีความสมบูรณ์และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานในทุก ๆ หน่วยงานตลอดจนสามารถน าไปพฒันาต่อยอดได้ใน
อนาคต 
          2.2 วงจรการขบัเคลื่อนศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ ประกอบด้วย                    
1) ทรพัยากรการเรียนรู้ เป็นการจดัเตรยีมเครื่องคอมพิวเตอร์และเนื้อหาพร้อมทัง้ระบบ
เครอืข่ายสอดคลอ้งกบั ส ารวยรืน่ (Samruayruen, 2010 : 841) ใชว้ธิกีารเตรยีมความพรอ้มของ
ทรพัยากรทัง้เครื่องคอมพวิเตอร ์ระบบ Lan เนื้อหา (Content) โครงสร้างต่าง ๆ ก่อนที่จะใช้
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รูปแบบที่การจดัการศึกษา M-Learning 2) การมีส่วนร่วมของครู ในการสร้างและพัฒนา
เนื้อหาที่อยู่ภายในศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู ้สอดคล้องกบั แอบเดลาซิซ (Abdelaziz, 2004 : 
Abstract) กล่าวว่า การทีค่รสูามารถมสี่วนรว่มในการจดัท าเนื้อหาเพื่อบรรจุลงในศูนยท์รพัยากร
การเรยีนรู้จะท าให้ครูมีความกระตือรอืร้นและกระฉับกระเฉงที่จะจดัการเรยีนรู้โดยใช้ศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรู้ที่ตนเองได้เป็นผู้ใส่เนื้อหาและยงัสามารถให้ค าแนะน ากับนักเรยีนได ้         
3) การมีส่วนร่วมของนักเรียน ช่วยสอดแทรกเนื้อหาที่ไดจ้ากองค์ความรูแ้ละการพฒันาดว้ย
ตนเองของนักเรยีน สอดคลอ้งกบั แอบเดลาซซิ (Abdelaziz, 2004 : Abstract) ได้อธบิายว่าถ้า
นักเรยีนสามารถเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นการเรยีนรูไ้ดจ้ากองคค์วามรูข้องนักเรยีนเองมาประกอบ
จนกระทัง่สมบูรณ์และบรรจุลงไปในศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู ้จะท าใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะในการ
น าเสนอผลงานพรอ้มทัง้มทีกัษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยเีพิม่ขึน้ 4) ผลตอบกลบั หลงัจาก
การใช้งานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ส ารวยรื่น 
(Samruayruen, 2010 : 841) ทีไ่ดใ้หแ้นวทางการปรบัปรงุศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูจ้ากผลตอบ
กลบัของผู้ใช้งานจรงิ ซึ่งจะท าให้ศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้นัน้มีการพัฒนาและปรบัปรุงอยู่
ตลอดเวลาท าให้เกดิความเสถยีรและลื่นไหลมากยิง่ขึน้ 5) เผยแพร่ส่งต่อ ศูนยท์รพัยากรการ
เรยีนรู้ด้วยวิธีการนักเรยีนสู่นักเรยีน สอดคล้องกับ พิสุทธา อารรีาษฎร์ (2550) กล่าวว่าสิ่ง
ส าคญัของกระบวนการปฏิรูปการเรยีนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ ในขัน้ตอนสุดท้ายคือ การ
น าเสนอและเผยแพร่ ผลการด าเนินงานหรอืการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อส่งต่อเพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจ
สามารถค้นหาขอ้มูลได้อย่างง่ายดาย โดยศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูท้ี่ผู้วจิยัพฒันาขึน้ในครัง้นี้
อาศัยครูและนักเรยีนในการส่งต่อวิธีการใช้งานและเนื้อหาที่มีความส าคัญที่อยู่ข้างในผ่าน
ช่องทาง Facebook Line อกีทัง้ยงัมรีะบบ Qr-Code เขา้มาช่วยในการเผยแพร่อกีดว้ย โดยศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูใ้นปัจจุบนัมกีารใชง้านทีห่ลากหลายและมตีวัเลอืกทีม่ากมาย ท าใหเ้กดิการ
แข่งขัน้ขึน้ระหว่างนวตักรรม โดยด าเนินการผ่านทฤษฎปีระมวลสารสนเทศ เพื่อใหก้ระบวนการ
จดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนด าเนินไปอย่างมคีุณภาพ ผูว้จิยัจึงน าวธิกีารขบัเคลื่อนนี้
มาท าการทดลองจนนวตักรรมครัง้นี้สามารถขบัเคลื่อนได้อย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุดอย่างดยีิง่ 
จงึรวบรวมวธิกีารทัง้หมดออกมาเป็นวงจรการขบัเคลื่อนทีม่ปีระสทิธภิาพขึน้ 
      3.  ผลการทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM  
      3.1  ทักษะปฏิบัติด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลงัจากใช้งานรูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตาม
แนวคดิ OTMM สูงขึ้นเมื่อเทียบกบันักเรยีนกลุ่มควบคุม เนื่องจากการเรยีนการสอนที่ใช้การ
พฒันารปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้ิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM ในครัง้นี้ท าให้การ
ค้นหาองค์ความรู้เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น และได้ลงมือท าจริงท าให้เกิดทักษะติดตัว สามารถ
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วเิคราะห์และประเมนิองค์ความรูท้ี่ได้มา อกีทัง้ยงัสามารถต่อยอดเป็นนวตักรรมอื่น ๆ รวมถึง
เกดิความคล่องตวัในการจดัการองค์ความรูท้ี่ได้มาจากการฝึกฝนการใช้งานตลอดระยะเวลาที่
เรียน แม้กระทัง้อยู่ที่บ้านยังสามารถฝึกฝนได้ นักเรียนได้ลงมือสร้างองค์ความรู้ใส่ศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิล็กทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM ดว้ยตนเอง ท าใหน้ักเรยีนมคีวามรกัใน
การพฒันาตนอย่างต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบั แอบเดลาซซิ (Abdelaziz, 2004 : Abstract) ทีพ่บว่า 
สื่อเทคโนโลยมีสี่วนช่วยส่งเสรมิการเรยีนการสอน ส่งผลให้นักเรยีนมทีกัษะและผลการเรยีนดี
ขึ้น ซึ่งผลที่ได้นี้ เกิดจากการใช้งานศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกบับรบิทของโรงเรยีน อกีทัง้ยงัมกีารเผยแพร่องค์ความรูข้องตนเองไปยงัเพื่อนห้อง
ต่าง ๆ ภายในโรงเรยีนท าใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนืสบืไป 
      3.2 นักเรยีนสามารถสรา้งชิ้นงานได้ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด เนื่องจากนักเรยีนได้
ฝึกใชง้านดว้ยตนเองตลอดระยะเวลาทีท่ าการเรยีนรู ้ไม่ว่าจะเป็นทีโ่รงเรยีนหรอืทีบ่า้น นักเรยีน
นัน้ก็สามารถพัฒนาทกัษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่องอีกทัง้นักเรยีนเองจะได้ฝึกการน าเข้า
สื่อสารสนเทศที่ตนเองได้จดัท าขึ้น และผ่านการตรวจสอบโดยครูผู้ช านาญแล้วในรูปแบบที่
ตนเองต้องการ ซึ่งการมสี่วนร่วมนี้ท าให้นักเรยีนมคีวามสุขในการใช้งาน ศูนย์ทรัพยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM และนักเรยีนเองเมือ่ไดท้ าส าเรจ็แลว้กจ็ะแบ่งปันเพื่อน 
ๆ ในโรงเรยีนได้มาใช้งานร่วมกนัอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื สอดคล้องกบั ศิรกินก สุวรรณธาดา 
(2551 : บทคดัย่อ) พบว่านักเรยีนที่ผ่านการเรยีนรูโ้ดยเน้นทกัษะกระบวนการ สาะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลให้มคีวามก้าวหน้าด้านทกัษะของนักเรยีนท าให้นักเรยีนมคีวามสนใจในการ
เรยีนและสนใจศกึษาหาความรูร้วมทัง้พฒันาทกัษะของตนเอง 
          3.4 ความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เนื่องจากศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM นัน้เป็นศูนยร์วมการ
แบ่งปันซึง่กนัและกนั เมื่อนกัเรยีนไดเ้หน็เพื่อน ๆ เขา้มาใชง้านหรอืมาดูผลงานของตนเองจะท า
ให้เกิดความสุขและมแีรงจูงใจในการสรา้งสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื สองคล้องกับ      
ศิรกินก สุวรรณธาดา (2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้ใช้กระบวนการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรยีนการสอน ท าให้การเรยีนการสอนง่ายขึ้นและส่งผลให้นักเรยีนมี
ความพงึพอใจในการสอนมากขึน้กว่าการจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบปรกตใินระดบัมาก  
      ผลจากการวจิยัครัง้นี้สรุปไดว้่า รปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์
ตามแนวคดิ OTMM เป็นประโยชน์ต่อสถานศกึษาทุกขนาด สามารถใชง้านไดอ้ย่างรวดเรว็ ครู
และนักเรยีนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก หลงัจากที่ใช้งานแล้วท าให้นักเรยีนมอีงค์ความรู้
รวมทัง้ทกัษะปฏบิตัดิา้นสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ีเพิม่ขึน้ โดยนักเรยีนมคีวามพงึพอใจจาก
การใชง้านส่งผลใหเ้กดิการพฒันาดา้นการจดัการเรยีนรูส้มยัใหมอ่ยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 
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ข้อเสนอแนะ 
      ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 

     1.  จากผลการวจิยัที่พบว่า ครูผู้สอนรายวชิาคอมพิวเตอรม์ไีม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของโรงเรยีนจงึไม่สามารถสรา้งศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสภ์ายในโรงเรยีน
ได้ ดงันัน้ในการสรา้งศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ภายในโรงเรยีนจะต้องอาศยัการ
รว่มมอืจากบุคลากรทางการศกึษาทุกคนภายในโรงเรยีนทุกคนเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูว้ธิกีารสรา้ง
และการใช้งานร่วมกนัจะท าให้ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ภายในโรงเรยีนนัน้เกิด
ประสทิธผิลสงูสุด 
      2.  จากผลการวิจยัที่พบว่า เนื้อหาสาระที่เรยีนไม่ทันสมยัและไม่ทันเหตุการณ์ 
ดงันัน้ ครใูหค้วามส าคญักบัการพฒันาเนื้อหาใหท้นัสมยัอยา่งต่อเนื่อง โดยการคดัเลอืกเนื้อหาที่
สอดคล้องกับปัจจุบัน มีความถูกต้องชัดเจน มาบรรจุลงในศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกสภ์ายในโรงเรยีน 
      ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป 

     1.  ควรศกึษารปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ของชุมชน 
     2.  ควรศกึษารปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัอุดมศกึษา 

 


