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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้สื่อการสอน รวมถึงศึกษาความต้องการ  สื่อการสอน 

และเปรียบเทียบระหว่างความต้องการสื่อการสอนของครูผู้สอนกับสื่อการสอนของ 

ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษาในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการส ารวจข้อมูล          กับกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งเป็นครูผู้สอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนสถานศึกษา 64 แห่งๆละ 2 คนรวมทั้งสิ้น 128 คน 

โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

ผลการวิจัยพบว่า ด้านรูปแบบการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ใช้สื่อ

สิ่งพิมพ์ หนังสือ ต าราเรียนประกอบการเรียนการสอนมากที่สุด ด้านความต้องการสื่อการสอนของครูผู้สอนส่วน

ใหญ่มีความต้องการสื่อชุดทดลอง ชุดสาธิตมากที่สุด และด้านการเปรียบเทียบสื่อการสอนของส านักพัฒนาเทคนิค

ศึกษาส่วนน้อยตรงกับความต้องการของครูผู้สอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
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Abstract 

 

The purpose of this research was to study the teaching media forms in three issues. First, 

which teaching media form is the most frequency use. Second, which form are needs of 

electronics teachers. Third, comparison between the teachers’ needs for the form and the form 

that were produced by Institute for Technical Education Development in electronics of Vocational 

Certificate Curriculum of Vocational Education 2013, Office of Vocational Education Commission. 

Methodology of this research, the questionnaire is used to collect the purposive sampling 

data for electronics teachers in 64 colleges. 

The research found that most of electronics teachers used printed books, textbooks and 

teaching materials. The result showed that the highest demand of most teachers for instructional 



materials was the experimental, demo set. Last, the results of the comparison of teaching media 

needs and product of the Institute for Technical Education Development was that the most of 

the teaching media did not meet the demand. 
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