ความคาดหวังและการรับรูของคณาจารยที่มีตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
INSTRUCTORS’ EXPECTATION AND PERCEPTION ON ROLE AND MISSION OF
CENTER FOR EDUCATIONAL MEDIA AND TECHNOLOGY OF SRINAKHARINWIROT
UNIVERSITY
นัทธีรัตน พีระพันธุ1
Nutteerat Pheeraphan1
1

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
Department of Educational Technology, Faculty of Education, Srinakharinwirot University, Thailand.
Corresponding author, Email: nutteerat@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจั ยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบระหวางความคาดหวั งกับการรับรูจ ริงของ
คณาจารยที่มีตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 2) ศึกษาความพึงพอใจของคณาจารยที่
มีตอบริการที่ไดรับจากสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก คณาจารยประจํามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่เคยเขารับบริการจากสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบตาม
สะดวก ไดกลุมตัวอยางจํานวน 111 ทาน จาก 11 หนวยงาน คือ คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
สังคมศาสตร คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
และสํานักนวัตกรรมการเรียนรู ดําเนินการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2555 ถึง 1 ตุลาคม 2555
โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผลการวิจัยพบวา
1. คณาจารยสวนใหญมีการรับรูตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาในภาพรวม
โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง แตมีความคาดหวังตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาใน
ภาพรวมโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด และความความคาดหวังและการรับรูของคณาจารยที่มีตอบทบาทและ
ภารกิจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยคณาจารยสวนใหญมีความเห็นวาสํานักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษาควรมุงเนนบทบาทและภารกิจในดานการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และควรมีการประชาสัมพันธ
บทบาทและภารกิจใหเปนที่ประจักษอยางทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย
2. คณาจารยมีความพึงพอใจตอบริการของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก
คําสําคัญ: การรับรู ความคาดหวัง สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

Abstract
The research aims 1) to study and compare instructors’ expectation and perception on role and
mission of center for educational media and technology 2) to study instructors’ satisfaction towards
services from center for educational media and technology. The sample group for this research was
instructors of Srinakharinwirot University that used to get services from center for educational media and
technology by convenience sampling. The sample consisted of 111 instructors from 11 faculties:
Humanities, Science, Social Sciences, Physical Education, Education, Fine Arts, Health Science,
Environmental Culture and Ecotourism, international college for sustainability studies, College of Social
Communication Innovation, Innovative Learning Center. Data was collected during June 1, 2012 until
October 1, 2012 by a questionnaire and an interview.
The results indicated that:
1. Most Instructors have perception on role and mission of center for educational media and
technology at fair level but they have expectation on role and mission of center for educational media and
technology at totally high level. The instructors’ expectation and perception on role and mission of center
for educational media and technology have differently with the statistical significance level of .01. Most
instructors suggested that the role and mission of center for educational media and technology should
focus on instruction and center for educational media and technology should advertise its role and
mission towards the university more.
2. Most Instructors have satisfaction towards services from center for educational media and
technology at high level.
Keywords: Perception, Expectation, Center for educational media and technology
บทนํา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปนจุดเนนหนึ่งที่สําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไวใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไปเปนกรอบในการปฏิบัติ
ดังในหมวด 9 มาตรา 66 ไดระบุวา ผูเรียนมีสิทธิ์ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และในหมวด 9 มาตรา 65 ไดกําหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ผูผ ลิต และผูใ ชเทคโนโลยี เพื่อการศึก ษา เพื่อใหมีค วามรู ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งในหมวด 4 มาตรา 24 ยังไดกําหนดใหสถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู มีความรอบรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูไปพรอมๆ กันจากสื่อการเรียนการสอนจาก
แหลงวิทยาการตางๆ [1] ดังนั้น การดําเนินการจัดตั้งแหลงการเรียนรูที่สนองนโยบายดังกลาวสําหรับหนวยงานใน
ระดับอุดมศึกษานั้น จึงเปนไปเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการใหบริการอยางทั่วถึง
เทาเทียม และมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เพื่อใหคณาผูสอน
ผูเรียน และบุคลากร มีความรูเปนสากล เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยากร และใหมี
ทักษะและศักยภาพที่เพียงพอในการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

สําหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น หนวยงานหลักซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
คือ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานที่มุงผลิตและใหการบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาที่
ทันสมัย เพื่อสนับสนุนใหการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพบนฐานงานวิจัย และพัฒนาใหมีคุณภาพในระดับสากล ทั้งนี้เพื่ อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
ปณิธานที่ตั้งไว สํานักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 25542568) ขึ้น [2] โดยมียุทธศาสตรการดําเนินงานที่สําคัญประการหนึ่ง นั่นคือ พัฒนาสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษาใหเปนหนวยงานผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู และสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
แหลงการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น ในแตละหนวยงานอาจมีชื่อเรียกที่แตกตางกันไป
ตามการจัดแบงของหนวยงาน ความสําคัญ และหนาที่เฉพาะที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ไมวาแหลงการเรียนรูทางดาน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้นจะมีชื่อหรือบทบาทหลากหลายอยางไรก็ตาม เปาหมายหลักของแหลงการเรียนรู
ดังกลาว ยังคงเปนสถานที่ที่ใหบริการและสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนและกิจกรรมตางๆ ของทางสถาบัน ในรูปของสื่อเทคโนโลยีตางๆ การใหคําปรึกษา ตลอดจนการอํานวย
ประโยชนในดานวัสดุ อุปกรณ และสถานที่ เพื่อใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดตอผูเรียน ผูสอน และ
บุคลากรในสถาบันเปนสําคัญ [3, 4] (นิพนธ ศุขปรีดี. 2545; Saunders. 1975) สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ
ชลาภรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ [5] ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจําลองศูนยความรูทางเทคโนโลยีและ
สื่ อ สารการศึ ก ษา สํ า หรั บ ครู ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา โดยประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาคื อ กลุ ม ผู บ ริ ห าร ครู ร ะดั บ
มัธยมศึกษา กลุมผูบริหารองคกรเทคโนโลยีทางการศึกษา และผูทรงคุณวุมิดานการจัดระบบการศึกษา ผลการวิจัย
พบวา ในดานแนวคิด เปาหมาย วัตถุประสงค ภารกิจ และนโยบายของศูนยดังกลาว ควรมุงเนนใหเปนแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิตที่เสริมสรางความรูความเขาใจอันดี มีจิตสํานึกตอการผลิตและการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาให
เกิดประโยชนตอการเรียนการสอน สอดคลองกับความตองการของหนวยงานและตอบสนองตอพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ไดกําหนดไว และงานวิจัยของ Achebo Nubi Kosmas [6] ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับศูนยทรัพยากรการเรียนรู: แบบจําลองของมหาวิทยาลัยลากอส ประเทศไนจีเรีย เพื่อศึกษาจุดออน จุดแข็ง
และใหขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงใหศูนยดังกลาวมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวา ศูนยทรัพยากรการ
เรียนรูที่ไมยึดติดกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย นํามาซึ่งปญหาทางดานการเงิน การบริหาร ตลอดจนการจัดองคกร
เนื่องจากศูนยทรัพยากรการเรียนรูที่ไมสามารถสนองความตองการของอาจารย ผูเรียน และบุคลากร จะไมมี
แนวทางในการดําเนินการและพัฒนาที่ชัดเจน จึงกอใหเกิดปญหาทั้งจากการประเมินภายในและจากการประเมิน
ภายนอก
นอกเหนือจากนั้น Huang and Waxman [7] แหงมหาวิทยาลัยฮูสตัน ไดศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ
ศูนยบริการสื่อการเรียนการสอนกับความคาดหวังของครูอาจารย นิสิต และการใชประโยชนของศูนยสื่อการเรียน
การสอนนี้ โดยใชแบบสอบถามนักศึกษาครูเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนยบริการสื่อการเรียนสอน ซึ่งผลการวิจัยได
แสดงใหเห็นวาศูนยบริการสื่อการเรียนการสอน มีความเกี่ยวของและมีผลกระทบตอผูที่จะเปนครูในอนาคตใน
ระดับสูง แตแมวาประโยชนของศูนยบริการสื่อการเรียนการสอนจะมีมากก็ตาม แตก็พบวาการรับรูคุณคาของ
ศูนยบริการสื่อการเรียนการสอน เปนสิ่งที่ตองใหการสนับสนุนและแสดงใหเห็นถึงคุณคาของศูนยบริการสื่อการ
เรียนการสอนที่สามารถชวยสงเสริมการเรียนการสอนไดอยางแทจริง
ดังนั้น เพื่อพัฒนาใหสํานักสื่อและเทคโลยีทางการศึกษาเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่สําคัญอันจะ
นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับปฏิธานที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ไดกําหนดไวนั้น ขอมูลพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งที่สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจําเปนจะตอง

รับทราบก็คือ ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูและความคาดหวังของอาจารยผูสอนที่มีตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องจากอาจารยผูสอนเปนกลุมเปาหมายหลักกลุมหนึ่งที่จําเปนตองใชสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู และเพื่อสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันจะนํามาซึ่งขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนในการวิเคราะห และวางแผนการดําเนินงานของสํานักสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดหา การผลิต การใหบริการ การประชาสัมพันธ การเผยแพรใหเกิดการใชสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา ที่ตอบสนองและสอดคลองกับหลักสูตรการสอนและปรัชญาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย สามารถ
สรางความพึงพอใจ สรางภาพลักษณที่ดี และขยายฐานการใหบริการของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาให
สําเร็จตามแผนยุทธศาสตรที่วางไวตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับการรับรูจริงของคณาจารยที่มีตอบทบาทและ
ภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณาจารยที่มีตอบริการที่ไดรับจากสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนสรุปไดดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เคยเขารับบริการจาก
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก ใหครอบคลุมคณาจารยจาก
ทุกคณะที่เขารับบริการในชวงเวลาดังกลาว
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคาดหวัง การรับรูจริง ของคณาจารยที่มีตอบทบาทของสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบสอบถามในตอนนี้มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายปดแบบประเมินคาตามแบบของลิ
เคิรท ซึ่งผูวิจัยไดใหความหมายของความคาดหวังและการรับรูของคณาจารยเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสํานัก
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้
ความคาดหวัง หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นกอนที่จะเขารับบริการใหทานประเมิน
วา ทานมีความคาดหวังตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การรับรูจริง หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นหลังจากที่ไดรับบริการใหทานประเมินวา
ทานมีการรับรูจริงตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยี
โดยแตละขอคําถาม ผูวิจัยไดกําหนดขอความแลวใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรูของตนใน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง รูสึกคาดหวัง/การรับรูกับขอความที่กําหนดให รอยละ 80 – 100
ระดับ 4 หมายถึง รูสึกคาดหวัง/การรับรูกับขอความที่กําหนดให รอยละ 60 – 79
ระดับ 3 หมายถึง รูสึกคาดหวัง/การรับรูกับขอความที่กําหนดให รอยละ 40 – 59
ระดับ 2 หมายถึง รูสึกคาดหวัง/การรับรูกับขอความที่กําหนดให รอยละ 20 – 39

ระดับ 1 หมายถึง รูสึกคาดหวัง/การรับรูกับขอความที่กําหนดให รอยละ 0 – 19
โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของแตละขอ
คําถาม ดังนี้
ระดับมากที่สุด หมายถึง มีระดับความคาดหวัง/การรับรู โดยเฉลี่ย 4.21 – 5.00
ระดับมาก
หมายถึง มีระดับความคาดหวัง/การรับรู โดยเฉลี่ย 3.41 – 4.20
ระดับปานกลาง หมายถึง มีระดับความคาดหวัง/การรับรู โดยเฉลี่ย 2.61 – 3.40
ระดับนอย
หมายถึง มีระดับความคาดหวัง/การรับรู โดยเฉลี่ย 1.81 – 2.60
ระดับนอยที่สุด หมายถึง มีระดับความคาดหวัง/การรับรู โดยเฉลี่ย 1.00 – 1.80
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของคณาจารยที่มีตอบริการที่ไดรับยังสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบสอบถามในตอนนี้มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายปดแบบประเมินคาตามแบบของลิ
เคิรท โดยในแตละขอคําถาม ผูวิจัยไดกําหนดขอความแลวใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความความ
พึงพอใจที่ไดรับจากการใชบริการยังสํานักสื่อและเทคโนโนโลยีการศึกษาใน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑในแตละ
ระดับและเกณฑการแปลความหมายของระดับความพึงพอใจในทิศทางเดียวกันกับตอนที่ 2
ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
2. แบบสัมภาษณ
แบบสัมภาษณมีลักษณะของขอคําถามแบบปลายเปด
ผูวิจัยนําเครื่องมือในการวิจัยที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการการตรวจสอบคุณภาพ โดยการประเมิน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากผูเชี่ยวชาญรวม 5 ทาน และไดนําขอเสนอแนะที่ไดรับมาปรับปรุง
และดําเนินการแกไขกอนนําไปใชในการเก็บขอมูลจริง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดํา เนิน การเก็ บรวบรวมข อมูล จากคณาจารยที่เข า รับบริ ก ารยั ง สํา นัก สื่อ และเทคโนโลยี
การศึกษาในดานตางๆ ระหวาง 1 มิถุนายน 2555 ถึง 15 ตุลาคม 2555 โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
4. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใช
ก. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยใชคารอยละ (Percentage) ในการ
อธิบายลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ข. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชคาสถิติ อัตราสวนรอยละ
(Percentage), คาเฉลี่ย (Arithmetic mean), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติ t-test dependent
ค. การวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยความคาดหวังและการรับรูของคณาจารยที่มีตอ บทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบงสวนของการนําเสนอเปน 4 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของคณาจารยกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละขอมูลทั่วไปของคณาจารย
ขอมูลทั่วไปของคณาจารย
1. สังกัด
คณะมนุษยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะสังคมศาสตร
คณะพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
2. เพศ
ชาย
3. อายุ
ต่ํากวา 30 ป
40 – 49 ป
5. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
4. ระยะเวลาการทํางานสอน
ต่ํากวา 5 ป
10-14 ป
รวมทั้งสิ้น

จํานวน รอยละ
13
26
17
11
3
15

11.71
23.42
15.32
9.91
2.70
13.51

ขอมูลทั่วไปของคณาจารย

จํานวน รอยละ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษา
ความยั่งยืน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู

6

5.4

4

3.60

1 0.90
14 12.61

40 36.04

หญิง

71 63.96

8 7.21
12 10.81

30 – 39 ป
50 ปขึ้นไป

90 81.08
1 0.90

1 0.90
39 35.14

ปริญญาโท

71 63.96

25 22.52
14 12.61
111 100

5-9 ป
15 ปขึ้นไป

67 60.36
5 4.50

คณาจารยผูใ หขอมูลในครั้งนี้ มาจาก 11 หนวยงาน คือ คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
สังคมศาสตร คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู โดยมีผูใหขอมูลสวนใหญมาเปนคณาจารยจากคณะสังคมศาสตร (รอยละ 23.42) เพศ
หญิง (รอยละ 63.96) มีอายุเฉลี่ยระหวาง 30 – 39 ป (รอยละ 81.08) มีการศึกษาในระดับปริญญาโท (รอยละ
63.96) และมีประสบการณในการสอนระหวาง 5-9 ป (รอยละ 60.36)
สวนที่ 2 ความคาดหวังและการรับรูของคณาจารยที่มีตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของความคาดหวังและ
การรับรูของคณาจารยที่มีตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บทบาทและภารกิจ
ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ใหบริการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนดวย
สื่อประเภทตางๆ
ใหบริการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ใหคําแนะนําชวยเหลือในดานการผลิตและการใช
สื่อตางๆ
เผยแพรและจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการผลิต
และการใชสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เปนสถานที่ที่ฝกปฏิบัติงานของนิสิต
เปนหนวยงานที่ตองหารายไดเลี้ยงตนเอง
รวม

การรับรูจริง

ความคาดหวัง

. .

. .

111 2.97

.93

4.34

.53

14.71 .000

111 2.98

.91

4.31

.57

13.02 .000

111 3.07

.90

4.48

.82

14.76 .000

111 2.84

.94

4.44

.71

15.63 .000

111
111
111
111

.88
.96
.95
.93

4.33
4.35
4.27
4.36

.75
.79
1.02
.76

13.72 .000
11.25 .000
11.56 .000

2.93
3.13
3.05
2.99

จากตารางที่ 2 พบวา คณาจารยสวนใหญมีการรับรูตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( = 2.99, . .= .93) แตมีความคาดหวังตอบทบาทและ
ภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.36, . .= .76)
เมื่อทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของความคาดหวังกับการรับรูของคณาจารยที่มีตอ
บทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาในรายขอ พบวา
คณาจารย รั บ รู ว า สํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษามี บ ทบาทและภารกิ จ ในการให บ ริ ก ารผลิ ต สื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนดวยสื่อประเภทตางๆ โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( = 2.97, . . = .93) แตมีความ
คาดหวังตอบทบาทและภารกิจในดานนี้โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.34, . . = .53) ซึ่งแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คณาจารยรับรูวาสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและภารกิจในการใหบริการผลิตสื่อเพื่อ
สนับสนุ น กิ จ กรรมต างๆ ของหนวยงานทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย โดยเฉลี่ยอยูใ นระดับ ปานกลาง
( = 2.98, . . = .91) แตมีความคาดหวังตอบทบาทและภารกิจในดานนี้ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
( = 4.31, . . = .57) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คณาจารยรับรูวาสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและภารกิจในการใหคําแนะนําชวยเหลือใน
ดานการผลิตและการใชสื่อโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( = 2.98, . . = .91) โดยมีความคาดหวังตอบทบาท
และภารกิจในดานนี้โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.31, . . = .57) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
คณาจารยรับรูวาสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและภารกิจในการเผยแพรและจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการผลิตและการใชสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( = 2.84,
. . = .94) แตมีความคาดหวังตอบทบาทและภารกิจในดานนี้ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.44,
. . = .71) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คณาจารยรับรูวาสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและภารกิจในการศึกษาวิจัยและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( = 2.93, . . = .88) แตมีความคาดหวังตอบทบาทและ

ภารกิจในดานนี้ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.33, . . = .75) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
คณาจารยรับรูวาสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและภารกิจในการเปนสถานที่ฝกปฏิบัติงาน
ของนิสิต โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( = 3.13, . . = .96) แตมีความคาดหวังตอบทบาทและภารกิจในดาน
นี้ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.35, . . = .79) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คณาจารยรับรูวาสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและภารกิจในการเปนหนวยงานที่ตองหา
รายไดเลี้ยงตนเอง โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( = 3.05, . . = .95) แตมีความคาดหวังตอบทบาทและ
ภารกิจในดานนี้ โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.27, . . = 1.02) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
สวนที่ 3 ความพึงพอใจของคณาจารยที่มีบริการที่ไดรับจากสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ตารางที่ 3 จํานวน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของคณาจารยที่มีตอบริการที่ไดรับจาก
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริการที่ไดรับ
การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ (Interactive Distance Learning)
การผลิตสื่อวีดิทัศนตามประสงค (Video on Demand)
การแพรภาพโทรทัศนวงจรปด (SWU Channel)
การประชุมทางไกล (Video Conference)
การผลิตสื่อวีดิทัศนกิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่
การถายภาพนิ่งกิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่
การผลิตหรือสําเนาสื่อสิ่งพิมพ
การยืมอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณ ตางๆ
การขอใชบริการหองบันทึกเสียง/หองบันทึกเสียง
การขอใชบริการหองสตูดิโอ/หองประชุม
การขอคําแนะนําในการใชบริการสื่อโสตทัศนูปกรณตางๆ
รวม

จํานวน
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

. .

3.59
3.57
3.49
3.36
3.36
3.42
3.56
3.55
3.48
3.32
3.29
3.45

1.23
1.16
1.13
1.21
1.07
1.12
1.20
1.16
1.22
1.21
1.11
1.17

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

คณาจารยมีความพึงพอใจตอบริการของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก
( = 3.59, . . = 1.23) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของบริการตางๆ พบวา คณาจารยมีความพึงพอใจใน
ระดับมากตอบริการดานการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ ( = 3.57, . . = 1.16) การผลิตสื่อวีดิทัศนตามประสงค
( = 3.05, . . = .95) การแพรภาพโทรทัศนวงจรปด ( = 3.49, . . = 1.13) การถายภาพนิ่งกิจกรรมตางๆ ทั้ง
ในและนอกสถานที่ ( = 3.42, . . = 1.12) การผลิตหรือสําเนาสื่อสิ่งพิมพ ( = 3.56, . . = 1.20) การยืม
อุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณ ตางๆ ( = 3.55, . . = 1.16) และการขอใชบริการหองบันทึกเสียง/หองบันทึกเสียง
( = 3.48, . . = 1.22) สวนบริการดานการประชุมทางไกล ( = 3.36, . . = 1.21) การผลิตสื่อวีดิทัศนกิจกรรม
ตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ( = 3.36, . . = 1.07) การขอใชบริการหองสตูดิโอ/หองประชุม ( = 3.32, . . =
1.21) การขอคําแนะนําในการใชบริการสื่อโสตทัศนูปกรณตางๆ ( = 3.29, . . = 1.11) อยูในระดับปานกลาง

สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาในการสัมภาษณรวมกับขอมูลในแบบสอบถามสวนที่เปนปลายเปด
เกี่ยวกับ ความคาดหวังและการรับรูของคณาจารยที่มีตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา
ก. ความคาดหวังของคณาจารยที่มีตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 คณาจารยคาดหวังใหสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาแสดงบทบาทในดานการเรียนการสอน
เปนหลัก เชน ควรมีการใหบริการผลิตและใหคําแนะนําในการผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีตางๆ
ตลอดจนการจัดอบรมใหความรูกับคณาจารยในการใชเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน
 ความคาดหวังในดานวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีการศึกษาตางๆ คณาจารยคาดหวังใหสํานัก
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จัดหาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการ
สอน มีการใหคําแนะนําหรืออบรมใหกับคณาจารยในการใชวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่ใชในหองเรียนหรือหองประชุม
และสื่อเทคโนโลยีการศึกษาตางๆ ควรอยูในสภาพพรอมใช
 การใหบริการถายภาพนิ่ง/วีดิทัศน ในกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ควร
ทําเปนภารกิจรอง
ข. การรับรูของคณาจารยที่มีตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 คณาจารยรับรูถึงบทบาทของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาในดานการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การใชวัสดุ/อุปกรณ ในหองเรียน ใหบริการยืมคืนวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในหองเรียน/หองประชุม
 การใหบริการผลิตภาพนิ่ง/วีดิทัศน ตามงานกิจกรรมตางๆ ของทางมหาวิทยาลัย การแพรภาพ
โทรทัศนวงจรปด SWU Channel การใหบริการหองสอนทางไกลปฏิสัมพันธ/หองบันทึกเสียง ตลอดจนการ
ใหบริการสําเนาแผนขอมูล
 เปนที่ฝกปฏิบัติงานของนิสิต
 เจาหนาที่ใหบริการและใหคําแนะนําในการใชวัสดุอุปกรณตางๆ ดวยบริการที่ดี
ค. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม คณาจารยใหขอเสนอแนะใหมีการประชาสัมพันธบทบาทและภารกิจของสํานัก
สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดรับทราบอยางทั่วถึงเพิ่มขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
การรับรูจริงของคณาจารยที่มีตอบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา คณาจารยสวนใหญรับรูวาสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ดําเนินภารกิจในดานการ
ผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย การใหบริการยืม
คืนและการใหคําปรึกษาในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในหองเรียน/หองประชุมเปนหลัก โดยภารกิจในดานการผลิตสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู หรือการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตและการใชสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยังไมปรากฏชัดเจนมากนัก
คณาจารย ส ว นใหญ ค าดหวั ง ให สํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาแสดงบทบาทในการส ง เสริ ม และ
สนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอนใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน การใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
ตางๆ การใหคําแนะนําและฝกอบรมใหคณาจารยมีความรูในการใชเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อผลิตสื่อการเรียนการ
สอน การจัดหาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและสอดคลองกับการหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาในเรื่อง
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน

อยางไรก็ตาม คณาจารยสวนใหญมีความพึงพอใจมากตอบริการที่ไดรับจากสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษาในดานตางๆ และมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา พรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะวาควรมีการจัดเตรียมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาใหมีความทันสมัยและอยูใน
สภาพพรอมใชงานมากขึ้น และควรมีการประชาสัมพันธถึงบทบาทและภารกิจของสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษาใหคณาจารย นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดรับทราบอยางทั่วถึงเพิ่มขึ้น
หลักฐานเชิงประจักษที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ จะมีสวนชวยใหสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งเปน
หนวยงานทางดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาและดําเนินการใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคลอง
กับหลักสูตรการสอนและปรัชญาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย สมดังปณิธานและวิสัยทัศนของหนวยงานที่มุงมั่นให
เทคโนโลยีนําการศึกษาสูความเจริญงอกงาม โดยการมุงมั่น สรางสรรค การผลิตและใหบริการดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาบนฐานงานวิจัยและพัฒนาใหมีคุณภาพระดับสากลอยางแทจริง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ สํ า นั ก สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ผู ส นั บ สนุ น
งบประมาณดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ขอบพระคุณ ผศ.ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา และคณะผูรวมวิจัย ไดแก อ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ อ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐ
ภาพ อ.ดร.กนกพร ฉันทนารุงภักดิ์ และอ.ธนกร ขันทเขตต รวมถึง นายภาคนิวัฒน ขจรกลิ่นสมฐวี และนายกันทา
กร ใจปนตา ซึ่งใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการดําเนินการวิจัย และทายสุดขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน
ที่ไดสละเวลาในการใหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้ดวย
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