
 

 
บทท่ี 4   

ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
 

   การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเลก็ทรอนิกส์       
ตามแนวคดิ OTMM มดีงันี้ 1) ผลการศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันารูปแบบศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  2) ผลการสร้างรูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM 3) ผลการทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM ดงัภาพ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 11  ขัน้ตอนการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั 
 
 
 
 
 
 

1
• ผลการศกึษาสภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันารปูแบบศูนยท์รพัยากร

การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์

2
• ผลการสรา้งรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ 

OTMM

3
• ผลการทดลองและประเมนิผลการใชร้ปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้

อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM
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ขัน้ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันารปูแบบศนูยท์รพัยากร 
                   การเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด OTMM 

        การศึกษาเกี่ยวกบัสภาพปัญหาและความต้องการพฒันารูปแบบศูนย์ทรพัยากร                     
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มลู และวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยน าเสนอเป็นตอนยอ่ย ๆ ตามล าดบั ดงันี้ 
      ตอนที่ 1 ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการพฒันารปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์
      ตอนที่ 2 ผลการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์
      ตอนที่ 3 ผลการสมัภาษณ์เกี่ยวกบัองค์ประกอบและวงจรการขบัเคลื่อนรูปแบบ
ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 
      ตอนท่ี 1 ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานจากผู้ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหา
และความต้องการพฒันารปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์
      ผลจากการส ารวจข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการพฒันารปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์มรีายละเอยีดดงันี้  
 
ตาราง 2  จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 
ล าดบั เพศ จ านวน ร้อยละ 

1 หญงิ 172 64.90 
2 ชาย 93 35.10 

 รวม 265 100.00 
 
      จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 172 คน      
คดิเป็นรอ้ยละ 64.90 และผูช้าย จ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.10  
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ตาราง 3  จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวุฒกิารศกึษา 
 
ล าดบั วฒิุ จ านวน ร้อยละ 

1 ปรญิญาตร ี 139 52.50 
2 ปรญิญาโท 126 47.50 

 รวม 265 100.00 
 
      จากตาราง 3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วุฒกิารศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 
139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.50 และปรญิญาโท จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.50  
 
ตาราง 4  จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 
ล าดบั อายุ จ านวน ร้อยละ 

1 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี 15 5.70 
2 31-40 ปี 94 35.50 
3 41-50 ปี 93 35.00 
4 มากกว่า 50 ปี 63 23.80 

 รวม 265 100.00 
 
      จากตาราง 4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี จ านวน 94 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 35.50 รองลงมาอายุ 41-50 ปี จ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 และน้อยที่สุด
คอือายนุ้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.70   
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ตาราง 5  จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ 
 
ล าดบั ประสบการณ์ จ านวน ร้อยละ 

1 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 5 ปี 84 31.60 
2 6-10 ปี 59 22.30 
3 11-15 ปี 86 32.50 
4 มากกว่า 15 ปี 36 13.60 

 รวม 265 100.00 
 
      จากตาราง 5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ 11-15 ปี จ านวน 
86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 รองลงมามปีระสบการณ์น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 5 ปี จ านวน 84 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 31.70 และน้อยทีสุ่ดมปีระสบการณ์มากกว่า 15 ปี จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
22.30  
 
ตาราง 6  จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 
 
ล าดบั ขนาดโรงเรียน จ านวน ร้อยละ 

1 ขนาดเลก็ น้อยกว่าหรอืเท่ากบั  500 คน 94 35.50 
2 ขนาดกลาง นกัเรยีน 501 – 1,500 คน 153 57.70 
3 ขนาดใหญ่ นกัเรยีน 1,501 – 2,500 คน 10 3.80 
4 ขนาดใหญ่พเิศษ นกัเรยีนมากกว่า 2,500 คน 8 3.00 

 รวม 265 100.00 
 
      จากตาราง 6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูโ่รงเรยีนขนาดกลาง จ านวน 
153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.70 รองลงมาอยูโ่รงเรยีนขนาดเลก็ จ านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
35.50 และน้อยทีสุ่ดอยูโ่รงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00   
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ตาราง 7  จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเครือ่ง 

     คอมพวิเตอรท์ีใ่ชจ้ดัการเรยีนการสอน 
 
ล าดบั จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ จ านวน ร้อยละ 

1 1-10 เครือ่ง 19 7.20 
2 11-20 เครือ่ง 51 19.20 
3 21-30 เครือ่ง 36 13.60 
4 31-40 เครือ่ง 82 30.90 
5 41 เครือ่งขึน้ไป 77 29.10 

 รวม 265 100.00 
 
      จากตาราง 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มเีครื่องคอมพวิเตอรท์ี่ใช้จดัการ
เรยีนการสอน 31-40 เครือ่ง จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.90 รองลงมามเีครือ่งคอมพวิเตอร์
ทีใ่ชจ้ดัการเรยีนการสอน 41 เครื่องขึน้ไป จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.10 และน้อยทีสุ่ดมี
เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชจ้ดัการเรยีนการสอน 1-10 เครือ่ง จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.20  
 
ตาราง 8  จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนครผููส้อน 

    รายวชิาคอมพวิเตอร ์
 
ล าดบั จ านวนครผููส้อนรายวิชาคอมพิวเตอร ์ จ านวน ร้อยละ 

1 1-3 คน 119 44.90 
2 4-6 คน 110 41.50 
3 มากกว่า 6 คน 36 13.60 

 รวม 265 100.00 
 
 จากตาราง 8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มจี านวนครผููส้อนรายวชิาคอมพวิเตอร ์  
1-3 คน จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 และรองลงมาคือมีจ านวนครูผู้สอนรายวิชา
คอมพวิเตอร์ จ านวน 4-6 คน จ านวน 110 คน คดิเป็นร้อยละ 41.50 และน้อยที่สุดมจี านวน
ครผููส้อนรายวชิาคอมพวิเตอร ์มากกว่า 6 คน จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.60 
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ตาราง 9  จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความเรว็ 

    อนิเทอรเ์น็ต 
 
ล าดบั ความเรว็อินเทอรเ์น็ต จ านวน ร้อยละ 

1 ไมม่รีะบบอนิเทอรเ์น็ต 3 1.10 
2 10 Mbps 47 17.70 
3 20 Mbps 46 17.40 
4 30 Mbps 66 24.90 
5 31 Mbps ขึน้ไป 103 38.90 

 รวม 265 100.00 
 
 จากตาราง 9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ต 31 Mbps ขึน้
ไป จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.90 และรองลงมาคอืมคีวามเรว็อินเทอรเ์น็ต 30 Mbps 
จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.90 และน้อยทีสุ่ดไมม่รีะบบอนิเทอรเ์น็ต จ านวน 3 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.10 
 
ตาราง 10  จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามแหล่งการสบืคน้ 

    ขอ้มลู 
 
ล าดบั แหล่งการสืบค้นข้อมลู จ านวน ร้อยละ 

1 จาก search engine (เช่น google.co.th , yahoo.com) 72 27.20 
2 จากหนงัสอืเรยีน 56 21.10 
3 จากหนงัสอืพมิพ/์บทความ 16 6.00 
4 จาก E-learning 4 1.50 
5 จาก eDLTV 4 1.50 
6 จากครผููส้อน 113 42.70 

 รวม 265 100.00 
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      จากตาราง 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แหล่งการสบืค้นข้อมูลจาก
ครูผู้สอน จ านวน 113 คน คดิเป็นร้อยละ 42.60 และรองลงมาใช้แหล่งการสืบค้นข้อมูลจาก 
search engine (เช่น google.co.th , yahoo.com) จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 และ
น้อยทีสุ่ดใชแ้หล่งการสบืค้นขอ้มลูจาก eDLTV และจาก E-learning จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 1.50 
 
ตาราง 11  จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทของเวบ็ 

    จากแหล่งขอ้มลู 
 
ล าดบั ประเภทของเวบ็จากแหล่งข้อมลู จ านวน ร้อยละ 

1 เวบ็ไซต์ทีจ่ดัท าโดยหน่วยงานทีเ่ชื่อถอืได ้เช่น เวบ็ไซต์ที่
มนีามสกุล .or.th , .ac.th 

117 44.10 

2 เวบ็ไซตท์ีจ่ดัท าโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นนัน้โดยเฉพาะ 6 2.30 
3 เวบ็บอรด์ทีม่กีารวจิารณ์อยา่งอสิระ 107 40.40 
4 เวบ็ไซตท์ีเ่ป็นแหล่งรวมเนื้อหาสาระ 35 13.20 

 รวม 265 100.00 
 
      จากตาราง 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ที่
จดัท าโดยหน่วยงานที่เชื่อถอืได้ เช่น เวบ็ไซต์ที่มนีามสกุล .or.th , .ac.th จ านวน 117 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 44.10 และรองลงมาใชแ้หล่งขอ้มลูจากเวบ็บอรด์ที่มกีารวจิารณ์อย่างอสิระ จ านวน 
107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.40 และน้อยทีสุ่ดแหล่งขอ้มลูจากเวบ็ไซตท์ีจ่ดัท าโดยผูเ้ชีย่วชาญด้าน
นัน้โดยเฉพาะ จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.30 
 
      ตอนท่ี 2 ผลการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการพฒันารูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์
      ผลจากการส ารวจสภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันารปูแบบศูนยท์รพัยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์จากกลุ่มตวัอย่างครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คอื 1) ดา้นสภาพปัญหาและ
ความต้องการ 2) ดา้นการออกแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์และ 3) ดา้นความ
เป็นประโยชน์ของศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสม์รีายละเอยีดดงันี้  
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ตาราง 12  ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ ดา้นวเิคราะหเ์นื้อหา 

     สาระและความตอ้งการ ดา้นที ่1 (n=265) 
 

ข้อ รายการ X ̅ S.D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1 เนื้อหาสาระทีน่กัเรยีนของท่านไดร้บัมคีวาม
น่าเชื่อถอื 

3.81 0.58 มาก 

2 สื่อการสอนประเภทวดีโีอส่งผลใหน้กัเรยีนมคีวาม
สนใจเน้ือหาของบทเรยีนมากขึน้   

3.91 0.69 มาก 

3 สื่อการสอนประเภทรปูภาพและภาพนิ่ง ส่งผลให้ 
นกัเรยีนมคีวามสนใจเนื้อหาของบทเรยีนมากขึน้   

3.81 0.59 มาก 

4 สื่อการสอนประเภทเสยีงส่งผลใหน้กัเรยีนมคีวาม
สนใจเน้ือหาของบทเรยีนมากขึน้   

4.03 0.67 มาก 

5 ท่านตอ้งการสื่อการสอนแบบขอ้ความทีแ่กไ้ขได ้
(Word) เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการสอน มาก
เพยีงใด (การใช ้Word ต่างเครือ่งอาจท าให้
ตวัหนงัสอืเคลื่อนท่านยงัคงตอ้งการ 

4.16 0.70 มาก 

6 แหล่งทีม่าและการอา้งองิของสื่อมปีระโยชน์ต่อ 
การเรยีนการสอน 

4.13 0.63 มาก 

7 ระบบใหค้ าปรกึษาและแนะน ามปีระโยชน์ 
ต่อการใชง้านสื่อการเรยีนการสอน 

3.99 0.68 มาก 

8 การสนทนากบัผูจ้ดัท าสื่อการเรยีนการสอนจะท า
ใหค้รสูอนงา่ยขึน้ 

4.00 0.69 มาก 

9 แหล่งเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นการใชส้ื่อการเรยีนการ
สอนจะท าใหค้รสูอนง่ายขึน้ 

4.01 0.68 มาก 

10 ท่านรูจ้กัขอ้มลูและวธิกีารใชง้านศูนยท์รพัยากร 
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 

3.76 0.67 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X ̅ S.D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

11 ท่านเขา้ใจเกีย่วกบัระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์

3.98 0.86 มาก 

12 ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสม์คีวาม
จ าเป็นต่อโรงเรยีนของท่าน 

3.95 0.68 มาก 

13 โรงเรยีนของท่านเหมาะส าหรบัใชศู้นยท์รพัยากร 
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 

3.83 0.63 มาก 

14 ท่านคดิว่าศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 
ตอ้งใชง้บประมาณในการจดัท ามาก 

4.11 0.60 มาก 

15 ท่านคดิว่าศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์
นัน้ตอ้งใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

3.97 0.65 มาก 

16 ท่านคดิว่าระบบเครอืข่ายทีโ่รงเรยีนท่านมี
ความสามารถประยกุตใ์ชเ้ป็นศูนยท์รพัยากร 
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสไ์ด้ 

3.79 0.58 มาก 

17 ท่านคดิว่าศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์
จ าเป็นตอ้งมรีะบบอนิเตอรเ์น็ตทีม่คีวามเรว็สงู 

4.11 0.71 มาก 

18 การจดัตัง้ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์
มคีวามยาก 

3.92 0.63 มาก 

19 เนื้อหาสาระทีเ่รยีนทีม่ทีนัสมยัและทนัต่อ
เหตุการณ์ 

3.68 0.70 มาก 

20 ระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 
ควรจะครอบคลุมเนื้อหาทุกรายวชิา 

4.03 0.71 มาก 

21 ท่านตอ้งการใหม้ศีูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีนของท่าน 

4.67 0.46 มากทีสุ่ด 

 รวมเฉล่ีย 3.98 0.37 มาก 
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      จากตาราง 12 พบว่า ด้านวเิคราะห์เนื้อหาสาระและความต้องการในด้านที่ 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูต้องการให้มีศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีนของตนเอง มคี่าเฉลีย่สงูสุด (X ̅ = 4.67) รองลงมา
คอื ครตู้องการสื่อการสอนแบบขอ้ความทีแ่กไ้ขได ้(Word) เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการสอน  (X̅ 
= 4.16) และเนื้อหาสาระทีเ่รยีนทีม่ทีนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์ มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด (X ̅ = 3.68) 
 
ตาราง 13  ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ดา้นการออกแบบศูนย ์

    ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ดา้นที ่2 (n=265) 
 

ข้อ รายการ  X ̅ S.D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1 ระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์
จ าเป็นตอ้งใชง้านไดก้บัทุกคนของโรงเรยีน 

3.90 0.82 มาก 

2 ระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์
จ าเป็นตอ้งใชง้านไดก้บัมอืถอืทุกระบบ 

3.93 0.75 มาก 

3 ระบบคน้ควา้ค าและขอ้มลูจ าเป็นตอ้งใชง้านใน
ระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 

3.90 0.69 มาก 

4 ระบบบนัทกึการคน้หาขอ้มลูมคีวามจ าเป็นใน
ระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 

3.98 0.68 มาก 

5 ควรมไีอคอน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวสสีวยงาม 
และลงิคไ์ปยงัศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์

4.04 0.64 มาก 

6 การเพิม่วดีโีอการเรยีนการสอนไดด้ว้ยตนเองใน
ระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 
จะช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนรู้ 

4.09 0.71 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X ̅ S.D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

7 การเพิม่สื่อการเรยีนการสอนไดด้ว้ยตนเองใน
ระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสจ์ะ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนรู้ 

4.10 0.73 มาก 

8 ระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสค์วร
มหีวัขอ้เป็นภาษาองักฤษพรอ้มค าแปลเพื่อให้
นกัเรยีนเขา้ใจง่ายขึน้ 

4.15 0.71 มาก 

9 ระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสค์วร
มกีารแบ่งโซนต่าง ๆ ชดัเจน เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจ 
งา่ยขึน้ 

4.04 .71 มาก 

10 ระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสค์วร
มภีาษาทีเ่ขา้ใจงา่ยไมเ่ป็นทางการ เพื่อใหน้กัเรยีน 
เขา้ใจง่ายขึน้ 

4.04 0.62 มาก 

11 ควรมรีะบบสมาชกิและใส่รปูสมาชกิในการใชง้าน
ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์เพื่อ
ตรวจสอบการใชง้านของนกัเรยีน 

3.96 0.65 มาก 

12 ควรมรีะบบข่าวประชาสมัพนัธใ์นระบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์เพื่อเผยแพร่
ขา่วสารสู่นกัเรยีน 

4.01 0.73 มาก 

13 ควรมเีรือ่งทัว่ ๆ ไป สาระ , ความบนัเทงิ ใน
กระดานสนทนาของระบบศูนยท์รพัยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใหน้กัเรยีนไดค้วามรู้
เพิม่เตมิ 

3.96 0.68 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X ̅ S.D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

14 ควรมเีรือ่งเกีย่วกบั IT , คอมพวิเตอร ์, 
อนิเทอรเ์น็ต ในกระดานสนทนาของระบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใหน้กัเรยีน
ไดค้วามรูเ้พิม่เตมิ 

4.07 0.70 มาก 

15 ควรมเีรือ่งราวเกีย่วกบัหนังสอืใหม ่ๆ ในกระดาน
สนทนาของระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจ 

3.98 0.76 มาก 

16 ควรมที าเนียบครหูรอืบุคลากร ในระบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์เพื่อให้
นกัเรยีนไดท้ าความรูจ้กัครใูนทุกกลุ่มสาระ 

3.87 0.71 มาก 

17 ควรมกีารรวบรวมเน้ือหาสาระอื่น ๆ ทีน่่าสนใจ
เกีย่วกบัการศกึษาในระบบศูนยท์รพัยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความรู้
เพิม่เตมิ 

3.93 0.67 มาก 

18 ควรมรีะบบอธบิายแบบยอ่ และจดัหมวดหมูต่่าง ๆ  
ในระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์
เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถใชง้านไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 

4.02 0.62 มาก 

19 ควรมเีกมส าหรบัการเรยีนการสอน ในระบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์เพื่อให้
นกัเรยีนไดผ้่อนคลาย 

2.34 1.40 น้อย 

20 ควรมบีทความหรอืเกรด็ความรูใ้นระบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์เพื่อให้
นกัเรยีนไดค้วามรูเ้พิม่เตมิ 

4.09 0.66 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ X ̅ S.D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

21 การใหค้ าแนะน าต่าง ๆ ในการเพิม่สื่อและ
เทคโนโลยใีหมใ่นระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์จะเป็นประโยชน์ต่อครผููส้อนและ
นกัเรยีน 

4.04 0.67 มาก 

22 ควรมคีู่มอืลงไปในระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์จะท าใหใ้ชง้านไดง้า่ยยิง่ขึน้ 

4.16 0.64 มาก 

23 ควรมกีารใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อแกปั้ญหาต่าง ๆ  
ทีอ่าจเกดิขึน้ในการใชศู้นยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์

4.17 0.73 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.95 0.51 มาก 
 
      จากตาราง 13 พบว่า ดา้นการออกแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ใน
ดา้นที ่2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X ̅ = 3.95) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ควรมกีารให้
ความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์มากมคี่าเฉลี่ยสูงสุด (X ̅ = 4.17) รองลงมาคือ ควรมคีู่มอืลงไปในระบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์จะท าให้ใช้งานได้ง่ายยิง่ขึ้น   (X ̅ = 4.16) และควรมเีกม
ส าหรบัการเรยีนการสอน ในระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ เพื่อให้นักเรยีนได้
ผ่อนคลาย มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด (X ̅ = 2.34) 
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ตาราง 14  ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ดา้นการประเมนิความ 

   เป็นประโยชน์ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ดา้นที ่3 (N=265) 
 

ข้อ รายการ X ̅ S.D. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1 นกัเรยีนทุกคนไดป้ระโยชน์จากระบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 

4.07 0.67 มาก 

2 ผูป้กครองนกัเรยีนไดป้ระโยชน์จากระบบ  
ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 

3.84 0.70 มาก 

3 โรงเรยีนไดป้ระโยชน์จากระบบศูนยท์รพัยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 

4.03 0.70 มาก 

4 ครผููส้อนทุกคนไดป้ระโยชน์จากระบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสใ์นการจดัการ
เรยีนการสอน 

4.19 0.69 มาก 

5 โครงสรา้งของระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกสม์เีหมาะสมและเป็นประโยชน์กบั
โรงเรยีนของท่าน 

4.63 0.48 มาก 

6 ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสเ์หมาะ
ส าหรบัใชง้านในโรงเรยีนของท่าน 

3.78 0.68 มาก 

7 หอ้งคอมพวิเตอรใ์นโรงเรยีนของท่านเหมาะ
ส าหรบัระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์

3.75 0.80 มาก 

8 โรงเรยีนของท่านสามารถจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอร ์
มาเพิม่ส าหรบัระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ยา่ง 

3.73 0.77 มาก 

9 โรงเรยีนของท่านมบีุคลากรเพยีงพอในการบรหิาร
ระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 

3.47 0.87 มาก 

 รวมเฉล่ีย 3.94 0.47 มาก 
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      จากตาราง 14 พบว่า ดา้นการประเมนิความเป็นประโยชน์ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกส์ ในด้านที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X ̅ = 3.94) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ
พบว่า โครงสรา้งของระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสม์เีหมาะสมและเป็นประโยชน์
กบัโรงเรยีนของท่านมคี่าเฉลี่ยสูงสุด (X ̅ = 4.63) รองลงมาคอื ครผููส้อนทุกคนไดป้ระโยชน์จาก
ระบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในการจดัการเรยีนการสอน  (X ̅ = 4.19) และ
โรงเรยีนของท่านมบีุคลากรเพยีงพอในการบรหิารระบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์
มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด   (X ̅ = 3.47) 
                 ตอนท่ี 3 ผลการสัมภาษณ์เก่ียวกับองค์ประกอบและวงจรการขบัเคล่ือน
รปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์

     ผลการสมัภาษณ์ครผููส้อนรายวชิาคอมพวิเตอรร์ะดบัชัน้มธัยมศกึษาจ านวน 16 คน        
โดยผูว้จิยัเป็นผูส้มัภาษณ์ดว้ยตนเอง โดยสมัภาษณ์ตามประเดน็เกี่ยวกบัองคป์ระกอบและวงจร
การขบัเคลื่อนรูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิล็กทรอนิกส์ ซึ่งบทสมัภาษณ์เป็นเพยีงบาง
ตอนเท่านัน้ ดงันี้  
      1. ประเดน็เก่ียวกบัรปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์

     ผู้วจิยัถาม : “ ท่านคดิว่าศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ควรมีโครงสร้าง
อะไรบา้ง”  

      “ผมว่าเป็นสิง่ทีด่ทีี่จะต้องมอีะไรสกัอย่างไวเ้ก็บบทเรยีนหรอืขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
นกัเรยีน ซึง่ผมคดิว่าการทีเ่ราจะมอีะไรเพื่อรวมเนื้อหาของบทเรยีนนัน้เราน่าจะตอ้งมเีนื้อหารายวชิา
ต่าง ๆ แยกเป็นหมวดหมู่ใหน้ักเรยีนได้เปิดอย่างง่าย ๆ สิง่ทีน่่าจะเป็นสิง่ส าคญัคอืการใส่สสีนัให้ดู
น่าสนใจซึ่งนักเรยีนน่าจะชื่นชอบ เนื้อหาทีใ่ส่กน่็าจะเป็นเนื้อหาง่าย ๆ ใหน้ักเรยีนน าไปใช ้และท า
ความเข้าใจโดยที่นักเรียนเองจะต้องเป็นคนแยกเนื้อหาและน าเข้าเนื้อหาที่หลากหลายตรงกับ
หมวดหมู่ของตนเอง อาจจะมอีะไรให้นักเรยีนได้แข่งขนักนั หรอืไม่ก็มขี่าวประกาศให้นักเรยีนรบั
ข้อมูลการแข่งขนั รางวลั กิจกรรมต่าง ๆ ของรายวชิาที่ตนเองเรยีน และครูทุกคนน่าจะน าสื่อที่
ตนเองมมีาใส่ลงในนี้ดว้ย” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่1 วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.12 น.) 

     “ถ้ามนัเหมอืนกบัแหล่งเรยีนรูอ้ย่างทีผู่ว้จิยัว่า ผมคดิว่าครนู่าจะต้องมหีมวดหมู่เนื้อหา
ของตนเองเพื่อจะได้แบ่งเนื้อหาที่ตนเองมตีามที่ต้องการ ซึ่งจะท าให้นักเรยีนนัน้สามารถแยกแยะ
ออกอย่างง่ายดาย น าเนื้อหาไปใชง้านไดส้ะดวก จะไดเ้รยีนรูอ้ย่างง่ายดายรวดเรว็ ต้องมเีสยีง ภาพ 
หรอืไม่กภ็าพเคลื่อนไหว และน่าจะต้องมทีี่ดาวน์โหลดซึง่น่าจะต้องมขีอ้มลูฟร ีๆ ใหน้ักเรยีนเอาไป
ประยุกต์ใชง้าน และทีส่ าคญัขอ้มลูนัน้น่าจะต้องฟร ีนอกจากนักเรยีนแลว้คนอื่น ๆ กน่็าจะน าไปใช้
งานไดอ้ยา่งเปิดเผยครบั อกีอยา่งนะผมว่าใคร ๆ กน่็าจะเขา้มาใชง้านไดง้่าย ๆ ไมต่อ้งสมคัรอะไรให้
ยุ่งยาก ใชท้ีไ่หนกไ็ดย้ิง่ดแีบบออนไลน์นะครบั แต่ต้องใชง้านง่ายจรงิ ๆ ครตู้องเปิดง่าย ๆ ลงขอ้มลู
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งา่ย ๆ แบบว่าไม่ยากนะครบั อาจจะใหค้นทีม่คีวามรูเ้ช่นปราชญ์ชาวบา้นมาช่วยใส่ขอ้มลูดว้ยก็ดนีะ
ครบั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่2 วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.50 น.) 

     “ศูนยก์ค็อืแหล่งรวมใช่ไหมครบั แน่นอนแหล่งรวมจะต้องมอีะไรหลาย ๆ อยา่งอยู่ในนัน้ 
เป็นแหล่งกต็้องมเียอะ ๆ หาอะไรหลาย ๆ อย่างไปไวใ้นนัน้ครบั ใหม้หีลากหลาย โดยปัจจยัส าคญั
ผมคดิว่าคงตอ้งมหีมวดหมูแ่ละมสีสีนัทีส่วยงามใหน้กัเรยีนครบั นกัเรยีนจะชอบนะ ยิง่เปิดงา่ยกย็ิง่ด ี
ดูเนื้อหาดว้ยครบัใหค้รูหรอืนักเรยีนใส่เองต้องถูกต้องชดัเจน สมบูรณ์ ใส่เยอะ ๆ ครบั อนัไหนไม่ดี
ใหน้ักเรยีนบอกแลว้เอาออก เหมอืนพวก Facebook มขีอ้มลูอะไรผดิ ๆ แจง้ไปเคา้จะลบใหเ้รา เอา
แบบนี้บา้งกน่็าจะด ีนกัเรยีนเองกใ็ส่ขอ้มลูลงไปได ้เยอะ ๆ ยิง่ดเีคา้น่าจะชอบ สิง่ต่าง ๆ นี้น่าจะเป็น
องค์ประกอบที่ดขีองศูนยน์ะ แบ่ง ๆ เป็นหมวดหมู่ด้วยจะได้เปิดง่าย เนื้อหามาก ๆ เป็นหลกัครบั 
ตรงกบัรายวชิาทีค่รูจะสอน แบบโครงสรา้งตามรายวชิากด็คีรบั เหมอืนพวกเวบ็ sanook แบ่งชดั ๆ 
ไปเลยดูง่ายและน่าเปิดครบัหาดูพวกเวบ็ทีน่ักเรยีนชอบเขา้มาก ๆ มนัมอีะไรดเีอามาออกแบบไว้ใน
ศูนยค์รบั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่3 วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.03 น.) 

     “อเิลก็ทรอนิกสท์ีผู่ว้จิยัว่านะ ผมเองเคยท าอยู่แต่ยงัไม่ประสบความส าเรจ็เนื่องจากครู
บอกว่ายาก ดงันัน้ผมคดิว่าต้องท าใหม้นัง่าย ๆ มากทีสุ่ด ลองไปดหูวัอย่างตามเวบ็ต่าง ๆ ทีค่นเขา้
เยอะ ๆ ผมคดิว่ามนัใช้งานง่ายนะ ดูสพิวก Facebook ที่นักเรยีนใช้กนัเกอืบทุกคน ยอดฮติสุด ๆ 
เคา้แบ่งหมวดหมู่ไวง้่ายมากจรงิ ๆ นะ สามารถเปิดแลว้รูเ้ลยว่ามนัท าอะไร สกีเ็ป็นเอกลกัษณ์นะ มี
สงี่าย ๆ แต่คนก็ยงัใช้กนัเยอะมาก ๆ นักเรยีนเล่นกันจนไม่ยอมเรยีนเลย เอาแบบนัน้แหละ ใส่
เนื้อหาทีด่ ีๆ ท าใหน้ักเรยีนชอบจะไดเ้ปิดแบบไม่ลมืหูลมืตา ตัง้ใจเรยีนกนัสุด ๆ ไปเลยครบั เพราะ
มนัน่าเรยีน น่าเปิด น่าอ่าน สิ่งหลกัที่น่าจะอยู่ในศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์คง
หลกีเลีย่งไม่พน้เนื้อหา รายวชิา ทีค่รตู้องใส่ไวม้าก ๆ เลอืกสื่ออนัทีม่นัด ีๆ มาใชเ้อาทีม่นัน่าใช้
จรงิ ๆ นะ อะไรเก่า ๆ อย่าไปเอามาใส่เอาทิ้งไป เอาที่มนัใหม่ ๆ ทนัสมยั ๆ มาใช้ครบั ขอที่
ทนัสมยัจรงิ ๆ นะ ถ้าเป็น Windows กต็้อง Windows 10 เท่านัน้ครบั ไม่เอา 7 หรอื XP มาไม่
เอา ผมว่ามนัเก่าไปนักเรยีนคงไม่ชอบดว้ยเคา้ถงึไม่อยากเรยีน ยิง่ในหนังสอืทีน่ักเรยีนเรยีนนะ 
เก่าเนื้อหาที่ลงต้องเอามาจากเน็ตก็ดนีะครบั” (ผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 4 วนัที่ 23 พฤษภาคม 2559 
เวลา 14.25 น.) 

     “อะไรทีจ่ะต้องอยู่หรอื เนื้อหาสคิรบัส าคญัสุดครเูองต้องมเีนื้อหาสอนอยู่แลว้ แต่เคา้คง
ยงัไม่มทีี่เก็บซึ่งที่เก็บต้องแยกไว้ชดัเจนเค้าจะได้ใส่ง่าย ๆ เอาไปให้นักเรยีนใช้เปิดเวลาว่าง หรอื
เวลาเรยีนกต็าม กระตุ้นใหน้ักเรยีนเปิดบ่อย ๆ มเีนื้อหา สสีนั ภาพสวย ๆ เพลงดว้ยกด็นีะครบัเอา
มาใส่ใหห้มด นักเรยีนเคา้ชอบเชื่อผม แต่เค้ายงัไม่มหีลกัแหล่ง ไม่มศีูนยแ์บบนี้ในโรงเรยีนคงต้องมี
วธิใีช้ให้นักเรยีนด้วยนะ เอาง่าย ๆ ให้เค้าอ่านและท าความเข้าใจแล้วเปิดใช้งานเอง ในการสร้าง
ศูนยถ์า้เป็นไปไดค้วรจะมเีนื้อหาทีช่ดัแจนอย่างทีผ่มบอกไวข้า้งต้นนัน่แหละครบั มเีปิดช่องทางอะไร
สกัอย่างให้นักเรยีนไว้ฝากขอ้ความหรอืติดต่อกบัครูเพื่อเพิม่เนื้อหาหรอืไม่ก็ฝากข้อความไว้เพื่อ
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พฒันาตามที่นักเรยีนต้องการ เช่นถ้าเค้าต้องการให้มรีะบบประชุมอะไรแบบนี้เราจะได้รบัรู้ข้อมูล
ขอ้งนักเรยีน หรอือาจจะเรยีกว่าช่องทางรอ้งทุกข ์แต่คงไม่ถงึขนาดนัน้ นักเรยีนบางคนไม่สามารถ
บอกเราได้ ต้องใช้วิธีพิมพ์และไม่ใส่ชื่อ นี่แหละน่าจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของศูนย์” (ผู้ให้
สมัภาษณ์คนที ่5 วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.10 น.) 

     “ดฉิันคดิว่าเป็นเรื่องที่ดนีะถ้ามไีด้จรงิ ๆ สิง่ทีน่่าจะใส่ไว้เป็นเนื้อหารายวชิาทีส่อนตาม
หลกัสูตรของแต่ละชัน้ แบ่งใหช้ดั ๆ นักเรยีนจะไดห้าง่าย มเีนื้อหาครบถ้วน และควรจะใชง้านง่ายมี
คู่มอืชดัเจนดว้ยกด็ ีมทีีใ่ส่ขา่วทีใ่ส่ง่าย ๆ ใส่รปูและขอ้ความ วดีโีอ ภาพเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ เวลา
มอีะไรจะได้รวดเรว็ ครูและนักเรยีนเองจะได้ทนัข่าวสารเสมอ และน่าจะมสีสีนัที่สวยงามเป็นหลกั 
นักเรยีนเองจะชอบ แต่คงไม่ต้องเยอะเดีย๋วจะไม่สะอาดตา คงน่าจะมปีระมาณนี้คะ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์
คนที ่6 วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.05 น.) 

     “ดฉินัคดิว่าเป็นเรือ่งทีด่ ีปัจจบุนันัน้ทีไ่หน ๆ กค็วรจะมนีะ จะไดเ้ป็นทีเ่กบ็ขอ้มลูของครู
และนักเรยีน ขอ้มลูประเภทองค์ความรู ้ในศูนยน่์าจะมสี่วนประกอบของเนื้อหาบทเรยีน และแหล่ง
ดาวน์โหลดใหน้ักเรยีนโหลดกลบัไปดทูีบ่า้น มกีารใชง้านง่ายมคีู่มอืชดัเจนภาพประกอบ การอธบิาย
ที่ชดัเจน แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามรายวชิา เป็นช่อง ๆ หรอืตาราง ๆ อะไรแบบนี้ เนื้อหาเยอะ ๆ แต่
งา่ยน่าสนใจ นกัเรยีนจะไดช้อบและใชง้านบ่อย ๆ นะคะ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่7 วนัที ่24 พฤษภาคม 
2559 เวลา 08.45 น.) 

     “สิง่ทีน่่าจะมใีนศูนยห์รอืครบั ผมคดิว่าน่าจะมเีนื้อหาวชิาต่าง ๆ และโครงสรา้งทีช่ดัเจน
เปิดใช้งานง่ายครบั หลกั ๆ เลยคือครูและนักเรยีนใช้ ต้องเอาง่ายเข้าว่า ส่วนเนื้อหานัน้ก็ต้อง
น่าสนใจครบั อนันี้ครสู่วนใหญ่เค้าต้องการ บางทเีนื้อหาทีม่ไีม่เป็นทีน่่าสนใจก็ควรจะต้องมชี่องปิด 
หรอืลบ หรอืให้นักเรยีนรายงานเพื่อที่จะให้ครูรู้และด าเนินการเอาออก เพื่อให้เหลอืแต่ที่นักเรยีน
สนใจ ศูนยจ์ะได้มแีต่นักเรยีนเปิดเพราะขอ้มูลน่าสนใจ จะได้เกดิการเรยีนรูท้ี่เป็นการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติต่อเนื่อง ช่องใหค้รใูส่เนื้อหาอะไรแบบนี้กต็้องง่ายจรงิ ๆ นะ ขอ้มลูในศูนยแ์น่น ๆ ครบสมบูรณ์
ตามนัน้ครบั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่8 วนัที ่24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.38 น.) 

     “โรงเรยีนของผมยดึนักเรยีนเป็นส าคญัผมคดิว่าน่าจะมโีครงสร้างหลกัสูตร เนื้อหา ที่
ดาวน์โหลด (Download) คู่มอื อะไรประมาณนี้ดูตามศูนยท์ีม่ใีนเวบ็ต่าง ๆ ส่านใหญ่เคา้จะออกแบบ
ใหเ้ขา้ใจง่ายนะ เหน็แลว้รูท้นัทวี่าอะไรอยู่ตรงไหน ใชว้ธิกีารเขา้ google แลว้พมิพศ์ูนยท์รพัยากร
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ดูน่าจะพอมเีอาทีเ่คา้ขึน้อนัดบัแรก ๆ นะแลว้เอาตวัอยา่งมาใช้ ท าใหม้ี
สีสนัสวยงามเด็ก ๆ น่าจะชอบ ท าให้ครูใช้งานง่ายด้วยครบั ครูเค้าจะได้ใส่ข้อมูลได้เอง ให้
นักเรยีนใส่ได้ด้วย แล้วหาข่องทางให้ศูนยเ์ป็นตวักลางในการตดิต่อสื่อสารใหไ้ด้ อาจใช้วธิกีาร
ฝากข้อความ ช่องทางติดต่อ หรอืเว็บบอร์ดก็ได้ นักเรยีนน่าจะได้ประโยชน์จากศูนย์มากขึ้น 
นักเรยีนน าไปใชต่้อที่บ้านไดด้ว้ยก็ดนีะ ดาวน์โหลดไปใชง้านไดเ้องเลย” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่9 
วนัที ่24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.58 น.) 
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      “เป็นสิง่ที่ดคีรบั เป็นประโยชน์อย่างยิง่ถ้ามไีด้จรงิ ๆ นะครบั ผมคดิว่าควรจะมทีี่ใส่
เนื้อหา หรอืข่าวสารต่าง ๆ น่าจะด ีซึง่แบ่งใหเ้ป็นหมวดหมู่ใหค้รแูละนักเรยีนใช้งานง่าย ๆ ยิง่มหีมู่
มากไปยิง่ไม่ดนีะครบั ผมว่ามนัจะดูยาก เอาแบบไม่มากไป สสียัสวยงามด้วยครบั นักเรยีนน่าจะ
ชอบ ขอ้มูลที่ใส่เป็นสารสนเทศที่ได้จากนักเรยีนเองก็น่าจะดนีะ เค้าจะได้ฝึกคดัสรรเนื้อหาได้ด้วย
ตนเอง เป็นการฝึกทกัษะไปในตวั ปัจจยัที่ส าคญัคงหนีไม่พ้นเนื้อหานี่แหละครบั แน่นอนที่สุดผม
มัน่ใจ เลอืกด ีๆ แลว้น ามาใส่ในศูนย ์ศูนยจ์ะดูดแีละมคีนอยากใช ้แยกหมวดหมู่แบบขา้งตนดว้ยนะ
ครบั ใหช้ดัเจนและครบถว้น” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่10 วนัที ่24 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.40 น.) 

     “เป็นประโยชน์ผมเหน็ดว้ย น่าจะมเีนื้อหาวชิา รปูภาพ วดีโีอใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ครบั สมยั
นี้นักเรยีนชอบดูอะไรที่เป็นคลปิ ใส่คลปิไว้ก็จะดนีะครบั คลปิที่มปีระโยชน์ในการเรยีนรู้ขอ้งเด็ก 
รวมทัง้เดก็อาจจะท าเองแลว้ใส่ลงไปให้สอดคลอ้งกบัรายวชิาในหมวดหมู่นัน้ ๆ เพื่อใหเ้ดก็นักเรยีน
เลอืกไปประยุกต์ใชใ้นการท ารายงาน ในการเรยีนรู ้ในการส่งงาน แปลงงงาน ตามทีค่รสู ัง่ นักเรยีน
จะไดป้ระโยชน์มากครบั บางทคีรมูสีื่อกใ็ส่ลงไปเลยใหน้ักเรยีนโหลดเอาไปใชท้ีบ่า้นของนักเรยีนเอง 
ซึ่งจะท าให้นักเรยีนเกิดความรู้ และรกัในการเรยีนรู้มากขึ้น เพราะศูนย์แบบน้ีเป็นเรื่องใหม่ครบั 
เนื่องจากมนัท ายาก ถา้มนัท าไดง้่ายจรงิ ๆ เหมอืนทีท่่านอธบิายไว ้ผมเหน็ดว้ยมาก ๆ เลยครบั ครู
ไม่ต้องเหนื่อยมาท าเองดว้ยสะดวกด ีนักเรยีนกใ็ชง้านไดด้ว้ยตนเอง โรงเรยีนกไ็ดร้บัประโยชน์ ใคร 
ๆ ก็โหลดไปใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อีกด้วย ดีครบั” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 11 วันที่ 24 
พฤษภาคม 2559 เวลา 13.11 น.) 

     “ผมสงัเกตุศูนยต่์าง ๆ ทีม่บีนเวบ็นะ ทีเ่คา้ใช้กบัคนทัว่ไป จะมหีมวดหมู่ต่าง ๆ ที่ง่าย
ไม่ซบัซอ้น คนถงึจะสนใจและเปิด เหนือกว่าสิง่ใดคอืความส าคญัของเนื้อหานัน้ต้องมปีระโยชน์จรงิ 
ๆ นะครบั และต้องตรงกบัเนื้อหาความสนใจของผูท้ี่จะเปิดเขา้ไปดู ส าหรบันักเรยีนผมคดิว่าต้องมี
เนื้อหา ช่องทางตดิต่อทีง่่าย ๆ ใหน้ักเรยีนไดส้อบถามหรอืแก้ขอ้สงสยัครบั นักเรยีนน่าจะชอบถ้ามี
องคป์ระกอบตามนี้นะครบั มวีธิใีชง้านใหน้ักเรยีนไวใ้ชอ่้านเผื่อมตีรงไหนท าไม่เป็น เช่นถ้าจะดาวน์
โหลดอะไรไปใชแ้ลว้โหลดไม่ได ้ทีด่าวน์โหลดกส็ าคญัครบั อยากไดอ้ะไรใหโ้หลดไปเลย เอาไปใช้ให้
เกดิประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้นกัเรยีนจะไดม้ผีลการเรยีนรูท้ีด่ขี ึน้ ซึง่ทุกวนันี้อาศยัหนังสอือย่างเดยีว
คงไม่ได้แล้ว อาศยัเน็ตนักเรยีนเองกต็้องมาคดัแยกสื่อทีเ่อามาเอง ซึง่บางครัง้อาจไม่ตรงกบัความ
ต้องการของครูผู้สอน ท าให้เนื้อหาที่เรยีนผดิไป หรอือาจจะได้ขอ้มูลที่ส าคญัของการเรยีนไม่ครบ 
ท าให้นักเรยีนต้องไปหาเพิม่อยู่เรื่อย ๆ อาจจะส่งงานไม่ทนัเพื่อน ๆ ศูนยน์ี้น่าจะตอบโจทยน์ัน้ได้ 
ผมหวงัว่าคงจะไดใ้ชง้านอย่างสมบูรณ์ในเรว็วนัครบั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่12 วนัที ่25 พฤษภาคม 
2559 เวลา 09.00 น.) 

     “ผมคดิว่าต้องมเีนื้อหาเป็นหลกัครบั แต่คงตอ้งใหค้รใูชง้านง่าย ๆ ดว้ยครบั สามารถส่ง
เนื้อหาเองไดอ้ย่างสะดวก เนื่องจากสื่อทีม่ใีนปัจจุบนัมหีลากหลาย และอาจจะตอ้งใชพ้ืน้ทีม่าก มทีัง้
สื่อทีเ่ป็นภาพ วดีโีอ ตวัหนังสอื สื่อพวกนี้อาจจะใช้งานยาก อาจจะต้องมวีธิแีปลงเพื่อใหล้งง่ายขึ้น 
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และต้องมคีู่มอืให้นักเรยีนและครูด้วย จะได้ใช้งานง่ายขึน้ เมื่อเจอปัญหาก็จะสามารถแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง เหมาะส าหรบันักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาและประถมศกึษาตอนปลาย ที่สามารถ
สืบค้นแหล่งเรยีนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้เกิดการพฒันาด้านทกัษะของตนเองได้อีกด้วย เป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษามากครบั ถ้าสามารถต่อยอดประชาสมัพนัธ์ให้บุคคลภายนอกในอนาคต
ดว้ยกด็คีรบั แต่เบือ้งต้นคงต้องใชก้บันักเรยีนในโรงเรยีนกนัก่อน” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่13 วนัที ่25 
พฤษภาคม 2559 เวลา 10.10 น.) 

     “ศูนย์ที่เอาไว้เก็บทรพัยากรการเรยีนรู้นัน้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมาะกับโรงเรียนใน
ปัจจุบนัอย่างยิง่ สิง่ส าคญัทีค่วรจะมคีอืเนื้อหาครบั ต้องเป็นเนื้อหาทีน่ักเรยีนสามารถใชง้านได้จรงิ 
เป็นเน้ือหาที่เกิดจากครูผู้สอนที่คดัแล้ว หรอืครูเก็บไว้เพื่อสอน หรอืการสอนในรายวชิาที่ครูนัน้
จ าเป็นต้องใช้สื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรยีนเข้าใจง่าย ๆ ต้องมีช่องทางดาวน์โหลดที่
นักเรยีนจะโหลดไว้กลบัไปใช้ที่บ้านด้วยนะครบั ซึ่งต้องมวีธิแีก้ปัญหาต่าง ๆ ไว้ด้วย เดก็ทุกคนมี
ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ต่างกันบางคนเข้าใจง่าย บางคนเข้าใจยาก ต้องมวีิธีแสดง หรอืไม่ก็วิธี
แก้ปัญหาเป็นช่องทางทีใ่หดู้ก่อนใช้งานจรงิ โดยไม่ต้องไปฝึกอบรมอะไรใหยุ้่งยาก ต้องมหีมวดหมู่
เมนูงา่ย ๆ ใหเ้ขา้ใจตลอดจนสสีนัสวยงาม จรงิ ๆ แลว้ปัจจบุนัมสีื่อหลากหลายทีม่สีสีนัสวย ๆ แต่ครู
เองจะต้องคดัสรรใหน้ักเรยีนใชเ้ฉพาะสื่อที่สรา้งสรรคแ์ละสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรรายวชิาของตนเอง 
เพื่อใหน้กัเรยีนไมต่้องเสยีเวลาในการคน้หาจากเน็ต และตอ้งมาแยกสิง่ทีส่ าคญั ซึง่จะท าใหน้กัเรยีน
นัน้เกิดการเรยีนรู้ที่รวดเรว็ ทนัต่อการท างานที่ครูสัง่ และได้องค์ความรู้รวดเรว็ครบถ้วนต่อไป” 
(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่14 วนัที ่25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.25 น.) 

     “น่าจะมีโครงสร้างที่เหมาะสมเป็นหลัก สังเกตุได้จากเว็บต่าง ๆ ที่ต้องมี เนื้อหา 
หลกัสตูร แบ่งไวช้ดัเจนครบถ้วน และมคีวามสวยงามใหน้ักเรยีนไดเ้ปิดง่าย ๆ ซึง่ในปัจจุบนันี้การที่
นกัเรยีนจะเปิดเวบ็อะไรเวบ็หนึ่งนัน้ ส่วนใหญ่จะเน้นความสวยงามเป็นหลกั แต่นกัเรยีนทีจ่ะกลบัมา
เปิดอกีครัง้นัน้เนื้อหาเป็นสิง่ส าคญั ถ้ามเีนื้อหาที่นักเรยีนจ าเป็นต้องใชอ้ย่างต่อเนื่อง ประกอบกบั
ความสวยงามนัน้ จะพบว่านักเรยีนจะกลบัมาดูเรื่อย ๆ ต้องส าคญัจรงิ ๆ เป็นหลกัครบั หรอืไม่กค็ง
ต้องมกีารให้นักเรยีนได้ใส่เนื้อหาเพิม่เอง นักเรยีนน่าจะสนใจ ดงันัน้หลกั ๆ เลยองค์ประกอบของ
ศูนย์ท่านคงต้องมเีนื้อหาที่ด ีๆ ครบั” (ผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 15 วนัที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 
14.00 น.) 

     “ดคีรบัผมคดิว่าโรงเรยีนทุกโรงเรยีนต้องม ีเนื่องจากปัจจุบนัครูส่วนใหญ่จะมสีื่อการ
เรยีนการสอนของตนเอง แต่ไม่มแีหล่งรวมนะครบั ต้องอาศยัแหล่งอื่น ๆ ไปฝากไว ้ซึง่ดูแลจดัการ
ยาก ถ้ามศีูนยข์องท่านทีท่ างานไดเ้องดว้ยคร ูง่ายสะดวกจรงิ ๆ คงต้องมปีระโยชน์มากเลยครบั สิง่
ทีน่่าจะมหีลกั ๆ ในศูนยค์อื มุมเนื้อหา หมวดหมู่วชิา มุมข่าวสารโรงเรยีน และทีส่ าคญัต้องใช้งาน
ง่ายจรงิ ๆ นะครบั มคีู่มอืดว้ยยิง่ด ีบางทผีูใ้ชง้านอาศยัการอ่านเมนูที่มอีาจไม่เขา้ใจ จงึควรมวีธิใีช้
งานด้วย ปัญญาหลกัคอืครูไม่มเีวลาในการท าศูนยข์องโรงเรยีนตนเอง ถ้ามศีูนยส์ าเรจ็รูปก็ดคีรบั 
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เหน็ดว้ยอย่างยิง่ แต่ตอ้งมอีงคป์ระกอบตามทีผ่มบอกไวน้ี้กน่็าจะสมบูรณ์ดคีรบั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คน
ที ่16 วนัที ่25 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.35 น.) 

 
ตาราง 15 สรปุผลการสมัภาษณ์องคป์ระกอบรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์

 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ทีค่วามคดิเหน็สอดคลอ้งกนั องคป์ระกอบ ความถี่ 

คนที ่1, คนที ่2, คนที ่3, คนที ่5, คนที ่6, คนที ่8, คนที ่9,  
คนที ่10, คนที ่11, คนที ่12, คนที ่15 และคนที ่16 

โครงสรา้ง 12 

คนที ่1, คนที ่2, คนที ่3, คนที ่5, คนที ่6, คนที ่9, คนที ่10, 
คนที ่14, คนที ่15 และคนที ่16 

หลกัสตูร 10 

คนที ่1, คนที ่3, คนที ่4, คนที ่5, คนที ่6, คนที ่7, คนที ่9,  
คนที ่10, คนที ่14, คนที ่15 และคนที ่16 

รายวชิา 11 

คนที ่1, คนที ่3, คนที ่6, คนที ่7, คนที ่8, คนที ่9, คนที ่10,  
คนที ่11, คนที ่12, คนที ่13, คนที ่14, คนที ่15 คนที ่16 

เนื้อหา 13 

คนที ่1, คนที ่6, คนที ่13 และคนที ่16 ขา่วประชาสมัพนัธ ์ 4 
คนที ่2, คนที ่7, คนที ่9, คนที ่11 และคนที ่14 ศูนยด์าวน์โหลด 5 
คนที ่6, คนที ่9, คนที ่14 และคนที ่16 คู่มอืการใชง้าน 4 
คนที ่5, คนที ่9 และคนที ่12 ช่องทางตดิต่อ 3 

 
     จากตาราง 15 พบว่าองค์ประกอบรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ 

ไดแ้ก่ 1) โครงสรา้ง (Structure) 2) หลกัสตูร (Curriculum) 3) รายวชิา (Course) 4) เนื้อหา (Content)               
5) ข่าวประชาสัมพันธ์ (News) 6) ศูนย์ดาวน์โหลด (Download) 7) คู่มือการใช้งาน (Manual)           
8) ช่องทางตดิต่อ (Contact)  
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     2.  ประ เด็นเ ก่ียวกับวงจรการขับเค ล่ือนศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อิเลก็ทรอนิกส ์ 

     ผู้วจิยัถาม : “ ท่านคดิว่าศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ควรจะมวีงจรการ
ขบัเคลื่อนอยา่งไร”  

     “นกัเรยีนเองนัน้ตามธรรมชาตแิลว้ทุกคนชอบของสวย ๆ งาม ๆ ดงันัน้ถา้จะใหน้ักเรยีน
เขา้ใชเ้สมอ ๆ ต้องมอีะไรทีส่วย ๆ งาม ๆ อยู่ภายในนัน้ครบั บางทอีาจเป็นรปูภาพของผูใ้ช้งานเอง 
ภาพที่ผู้ใช้งานถ่าย เพื่อที่จะน าให้เพื่อน ๆ ได้ดู ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในศูนยแ์น่นอน โดยศูนยข์อง
ท่านนัน้จะต้องเป็นศูนยท์ี่อาศยัทรพัยากรน้อย เพื่อให้โรงเรยีนน าไปใช้งานได้โดยไม่ต้องเพิม่เติม
อะไร การขบัเคลื่อนทีส่ าคญัตอ้งอาศยั Feedback เป็นสิง่ทีจ่ะท าใหศู้นยน์ัน้ดแีละมปีระโยชน์มากขึน้ 
เนื่องจากตรงตามความต้องการของผูใ้ชจ้รงิ ๆ ทัง้หมดนี้น่าจะเป็นวงจรขบัเคลื่อน เพื่อใหเ้ดก็ ๆ ได้
มคีวามอยากเขา้ใชง้านครบั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่1 วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.12 น.) 

     “วงจรการขบัเคลื่อนเพื่อความสนใจของนักเรยีน การใหน้ักเรยีนเขา้ใชน่้าจะตอ้งตดิป้าย
อะไรสกัอย่างที่กระตุ้นความต้องการ  ซึ่งโดยปรกตแิล้วพวกเวบ็ต่าง ๆ จะไม่ค่อยนิยมท า จงึต้อง
อาศยัครเูป็นหลกัในการประชาสมัพนัธ ์ดงันัน้วงจรส าคญัในการขบัเคลื่อนผมคดิว่าน่าจะเป็นการที่
ครคูอยกระตุ้นใหน้ักเรยีนสนใจ ซึง่ความจรงิแลว้ครูจะอยู่กบันักเรยีนตลอดเวลาดงันัน้ถ้าครกูระตุ้น
บ่อย ๆ นักเรยีนจะสนใจอยากใช้งานครบั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่2 วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 เวลา 
10.50 น.) 

     “วงจรการขบัเคลื่อนนัน้เป็นตวัผลกัดนัให้ศูนยท์่านถูกน าไปใชง้านอย่างจรงิจงั ผมคดิ
ว่าจะตอ้งมคีนน าไปกค็อืคร ูหรอืไมก่น็กัเรยีน หลงัจากทีต่ดิตัง้ศูนยใ์นโรงเรยีนแลว้ จะตอ้งใหค้รแูละ
นักเรยีนช่วยกนัเผยแพร่ศูนยน์ี้ ใหร้บัรูก้นัทัง้ในโรงเรยีน ซึง่ต้องมกีารตอบกลบัหรอืการประเมนิผล
ซึง่เป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะน ามาพฒันาโดยผูก่้อตัง้ศูนยห์รอืไม่กค็รผููใ้ชง้านเองทีต่้องการพฒันา 
หลกั ๆ เลยศูนยเ์องกจ็ะต้องลื่นไหล กล่าวคอืใชง้านง่ายนัน่เอง จงึจะขบัเคลื่อนได ้ขบัเคลื่อนโดยครู
และนักเรยีนช่วยกันเผยแพร่ศูนย์ให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนทราบแล้วใช้งานนัน้เอง ” (ผู้ให้
สมัภาษณ์คนที ่3 วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.03 น.) 

     “ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูแ้บบอเิลค็ทรอนิกสข์องท่านนัน้ คลา้ย ๆ กบัเวบ็นัน่เอง วงจร
การขบัเคลื่อนจะคลา้ย ๆ กนัซึง่วงจรส าคญัคอืการมสี่วนรวมของผูใ้ชก้ค็อืครแูละนักเรยีน ซึง่เมื่อมี
ส่วนร่วมแล้วต้องช่วยกนัเผยแพร่ คอืใช้งานแล้วเผยแพร่มาคู่ ๆ กนันัน่เอง ซึ่งเมื่อใช้งานแล้ว พบ
ขอ้บกพร่อง การน าขอ้บกพร่องมาใชใ้นการขบัเคลื่อนก็มปีระโยชน์ไม่น้อย ควรจะใหม้ผีลตอบกลบั
เพื่อน ามาใชง้านในการขบัเคลื่อน ยิง่ปัญหามากการขบัเคลื่อนกน่็าจะมมีากขึน้ตามมาเช่นกนั” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนที ่4 วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.25 น.) 

     “วงจรการขบัเคลื่อนทีด่ ีผมคดิว่าเป็นศูนยท์ีน่ักเรยีนจะใช้งานเสมอ ๆ ดงันัน้น่าจะต้อง
ใหน้กัเรยีนไดช้่วยกนัส่งต่อใหเ้พื่อน ๆ การรว่มกนัท ารว่มกนัใช ้ท าใหเ้กดิพลงัใจการขบัเคลื่อนหรอื
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วงจรในการขบัเคลื่อนนัน่เอง ถ้าครูและนักเรยีนมคีวามร่วมมอืแล้วนัน้ศูนยก์็จะเป็นสิง่ที่น่าสนใจ 
ดงึดูดใหม้ผีูม้าใชง้านมาก ๆ ขึน้เป็นล าดบั อกีทัง้เมื่อนักเรยีนและครใูช้งานแลว้จะเป็นการเผยแพร่
ไปในตวั ซึง่เมื่อเผยแพร่แลว้จะมสีิง่ทีต่อบกลบัมาต่าง ๆ นา ๆ สิง่นี้จะช่วยใหเ้ราทราบขอ้มลูต่าง ๆ 
เช่น ผูใ้ชเ้มอืใชแ้ลว้เป็นอย่างไร ผูใ้ชเ้มื่อใชแ้ลว้เกดิปัญหาอะไรกจ็ะมาช่วยแก้ไขได ้เพื่อใหศู้นยน์ัน้
ครบถว้นสมบูรณ์ เป็นอกีหนึ่งในหลกัการพฒันาและประเมนิสื่อดว้ย ดงันัน้ครแูละนักเรยีนควรจะมา
ช่วยกนัตลอด ๆ จะดยีิง่ขึน้ไปเรือ่ย ๆ ครบั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่5 วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 เวลา       
15.10 น.) 

     “วงจรการขบัเคลื่อนที่ส าคญันัน้ผมคดิว่าส าคญัจรงิ ๆ เลยคอืครูนี่แหละครบั เหมาะ
ที่สุดที่จะใช้เป็นหนึ่งในวงจรการขบัเคลื่อน ถ้าครูใช้ ครูก็จะส่งต่อหรอืบอกต่อให้กบันักเรยีน และ
นักเรยีนเองถ้าใช้ก็จะบอกให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ศูนย์ของท่านก็จะถูกขบัเคลื่อนอย่างมี
คุณภาพ คอืคนใช ้ใชแ้ลว้บอก สิง่ทีต่อ้งคอยตรวจสอบกค็อืปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการใชง้าน ซึง่เรา
จ าเป็นต้องคอบปรบัอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ศูนยข์องเราทนัสมยัอยู่เสมอครูเป็นปัจจยัส าคญัครบั ครู
ต้องท าให้นักเรยีนอยากเข้ามาใช้งาน อาจจะแนะน าว่ามเีนื้อหาที่น่าสนใจให้กบัเด็ก ๆ หรอืใช้วธิี
ดงึดดูใจโดยการใหร้างวลั การจดัเกมส ์ซึง่สิง่เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อศูนยท์ัง้สิน้” (ผูใ้หส้มัภาษณ์
คนที ่6 วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.05 น.) 

     “วงจรของศูนยน์ัน้ขึน้อยู่กบันักเรยีนซึ่งเป็นตวัแปรส าคญัครบั ถ้านักเรยีนสนใจเค้าจะ
ส่งต่อให้เพื่อน ๆ ได้เปิดมากขึน้ และสิง่นี้ผมว่าคอืการกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ครบั การ
กระจายความรูด้ว้ยตวัของนักเรยีนเองจะท าใหเ้กดิความยัง่ยนืในการพฒันาความรู ้ซึง่ครเูองกต็้อง
ช่วยกนัดว้ยครบั เพื่อคอยเป็นผูด้แูลและสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ครตูอ้งจดัเตรยีมทรพัยากรใหเ้พยีงพอ
ต่อนกัเรยีนโดยค านึงถงึการเขา้ใชง้านพรอ้ม ๆ กนั จดัการและบรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ด เพื่อ
ประโยชน์ที่แท้จรงิที่จะเกิดกบันักเรยีนจรงิ ๆ” (ผู้ให้สมัภาษณ์คนที่ 7 วนัที่ 24 พฤษภาคม 2559 
เวลา 08.45 น.) 

     “การสร้างศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้นัน้เป็นสิง่ที่ส าคญัซึ่งการพฒันาต้องควบคู่ไปกับ
การขบัเคลื่อนโดยสิง่ส าคญัที่นักเรยีนจะใชง้านไดก้ต่็อเมื่อเคา้สนใจ ดงันัน้ต้องหาสิง่ทีเ่คา้สนใจมาก 
ๆ ไวเ้พื่อสนับสนุนและกระตุ้นใหเ้ค้าเปิดใชง้านครบัเป็นวงจรขบัเคลื่อน โดยผูท้ีจ่ าขบัเคลื่อนส าคญั
เลยกค็อืครแูละนักเรยีนที่จะต้องเขา้มามสี่วนช่วยในการใชแ้ละพฒันาศูนยท์ีม่ ีโดยการขบัเคลื่อนนี้
จะไวหรอืชา้นัน้กต็อ้งขึน้อยูก่บัวธิกีารแก้ปัญหา โดยเกบ็มาจากการใชง้านระหว่างเริม่ต้นจนสุดท้าย 
โดยครูคอยตดิตามและประเมนิผลอยู่ตลอดเป็นระยะ ๆ และคอยแก้ไขให้กบันักเรยีนด้วยเช่นกนั” 
(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่8 วนัที ่24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.38 น.) 

     “ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูท้ีแ่ท้จรงิคอืแหล่งเรยีนรูท้ี่ยกระดบัใหสู้งขึน้ มปีระโยชน์มาก
ขึน้ ในความคดิผมวงจรการขบัเคลื่อนทีส่ าคญัคอืครตู้องใช้วธิจีูงใจให้นักเรยีนมาใช้งานโดยไม่บบี
บงัคบันักเรยีน ถงึจะเกดิการใชง้านอย่างมคีวามสุขและสม ่าเสมอซึง่จะต้องเป็นศูนยท์ีส่ะดวกใช้ง่าย 
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ซึ่งเมื่อนักเรยีนมาร่วมมอืกันใช้งานแล้วจะท าให้ศูนย์นัน้พฒันาไปไกลมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์
แน่นอน แต่ต้องอาศยัครกูบันักเรยีนเป็นหลกั อกีทัง้ยงัต้องช่วยกนัเผยแพร่ให้กว้างไกลแมก้ระทัง้
ผู้ปกครองก็อาจจะสามารถเข้าถงึได้อกีด้วย เพื่อร่วมกนัพฒันาแก้ปัญหาอนัจะเกดิจากการใช้งาน
ได”้ (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่9 วนัที ่24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.58 น.) 

     “วงจรการขบัเคลื่อนทีส่ าคญัคดิว่าน่าจะเป็นตวัศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูเ้อง ถ้ามคีวาม
สะดวกสบายมปีระโยชน์เป็นหลกั จะท าใหผู้ใ้ชง้านเกดิความสนใจและตอ้งการน าไปใชง้าน ซึง่ครเูอง
กม็สี่วนส าคญัในการเผยแพรส่่งต่อใหน้กัเรยีนไดร้บัรูถ้งึความส าคญัว่าเกดิประโยชน์กบันักเรยีนจรงิ 
ๆ เมื่อเรยีนแลว้จะท าใหน้ักเรยีนมคีวามรูแ้ละเกดิประโยชน์จรงิ ๆ ซึง่จะท าใหศู้นยน์ัน้เกดิคุณค่าใน
ตวัเอง ท าใหเ้กดิการขบัเคลื่อนไปในทางทีด่ยีงัประโยชน์ต่อโรงเรยีนอกีดว้ย” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 
10 วนัที ่24 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.40 น.) 

     “ผมคดิว่านักเรยีนต้องมบีทบาทหลกัในการใช้งานและเผยแพร่เป็นวงจรส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู ้ซึง่ถ้าศูนยเ์องมคีวามครอบคลุมแลว้จะท าใหเ้กดิการพฒันาต่อ
ยอด โดยอาศยัขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากการใชง้านจรงิมาประยุกตใ์ชเ้พื่อพฒันาถงึจะเกดิความยัง่ยนื
และต่อเนื่อง ซึง่ปัจจบุนัศูนยต่์าง ๆ มคีวามไม่พรอ้มอยู่มากเนื่องจากองคป์ระกอบของศูนยเ์องยงัไม่
เอือ้ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านเราจงึตอ้งขบัเคลื่อนโดยครแูละนกัเรยีนเป็นหลกั โดยอาศยัความร่วมมอืซึ่ง
สามารถด าเนินการโดยต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการใช้งานท าให้เกดิประโยชน์อย่างแท้จรงิ” (ผู้ให้
สมัภาษณ์คนที ่11 วนัที ่24 พฤษภาคม 2559 เวลา13.11 น.) 

     “วงจรทีส่ าคญัต้องอาศยัครูเป็นแรงผลกัดนั ผสมกบัเดก็นักเรยีนช่วย ๆ กนัขบัเคลื่อน 
ซึ่งมผีลอย่างยิง่และสามารถผลกัดนัให้ศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้นี้ประสบความส าเรจ็แน่นอนว่า
ศูนยเ์องกต็้องเป็นทีน่่าสนใจ น่าใช ้สะดวกดว้ย โดยรวมแลว้ต้องมวีงจรอย่างนี้ ซึง่ไม่ยากเกินไปที่
ครจูะเขา้มาช่วยกนัเป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคลื่อน อกีทัง้ครตู้องจูงใจนักเรยีนให้นักเรยีนได้ใช้งาน
อยา่งมคีวามสุข จะท าใหเ้กดิการใชง้านสม ่าเสมอครบั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่12 วนัที ่25 พฤษภาคม 
2559 เวลา 09.00 น.) 

     “สิง่ทีค่วรจะน ามาเป็นวงจรการขบัเคลื่อนศูนยไ์ดน้ัน้จะต้องประกอบดว้ยผูใ้ชง้านและตวั
ศูนยซ์ึง่ผูใ้ชง้านมบีทบาทหน้าทีจ่ าเป็นต่อการใชง้านมากซึ่งตลอดการใชง้านจะต้องถูกประเมนิเป็น
ระยะเพื่อน าผลมาขบัเคลื่อนดว้ยเช่นกนั การใหน้ักเรยีนใชง้านสม ่าเสมอนัน้ท าไดย้าก ตอ้งปรบัปรุง
ศูนย์อย่างต่อเนื่อง และจูงใจนักเรียนมาใช้งานหรือมามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่ องจริง ๆ” (ผู้ให้
สมัภาษณ์คนที ่13 วนัที ่25 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.10 น.) 

     “วงจรการขบัเคลื่อนนัน่อยู่ที่โรงเรยีนต้องมกีารเตรยีมพรอ้มอุปกรณ์ต่าง ๆ หรอืเตรยีม
ศูนย์ให้พร้อมใช้งาน หลงัจากนัน้ให้นักเรียนได้ใช้งานตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ให้นักเรียน
ออกแบบเพิม่เตมิหรอืไมก่ใ็หน้ักเรยีนมสี่วนรว่มในการใส่เนื้อหา ประกอบกบัครผููส้อนจะตอ้งตดิตาม
ปรบัปรุงหรือมีส่วนร่วมในการใช้งานเป็นหลัก แล้วต้องเผยแพร่เพื่อให้ขบัเคลื่อนไปได้อย่าง
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กว้างขวาง ให้คนรู้จกัมาก ๆ ศูนย์จะได้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนมาก ถึงจะเป็นวงจนการขับ
เคลื่อนทีด่คีรบั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่14 วนัที ่25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.25 น.) 

     “สิง่ที่ต้องมใีนการท าอะไรก็ตามคอืการน าไปใช้ การน าไปใช้ได้นัน้ต้องอาศยัวงจรขบั
เคลื่อนที่สมบูรณ์ซึ่งน่าจะประกอบไปด้วย ตวัศูนย ์คนใช้ คนประเมนิ ซึ่งองค์ประกอบนี้เป็นสากล 
นิยมใชก้นัจรงิจงัอย่างต่อเนื่อง ตวัศูนยก์ค็อืโปรแกรมของท่าน ผูใ้ชก้ค็อืครแูละนักเรยีน คนประเมนิ
กค็อืผูใ้ช ้วงจรนี้จะท าใหศู้นยข์องท่านพฒันาและดยีิง่ขึน้ไปอย่างต่อเนื่อง สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดเลยกผ็ู้ใช้
นี่แหละวงจรหลกั ๆ เลย ถ้ามคีนใช้ก็จะพฒันาต่อยอดขบัเคลื่อนได้อย่างดียิง่ อีกทัง้เราต้องให้
นักเรยีนได้มสี่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาเข้าศูนย์นะครบั เมื่อนักเรยีนได้สรา้งด้วยตนเอง เค้าจะมี
ความสุขทีไ่ดเ้ปิดดทูุกครัง้ และเคา้จะเปิดบ่อย ๆ ครบั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที ่15 วนัที ่25 พฤษภาคม 
2559 เวลา 14.00 น.) 

     “จากความคดิของผม ผมคดิว่าวงจรการขบัเคลื่อนทีส่ าคญัคอืครูเราตอ้งใหค้รมูาช่วยกนั
จงูใจนักเรยีนให้เขา้ใช้งานครบั ถ้าครทูุกคนร่วมใจกนั นักเรยีนก็จะใช้งานอย่างสม ่าเสมอครบั การ
ขบัเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อใหศู้นยด์ าเนินไปดว้ยด ีต้องตรวจสอบการขบัเคลื่อนด้วย 
ซึ่งการตรวจสอบเป็นสิง่จ าเป็นต้องมาควบคู่กนัเพื่อพฒันาให้ศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรูท้ี่มอียู่เกิด
การแก้ไขและพัฒนา โดยอาศัยข้อมูลจากครูที่ใช้งานและนักเรียนประกอบกัน การปรบัแต่งที่
ง่ายดายก็เป็นอกีองค์ประกอบหนึ่งของการขบัเคลื่อนกล่าวคอือะไรกต็ามถ้าใช้งานง่ายก็จะมคีนใช้
เยอะเมื่อมคีนใช้เยอะก็จะมกีารพฒันาและต่อยอด ซึ่งศูนย์ก็น่าจะใช้วธิกีารแบบน้ีเช่นกัน” (ผู้ให้
สมัภาษณ์คนที ่16 วนัที ่25 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.35 น.) 
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ตาราง 16 สรปุผลการสมัภาษณ์องคป์ระกอบวงจรขบัเคลื่อนรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู ้

   อเิลก็ทรอนิกส ์
 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ทีค่วามคดิเหน็สอดคลอ้งกนั องคป์ระกอบ ความถี่ 
คนที ่7, คนที ่10, คนที ่13, คนที ่14 และคนที ่15 ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 5 
คนที ่2, คนที ่3, คนที ่4, คนที ่5, คนที ่6, คนที ่7, คนที ่8, 
คนที ่9, คนที ่10, คนที ่12, คนที ่13, คนที ่14, คนที ่15  
และคนที ่16 

การมสี่วนรว่มของคร ู 14 

คนที ่2, คนที ่3, คนที ่4, คนที ่5, คนที ่6, คนที ่8, คนที ่9,  
คนที ่11, คนที ่12, คนที ่14, คนที ่15 และคนที ่16 

การมสี่วนรว่มของ
นกัเรยีน 

12 

คนที ่1, คนที ่3, คนที ่4, คนที ่5, คนที ่8, คนที ่9 และคนที ่15 ผลตอบกลบั 7 
คนที ่3, คนที ่5, คนที ่6, คนที ่9 และคนที ่14 เผยแพรส่่งต่อ 5 

 
     จากตาราง 16 พบว่าองค์ประกอบวงจรขบัเคลื่อนรูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1) ทรพัยากรการเรยีนรู้ (Learning Resources) 2) การมสี่วนร่วมของครู 
(Teachers Co-Operation) 3) การมสี่วนรว่มของนกัเรยีน (Students Co-Operation) 4) ผลตอบกลบั 
(Feedback) 5) เผยแพรส่่งต่อ (Publish) 
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ขัน้ตอนท่ี 2  ผลการพฒันารปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด  
      OTMM 
      ผลการพฒันารูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM 
น าเสนอผลดงันี้ 
      ตอนที ่1 ผลการร่างรปูแบบและร่างคู่มอืประกอบการใชง้านรปูแบบศูนยท์รพัยากร
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM    
      ตอนที ่2 ผลการตรวจสอบร่างรปูแบบและร่างคู่มอืประกอบการใช้งานรปูแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM    
      ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM    
      ตอนท่ี 1 ผลการร่างรูปแบบและร่างคู่ มือประกอบการใช้งานรูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด OTMM    
      ผลการยกร่างรูปแบบรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิล็กทรอนิกส์ตามแนวคดิ 
OTMM ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตภาคเหนือตอนล่างมดีงันี้ 
 
ตาราง 17 รา่งรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 
 
ล าดบั รายการ การน าไปประยุกตใ์ช้ 

1 โครงสรา้ง (Structure) ใช้โครงสร้างแบบล าดับขัน้ (Hierarchy Structure) 
เป็นพื้นฐานของโครงสรา้งระบบขอ้มูล เนื่องจากจะมี
การแบ่งแยกกลุ่มของเนื้อหาอย่างชดัเจน โดยแบ่ง
ออกเป็นส่วนต่าง ๆ และมรีายละเอยีดย่อยลดหลัน่กนั
มา และมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างชัน้ขอ้มลูซึง่ไม่ยากเกนิ
จะเข้าใจ เพราะอยู่ในลกัษณะแนวเดียวกับแผนภูมิ
องคก์ร มจีดุเริม่ต้นทีจุ่ดเดยีวนัน่คอื หน้าแรก (Home) 
และเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหา ในลกัษณะเป็นล าดบัจากบน
ลงล่าง เป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ลักษณะ
โครงสร้างคล้ายกบัต้นไม้ที่มกีารแตกกิ่งออกเป็นกิ่ง
ใหญ่ ดอกและผล ง่ายต่อการแยกแยะเนื้อหาของผู้ใช้
และจดัระบบขอ้มลู เขา้ถงึเนื้อหาไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 
ล าดบั รายการ การน าไปประยุกตใ์ช้ 

2 หลกัสตูร  (Curriculum) เลือกหลักสูตรโดยยึดประสบการณ์การเรียนรู้  
(Activities and Experience) เพื่อช่วยให้ผู้เรยีนบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  โดยการน าจุดหมายและ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมาจดัท ากรอบการปฏบิตั ิซึง่
หลกัสูตรที่จดัท าขึน้เพื่อมุ่งพฒันาผู้เรยีนให้ได้รบัการ
พัฒนาตามกระบวนการของหลักสูตร โดยแบ่ง
ออกเป็นระดบัชัน้  เพื่อน าไปใช้ในเสริมการจดัการ
เรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3 รายวชิา  (Course) พจิารณาค าส าคญัจากหลกัสูตร มาตรฐานการเรยีนรู้
และตัวชี้ว ัด ซึ่งจะพบในสาระ ทักษะกระบวนการ 
(Process Skill) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรยีน (Desired Characteristics) โดยผู้เรยีนจะต้อง
เรยีนรูส้าระใดบา้ง ค าส าคญัในเรือ่งทกัษะกระบวนการ
นัน้ มุง่เน้นการฝึกปฏบิตั ิรวมทัง้คุณลกัษณะทีต่อ้งการ
ปลกูฝังใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีนเพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานรายวชิา
ทีก่ าหนด 

4 เนื้อหา  (Content) น าประสบการณ์การเรยีนรูต่้าง ๆ ทีค่รผููส้อนรวบรวม
ไวส้ าหรบันักเรยีน โดยคาดว่าจะช่วยใหผู้เ้รยีนพฒันา
ไปสู่จดุมุง่หมาย (Objective) ทีก่ าหนดไว ้เลอืกเนื้อหา
และประสบการณ์ เรยีงล าดบัเนื้อหาสาระ พร้อมทัง้
ก าหนดเวลาศกึษาเนื้อหาทีเ่หมะสม 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 
ล าดบั รายการ การน าไปประยุกตใ์ช้ 

5 ขา่วประชาสมัพนัธ ์(News) ข่าวประชาสมัพนัธ์ News เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ
เนื้อหารายวชิา เพื่อทราบรายละเอยีดต่างๆ นโยบาย
ใหม่ วตัถุประสงค์ ประเด็นเกี่ยวกบัการจดัการเรยีน
การสอน สื่อการสอน แหล่งเรยีนรู ้ทีค่รผููส้อนต้องการ 
รวมทัง้ข่าวเหตุการณ์เร่งด่วน ส าหรบัการจดัการเรยีน
การสอน โดยจะไมม่กีารเสนอรายละเอยีดมาก แต่เน้น
ทีค่วามฉบัไว กระทดัรดั 

6 ศูนยด์าวน์โหลด (Download 
Center) 

ครผููส้อนรวบรวมเนื้อหาสาระมลัตมิเีดยี (Multimedia) 
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรยีนรู้ที่ไม่มี
ลขิสทิธิ ์(Free of copyrights)     ซึง่นักเรยีนสามารถ
ดาวน์โหลด ดดัแปลง เผยแพร่ และ น าไปใช้งานได้
ตามที่ต้องการ เพื่อน าไปประกอบการเรยีนรูแ้ละการ
ท าผลงานดา้นการเรยีนรู ้

7 คู่มอืการใชง้าน (Manual) อธิบายการท างานของศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ การติดตัง้ การตัง้ค่า การเพิม่เนื้อหา 
การแก้ปัญหาเบื้องต้น อย่างเป็นขัน้ตอนจากง่ายไป
ยากมจีุดเริม่ต้น และสิน้สุดของกระบวนการ ทีร่ะบุถงึ
ขัน้ตอนและรายละเอยีดของกระบวนการต่าง ๆ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการใชง้าน 

8 ช่องทางตดิต่อ (Contact) เพื่อสอบถามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนอกเหนือจาก
คู่มอืการใชง้าน ซึง่ผูใ้ชง้านไม่สามารถแก้ไขได ้อกีทัง้
ยงัเป็นช่องทางในการรบัขอ้เสนอแนะในการพฒันาต่อ
ยอดศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูใ้นอนาคต ประกอบดว้ย 
เบอรโ์ทร, Facebook, Line, E-mail 
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            จากตาราง 17  พบว่าร่างรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสน์ัน้ประกอบ
ไปด้วย 1) โครงสรา้ง (Structure) 2) หลกัสูตร (Curriculum) 3) รายวชิา (Course) 4) เนื้อหา 
(Content) 5) ข่าวประชาสมัพนัธ์ (News) 6) ศูนยด์าวน์โหลด (Download) 7) คู่มอืการใช้งาน 
(Manual) 8) ช่องทางตดิต่อ (Contact)  
 
ตาราง 18 รา่งวงจรการขบัเคลื่อนรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ  

   OTMM 
 
ล าดบั รายการ การน าไปประยุกตใ์ช้ 

1 ทรพัยากรการเรยีนรู้ (Learning 
Resources) 

ขัน้ตอนแรกจดัเตรยีมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อความ
มัน่ใจว่าสามารถใช้งานกบัรปูแบบศูนยท์รพัยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ตามแนวคดิ OTMM ไดโ้ดยไม่มี
ปัญหาการใชง้าน ควรตรวจสอบว่าเครือ่งคอมพวิเตอร์
มกีารตัง้ค่าตามรายการทัง้ 6 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
 1. ตรวจสอบเวอรช์ัน่ของ windows ว่าจะต้อง
เป็น windows 7 ถึง windows 10 เท่านัน้เพราะการ
ปรบัการตัง้ค่าของ Windows แต่ละรายการนัน้ ต้อง
ทราบก่อนว่าเป็น Windows เวอร์ชัน่ใด เพราะแต่
ละเวอรช์ัน่จะมบีางหน้าจอและรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั 

2. ตรวจสอบความสามารถในการตัง้ค่าหลกั
ขอ ง เ ค รื่ อ ง ค อมพิว เ ต อ ร์  (Administrator)  เ พื่ อ
ตรวจสอบว่าท่านมสีทิธใินการตัง้ค่าต่างๆ ตามรปูแบบ
ศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคดิ 
OTMM ห รื อ ไ ม่  ห า ก ท่ า น ไ ม่ ไ ด้ มี สิ ท ธิ เ ป็ น 
Administrator ท่านจะไม่สามารถตัง้ค่าต่างๆ บน
เครือ่งคอมพวิเตอรไ์ด ้
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 
ล าดบั รายการ การน าไปประยุกตใ์ช้ 

  3.  การเพิ่มชุดตัว เลขอ้างอิง เว็บไซต์ ใน 
Windows ( Add Host File)  แ ล ะ ชื่ อ ข อ ง เ ค รื่ อ ง 
(Computer name) ค าอธบิาย ในบางกรณ ีผูใ้หบ้รกิาร 
Internet ทีท่่านใชง้านอยู ่เช่น TOT, TRUE, 3BB หรอื 
อื่นๆ อาจจะมกีารตัง้ค่าบางอย่างไว ้ซึง่ท าใหบ้างครัง้
จะไม่สามารถเข้าระบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM ได ้จงึตอ้งมกีารตัง้
ค่า ชุดตวัเลขอ้างอิง เพื่อให้เครื่องคอมพวิเตอร์ของ
ท่านมองเหน็กนัในเครอืขา่ยตลอดเวลา 

4.  ก ารตั ้ง ค่ า ใน  Regional and Language 
Options  เป็นการตัง้ค่า สญัชาต ิและภาษาบนเครื่อง
ของท่านใหใ้ชเ้ป็นภาษาไทย ตลอด ท่านอาจจะเหน็ว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านพิมพ์งานภาษาไทยแต่ 
หากไม่ได้มีการตัง้ค่าระบบ สัญชาติ และภาษา 
( Regional and Language Options)  เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของท่านจะมีการเก็บข้อมูลเป็นแบบ
องักฤษ ซึง่จะท าใหข้อ้มลูทีเ่กบ็เขา้ระบบ ผดิพลาด  

5. การตัง้ค่า  Date and Time เป็นการตัง้ค่า
วนัและเวลาบนเครื่องของท่านตรงกบัความเป็นจรงิ 
หากค่าที่ตัง้เอาไว้แล้วไม่ถูกต้อง อาจท าให้ข้อมูล 
ผดิพลาด หรอืมปัีญหาในการเรยีกดขูอ้มลู 

6. การตัง้ค่าใน Internet Explorer เป็นการตัง้
ค่าใหโ้ปรแกรม Internet Explorer ทีท่่านใชใ้นการเขา้
ระบบศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตาม
แนวคดิ OTMM ยอมรบัว่าเป็นเวป็ทีป่ลอดภยั และให้
ยอมรบัการท างานบางอยา่ง เช่น การแสดง Pop Up  
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 
ล าดบั รายการ การน าไปประยุกตใ์ช้ 

   ขัน้ตอนทีส่องขัน้ตอนการเตรยีมขอ้มลูในการ
บรรจุลงศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตาม
แนวคดิ OTMM ประกอบดว้ย 

1. โครงสรา้งหลกั แบ่งหมวดหมู่และรายวชิา
ออกมาในลกัษณะแผนผงัเพื่อแบ่งวชิาและเนื้อหาออก
จากกนัใหส้ามารถน าไปตดิตัง้ใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. รูปภาพและสื่อมลัตมิเีดยี เรยีบเรยีงขอ้มูล
ให้เรยีบร้อยว่าต้องการน าเสนอข้อมูลใดบ้างในศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด 
OTMM เพื่อจะได้น าข้อมูลและรูปภาพ รวมทัง้สื่อ
มลัตมิเีดยีต่างๆ เหล่านัน้มาจดัท าในแต่ละหน้า 

3. แนวคิดในการจัดท าศูนย์ทรพัยากรการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM บอกถึง
ความต้องการโทนสอีะไร จดัวางขอ้ความ เนื้อหา และ
รายวชิา เพื่องา่ยต่อการใชง้านและจะไดต้รงตามความ
ตอ้งการ สะดวก รวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

2 การมสี่วนรว่มของคร ู(Teachers 
Co-Operation) 

ครูจะต้องเข้ามามสี่วนร่วมในการวางแผนการน าเขา้
ขอ้มูล เนื้อหา สื่อการเรยีนการสอน และน าไปบูรณา
การการสอน โดยอาศัยหลักสูตรสถานศึกษาและ
การศกึษาวเิคราะหเ์อกสารหลกัสูตร จดัท าสารสนเทศ
เกี่ยวกบัความต้องการของสงัคม ชุมชนและท้องถิ่น 
เพื่อบรรจุหลกัสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด 
OTMM   
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 
ล าดบั รายการ การน าไปประยุกตใ์ช้ 

3 การมสี่วนรว่มของนกัเรยีน 
(Students Co-Operation) 

ครูให้ผู้เรียนได้เข้ามาใช้ศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM ด้วยตนเองอีกทัง้
ยงัต้องเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้ฝึกน าเข้าข้อมูลด้วย
ตนเองดงันี้ 
 1. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการ
เรยีนใช้ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ตาม
แนวคิด OTMM ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้รบั
ความรูแ้ละเกดิประโยชน์ 

2.   ให้โอกาสแก่ผู้ เ รียนได้มีส่ วนร่วมใน
กจิกรรมการใชง้านอยา่งทัว่ถงึทุกคน 
 3.  กระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดทกัษะในการศึกษา
หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM  
 4.   ก า ร ใ ช้ ศู น ย์ท รัพ ย า ก รก า ร เ รี ย น รู้
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ต า ม แ น ว คิ ด  OTMM เ พิ่ ม พู น
ประสบการณ์เดิมของผู้เรยีนและเปลี่ยน ทศันคติไป
ในทางทีพ่งึตอ้งการ  

4 ผลตอบกลบั (Feedback) เป็นการศึกษาผลจากการใช้งานเพื่อน าไปปรบัปรุง
และพฒันาศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ตามแนวคดิ OTMM ในอนาคตประกอบดว้ย 
 1. ครูต้องมทีกัษะในการให้ขอ้มูล Feedback 
และมทีกัษะในการรบั Feedback จากนักเรยีนอย่าง
ตรงไปตรงมา  
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 
ล าดบั รายการ การน าไปประยุกตใ์ช้ 

  2.  ครูต้อง เข้า ใจวัต ถุประสงค์ว่ าการให้  
Feedback นัน้ท าไปเพื่อปรบัปรุงและพฒันา และต้อง
เข้าใจบทบาท และหน้าที่ของผู้ใช้งานตัเ้ป้าหมายที่
ชะดเจน และวดัได้และจดัล าดบั Feedback เป็นขอ้ๆ 
ตามความส าคญั 

3. ครตู้องไม่เกรงใจผูจ้ดัท าเพื่อให ้Feedback 
ที่ได้ร ับนัน้ส่งต่อไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เกิดจาก
สภาพจรงิ 

4. ครูต้องใช้ค าพูดที่เหมาะสมสร้างสรรค์ใน
การให ้Feedback  

5.  ค รู ส่ ง ผ ล  Feedback ใ ห้ กับ ผู้ จ ัด เ พื่ อ
ปรบัปรุงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการน่าใช้งานมาก
ยิง่ขึน้ 

5 เผยแพรส่่งต่อ (Publish) การเผยแพร่  เป็นกระบวนการทีท่ าใหศู้นยท์รพัยากร
การเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM ได้รบั
การยอมรบัและถูกกลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ ฉะนัน้การ
เผยแพร่จึงเป็นกระบวนการน าไปถ่ายทอดผ่าน
ช่องทางของการสื่อสารระหว่างครูกบันักเรยีน โดยมี
เป้าหมายเพื่อประชาสมัพนัธ์ให้เข้าถึง เข้าใจ มาใช้ 
เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีย่ ัง่ยนืสบืไป โดยอาศยัช่องทาง
สมัย ใ หม่ เ ช่ น  Facebook, Line ,E-mail โ ดยต้ อ ง
ค านึงถงึกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกัอาศยัเพื่อนบอกเพื่อน  

 
     จากตาราง 18 พบว่า ร่างวงจรการขบัเคลื่อนรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด OTMM ประกอบด้วยนคือ 1) ทรพัยากรการเรียนรู้ (Learning 
Resources) 2) การมสี่วนรว่มของคร ู(Teachers Co-Operation) 3) การมสี่วนรว่มของนกัเรยีน
(Students Co-Operation) 4) ผลตอบกลบั (Feedback) 5) เผยแพรส่่งต่อ (Publish) 
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     ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบร่างรปูแบบและร่างคู่มือประกอบการใช้งานรปูแบบ
ศนูยท์รพัยากรการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด OTMM    
      ผลการตรวจร่างรปูแบบและร่างคู่มอืประกอบการใชง้านรปูแบบศูนยท์รพัยากรการ
เรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน ผู้วิจยัน าเสนอร่าง
รปูแบบดว้ยการจดัสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ (Connoisseurship) เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญวพิากษ์วจิารย์
ขอ้เสนอแนะและขอ้เปรยีบเทยีบรา่งรปูแบบและรา่งคู่มอืประกอบการใชร้ปูแบบผลปรากฎดงันี้   
 
ตาราง 19 การตรวจสอบรา่งรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM  
 
รปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรียนรู้
อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด OTMM 

รปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรียนรู้
อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด 

กลุ่มตวัอย่าง 

ผลการพิจารณาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ด้านบน (TOP)   
1) รายวชิา 1) โครงสรา้ง คงเดมิปรบัต าแหน่ง 
2) หลกัสตูร 2) หลกัสตูร คงเดมิปรบัต าแหน่ง 
3) กฎกตกิา 3) รายวชิา คงเดมิปรบัต าแหน่ง 
4) สารบญั 4) เนื้อหา คงเดมิปรบัต าแหน่ง 
ด้านล่าง (DOWN)   
5) เนื้อหา 5) ขา่วประชาสมัพนัธ ์ เพิม่ใหม่ 
6) รปูแบบโครงสรา้ง 6) ศูนยด์าวน์โหลด เพิม่ใหม่ 
7) กระดานสนทนา 7) คู่มอืการใชง้าน คงเดมิปรบัต าแหน่ง 
 8) ช่องทางตดิต่อ เพิม่ใหม่ 
 
      จากตาราง 19 พบว่า รูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ 
OTMM มอีงค์ประกอบดงันี้  1) โครงสร้าง (Structure) 2) หลกัสูตร (Curriculum) 3) รายวชิา 
(Course) 4) เนื้อหา (Content) 5) ข่าวประชาสมัพนัธ ์(News) 6) ศูนยด์าวน์โหลด (Download) 
7) คู่มอืการใชง้าน (Manual) 8) ช่องทางตดิต่อ (Contact) 
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รปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด OTMM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ12 รปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM 
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ตาราง 20 การตรวจสอบรา่งวงจรขบัเคลื่อนรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 
    ตามแนวคดิ OTMM  
 
วงจรการขบัเคล่ือนศนูยท์รพัยากร

การเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์
ตามแนวคิด OTMM 

วงจรการขบัเคล่ือนศนูยท์รพัยากร
การเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด

กลุ่มตวัอย่าง 

ผลการ
พิจารณาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

1) ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 1) ทรพัยากรการเรยีนรู ้ คงเดมิ 
2) รายละเอยีดของงานโครงการ 2) การมสี่วนรว่มของคร ู เปลีย่นแปลง 
3) กจิกรรมการเรยีนรู ้ 3) การมสี่วนรว่มของนกัเรยีน เปลีย่นแปลง 
4) ผลตอบกลบั 4) ผลตอบกลบั คงเดมิ 
 5) เผยแพรส่่งต่อ เพิม่ใหม่ 
 

     จากตาราง 20 พบว่า วงจรการขับเคลื่อนรูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวคิด OTMM มอีงค์ประกอบดงันี้ 1) ทรพัยากรการเรยีนรู้ (Learning 
Resources)  2) การมสี่วนรว่มของคร ู(Teachers Co-Operation) 3) การมสี่วนรว่มของนกัเรยีน 
(Students Co-Operation) 4) ผลตอบกลบั (Feedback) 5) เผยแพรส่่งต่อ (Publish) 
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วงจรการขบัเคล่ือนรปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด OTMM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 13 วงจรการขบัเคลื่อนรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 
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ตาราง 21 รา่งคู่มอืการใชง้านรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ  
    OTMM  
 

ท่ี 
คู่มือการใช้งานรปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส ์

ตามแนวคิด OTMM 
ผลการพิจารณา
จากผูเ้ช่ียวชาญ 

1 ค าชีแ้จง มคีวามถูกตอ้ง 
2 ความส าคญัและความเป็นมา มคีวามถูกตอ้ง 
3 วตัถุประสงค ์ มคีวามถูกตอ้ง 
4 รปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์ มคีวามถูกตอ้ง 
5 วงจรการขบัเคลื่อนรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสไ์ป

ใชง้าน 
มคีวามถูกตอ้ง 

6 วธิกีารน ารปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสไ์ปใชง้าน มคีวามถูกตอ้ง 
7 วธิกีารประเมนิผลรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ มคีวามถูกตอ้ง 

 
      จากตาราง 21 พบว่า คู่มือการใช้งานรูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกส์ตามแนวคดิ OTMM ประกอบด้วย 1) ค าชี้แจง 2) ความส าคญัและความเป็นมา 
3) วตัถุประสงค์ 4) รูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 5) วงจรการขบัเคลื่อน
รูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ไปใช้งาน 6) วธิกีารน ารูปแบบศูนยท์รพัยากร
การเรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน 7) วิธีการประเมนิผลรูปแบบศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์มคีวามถูกตอ้ง 
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ตอนท่ี 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรปูแบบศนูยท์รพัยากร 

   การเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด OTMM    
ตาราง 22 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบยีนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของรปูแบบ 

   ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM  
 
ข้อ รายการ X ̅ S.D. ระดบัความเหมาะสม 
1 โครงสรา้ง 4.60 0.54 มากทีสุ่ด 
2 หลกัสตูร 4.60 0.54 มากทีสุ่ด 
3 รายวชิา 4.60 0.54 มากทีสุ่ด 
4 เนื้อหา 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
5 ขา่วประชาสมัพนัธ์ 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
6 ศูนยด์าวน์โหลด 4.60 0.54 มากทีสุ่ด 
7 คู่มอืการใชง้าน 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
8 ช่องทางตดิต่อ 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
 รวมเฉล่ีย 4.70 0.10 มากทีสุ่ด 

 
      จากตาราง 22 พบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบศูนย์ทรพัยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์มคีวามเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 
โครงสร้าง (X ̅ = 4.60) องค์ประกอบที่ 2 หลักสูตร (X ̅ = 4.60) องค์ประกอบที่ 3 รายวิชา           
(X ̅ = 4.60) องค์ประกอบที่ 4 เนื้อหา (X ̅ = 4.80) องค์ประกอบที่ 5 ข่าวประชาสัมพันธ์                
(X ̅ = 4.80) องค์ประกอบที่ 6 ศูนย์ดาวน์โหลด (X ̅ = 4.60) องค์ประกอบที่ 7 คู่มอืการใช้งาน      
(X ̅ = 4.80) องคป์ระกอบที ่8 ช่องทางตดิต่อ (X ̅ = 4.80)  
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ตาราง 23 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบยีนมาตรฐาน และระดบัความเป็นไปไดข้องรปูแบบ 

   ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM  
 
ข้อ รายการ X ̅ S.D. ระดบัความเป็นไปได้ 
1 โครงสรา้ง 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
2 หลกัสตูร 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
3 รายวชิา 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
4 เนื้อหา 4.60 0.54 มากทีสุ่ด 
5 ขา่วประชาสมัพนัธ์ 4.60 0.54 มากทีสุ่ด 
6 ศูนยด์าวน์โหลด 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
7 คู่มอืการใชง้าน 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
8 ช่องทางตดิต่อ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
 รวมเฉล่ีย 4.77 0.12 มากทีสุ่ด 

 
      จากตาราง 23 พบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบศูนย์ทรพัยากรการ
เรยีนรู้อิเล็กทรอนิกส์มคีวามเป็นไปได้มากที่สุด เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า องค์ประกอบที่        
1 โครงสร้าง (X ̅ = 4.80) องค์ประกอบที่ 2 หลกัสูตร (X ̅ = 4.80) องค์ประกอบที่ 3 รายวิชา        
(X ̅ = 4.80) องค์ประกอบที่ 4 เนื้อหา (X ̅ = 4.60) องค์ประกอบที่ 5 ข่าวประชาสัมพันธ์              
(X ̅ = 4.60) องค์ประกอบที่ 6 ศูนย์ดาวน์โหลด (X ̅ = 4.80) องค์ประกอบที่ 7 คู่มอืการใช้งาน     
(X ̅ = 4.80) องคป์ระกอบที ่8 ช่องทางตดิต่อ (X ̅ = 5.00)  
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ตาราง 24 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบยีนมาตรฐาน และระดบัความความเหมาะสมของ 

   วงจรการขบัเคลื่อนรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูต้ามแนวคดิ OTMM  
 
ข้อ รายการ X ̅ S.D. ระดบัความเหมาะสม 
1 ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 4.60 .54 มากทีสุ่ด 
2 การมสี่วนรว่มของคร ู 4.80 .44 มากทีสุ่ด 
3 การมสี่วนรว่มของนกัเรยีน 4.80 .44 มากทีสุ่ด 
4 ผลตอบกลบั 4.80 .44 มากทีสุ่ด 
5 เผยแพรส่่งต่อ 4.60 .54 มากทีสุ่ด 
 รวมเฉล่ีย 4.72 0.10 มากทีสุ่ด 

 
      จากตาราง 24 พบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าวงจรขบัเคลื่อนรูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มคีวามเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  
องคป์ระกอบที ่1 ทรพัยากรการเรยีนรู ้(X ̅ = 4.60) องคป์ระกอบที ่2 การมสี่วนรว่มของคร ู(X ̅ = 
4.80) องค์ประกอบที่ 3 การมสี่วนร่วมของนักเรยีน (X ̅ = 4.80) องค์ประกอบที่ 4 ผลตอบกลบั 
(X ̅ = 4.80) องคป์ระกอบที ่5 เผยแพรส่่งต่อ (X ̅ = 4.60) 
 
ตาราง 25 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบยีนมาตรฐาน และระดบัความความเหมาะสมของ 

   วงจรการขบัเคลื่อนรปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูต้ามแนวคดิ OTMM  
 
ข้อ รายการ X ̅ S.D. ระดบัความเป็นไปได้ 
1 ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
2 การมสี่วนรว่มของคร ู 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
3 การมสี่วนรว่มของนกัเรยีน 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
4 ผลตอบกลบั 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
5 เผยแพรส่่งต่อ 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
 รวมเฉล่ีย 4.84 0.08 มากทีสุ่ด 

 
      จากตาราง 25 พบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าวงจรขบัเคลื่อนรูปแบบศูนย์
ทรพัยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มคีวามเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  
องค์ประกอบที่ 1 ทรพัยากรการเรยีนรู้ (X ̅ = 4.80) องค์ประกอบที่ 2 การมสี่วนร่วมของครู              
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(X ̅ = 4.80) องคป์ระกอบที ่3 การมสี่วนร่วมของนักเรยีน (X ̅ = 4.80) องคป์ระกอบที ่4 ผลตอบ
กลบั (X ̅ = 4.80) องคป์ระกอบที ่5 เผยแพรส่่งต่อ (X ̅ = 5.00) 
 
ขัน้ตอนท่ี 3  การทดลองและประเมินผลการใช้รปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรียนรู้ 
 อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด OTMM 
      ผู้วิจ ัยได้ท าการทดลองใช้รูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์            
ตามแนวคดิ OTMM ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนชาตติระการวทิยา จ านวน 1 หอ้งเรยีน 40 
คน และโรงเรยีนนครไทย จ านวน 1 หอ้งเรยีน 40 คน โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยไดด้ าเนินการดงันี้ 

     ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบวิธีการสอนจากการใช้ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 
    ตอนที่ 2 ผลการประเมินชิ้นงานจากการใช้รูปแบบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 
      ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM 
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      ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบวิธีการสอนจากการใช้ศนูยท์รพัยากรการเรียนรู้
อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด OTMM  
 
ตาราง 26 การเปรยีบเทยีบทกัษะปฏบิตัดิา้นสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี 
 

วิธีสอน 
ทกัษะปฏิบติัด้านสารสนเทศ  

ส่ือและเทคโนโลยี ค่า t ค่า Sig 

x  S.D. 
ใช้ศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์

26.32 1.28 

22.28 0.003 
ไมใ่ชใ้ชศู้นยท์รพัยากร 
การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์

17.57 2.12 

*นยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
      จากตาราง 26 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการสอนโดยใช้ศูนย์
ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์พจิารณาจากทกัษะปฏบิตัดิา้นสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี
พบว่า วธิกีารสอนโดยใช้ศูนย์ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ มคีะแนนทกัษะปฏบิตัิด้าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี( x = 26.32) และวธิกีารสอนโดยไม่ใชศู้นยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์มคีะแนนทกัษะปฏบิตัดิา้นสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี( x = 17.57) จากการ
ทดสอบโดยใชส้ถติ ิt-test พบว่ามทีกัษะปฏบิตัดิา้นสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยเีพิม่ขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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      ตอนท่ี 2 ผลการประเมินช้ินงานจากการใช้รปูแบบศนูยท์รพัยากรการเรียนรู้
อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด OTMM 
 
ตาราง 27 ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ ชิน้งานจากการใชร้ปูแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์ 

ตามแนวคดิ OTMM ของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน 
 

ประเดน็ท่ีประเมิน 
คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนน
เตม็ 

ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

1. ดา้นการเขา้ใชง้าน 3.94 4 98.54 ผ่าน 
2. ดา้นการอพัโหลดขอ้มลู     3.90 4 97.71 ผ่าน 
3. ดา้นความถูกตอ้งของเนื้อหา 3.88 4 97.08 ผ่าน 
4. ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างาน 3.95 4 98.96 ผ่าน 

เฉล่ีย 3.92 4 98.07 ผา่น 
 
      จากตาราง 27 ผลการประเมนิชิ้นงานจากการใช้รูปแบบศูนยท์รพัยากรการเรยีนรู้
อเิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM ของนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน โดยเฉลีย่นักเรยีน
ท าไดร้อ้ยละ 98.07 ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด  
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      ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ศูนย์ทรพัยากรการเรียนรู้
อิเลก็ทรอนิกสต์ามแนวคิด OTMM 

 
ตาราง  28  ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจต่อการใชง้านศูนย ์
      ทรพัยากรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM ของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 

     จ านวน 40 คน  
 

ข้อ รายการ X ̅ S.D. 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1 มหีลกัสตูร โครงสรา้ง และเนื้อหาชดัเจนสมบูรณ์ 4.35 0.57 มาก 
2 ตรงกบัความสนใจของนกัเรยีนเอง 4.57 0.50 มากทีสุ่ด 
3 ช่วยใหห้าขอ้มลูเกีย่วกบัรายวชิาทีเ่รยีนเรว็ขึน้ 4.40 0.70 มาก 
4 มสีสีนัสดใสตรงกบัความตอ้งการ 4.70 0.46 มากทีสุ่ด 
5 ช่วยใหรู้ส้กึว่าสนใสเรือ่งทีเ่รยีนมากขึน้ 4.70 0.46 มากทีสุ่ด 
6 ประหยดัเวลาในการคน้ควา้ขอ้มลู 3.70 1.04 มาก 
7 มตีวัอกัษรทีอ่่านง่าย 4.27 0.64 มาก 
8 ภาพประกอบและวดีโีอมคีวามชดัเจน 4.77 0.42 มากทีสุ่ด 
9 มคีวามรวดเรว็ในการเปิดใชง้าน 4.17 0.71 มาก 
10 สามารถโหลดบทเรยีนไปใชต่้ออยา่งสะดวก 4.67 0.47 มากทีสุ่ด 

 รวมเฉล่ีย 4.43 0.20 มาก 
 

     จากตาราง 28 พบว่า ความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการใช้งานศูนยท์รพัยากรการ
เรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสต์ามแนวคดิ OTMM โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 4.43) เมือ่พจิารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ภาพประกอบและวดีโีอมคีวามชดัเจน มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด (X ̅ = 4.77) รองลงมา
คอื มสีสีนัสดใสตรงกบัความตอ้งการและช่วยใหรู้ส้กึว่าสนใสเรือ่งทีเ่รยีนมากขึน้ (X ̅ = 4.70) และ
ต ่าสุดคอืประหยดัเวลาในการคน้ควา้ขอ้มลู (X ̅ = 3.70) 
 


