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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับการรับรูจริงของ
คณาจารยท่ีมีตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 2) ศึกษาความพึงพอใจของคณาจารยท่ี
มีตอบริการท่ีไดรับจากสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก คณาจารยประจํามหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีเคยเขารับบริการจากสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบตาม
สะดวก ไดกลุมตัวอยางจํานวน 111 ทาน จาก 11 หนวยงาน คือ คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
สังคมศาสตร คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะวัฒนธรรม
ส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
และสํานักนวัตกรรมการเรียนรู ดําเนินการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2555 ถึง 1 ตุลาคม 2555 
โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ผลการวิจัยพบวา  
1. คณาจารยสวนใหญมีการรับรูตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาในภาพรวม

โดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง แตมีความคาดหวังตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาใน
ภาพรวมโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด และความความคาดหวังและการรับรูของคณาจารยท่ีมีตอบทบาทและ
ภารกิจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยคณาจารยสวนใหญมีความเห็นวาสํานักส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษาควรมุงเนนบทบาทและภารกิจในดานการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และควรมีการประชาสัมพันธ
บทบาทและภารกิจใหเปนท่ีประจักษอยางท่ัวถึงท้ังมหาวิทยาลัย 

2. คณาจารยมีความพึงพอใจตอบริการของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก 
 
คําสําคัญ: การรับรู ความคาดหวัง สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
  



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 

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเปนจุดเนนหนึ่งท่ีสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไวใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไปเปนกรอบในการปฏิบัติ 
ดังในหมวด 9 มาตรา 66 ไดระบุวา ผูเรียนมีสิทธิ์ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และในหมวด 9 มาตรา 65 ไดกําหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ัง
ผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมท้ังการใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกท้ังในหมวด 4 มาตรา 24 ยังไดกําหนดใหสถานศึกษา
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวกใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู มีความรอบรู ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูไปพรอมๆ กันจากส่ือการเรียนการสอนจาก
แหลงวิทยาการตางๆ [1] ดังนั้น การดําเนินการจัดต้ังแหลงการเรียนรูท่ีสนองนโยบายดังกลาวสําหรับหนวยงานใน
ระดับอุดมศึกษาน้ัน จึงเปนไปเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในการใหบริการอยางท่ัวถึง 
เทาเทียม และมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู เพ่ือใหคณาผูสอน 
ผูเรียน และบุคลากร มีความรูเปนสากล เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยากร และใหมี
ทักษะและศักยภาพที่เพียงพอในการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 



สําหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น หนวยงานหลักซึ่งทําหนาท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
คือ สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมุงผลิตและใหการบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาท่ี
ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนใหการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพบนฐานงานวิจัย และพัฒนาใหมีคุณภาพในระดับสากล ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
ปณิธานท่ีต้ังไว สํานักส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2554-
2568) ขึ้น [2] โดยมียุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีสําคัญประการหนึ่ง นั่นคือ พัฒนาสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษาใหเปนหนวยงานผลิตส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู และสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

แหลงการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษานั้น ในแตละหนวยงานอาจมีชื่อเรียกท่ีแตกตางกันไป
ตามการจัดแบงของหนวยงาน ความสําคัญ และหนาท่ีเฉพาะท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังนี้ไมวาแหลงการเรียนรูทางดาน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษานั้นจะมีชื่อหรือบทบาทหลากหลายอยางไรก็ตาม เปาหมายหลักของแหลงการเรียนรู
ดังกลาว ยังคงเปนสถานท่ีท่ีใหบริการและสนบัสนุนกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนและกิจกรรมตางๆ ของทางสถาบัน ในรูปของส่ือเทคโนโลยีตางๆ การใหคําปรึกษา ตลอดจนการอํานวย
ประโยชนในดานวัสดุ อุปกรณ และสถานที่ เพ่ือใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดตอผูเรียน ผูสอน และ
บุคลากรในสถาบันเปนสําคัญ [3, 4]  (นิพนธ ศุขปรีดี. 2545; Saunders. 1975) สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ 
ชลาภรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ [5] ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจําลองศูนยความรูทางเทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา สําหรับครูระดับมัธยมศึกษา โดยประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ กลุมผูบริหาร ครูระดับ
มัธยมศึกษา กลุมผูบริหารองคกรเทคโนโลยีทางการศึกษา และผูทรงคุณวุมิดานการจัดระบบการศึกษา ผลการวิจัย
พบวา ในดานแนวคิด เปาหมาย วัตถุประสงค ภารกิจ และนโยบายของศูนยดังกลาว ควรมุงเนนใหเปนแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิตท่ีเสริมสรางความรูความเขาใจอันดี มีจิตสํานึกตอการผลิตและการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาให
เกิดประโยชนตอการเรียนการสอน สอดคลองกับความตองการของหนวยงานและตอบสนองตอพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีไดกําหนดไว และงานวิจัยของ Achebo Nubi Kosmas [6] ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับศูนยทรัพยากรการเรียนรู: แบบจําลองของมหาวิทยาลัยลากอส ประเทศไนจีเรีย เพ่ือศึกษาจุดออน จุดแข็ง 
และใหขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงใหศูนยดังกลาวมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวา ศูนยทรัพยากรการ
เรียนรูท่ีไมยึดติดกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย นํามาซึ่งปญหาทางดานการเงิน การบริหาร ตลอดจนการจัดองคกร 
เน่ืองจากศูนยทรัพยากรการเรียนรูท่ีไมสามารถสนองความตองการของอาจารย ผูเรียน และบุคลากร จะไมมี
แนวทางในการดําเนินการและพัฒนาที่ชัดเจน จึงกอใหเกิดปญหาท้ังจากการประเมินภายในและจากการประเมิน
ภายนอก  

นอกเหนือจากนั้น Huang and Waxman [7] แหงมหาวิทยาลัยฮูสตัน ไดศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ
ศูนยบริการส่ือการเรียนการสอนกับความคาดหวังของครูอาจารย นิสิต และการใชประโยชนของศูนยส่ือการเรียน
การสอนนี้ โดยใชแบบสอบถามนักศึกษาครูเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนยบริการส่ือการเรียนสอน ซึ่งผลการวิจัยได
แสดงใหเห็นวาศูนยบริการสื่อการเรียนการสอน มีความเกี่ยวของและมีผลกระทบตอผูท่ีจะเปนครูในอนาคตใน
ระดับสูง แตแมวาประโยชนของศูนยบริการส่ือการเรียนการสอนจะมีมากก็ตาม แตก็พบวาการรับรูคุณคาของ
ศูนยบริการส่ือการเรียนการสอน เปนส่ิงท่ีตองใหการสนับสนุนและแสดงใหเห็นถึงคุณคาของศูนยบริการส่ือการ
เรียนการสอนท่ีสามารถชวยสงเสริมการเรยีนการสอนไดอยางแทจริง 

ดังนั้น เพ่ือพัฒนาใหสํานักส่ือและเทคโลยีทางการศึกษาเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูท่ีสําคัญอันจะ
นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับปฏิธานท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 ไดกําหนดไวนั้น ขอมูลพ้ืนฐานสําคัญประการหนึ่งท่ีสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาจําเปนจะตอง



รับทราบก็คือ ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูและความคาดหวังของอาจารยผูสอนที่มีตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องจากอาจารยผูสอนเปนกลุมเปาหมายหลักกลุมหนึ่งท่ีจําเปนตองใชส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษาเพ่ือเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู และเพ่ือสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันจะนํามาซ่ึงขอมูลพ้ืนฐานที่เปนประโยชนในการวิเคราะห และวางแผนการดําเนินงานของสํานักส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดหา การผลิต การใหบริการ การประชาสัมพันธ การเผยแพรใหเกิดการใชส่ือและ
เทคโนโลยีการศึกษา ท่ีตอบสนองและสอดคลองกับหลักสูตรการสอนและปรัชญาพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย สามารถ
สรางความพึงพอใจ สรางภาพลักษณท่ีดี และขยายฐานการใหบริการของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาให
สําเร็จตามแผนยุทธศาสตรท่ีวางไวตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับการรับรูจริงของคณาจารยท่ีมีตอบทบาทและ
ภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของคณาจารยท่ีมีตอบริการท่ีไดรับจากสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนสรุปไดดังนี้ 
1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีเคยเขารับบริการจาก
สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา โดยผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก ใหครอบคลุมคณาจารยจาก
ทุกคณะท่ีเขารับบริการในชวงเวลาดังกลาว 

2.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 ความคาดหวัง การรับรูจริง ของคณาจารยท่ีมีตอบทบาทของสํานักส่ือและเทคโนโลยี

การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
แบบสอบถามในตอนนี้มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายปดแบบประเมินคาตามแบบของลิ

เคิรท ซึ่งผูวิจัยไดใหความหมายของความคาดหวังและการรับรูของคณาจารยเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสํานัก
ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้ 

ความคาดหวัง หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นกอนท่ีจะเขารับบริการใหทานประเมิน
วา ทานมีความคาดหวังตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยี 

การรับรูจริง หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นหลังจากท่ีไดรับบริการใหทานประเมินวา 
ทานมีการรับรูจริงตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยี 

โดยแตละขอคําถาม ผูวิจัยไดกําหนดขอความแลวใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรูของตนใน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง รูสึกคาดหวัง/การรับรูกับขอความท่ีกําหนดให รอยละ 80 – 100 
ระดับ 4 หมายถึง รูสึกคาดหวัง/การรับรูกับขอความท่ีกําหนดให รอยละ 60 – 79 
ระดับ 3 หมายถึง รูสึกคาดหวัง/การรับรูกับขอความท่ีกําหนดให รอยละ 40 – 59 
ระดับ 2 หมายถึง รูสึกคาดหวัง/การรับรูกับขอความท่ีกําหนดให รอยละ 20 – 39 



ระดับ 1 หมายถึง รูสึกคาดหวัง/การรับรูกับขอความท่ีกําหนดให รอยละ 0 – 19 
โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของแตละขอ

คําถาม ดังนี้ 
ระดับมากท่ีสุด  หมายถึง มีระดับความคาดหวัง/การรับรู โดยเฉล่ีย 4.21 – 5.00 
ระดับมาก        หมายถึง มีระดับความคาดหวัง/การรับรู โดยเฉล่ีย 3.41 – 4.20 
ระดับปานกลาง หมายถึง มีระดบัความคาดหวัง/การรับรู โดยเฉล่ีย 2.61 – 3.40 
ระดับนอย       หมายถึง มีระดับความคาดหวัง/การรับรู โดยเฉล่ีย 1.81 – 2.60 
ระดับนอยท่ีสุด หมายถึง มีระดับความคาดหวัง/การรับรู โดยเฉล่ีย 1.00 – 1.80 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของคณาจารยท่ีมีตอบริการท่ีไดรับยังสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
แบบสอบถามในตอนนี้มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายปดแบบประเมินคาตามแบบของลิ

เคิรท โดยในแตละขอคําถาม ผูวิจัยไดกําหนดขอความแลวใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความความ
พึงพอใจท่ีไดรับจากการใชบริการยังสํานักส่ือและเทคโนโนโลยีการศึกษาใน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑในแตละ
ระดับและเกณฑการแปลความหมายของระดับความพึงพอใจในทิศทางเดียวกันกับตอนที่ 2  

ตอนท่ี 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
2. แบบสัมภาษณ 

แบบสัมภาษณมีลักษณะของขอคําถามแบบปลายเปด 
 ผูวิจัยนําเคร่ืองมือในการวิจัยท่ีพัฒนาขึ้นไปดําเนินการการตรวจสอบคุณภาพ โดยการประเมิน

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากผูเชี่ยวชาญรวม 5 ทาน และไดนําขอเสนอแนะท่ีไดรับมาปรับปรุง
และดําเนินการแกไขกอนนําไปใชในการเก็บขอมูลจริง 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณาจารยท่ีเขารับบริการยังสํานักส่ือและเทคโนโลยี

การศึกษาในดานตางๆ ระหวาง 1 มิถุนายน 2555 ถึง 15 ตุลาคม 2555 โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ี
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

4. การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใช 

ก.  การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยใชคารอยละ (Percentage) ในการ
อธิบายลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ข.  การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชคาสถิติ อัตราสวนรอยละ 
(Percentage), คาเฉล่ีย (Arithmetic mean), สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉล่ียดวยสถิติ t-test dependent 

ค.  การวิเคราะหเนื้อหา  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยความคาดหวังและการรับรูของคณาจารยท่ีมีตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบงสวนของการนําเสนอเปน 4 สวน ดังนี้ 
 
 



สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของคณาจารยกลุมตัวอยาง 
 
ตารางที่ 1  จํานวน และรอยละขอมูลท่ัวไปของคณาจารย 
 

ขอมูลท่ัวไปของคณาจารย จํานวน รอยละ ขอมูลท่ัวไปของคณาจารย จํานวน รอยละ 
1. สังกัด      

คณะมนุษยศาสตร 13 11.71 คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดลอม  6   5.4 
คณะวิทยาศาสตร  26 23.42 และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   

คณะสังคมศาสตร  17 15.32 วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษา  4 3.60 
คณะพลศึกษา 11  9.91 ความย่ังยืน   
คณะศึกษาศาสตร   3 2.70 วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม   1 0.90 
คณะศิลปกรรมศาสตร  15 13.51 สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  14 12.61 

2. เพศ      
ชาย 40 36.04 หญิง 71 63.96 

3. อายุ      
ตํ่ากวา 30 ป 8 7.21 30 – 39 ป 90 81.08 
40 – 49 ป 12 10.81 50 ปขึ้นไป 1 0.90 

5. ระดับการศึกษา      
ปริญญาตรี 1 0.90 ปริญญาโท 71 63.96 
ปริญญาเอก 39 35.14    

4. ระยะเวลาการทํางานสอน      
ตํ่ากวา 5 ป 25 22.52 5-9 ป 67 60.36 
10-14 ป 14 12.61 15 ปขึ้นไป 5 4.50 
รวมท้ังส้ิน 111 100    

 
คณาจารยผูใหขอมูลในครั้งนี้ มาจาก 11 หนวยงาน คือ คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ

สังคมศาสตร คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะวัฒนธรรม
ส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู โดยมีผูใหขอมูลสวนใหญมาเปนคณาจารยจากคณะสังคมศาสตร (รอยละ 23.42) เพศ
หญิง (รอยละ 63.96) มีอายุเฉล่ียระหวาง 30 – 39 ป (รอยละ 81.08) มีการศึกษาในระดับปริญญาโท (รอยละ 
63.96) และมีประสบการณในการสอนระหวาง 5-9 ป (รอยละ 60.36) 
 
สวนท่ี 2  ความคาดหวังและการรับรูของคณาจารยท่ีมีตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยี

การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของความคาดหวังและ 

การรับรูของคณาจารยท่ีมีตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 



บทบาทและภารกิจ 
ของสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  

การรับรูจริง ความคาดหวัง 
  

 . .  . . 
1.  ใหบริการผลิตส่ือประกอบการเรียนการสอนดวย

ส่ือประเภทตางๆ 
111 2.97 .93 4.34 .53 14.71 .000 

2.  ใหบริการผลิตส่ือเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

111 2.98 .91 4.31 .57 13.02 .000 

3.  ใหคําแนะนาํชวยเหลือในดานการผลิตและการใช
ส่ือตางๆ 

111 3.07 .90 4.48 .82 14.76 .000 

4.  เผยแพรและจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการผลิต
และการใชส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 

111 2.84 .94 4.44 .71 15.63 .000 

5.  ศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 111 2.93 .88 4.33 .75 13.72 .000 
6.  เปนสถานท่ีท่ีฝกปฏิบัติงานของนิสิต 111 3.13 .96 4.35 .79 11.25 .000 
7.  เปนหนวยงานที่ตองหารายไดเล้ียงตนเอง 111 3.05 .95 4.27 1.02 11.56 .000 

รวม 111 2.99 .93 4.36 .76   

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา คณาจารยสวนใหญมีการรับรูตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา ในภาพรวมโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ( = 2.99, . .= .93) แตมีความคาดหวังตอบทบาทและ
ภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.36, . .= .76)  
 เมื่อทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของความคาดหวังกับการรับรูของคณาจารยท่ีมีตอ
บทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาในรายขอ พบวา 
 คณาจารยรับรูวาสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและภารกิจในการใหบริการผลิตส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนดวยส่ือประเภทตางๆ โดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ( = 2.97, . . = .93) แตมีความ
คาดหวังตอบทบาทและภารกิจในดานนี้โดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.34, . . = .53) ซึ่งแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คณาจารยรับรูวาสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและภารกิจในการใหบริการผลิตส่ือเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  
( = 2.98, . . = .91) แตมีความคาดหวังตอบทบาทและภารกิจในดานนี้ โดยเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด  
( = 4.31, . . = .57) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คณาจารยรับรูวาสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและภารกิจในการใหคําแนะนําชวยเหลือใน
ดานการผลิตและการใชส่ือโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ( = 2.98, . . = .91) โดยมีความคาดหวังตอบทบาท
และภารกิจในดานนี้โดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.31, . . = .57) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 

คณาจารยรับรูวาสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและภารกิจในการเผยแพรและจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการผลิตและการใชส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา โดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ( = 2.84, 
 . . = .94) แตมีความคาดหวังตอบทบาทและภารกิจในดานนี้ โดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.44, 
 . . = .71) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คณาจารยรับรูวาสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและภารกิจในการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอน โดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ( = 2.93, . . = .88) แตมีความคาดหวังตอบทบาทและ



ภารกิจในดานนี้ โดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.33, . . = .75) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 

คณาจารยรับรูวาสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและภารกิจในการเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน
ของนิสิต โดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ( = 3.13, . . = .96) แตมีความคาดหวังตอบทบาทและภารกิจในดาน
นี้ โดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.35, . . = .79) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คณาจารยรับรูวาสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและภารกิจในการเปนหนวยงานที่ตองหา
รายไดเล้ียงตนเอง โดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ( = 3.05, . . = .95) แตมีความคาดหวังตอบทบาทและ
ภารกิจในดานนี้ โดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.27, . . = 1.02) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 
 
สวนท่ี 3  ความพึงพอใจของคณาจารยท่ีมีบริการท่ีไดรับจากสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา  
 
ตารางท่ี 3  จํานวน คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของคณาจารยท่ีมีตอบริการท่ีไดรับจาก

สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

บริการที่ไดรับ จํานวน  . . การแปลผล 
การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ (Interactive Distance Learning) 111 3.59 1.23 มาก 
การผลิตส่ือวีดิทัศนตามประสงค (Video on Demand) 111 3.57 1.16 มาก 
การแพรภาพโทรทัศนวงจรปด (SWU Channel) 111 3.49 1.13 มาก 
การประชุมทางไกล (Video Conference) 111 3.36 1.21 ปานกลาง 
การผลิตส่ือวีดิทัศนกิจกรรมตางๆ ท้ังในและนอกสถานที่ 111 3.36 1.07 ปานกลาง 
การถายภาพนิ่งกิจกรรมตางๆ ท้ังในและนอกสถานที่ 111 3.42 1.12 มาก 
การผลิตหรือสําเนาส่ือส่ิงพิมพ 111 3.56 1.20 มาก 
การยืมอุปกรณส่ือโสตทัศนูปกรณ ตางๆ 111 3.55 1.16 มาก 
การขอใชบริการหองบันทึกเสียง/หองบันทึกเสียง 111 3.48 1.22 มาก 
การขอใชบริการหองสตูดิโอ/หองประชุม 111 3.32 1.21 ปานกลาง 
การขอคําแนะนําในการใชบริการส่ือโสตทัศนูปกรณตางๆ 111 3.29 1.11 ปานกลาง 

รวม 111 3.45 1.17 มาก 
  

คณาจารยมีความพึงพอใจตอบริการของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
( = 3.59, . . = 1.23) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของบริการตางๆ พบวา คณาจารยมีความพึงพอใจใน
ระดับมากตอบริการดานการสอนทางไกลปฏิสัมพันธ ( = 3.57, . . = 1.16) การผลิตส่ือวีดิทัศนตามประสงค 
( = 3.05, . . = .95) การแพรภาพโทรทัศนวงจรปด ( = 3.49, . . = 1.13) การถายภาพน่ิงกิจกรรมตางๆ ท้ัง
ในและนอกสถานที่ ( = 3.42, . . = 1.12) การผลิตหรือสําเนาส่ือส่ิงพิมพ ( = 3.56, . . = 1.20) การยืม
อุปกรณส่ือโสตทัศนูปกรณ ตางๆ ( = 3.55, . . = 1.16) และการขอใชบริการหองบันทึกเสียง/หองบันทึกเสียง 
( = 3.48, . . = 1.22) สวนบริการดานการประชุมทางไกล ( = 3.36, . . = 1.21) การผลิตส่ือวีดิทัศนกิจกรรม
ตางๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี ( = 3.36, . . = 1.07) การขอใชบริการหองสตูดิโอ/หองประชุม ( = 3.32, . . = 
1.21) การขอคําแนะนําในการใชบริการส่ือโสตทัศนูปกรณตางๆ ( = 3.29, . . = 1.11) อยูในระดับปานกลาง 



สวนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาในการสัมภาษณรวมกับขอมูลในแบบสอบถามสวนท่ีเปนปลายเปด
เกี่ยวกับ ความคาดหวังและการรับรูของคณาจารยท่ีมีตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา  
ก. ความคาดหวังของคณาจารยท่ีมีตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 

 คณาจารยคาดหวังใหสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาแสดงบทบาทในดานการเรียนการสอน
เปนหลัก เชน ควรมีการใหบริการผลิตและใหคําแนะนําในการผลิตส่ือการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีตางๆ 
ตลอดจนการจัดอบรมใหความรูกับคณาจารยในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตส่ือเพ่ือการเรียนการสอน 

 ความคาดหวังในดานวัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีการศึกษาตางๆ คณาจารยคาดหวังใหสํานัก
ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา จัดหาส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาท่ีทันสมัยและสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการ
สอน มีการใหคําแนะนําหรืออบรมใหกับคณาจารยในการใชวัสดุ อุปกรณตางๆ ท่ีใชในหองเรียนหรือหองประชุม 
และส่ือเทคโนโลยีการศึกษาตางๆ ควรอยูในสภาพพรอมใช 

 การใหบริการถายภาพนิ่ง/วีดิทัศน ในกิจกรรมตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ควร
ทําเปนภารกิจรอง 

ข. การรับรูของคณาจารยท่ีมีตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 
 คณาจารยรับรูถึงบทบาทของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาในดานการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ

การใชวัสดุ/อุปกรณ ในหองเรียน ใหบริการยืมคืนวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีใชในหองเรียน/หองประชุม  
 การใหบริการผลิตภาพนิ่ง/วีดิทัศน ตามงานกิจกรรมตางๆ ของทางมหาวิทยาลัย การแพรภาพ

โทรทัศนวงจรปด SWU Channel การใหบริการหองสอนทางไกลปฏิสัมพันธ/หองบันทึกเสียง ตลอดจนการ
ใหบริการสําเนาแผนขอมูล  

 เปนท่ีฝกปฏิบัติงานของนิสิต 
 เจาหนาท่ีใหบริการและใหคําแนะนําในการใชวัสดุอุปกรณตางๆ ดวยบริการท่ีดี 

ค. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม คณาจารยใหขอเสนอแนะใหมีการประชาสัมพันธบทบาทและภารกิจของสํานัก
ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดรับทราบอยางท่ัวถึงเพ่ิมขึ้น  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การรับรูจริงของคณาจารยท่ีมีตอบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา คณาจารยสวนใหญรับรูวาสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ดําเนินภารกิจในดานการ
ผลิตส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย การใหบริการยืม
คืนและการใหคําปรึกษาในการใชวัสดุอุปกรณท่ีใชในหองเรียน/หองประชุมเปนหลัก โดยภารกิจในดานการผลิตส่ือ
และเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู หรือการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตและการใชส่ือ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยังไมปรากฏชัดเจนมากนัก  

คณาจารยสวนใหญคาดหวังใหสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาแสดงบทบาทในการสงเสริมและ
สนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอนใหชัดเจนมากย่ิงขึ้น เชน การใหบริการผลิตส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ
ตางๆ การใหคําแนะนําและฝกอบรมใหคณาจารยมีความรูในการใชเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือผลิตส่ือการเรียนการ
สอน การจัดหาส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาท่ีทันสมัยและสอดคลองกับการหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
ใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาในเรื่อง
เกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอน 



อยางไรก็ตาม คณาจารยสวนใหญมีความพึงพอใจมากตอบริการท่ีไดรับจากสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษาในดานตางๆ และมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา พรอมท้ังไดใหขอเสนอแนะวาควรมีการจัดเตรียมส่ือเทคโนโลยีการศึกษาใหมีความทันสมัยและอยูใน
สภาพพรอมใชงานมากขึ้น และควรมีการประชาสัมพันธถึงบทบาทและภารกิจของสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษาใหคณาจารย นิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดรับทราบอยางท่ัวถึงเพ่ิมขึ้น 
 หลักฐานเชิงประจักษท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้ จะมีสวนชวยใหสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งเปน
หนวยงานทางดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาและดําเนินการใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคลอง
กับหลักสูตรการสอนและปรัชญาพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย สมดังปณิธานและวิสัยทัศนของหนวยงานที่มุงมั่นให
เทคโนโลยีนําการศึกษาสูความเจริญงอกงาม โดยการมุงมั่น สรางสรรค การผลิตและใหบริการดวยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการศึกษาบนฐานงานวิจัยและพัฒนาใหมีคุณภาพระดับสากลอยางแทจริง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ขอบพระคุณ ผศ.ดร.ฤทธิชัย ออนมิ่ง ผูอํานวยการสํานักส่ือและเทคโนโลยี
การศึกษา และคณะผูรวมวิจัย ไดแก อ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ อ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐ
ภาพ อ.ดร.กนกพร ฉันทนารุงภักด์ิ และอ.ธนกร ขันทเขตต รวมถึง นายภาคนิวัฒน ขจรกล่ินสมฐวี และนายกันทา
กร ใจปนตา ซึ่งใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการดําเนินการวิจัย และทายสุดขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน
ท่ีไดสละเวลาในการใหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้ดวย 
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