รายงานการวิจยั
ความต้องการการผลิตสือการเรียนรู้
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ฤทธิชยั อ่อนมิง

งานวิจยั นี ได้รบั ทุนสนับสนุนงานวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้
สํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปี งบประมาณ 2553

กรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชยั อ่อนมิง. ความต้องการการ
ผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2559.
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ เพือศึกษาความต้องการการผลิต
สือการเรียนรูข้ องอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ผูว้ จิ ยั กําหนด
ขนาดตัวอย่างจากกลุ่มประชากร ด้วยตาราง Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจากการเปิ ดตาราง
จํานวน 375 คน ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลได้ จํานวน 380 คน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.1 กลุ่มตัวอย่างในสายสนับสนุ นวิชาการ เป็ นเพศหญิงมากทีสุด ร้อยละ 68.3 มีช่วงอายุ
มากทีสุดคือ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.10 และประสบการณ์ทาํ งานมากทีสุด คือ 1-5 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 38.60
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการเก็บข้อมูลสายวิชาการเป็ นเพศหญิง มากทีสุด ร้อยละ 58.80
ช่วงอายุ 31-40 ปี มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 33.30 หน่ วยงานทีสังกัด ตอบแบบสอบถามมากทีสุด
ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์ ร้อยละ 25.50 และประสบการณ์ ในการทํางานมากทีสุด ได้แก่ 1-5 ปี
ร้อยละ 49.00
2. ผลการศึกษาความต้องการการผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์
ภาพรวมค่าเฉลียของสือการเรียนรูท้ ใช้
ี อยู่ในปจั จุบนั 3 ลําดับแรก ได้แก่ หนังสือ ตําราเรียน
และเอกสารประการสอน อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.05, SD = 1.45) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูมิ
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.83, SD = 1.28) และสือเสียง อยูใ่ นระดับน้อย และความต้องการให้
สํานักสือฯ ผลิตมากทีสุด ได้แก่ หนังสือ ตําราเรียน และเอกสารประกอบการสอน อยู่ในระดับมาก
ทีสุด ( = 3.81, SD = 1.27) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูมิ อยูใ่ นระดับมากทีสุด ( = 3.65, SD =
1.02) และวีดทิ ศั น์ อยูใ่ นระดับมากทีสุด ( = 3.54, SD = 1.22) และค่าดัชนีลําดับความสําคัญความ
ต้องการจําเป็ น (PNI) 3 ลําดับแรก ได้แก่ การฝึ กอบรม สืออิเล็กทรอนิกส์ และภาพยนตร์ ตามลําดับ
คําสําคัญ : การผลิตสือการเรียนรู,้ สือการเรียนรู้

กิตติกรรมประกาศ
การดําเนินการโครงการวิจยั “ความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” ครังนี คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณคณาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีได้ก รุณ าให้ข้อ มูล และเป็ น พืนทีในการศึก ษาวิจ ยั และขอขอบคุ ณ ผู้เ ชียวชาญทุ ก ท่ า นทีกรุณ า
ประเมินเครืองมือวิจยั ให้มคี ุณภาพสําหรับการนําไปเก็บรวบรวมข้อมูล
นอกจากนี คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ สํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษาทีสนับสนุ นทุนวิจยั และ
ให้โอกาสผูว้ จิ ยั จนทําให้การดําเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์
สุด ท้า ย คณะผู้วิจ ยั หวัง ว่ า งานวิจยั ฉบับ นี จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ส นใจและสามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทํางานของสํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
คณะผูว้ จิ ยั
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บทที 1
บทนํา
ทีมาและความสําคัญ
นับตังแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็ นต้นมาการจัด
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้เปลียนไป โดยต้องยึดหลักทีว่าการจัดการศึกษาต้องเป็ นไป
ั ญา ความรู้ และคุ ณ ธรรม
เพือพัฒ นาคนไทยให้เ ป็ น มนุ ษ ย์ ทีสมบู ร ณ์ ท ังร่ า งกาย จิต ใจสติป ญ
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกันกับคนอืนๆ ได้อย่างมีความสุข
(คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 4) และการจัดการศึกษาจะต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสําคัญทีสุด กระบวนการ
การจัด การศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เสริม ให้ ผู้เ รีย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศัก ยภาพ
(คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 9)
นอกจากนี การจัด การเรีย นการสอนในระดับ อุ ด มศึก ษา ยัง ต้อ งเป็ น ไปเพือให้บ รรลุ ต าม
มาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานที 14 ด้านคุณลักษณะของคนไทยทีพึงประสงค์ทงในฐานะพลเมื
ั
อง
และพลโลก โดยต้องพัฒนาผูเ้ รียนให้มกี ําลังกาย กําลังใจทีสมบูรณ์ มีความรูแ้ ละทักษะทีจําเป็ น และ
เพียงพอในการดํารงชีวติ และพัฒนาสังคม มีคุณธรรม จิตสํานึกสาธารณะในความเป็ นพลเมืองไทย
และความเป็ นพลเมือโลก นอกจากนีแล้วยังต้องจัดกระบวนการเรียนรูท้ เน้
ี นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ และมี
การบริหารโดย ใช้สถานศึกษาเป็ นฐานตามมาตรฐานที 2 รวมทังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู/้ สังคม
แห่งความรูต้ ามมาตรฐานที 3 ด้วย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548 : 17-21) ดังนัน
เพือให้เป็ นไปตามแนวทางในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ผูส้ อนใน
ระดับอุดมศึกษาจึงควรต้องปรับเปลียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นทีตัวผู้เรียนมาก
ยิงขึน กล่าวคือ ควรเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน จัดบรรยากาศให้เอือต่อการเรียนให้ผู้เรียนได้หา
ความรูด้ ว้ ยตนเองมากขึน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะด้านการคิด ทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะ
การปฏิบตั จิ ริง ทักษะการแก้ปญั หาและทักษะทางสังคม
สือการเรียนรู้เป็ นปจั จัยทีสําคัญอย่างหนึงทีจะช่วยพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ไปสู่
เป้าหมายทีต้องการคือ คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทีมุ่งผลิต
บัณฑิตได้พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์ทฤษฏีไปสู่การปฏิบตั ิ การริเริม
การพัฒนาทังทางวิชาการและวิชาชีพ การสร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้ พัฒนาประเทศทังในด้าน
เศรษฐกิจ สัง คม การเมือ ง และสิงแวดล้ อ ม และในป จั จุ บ ัน อิท ธิพ ลของความเจริญ ก้ า วหน้ า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน และสถานการณ์ ของ
การเรียนการสอนแตกต่างไปจากเดิม การเรียนการสอนในปจั จุบนั ถูกกําหนดด้วยเทคโนโลยีทได้
ี มี

2

การพิจารณานํ าเข้ามาใช้ เช่น สือการศึกษาชนิดต่างๆ การเรียนการสอนทางไกล การเรียนด้วยสือ
โทรศัพ ท์ ผ่ า นดาวเทีย มเป็ น ต้ น การนํ า เทคโนโลยีเ ข้า มาใช้ทํ า ให้เ กิด การเปลียนแปลงทีมีผ ล
ต่อการศึกษาไม่ว่าจะเป็ นการเปลียนแปลงวิถชี วี ติ การเปลียนแปลงวิธกี าร ทังผูส้ อนและเงือนไขการ
เรียนทีแตกต่างจากเดิม ผูเ้ รียนสามารถเลือกเรียนในสถานการณ์และเงือนไขทีตนเองต้องการมากขึน
สถานการณ์ททํี าให้เกิดการเรียนรูไ้ ม่จําเป็ นต้องสร้างขึนด้วยผูส้ อนอย่างแต่ก่อนเท่านัน แต่สอการ
ื
เรียนรูส้ ามารถจะสร้างสถานการณ์ของการเรียนให้เกิดขึนได้ และมีความหลากหลายอีกด้วย จากการ
เปลียนแปลงนีจึงทําให้สถานศึกษาต้องมีการวางแผนและจัดการกับสือการเรียนรูท้ เป็
ี นตัวกําหนเด
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลก็คอื เพีอเป็ นแนวทางทีจะนําไปสูก่ ารจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพทีสถานศึกษาทุกแห่งต้องการให้เกิดขึน
สือการเรียนการสอนหรือสือการเรียนรูช้ ่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนและเป็ นเครืองมือทีช่วย
สนับสนุ นด้านประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ปญั หาทีพบของการผลิตสือการสอนคือครูขาด
ความรู้และทักษะในการผลิตและใช้อุปกรณ์ ในการผลิตสือประเภทต่างๆ รวมถึงขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการผลิตสือต่าง ๆ เนืองมาจากขาดคําแนะนําการผลิต ขาดประสบการณ์และวัสดุอุปกรณ์
(พิสทิ ธิ หวังประสพกลาง. 2543. บทคัดย่อ)
สํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(2558: ออนไลน์) มีการ
บริหารและการดําเนินงานโดยกําหนดแผนและยุทธศาสตร์ทสอดคล้
ี
องกันตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 ปี โดยสํานักสือฯ นํามากําหนดเป็ นแผนปฏิบตั กิ าร ซึงการผลิตสือ
การเรียนรูก้ เ็ ป็ นภารกิจหลักของสํานักสือฯ ทีมีการผลิตและให้บริการอย่างต่อเนือง ตามยุทธศาสตร์
ที 1 พัฒนาสํานักสือฯ เป็ นหน่ วยงานผลิตสือและเทคโนโลยีการศึกษา เพือส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงต้องศึกษาความต้องการ
การผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือให้การบริการมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมากยิงขึน
สํานักสือฯ เป็ นหน่ วยงานกลางในการผลิตและให้บริการสือสนับสนุ นการเรียนการสอน โดย
พัฒนารูปแบบการสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์ บริการระบบวีดิทศั น์ ตามประสงค์ บริการพิมพ์ภาพสี
ขนาดใหญ่ บริการตัดสติกเกอร์ด้วยเครืองตัดคุณภาพสูง บริการห้องบันทึกเสียง บริการอุปกรณ์
สือโสต บริการประชุมทางไกลด้ว ยระบบ บริการผลิตสือวีดิท ศั น์ ผลิต สือมัล ติมีเดีย และผลิต สือ
กราฟฟิ ก มีการให้บริการคณาจารย์ เจ้าหน้าที บุคคลทัวไป และนิสติ ทังระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็ นจํานวนมาก ด้วยสํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา เป็ นหน่ วยงานให้บริการสือ
การเรียนการสอน จึงตระหนักถึงความต้องการการผลิตสือการเรียนรูท้ สามารถทํ
ี
าให้ผเู้ รียนเกิดความ
พึงพอใจในสือทีจะช่วยเร้าความสนใจของผูเ้ รียนให้มจี ติ ใจจดจ่ออยู่กบั เรืองทีกําลังเรียนรูจ้ ะช่วยให้
เข้าใจเรืองต่างๆ ได้ดจี ะทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่อไป
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความประสงค์ทจะสํ
ี ารวจความต้องการการผลิตสือการเรียนรู้
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือนําข้อมูลมาเป็ นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการและ
การวางแผนการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือศึกษาความต้องการในการผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร และองครักษ์ จําแนกเป็ น สายวิชาการ รวมทังสิน 5,349 คน จําแนกเป็ น สายวิชาการ
จํานวน 1,449 คน และ สายสนับสนุ น จํานวน 3,900 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ผูว้ จิ ยั กําหนดขนาดตัวอย่าง จากตาราง Krejcie & Morgan
ได้กลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง จํานวน 375 คน ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลได้ จํานวน 380 คน
2. ตัวแปรทีศึกษา
2.1 สถานภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีดงั นี
2.1.1 เพศ
2.1.2 อายุ
2.1.3 สถานะ
2.1.4 หน่วยงานทีสังกัด
2.1.5 ประสบการณ์ทาํ งาน
2.2 ความต้องการการผลิตและให้บริการสือการเรียนรู้ แบ่งออกเป็ น 7 ประเภท ดังนี
2.2.1 หนังสือ ตําราเรียน และเอกสารประกอบการสอน
2.2.2 ภาพถ่าย
2.2.3 แผนภาพ แผนภูมิ
2.2.4 สือเสียง
2.2.5 วีดทิ ศั น์
2.2.6 ภาพยนตร์
2.2.7 สืออิเล็กทรอนิกส์
2.2.8 การฝึ กอบรม

ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รบั
ผลการศึกษาครังนีจะเป็ นข้อมูลพืนฐานในวางแผนการดําเนินการให้บริการของสํานักสือและ
เทคโนโลยีการศึกษาทีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึงจะ
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นําไปสู่การวางแผนหรือการกําหนดนโยบายในการให้บริการและการบริหารงานของสํานักสือฯ และ
พัฒนาการทํางานและการให้บริการทีมีประสิทธิภาพต่อไป

นิยามศัพท์เฉพาะ
ความต้องการ หมายถึง ความประสงค์ของอาจารย์ทีเกียวข้องกับการผลิตสือการเรียนรู้
เพือให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สือการเรียนรู้ หมายถึง ทุกสิงทุกอย่างรอบตัวผูเ้ รียนทีช่วยให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ม่ว่าจะ
เป็ นคน สัตว์ สิงของ ธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ โดยมุง่ เน้นส่งเสริมการค้นคว้า การแสวงหาความรู้
ด้ ว ยตนเอง ช่ ว ยให้ ก ระตุ้ น ผู้ เ รีย นให้ เ กิ ด ความสนใจ มีค วามเข้ า ใจสามารถเรีย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพต่อเนืองตลอดชีวติ สือการเรียนรู้ ได้แก่ 1) หนังสือ ตําราเรียน และเอกสารประกอบ
การสอน 2) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูมิ 3) สือเสียง 4) วีดทิ ศั น์ 5) ภาพยนตร์ 6) สืออิเล็กทรอนิกส์
และ 7) การฝึ กอบรม
การผลิ ต สือการเรีย นรู้ หมายถึ ง การสร้า งสือการเรีย นรู้เ พือใช้ ใ นการจัด การเรีย นรู้
โดยคํานึงถึงวิธีการผลิตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรขันอุดมศึกษาซึงประกอบด้วย
เนือหา เทคนิคเนือหา เทคนิคการผลิต กิจกรรม และการประเมินผล
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ประสานมิตรและ
องครักษ์ ปี การศึกษา 2558

บทที 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
การศึกษาความต้องการการผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสาร ตํารา วารสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ดังหัวข้อต่อไปนี
1.
2.
3.
4.

เอกสารทีเกียวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารทีเกียวข้องกับสือการเรียนการสอน
เอกสารทีเกียวข้องกับการศึกษาความต้องการจําเป็ น
งานวิจยั ทีเกียวข้อง

1. เอกสารทีเกียวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.1 ข้อมูลทัวไปของมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
ข้ อ มู ล ทัวไปของมหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ นํ า เสนอข้ อ มู ล เกี ยวกับ ประวัติ ข อง
มหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสยั ทัศ น์ พันธกิจ และการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 2558 : ออนไลน์) ดังนี
ประวัติ
ั ง และวิทยาลัยวิชา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาจาก โรงเรียนฝึ กหัดครูชนสู
การศึกษา โรงเรียนฝึ กหัดครูชนสู
ั ง สถาปนาพุทธศักราช 2492 วิทยาลัยวิชาการศึกษา พุทธศักราช
2496 และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2517
โรงเรียนฝึ กหัดครูชนสู
ั ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีประวัตศิ าสตร์มายาวนาน ถือกําเนิดขึนช่วงหลังสงครามโลก
ครังทีสอง ในกระแสสังคมทีเริมคลีคลายจากการตืนตระหนกภัยสงคราม ปญั หาเศรษฐกิจและสังคม
หลังจากทีองค์การสหประชาชาติไ ด้ก่ อกํา เนิดขึน เพือมุ่งเน้ นความสมานฉันท์และผลักดันความ
ร่วมมือทางด้านต่าง ๆ รวมทัง การผลักดันทางด้านการศึกษา เพือให้โลกใบนีเจริญก้าวหน้าและมี
สติปญั ญามากขึน “โรงเรียนฝึ กหัดครูชนสู
ั ง” ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนาขึนเมือวันที 28
เมษายน พุทธศักราช 2492 ณ ถนนประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพือผลักดันการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพครู ในช่วงเวลาทีวิชาชีพครูขาดแคลน และไม่สมดุลกับการขยายตัวของสังคม และศาสตร์
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ทางด้านการศึกษายังใหม่ต่อสังคมในขณะนัน เป็ นการเริมต้นการศึกษาในระดับวุฒปิ ระกาศนียบัตร
ครูประถมศึกษา และประกาศนียบัตรครูมธั ยมศึกษา โรงเรียนฝึ กหัดครูชนสู
ั งถือกําเนิดขึนจากการ
ผลักดันของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ น มาลากุล ซึงเป็ นปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยูใ่ นขณะนัน และท่าน
ก็ได้มบี ทบาททางด้านการศึกษาทังทีโรงเรียนฝึ กหัดครูชนสู
ั ง วิทยาลัยวิชาการ และสังคมไทย
เมือโรงเรีย นฝึ ก หัด ครูช ันสู ง ได้ถือ กํ า เนิ ด ขึนแล้ว หลวงสวัส ดิส ารศาสตรพุ ท ธิ ไปดํ า รง
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนฝึ กหัดครูชนสู
ั ง ระหว่างพุทธศักราช 2492– 2496 ท่านเป็ นผูน้ ําและผู้
วางรากฐานระเบียบแบบแผนของการฝึ กหัดครู เป็ นผูบ้ ุกเบิกงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เป็ นผูท้ ได้
ี รบั การยกย่องว่าเป็ นแบบแผนของปูชนียบุคคลในวิชาชีพครูอย่างสูงยิง
วิ ทยาลัยวิ ชาการศึกษา
ถึงพุทธศักราช 2496 ปญั หาการขาดแคลนครูและนักการศึกษาเป็ นปญั หาทีรุนแรงยิงขึนใน
สังคมไทย ท่ามกลางการเปลียนแปลงของสังคมในทุก ๆ ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผูน้ ํ า
การศึกษาสมัยใหม่หรือผูน้ ําการศึกษาแบบพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) ในสังคมไทย ได้เสนอ
ต่อกระทรวงศึกษาธิการให้ก่อตังวิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education) ขึนเพือพัฒนา
ปรัชญา แนวคิดและความรูค้ วามสามารถทางด้านการศึกษาสมัยใหม่ ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กบั
สังคมประชาธิปไตย รวมทังการพัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้เป็ นวิชาชีพทีมีระบบแบบแผนและมีความ
ลุ่ ม ลึก ในสัง คมไทย พร้อ มกับ การประสาทปริญ ญาทางด้า นศึก ษาศาสตร์ ทังในระดับ บัณ ฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต เมือแรกเริมการสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึนแทน โรงเรียนฝึ กหัด
ครูชนสู
ั งนัน (16 กันยายน 2497) ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ น มาลากุล ได้รบั มอบหมายให้ดาํ รงตําแหน่ง
อธิการบดีในระหว่างพุทธศักราช 2497–2499 ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ดํารงตําแหน่งหัวหน้า
คณะวิช าการศึก ษาหลัง จากนั นจึง ได้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อธิก ารบดีวิท ยาลัย วิช าการศึก ษา จนถึ ง
พุทธศักราช 2511
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้เป็ นผูน้ ําในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ภายใต้แนวคิดระบบโรงเรียนสาธิต (Demonstration School) เพือให้โรงเรียนสาธิตเป็ นแปลงทดลอง
ค้นคว้า ในระบบการศึกษาพืนฐานสมัยใหม่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาจัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต
โดยขยายวิทยาเขตปทุมวัน (2498) วิทยาเขตบางแสน (2498) วิทยาเขตพิษณุโลก (2510) วิทยาเขต
มหาสารคาม (2511) วิทยาเขตสงขลา (2511) วิทยาเขต พระนคร (2512) และวิทยาเขตพลศึกษา
(2513) โดยมีวทิ ยาเขตประสานมิตรเป็ นศูนย์กลางการบริหาร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ภายใต้การนําของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในฐานะทีท่านเป็ น
นักวิชาการและนักการศึกษาสมัยใหม่ ได้พฒ
ั นาแนวคิดแบบพิพฒ
ั นาการนิยมและการเรียนการสอน
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สมัยใหม่จากสังคมตะวันตก นํ ามาวางหลักปกั ฐานไว้ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็ นระบบห้องสมุด ระบบ
คะแนน ระบบการวัด ผล รวมทังวิช าการศึก ษาสมัย ใหม่ ทีก้ า วหน้ า ทีสุ ด ในสัง คมไทยขณะนั น
นอกจากนั นแล้ ว วิท ยาลัย วิช าการศึก ษายัง ได้ร ับ การช่ ว ยเหลือ ทังด้า นบุ ค ลากร หนั ง สือ และ
ทุนการศึกษามากมาย จนอาจกล่าวได้ว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา มีระบบการศึกษาทีก้าวหน้าทีสุดใน
ช่วงเวลานัน ตราหรือเครืองหมายของวิทยาลัย วิชาการศึกษา ซึงเป็ นสมการทางด้านคณิตศาสตร์ Y
= ex(Exponential Curve) เส้นกราฟของการขยายเพิมขึน มีความหมายสอดคล้องปรัชญาทีว่า
“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” หรือ สิกขา “วิรุฬหิ สมปตตา” หรือ “ Education is Growth”
รวมทังสอดคล้องกับ “สีเทา–แดง” ซึงสีเทา เป็ นสีของสมอง หมายถึง “ความคิด” และสีแดงเป็ นสีของ
เลือด หมายถึง “ความกล้าหาญ” สีเทา–แดง จึงหมายถึง “คิดอย่างกล้าหาญ”
มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
พุทธศักราช 2516 ก่อนหน้าเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ในช่วงเวลาที ศาสตราจารย์ ดร.
สุดใจ เหล่าสุนทร ดํารงตําแหน่งอธิการบดีวทิ ยาลัยวิชาการศึกษา คณาจารย์ นิสติ และข้าราชการ ได้
ร่วมกันเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปรับฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็ นมหาวิทยาลัย และย้ายสังกัดจาก
กระทรวงศึกษาธิการไปขึนกับทบวงมหาวิทยาลัย ท่ามกลางการปกครองทีเข้มงวดรุนแรงของรัฐบาล
ทหารในขณะนัน เพือความคล่องตัวในการพัฒนาโครงสร้าง การบริหาร และการเรียนการสอนทีจํากัด
ไปสู่ก ารเป็ น มหาวิท ยาลัย และการขยายตัว ทีมีค วามหลากหลายวิช าชีพ ท้า ยทีสุด มหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ “มหาวิทยาลัยทีเจริญเป็ นศรีสง่าแก่มหานคร” ก็ได้รบั การสถาปนาขึนในปีถดั มา (29
มิถุนายน 2517) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็ นอธิการบดี (พุทธศักราช 2512 –
2521)
มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการในรูปวิทยาเขตมาจนถึง พ.ศ. 2533 รวมเวลา 16 ปี
วิทยาเขตจึงเริมแยกออกไปเป็ นมหาวิทยาลัยอิสระโดยมีการบริหารจัดการและงบประมาณเป็ นของ
ตนเอง ดังนี พ.ศ. 2533 วิทยาเขตบางแสนและวิทยาเขตพิษณุโลก ยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยบูรพา
และมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2536 ยุบรวมวิทยาเขตปทุมวัน บางเขน และประสานมิตรเข้าเป็ น
วิทยาเขตกลาง พ.ศ. 2537 วิทยาเขตมหาสารคาม ยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพ.ศ.
2539 วิทยาเขตสงขลายกฐานะเป็ นเป็ นมหาวิทยาลัยทักษิณ ขณะทีมหาวิทยาลัยแม่กข็ ยายตัวไปที
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปีพทุ ธศักราช 2539
จากอดีตทีมีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
พลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที 5 (พุทธศักราช 25252529) จัดตังคณะแพทยศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที 7 (พุทธศักราช 2535
– 2539) จัดตังคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัช
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ศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที 8 (พุทธศักราช 2540 – 2544) จัดตัง
คณะสหเวชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พัฒนาไปสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยกลางเมืองที
ทันสมัย ก้าวหน้ าผสานสัมพันธ์ก บั กระแสสากล และพัฒนาการศึกษาในระดับ บัณฑิต ศึกษา และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สงแวดล้
ิ
อม และผสานสัมพันธ์กบั ชุมชน
การแบ่งหน่ วยงานภายในมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
การแบ่งหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2558 : ออนไลน์) (ข้อมูล พ.ศ.
2558) แบ่งหน่วยงานเป็ นคณะ สถาบัน และสํานัก ดังต่อไปนี
•

•

•

คณะมนุษยศาสตร์
o ภาควิชาจิตวิทยา
o ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
o ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
o ภาควิชาภาษาตะวันตก
o ภาควิชาภาษาศาสตร์
o ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะวิทยาศาสตร์
o ภาควิชาคณิตศาสตร์
o ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
o ภาควิชาเคมี
o ภาควิชาชีววิทยา
o ภาควิชาฟิ สก
ิ ส์
o ภาควิชาวาริชศาสตร์
o ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวไป
ั
o ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะสังคมศาสตร์
o ภาควิชาบริหารธุรกิจ
o ภาควิชาประวัตศ
ิ าสตร์
o ภาควิชาภูมศ
ิ าสตร์
o ภาควิชารัฐศาสตร์
o ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
o ภาควิชาสังคมวิทยา
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•

•

•

คณะพลศึกษา
o ภาควิชาพลศึกษา
o ภาควิชาสุขศึกษา
o ภาควิชาสันทนาการ
o ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์
o ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
o ภาควิชาการบริหารการศึกษา
o ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
o ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
o ภาควิชาพืนฐานของการศึกษา
o ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
o ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
o ภาควิชาการวัดผลและวิจย
ั การศึกษา
o สาขาวิชาการอุดมศึกษา
o สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
o คณะกรรมการประจําสาขาวิชาการมัธยมศึกษา(บางเขน)
o สาขาวิชาการประถมศึกษา
o สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
o สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
o คณะกรรมการประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศก
ึ ษา
คณะพยาบาลศาสตร์
o ภาควิชาวิทยาศาสตร์พนฐานการพยาบาล
ื
o ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก
o ภาควิชาการพยาบาลชุมชน
o ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
o ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
o สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
o สาขาวิชาการพยาบาลอนามัย
o สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
o ภาควิชาวิจย
ั ประเมินผลและการบริหารทางการพยาบาล
o สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
o สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
o สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
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สาขาวิชาการพยาบาลผูส้ งู อายุ
o สํานักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล
o สํานักงานบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์
o ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
o ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
o ภาควิชาจักษุ-โสต-ศอ-นาสิก-ลาริงซ์วท
ิ ยา
o ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
o ภาควิชาจุลชีววิทยา
o ภาควิชาชีวเคมี
o ภาควิชานิตเิ วชศาสตร์
o ภาควิชาพยาธิวท
ิ ยา
o ภาควิชาเภสัชวิทยา
o ภาควิชารังสีวท
ิ ยา
o ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
o ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
o ภาควิชาศัลยศาสตร์
o ภาควิชาสรีรวิทยา
o ภาควิชาสูตศ
ิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
o ภาควิชาออร์โธพีดก
ิ ส์
o ภาควิชาอายุรศาสตร์
o ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
o ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
o ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล
o ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
o ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
o ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
o ภาควิชาดุรย
ิ างคศาสตร์ไทย
o ภาควิชาดุรย
ิ างคศาสตร์สากล
o ภาควิชาทัศนศิลป์
o ภาควิชาทัศนศิลปศึกษา
o ภาควิชาศิลปะการแสดง
o

•

•

•
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ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์
o สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
o สาขาวิชาการออกแบบสือสาร
o สาขาวิชาดุรย
ิ างคศาสตร์ศกึ ษา
o สาขาวิชาดุรย
ิ างคศาสตร์สากล
o สาขาวิชานาฎศิลป์
o สาขาศิลปะการแสดง
o สาขาศิลปศึกษา
o สาขาศิลปะจินตทัศน์
o ศูนย์ศล
ิ ปวิทยบริการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
o ภาควิชาทันตกรรมทัวไป
o ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
o ภาควิชาทันตกรรมอนุ รก
ั ษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
o ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์
o ภาควิชาโอษฐวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
o สาขาวิชากายภาพบําบัด
o สาขาวิชาทัศนศาสตร์
o สาขาวิชาแพทย์แผนตะวันออก
o สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ
o สาขาวิชาการจัดการส่งเสริมสุขภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมสือสารสังคม
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนานาชาติเพือศึกษาความยังยืน
o สาขาการศึกษาอย่างยังยืน วิทยาลัยนานาชาติเพือศึกษาความยังยืน
o สาขาภูมอ
ิ ตั ลักษณ์ศกึ ษา วิทยาลัยนานาชาติเพือศึกษาความยังยืน
o ศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพือศึกษาความยังยืน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวัฒนธรรมสิงแวดล้อมและการท่องเทียวเชิงนิเวศ
บัณฑิตวิทยาลัย
o

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
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สถาบัน/สํานัก/ศูนย์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจยั และพัฒนาการศึกษาพิเศษ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญั ญาและวิจยั
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สํานักงานอธิการบดี
สํานักคอมพิวเตอร์
สํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักหอสมุดกลาง
หอสมุด มศว องครักษ์
สํานักงานบริหารกิจการหอพัก
ศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ศูนย์พฒ
ั นาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์กฬี า
ศูนย์ภาษา มศว
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ศูนย์พฒ
ั นาอัจฉริยภาพทางดนตรี
ศูนย์พฒ
ั นาประสิทธิภาพบุคลากร
ศูนย์สวัสดิการบุคลากร
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สนิ
ศูนย์วชิ าศึกษาทัวไป
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ศูนย์การประเมินผลและรับนิสติ ใหม่
ศูนย์ศกึ ษาและอนุ รกั ษ์สงแวดล้
ิ
อมและปา่ ต้นนํา นาแห้ว จังหวัดเลย
ศูนย์ชุมชนและศิลปวัฒนธรรม ทุง่ ดินดํา จังหวัดสุพรรณบุรี
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•
•
•
•

•
•
•
•

ศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์บา้ นไร่สามัคคี มศว จังหวัดน่าน
ศูนย์นานาชาติศกึ ษา
สํานักงานยุทธ์ศาสตร์
ศูนย์การแพทย์ปญั ญานันทภิกขุ ชลประทาน
โรงเรียนสาธิ ต
สาธิตประสานมิตร ฝา่ ยประถม
สาธิตประสานมิตร ฝา่ ยมัธยม
สาธิตปทุมวัน
สถาบันวิจยั พัฒนา และสาธิตการศึกษา
หน่ วยงานอืนๆ

•
•
•
•
•

หน่วยตรวจสอบภายใน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากัด
ศูนย์ให้คาํ ปรึกษาปญั หาภาษาไทย
ศูนย์วจิ ยั และการจัดการความรูท้ างพฤกษศาสตร์

ปรัชญา วิ สยั ทัศน์ และพันธกิ จของมหาวิ ทยาลัย
ปรัชญา “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Education is growth”
และตรงกับ ภาษาบาลีวา่ “สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา” เจริญงอกงามด้วยอารยวัฒ ิ 5 ประการ 1. งอกงาม
ด้วยศรัทธา งอกงามด้วยศรัทธาในชีวติ บทบาท และหน้าทีของตน 2. งอกงามด้วยศีล งอกงามด้วย
จริยธรรมและความดีงามทังปวง 3. งอกงามด้วยสุตะ งอกงามด้วยการสดับตรับฟงั และเรียนรู้
ตลอดเวลา 4. งอกงามด้วยจาคะ งอกงามด้วยความเอือเฟือเผือแผ่และเอืออาทรต่อผูอ้ นื 5. งอกงาม
ด้วยปญั ญา งอกงามในการดํารงชีวติ คิด และทําด้วยปญั ญา ปณิธาน ประชาคมวิชาการแห่งผูม้ ี
ความรูป้ ระดุจนักปราชญ์และมีความประพฤติประดุจผูท้ รงศีลสมฐานะของผูน้ ําทางปญั ญา
วิสยั ทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็ นองค์กรชันนําแห่งการเรียนรูแ้ ละวิจยั บนฐาน
การศึกษาและคุณธรรม มุง่ สร้างสรรค์นวัตกรรมสูส่ ากล
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พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคคลทีมีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สงั คม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
และสังคม แห่งการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรมทีมีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยังยืนต่อสังคม ทังใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
3. บริการวิชาการทีมีคุณภาพ จิตสํานึกและรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา วิเคราะห์และทํานุ บาํ รุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5. พัฒนาระบบบริหารทีมีคุณภาพและธรรมาภิบาล
1.2 ข้อมูลทัวไปเกียวกับสํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา
ข้อมูลทัวไปของสํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา นําเสนอข้อมูลเกียวกับ ประวัตคิ วามเป็ นมา
โครงสร้า งการบริห าร แผนยุท ธศาสตร์ และโครงสร้า งการบริห ารงาน (สํานักสือและเทคโนโลยี
การศึกษา. 2558 : ออนไลน์)
ประวัติความเป็ นมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความจําเป็ นทีจะต้องมีหน่ วยงานทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที 9 เพือพัฒนาคุณภาพการ
เรีย นการสอนของมหาวิท ยาลัย ให้ก้า วหน้ า และทัน สมัย ในระยะก่ อ นเริมแผนพัฒ นาการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที 8 มหาวิทยาลัยจึงได้เริมเตรียมความพร้อมทีจะจัดตังสํานักสือและเทคโนโลยี
การศึกษาขึนอย่างจริงจัง โดยแต่งตังคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาขึนชุดหนึง มีรอง
อธิการบดี ฝ่ายวิชาการเป็ นประธานกรรมการ ต่อมาได้มมี ติให้จดั ทําโครงการจัดตังสํานักสือและ
เทคโนโลยีการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการเมือวันที 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2538 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตึก 14 พืนทีประมาณ 1,100 ตร.ม. และได้จดั สรร
งบประมาณสําหรับการปรับปรุงสถานทีส่วนสํานักงานโครงการ ห้องประชุม ห้องควบคุมการผลิต
รายการ ห้องสตูดโิ อ ห้องตัดต่อ ห้องบริการสือโสตทัศน์ และห้องผลิตสือภาพนิง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ดําเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศ
เพือการศึกษา (IT Campus) ในวงเงิน 129 ล้านบาท จึงได้มอบหมายให้สํานักสือและเทคโนโลยี
การศึก ษา รับ ผิด ชอบโครงการจัด การสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัล ติมีเ ดีย ซึงเป็ น การ
ผสมผสานเทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
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โทรคมนาคม ซึงจะทําให้การจัดการศึกษาในระบบนีได้ผลดีไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนในชันเรียน
ตามปกติ อีกทังยังสอนนิสติ ได้ปริมาณมากกว่าเดิม ทังนี เพือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน
มหาวิทยาลัย จึงได้ดาํ เนินการแบ่งส่วนงานให้สาํ นักสือและเทคโนโลยีการศึกษาเป็ นส่วนงานในกํากับ
ของมหาวิทยาลัย ตังแต่วนั ที 9 เมษายน พ.ศ. 2543 สํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษาจึงถูก
บริหารงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยส่วนงานในกํากับมหาวิทยาลัยตังแต่
พ.ศ. 2543 เป็ นต้นมา และในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มนี โยบายให้สาํ นักสือฯ
เป็ นหน่ วยงานสนับสนุ นการเรียนการสอน สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย สร้างฐานข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงประวัตศิ าสตร์ เป็ นสถานทีฝึ กปฏิบตั งิ านให้แก่นิสติ
คณะต่างๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอืน เช่น สํานักคอมพิวเตอร์
และสํานักหอสมุดกลาง เพือให้มกี ารใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับมหาวิทยาลัย
รวมทังเป็ นหน่ วยงานทีหารายได้ในลักษณะการให้บริการวิชาการแก่สงั คมทําให้ปจั จุบนั สํานักสือฯ
ต้องมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปรับเปลียนการบริหารจัดการ เพือให้สอดคล้องกับ
ภาระงานและพันธกิจทีได้รบั มอบหมาย ออกเป็ น 4 ฝา่ ย (ได้รบั อนุ มตั ติ ามมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครังที 12/2555 เมือวันที 18
ธันวาคม พ.ศ. 2555) ได้แก่ สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยการสอนทางไกลและบริการโสตทัศนู ปกรณ์
ฝา่ ยผลิตสือการเรียนรู้ ฝา่ ยวิชาการและวิจยั
สถานทีตัง
สํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
114 ซอยสุขมุ วิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15407, 15404-8, 15414, 15445, 15448 โทรสาร 0-2260-3935
สํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
107 หมูท่ ี 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 21110-3
ปรัชญา ปณิ ธาน วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ และวัตถุประสงค์
ปรัชญา “เทคโนโลยีนําการศึกษาสูค่ วามเจริญงอกงาม”
ปณิ ธาน “มุ่งพัฒนาการผลิตและการให้บริการทีมีคุณภาพ เพือสนับสนุ นให้การเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
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วิ สยั ทัศน์ “มุง่ มัน สร้างสรรค์ การผลิตและให้บริการด้วยเทคโนโลยีททัี นสมัย เพือสนับสนุ น
การศึกษาบนฐานงานวิจยั และพัฒนาให้มคี ุณภาพระดับสากล”
พันธกิ จ
1. สร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพและคุณธรรม
3. สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน
4. สร้างสรรค์งานผลิตและให้บริการสือทีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
5. สร้างแหล่งทรัพยากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. พัฒนาระบบการผลิตและบริการให้มคี ุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาวิจยั เพือสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถและมีเจตคติทดีี ต่อการให้บริการและมีคุณธรรม
3. สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีเพือพัฒนาการศึกษา บริการสังคมและชุมชน
4. ผลิต และให้บ ริก ารสือการสอนด้ว ยเทคโนโลยีทีทันสมัย เพือพัฒ นาการเรียนรู้ใ นทุ ก
ศาสตร์และสาขาวิชาให้มคี ุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
5. สร้างฐานข้อมูลทางวิชาการและกิจกรรม เพือใช้เป็ นแหล่งศึกษาและอ้างอิงข้อมูลทาง
ประวัตศิ าสตร์
6. นํ า ระบบการจัด การสารสนเทศมาใช้ใ นการบริห ารจัด การองค์ก รทีมาตรฐานและมี
คุณภาพ เพือตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ
7. สร้างสรรค์งานผลิตและบริการ เพือหารายได้พฒ
ั นาองค์กร
แผนยุทธศาสตร์ สํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา กําหนดแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ครอบคลุมพันธกิจ ภารกิจ
ของสํานักสือฯ และภารกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็ น 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยสํานักสือฯ ได้กําหนดวิสยั ทัศน์ ปรัชญาปณิธาน พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
วิเคราะห์ SWOT จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ าร โดยมีการกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เป็ นแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี โดยมีการจัดทําแผนที กลยุทธ์ : Strategic map มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องเชือมโยงของยุทธศาสตร์สํานักสือฯ ยุทธศาสตร์ 15
ปี มศว แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที 10 และกรอบอุดมศึกษาระยะยาว พ.ศ. 2552 – 2561 เพือวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนกลยุทธ์และช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบตั ิการประจําปี ครบตาม
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พัน ธกิจ ของสํ า นั ก สือฯ รวมถึ ง มีก ระบวนการกํ า หนด ติด ตามประเมิน ผล และทบทวนแผนฯ
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปจั จุบนั อย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกปี
แผนยุทธศาสตร์สาํ นักสือและเทคโนโลยีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที 1 พัฒนาสํานักสือฯ เป็ นหน่วยงานผลิตสือและเทคโนโลยีการศึกษา เพือ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
สํานักสือฯ เป็ นหน่ วยงานทีทําหน้าทีผลิตและบริการสือการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุ น
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพือสนับสนุ นประเด็นยุทธศาสตร์ที
1 สร้างองค์ความรูด้ า้ นการศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ซึงได้รบั มอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการผลิตสือการเรียนการสอน และดําเนินการสนับสนุ นการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านเครือข่าย ตามเป้าประสงค์ที 1.1 มีกระบวนการเรียนการสอนทีได้คุณภาพ และประเด็น
ที 4 สืบสานและสร้างองค์ความรูใ้ นการทํานุบาํ รุงวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้ าประสงค์
1. เพือผลิตสือ ส่งเสริม สนับสนุ นให้ทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มคี ุณภาพ
2. เพือผลิตและบริการสือ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่สงั คมและชุมชน
3. เพือผลิตสือและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยให้ดาํ เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. มีระบบบริหารจัดการ ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพการผลิตและให้บริการทีมี
ประสิทธิภาพ
2. มีขอ้ ตกลองและระบบการใช้บริการ/การให้บริการ
3. พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุ นให้บุคลากรได้รบั การฝึ กอบรม และการศึกษาในระดับทีสูงขึน
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (เทคโนโลยีทงั Software, Hardware และบุคลากร)ทีทันสมัย และ
อัตรากําลังทีเพียงพอต่อการผลิตและให้บริการ
5. ปรับปรุงสถานทีและสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสมกับงานเทคโนโลยี
การศึกษา
6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ตรงต่อเวลา เสียสละ มีจติ สํานึกสาธารณะ จิตบริการ อนุรกั ษ์
สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
ตัวชีวัด
1. ปริมาณสือการเรียนรู้
2. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและการให้บริการสือการเรียนรูอ้ ยูใ่ นเกณฑ์ดขี นไป
ึ
3. ปริมาณการผลิตและบริการสือสนับสนุ นการเรียนการสอนให้แก่สงั คมและชุมชน
4. ผลประเมินคุณภาพการผลิตและให้บริการสือการเรียนรูแ้ ก่สงั คมและชุมชน อยูใ่ นเกณฑ์ดี
ขึนไป
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5. ปริมาณการผลิตและบริการสือสนับสนุนกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
6. ผลการประเมินคุณภาพการผลิตและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์อยูใ่ นเกณฑ์ดขี นไป
ึ
ยุทธศาสตร์ที 2 สร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักสือฯ เป็ นหน่ วยงานทีทําหน้าทีผลิตและบริการสือการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุ น
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงได้รบั มอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการผลิตสือการ
เรียนการสอนและดําเนินการสนับสนุ นการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย ดังนัน เพือให้การ
ดํ า เนิ น การเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกับ พัน ธกิ จ ที ไ ด้ ร ับ มอบหมาย จึ ง นํ า
กระบวนการวิจ ัย และพัฒ นามาเป็ น ฐานความคิด ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพทังทางด้ า นการผลิ ต
การให้บริการ และการบริหารจัดการ
เป้ าประสงค์
1. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามสามารถในการทําวิจยั ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
2. นําองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีได้จากผลการวิจยั มาใช้ในการพัมนาการผลิตและให้บริการ
ตลอดจนการบริหารจัดการและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการให้ทุนสนับสนุนการทําวิจยั
2. จัดรับกลไกลกระตุน้ ให้บุคลกรผลิตผลงานวิจยั และนวัตกรรมเพิมขึน
ตัวชีวัด
1. จํานวนโครงการวิจยั ทีบุคลากรเสนอขอรับทุนสนับสนุน
2. มีงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
3. จํานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทีนําไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ
สํานักสือฯ เป็ นหน่ วยงานทีมีจุดเด่น คือ เป็ นศูนย์กลางการผลิตและให้บริการด้านสือการ
เรีย นการสอนและสนับ สนุ น กิจ กรรมต่ า งๆ ตามแผนยุท ธศาสตร์ข องมหาวิท ยาลัย ประกอบกับ
ต้องดําเนินการตามนโยบายการหาราได้เพือพัฒนาหน่วยงาน 2 ส่วน คือ การหารายได้จากหน่วยงาน
ภายในมหาวิท ยาลัย และการหารายได้จ ากหน่ ว ยงานภายนอก รวมถึง เพือสนั บ สนุ น ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ที 5 พัฒ นารับ บริห ารทีมีคุ ณ ภาพ โดยใช้เ ครืองมือ ทางการบริห ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเหมาะสม ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ดังนัน สํานักสือฯ จึงต้องปรับรูปแบบการ
ให้บริการแบบราชการเป็ นการให้บริการเชิงธุรกิจ โดยปรับยุทธวิธกี ารให้บริการเป็ นการให้บริการ
เชิงรุกในการพัฒนาองค์กร พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ พัฒนาบุ คลกรให้มี
ความรูค้ วามสามารถทางด้านการผลิตและการให้บริการ รวมถึงพัฒนาจิตสํานึกทีดีต่อการให้บริการ
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เป้ าประสงค์
1. เพือปรับยุทธวิธกี ารให้บริการเป็ นการให้บริการเชิงรุกในการพัฒนาองค์กร
2. เพือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
3. เพือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน งบประมาณ และการหารายได้
กลยุทธ์
1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสือหลากหลายรูปแบบ และเข้าถึงกลุ่มเป้หมายระดับต่าง ๆ
2. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถทางด้านการผลิตและให้บริการและจิตสํานึกทีดี
ต่อการให้บริการ
3. นําระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้
4. นําเทคนิค PDCA ระบบประกันคุณภาพ และ 5 ส มาใช้ในการพัฒนาสํานักสือฯ
5. บริหารจัดการสํานักสือฯ โดยใช้หลัก Learn Management
6. บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน
ตัวชีวัด
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักสือฯ อยูใ่ นระดับดี
2. นิสติ มีความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักสือฯ อยูใ่ นระดับดี
3. มีสารสนเทศมาใช้ระบบบริหารจัดการ
4. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยูใ่ นระดับดี
5. ร้อยละการใช้จา่ ยงบประมาณเป็ นไปตามแผนการใช้จา่ ยเงิน
6. จํานวนครังของบุคลการด้านการเงินได้รบั การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที 4 พัฒนาสํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สํานักสือฯ มีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ทังด้านบุคลกร อุปกรณ์ สถานที รวมถึง
ฐานข้อมูลทางด้านวิชาการ ข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนัน สํานักสือฯ จึงมีความ
พร้อมในการเป็ นสถานทีสอน ฝึ กปฏิบตั งิ าน ตลอดจนให้ความรู้ คําปรึกษา คําแนะนํ า ข้อเสนอแนะ
ทางด้ า นเทคโนโลยีก ารศึก ษา และเป็ น แหล่ ง สืบ ค้ น ข้ อ มู ล ทางวิช าการและแหล่ ง ข้อ มู ล ทาง
ประวัตศิ าสตร์ของมหาวิทยาลัยแก่นิสติ นักศึกษา นักเรียน คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทัวไป
เป้ าประสงค์
1. เพือเป็ นสถานทีสอน ฝึ กปฏิบตั งิ าน และฝึกอบรมให้นกั เรียน นิสติ และนักศึกษา
2. เพือสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรูท้ างวิชาการ และแหล่งข้อมูลกิจกรรม/ประวัตศิ าสตร์
ของมหาวิทยาลัย
ตัวชีวัด
1. นักเรียน นิสติ และนักศึกษาทีเข้ารับฝึกปฏิบตั งิ าน และฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์ทกํี าหนด

20

(เกณฑ์การประเมินเป็ นไปตามข้อกําหนดของแต่ละหลักสูตร)
2. นักเรียน นิสติ นักศึกษา และบุคลากร มีความพึงพอใจในการฝึกงาน/อบรมอยูใ่ นระดับดี
3. บุคลากรได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
4. บุคลากรได้รบั เชิญเป็ นวิทยากร กรรมการวิชาการหรือวิชาชีพ และผูเ้ ชียวชาญ
5. มีนิสติ อาจารย์ หรือบุคคลทัวไป เข้ามาสืบค้นข้อมูลทางวิชาการใน
ฐานข้อมูลของสํานักสือฯ
6. มีฐานข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์
ยุทธศาสตร์ที 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ปจั จุบนั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน่วยงานทีมีศกั ยภาพหลายด้าน ดังนัน เพือให้การ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สงู สุด สํานักสือฯ จึงกําหนด
ยุท ธศาสตร์ เพือสร้า งเครือ ข่า ยความร่ว มมือ กับ หน่ ว ยงานภายในและภายนอก เพือพัฒ นางาน
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
เป้ าประสงค์
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในทีมีลกั ษณะภาระงานใกล้เคียงกัน
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพือใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
1. การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่มหาวิทยาลัย
2. ร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ตัวชีวัด
1. มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในทีมีลกั ษณะภาระงานใกล้เคียงกัน
2. มีกจิ กรรมหรือโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
โครงสร้างการบริ หารงาน
การบริหารงานของสํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา มีผอู้ ํานวยการสํานักสือฯ รับผิดชอบ
กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักสือฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และมีคณะกรรมการประจําสํานัก
สือและเทคโนโลยีการศึกษา ซึงประกอบไปด้วยผูอ้ ํานวยการสํานักสือฯ เป็ นประธาน ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
รองผูอ้ ํานวยการ หัวหน้าฝ่ายเป็ นกรรมการ และเลขานุ การสํานักสือฯ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
มีหน้าทีให้คาํ ปรึกษา กํากับดูแลนโยบายให้ดาํ เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์
ของสํานักสือฯ ตลอดจนยุ ท ธศาสตร์ข องมหาวิท ยาลัย โดยสํานักสือฯ มีโ ครงสร้า งการแบ่ง ส่ว น
ราชการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารส่วนงานภายในกํากับของ
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มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ซึงได้รบั อนุ มตั ติ ามมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครังที 12/2555 เมือวันที 18 ธันวาคม 2555 เป็ น 4 ฝา่ ย ได้แก่ สํานักงานผูอ้ ํานวยการ
ฝา่ ยการสอนทางไกลและบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝา่ ยผลิตสือการเรียนรู้ ฝา่ ยวิชาการและวิจยั
มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ

สํานักสือและเทคโนโลยี

คณะกรรมการประจําสํานักสือ

สํานักงาน
ผูอ้ าํ นวยการ

ฝ่ ายการสอนทางไกล
และบริ การ
โสตทัศนูปกรณ์

ฝ่ ายผลิ ตสือ

ฝ่ ายวิ ชาการ

การเรียนรู้

และวิ จยั

- งานการสอนทางไกลปฏิสมั พันธ์

- งานผลิตวีดทิ ศั น์เพือการศึกษา

หน่วยสารบรรณ

- งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

- งานผลิตสือเสียง

หน่วยการประชุม

- งานพัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูล

- งานบริ หารและธุรการ

หน่วยอาคารสถานที
หน่วยนโยบายและแผน

- งานวิ ชาการและวิ จยั
หน่วยบริหารงานวิจยั และ
ประเมินผล
หน่วยวิชาการและเผยแพร่
หน่วยแผนและโครงการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานการเจ้าหน้ าที
หน่วยบริหารงานบุคคล
หน่วยทะเบียนประวัติ
หน่วยพัฒนาบุคลากร
หน่วยวินยั และสวัสดิการ
- งานคลังและพัสดุ

ภาพประกอบ 1 แผนภูมแิ สดงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา
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สรุปจากเอกสารทีเกียวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสํานักสือและเทคโนโลยี
การศึกษา พบว่า การบริหารและการดําเนินงานของสํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา ได้กําหนด
แผนและยุทธศาสตร์ทสอดคล้
ี
องกันตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 ปี
โดยสํานักสือฯ นํ ามากําหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิการ ซึงการผลิตสือการเรียนรู้ก็เป็ นภารกิจหลักของ
สํานักสือฯ ทีมีการผลิตและให้บริการอย่างต่อเนือง ตามยุทธศาสตร์ที 1 พัฒนาสํานักสือฯ เป็ น
หน่ วยงานผลิตสือและเทคโนโลยีการศึกษา เพือส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุ นกิจกรรม
ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงต้องศึกษาความต้องการการผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือให้การบริการมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมากยิงขึน

2. เอกสารทีเกียวข้องกับสือการเรียนการสอน
2.1 ความหมายของสือการเรียนการสอน
สือนับเป็ นสิงทีมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการสอนตังแต่ในอดีตจนถึงปจั จุบนั เนืองจากเป็ น
ตัวกลางทีช่วยให้การสือสารระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผูเ้ รียน
เข้าใจความหมายของเนือหาบทเรียนให้ตรงกับผูส้ อนต้องการ ไม่ว่าสือนันจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม
ล้วนแต่เป็ นทรัพยากรทีสามารถอํานวยความสะดวกในการเรียนรูไ้ ด้ทงสิ
ั น
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต(2528 : 202) กล่าวว่า สือการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุ เครืองมือ
หรือวิธกี าร ทีจํานําหรือถ่ายทอดสารไปยังผูร้ บั
กิดานันท์ มลิทอง (2549 : 100) ได้ให้ความหมายคําว่า สือ (Medium, pl.media) เป็ นคํามา
จากภาษาลาตินว่า “ระหว่าง” สิงใดข้อตามทีบรรจุขอ้ มูลสารสนเทศหรือเป็ นตัวกลางข้อมูลส่งผ่านจาก
ผู้ส่ ง หรือ แหล่ ง ส่ ง ไปยัง ผู้ ร ับ เพือให้ ผู้ส่ ง และผู้ ร ับ สามารถสือสารกัน ได้ ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์
วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551 : 12) กล่าวว่า สือการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมทางการ
ศึกษาทีมีความสําคัญต่อการเรียนรูจ้ ากอดีตสูป่ จั จุบนั เพราะเป็ นผูช้ ว่ ยคุณครูสอนผูเ้ รียน ช่วยให้ภาระ
งานลดน้ อยลง สอนน้อยลงแต่ผูเ้ รียนได้รูก้ ว้างขึน สือกิจกรรมเป็ นวิธีการทีคุณครูจะสรรค์สร้างให้
ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมกระทําให้ผลสําเร็จดังทีตังความหวังไว้แต่แรก
สรุ ป สือการเรีย นการสอน หมายถึง ตัว กลางหรือ ช่ อ งทางถ่ า ยทอดองค์ค วามรู้ ทัก ษะ
ประสบการณ์ จากแหล่งความรูไ้ ปสู่ผเู้ รียน และทําให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสือการ
เรียนก็นบั ได้วา่ เป็ นเครืองมือทีช่วยให้ผเู้ รียนผูส้ อนได้แสดงบทบาท และเกิดความเข้าใจในวิชาทีเรียน
ทีสอนกันได้มากขึน
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2.2 ประเภทของสือการเรียนการสอน
สือต่างๆ ทีเป็ นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูลสารสนเทศจากผูส้ อนไปยังผูเ้ รียน หรือเป็ นสิงที
ผูเ้ รียนใช้ศกึ ษาความรูด้ ว้ ยตนเอง นักวิชาการได้จาํ แนกสือการสอนตามประเภท ลักษณะและวิธกี ารใช้
ดังนี
สือแบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้
การแบ่งประเภทของสือการสอน ถ้าแบ่งตามระดับประสบการณ์ของผูเ้ รียนซึง เดล (Dale.
1969: 107) ได้แบ่งสือการสอนออกเป็ น 10 ประเภท โดยพิจารณาจากลักษณะของประสบการณ์
ทีได้รบั จากสือการสอนประเภทนัน โดยยึดเอาความเป็ นรูปธรรมและนามธรรมเป็ นหลักในการแบ่ง
ประเภท และได้เรียงลําดับจากประสบการณ์ทเป็
ี นรูปธรรมทีสุด
ไปจนถึงประสบการณ์ทเป็
ี น
Concrete
Continuum) เรียกว่า “กรวยประสบการณ์” (Cone of
นามธรรมทีสุด (Abstract
Experience) ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 กรวยประสบการณ์ของ เอ็ดการ์ เดล
แหล่งทีมา : Dale, Edgar. (1969 : 107). Audio – Visual Materials of Instruction. Chicago :
University of Chicago Press
ขันที 1 ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย (Direct Purposeful Experience) เป็ น
ประสบการณ์ทเป็
ี นรากฐานของประสบการณ์ทงปวง
ั
เพราะได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ได้เห็น
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ได้ยนิ เสียง ได้สมั ผัสด้วยตนเอง เช่น การเรียนจากของจริง (Real object) ได้รว่ มกิจกรรมการเรียน
ด้วยการลงมือกระทํา เป็ นต้น
ขันที 2 ประสบการณ์ จาํ ลอง (Contrived Simulation Experience) จากข้อจํากัดที
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์จริงให้แก่ผูเ้ รียนได้ เช่น ของจริงมีขนาดใหญ่หรือ
เล็กเกินไป มีความซับซ้อน มีอนั ตราย จึงใช้ประสบการณ์จําลองแทน เช่น การใช้หนุ่ จําลอง (Model)
ของตัวอย่าง (Specimen) เป็ นต้น
ขันที 3 ประสบการณ์ นาฏการ (Dramatized Experience) เป็ นประสบการณ์ทจัี ดขึนแทน
ประสบการณ์ จ ริง ทีเป็ น อดีต ไปแล้ว หรือ เป็ น นามธรรมทียากเกิน กว่า จะเข้า ใจและไม่ส ามารถใช้
ประสบการณ์จาํ ลองได้ เช่น การละเล่นพืนเมือง ประเพณีต่างๆ เป็ นต้น
ขันที 4 การสาธิ ต (Demonstration) คือ การอธิบายข้อเท็จจริง ความจริง และกระบวนการ
ทีสําคัญด้วยการแสดงให้เห็นเป็ นลําดับขัน การสาธิตอาจทําได้โดยครูเป็ นผูส้ าธิต นอกจากนีอาจใช้
ภาพยนตร์ สไลด์และฟิลม์ สตริป แสดงการสาธิตในเนือหาทีต้องการสาธิตได้
ขันที 5 การศึกษานอกสถานที (Field Trip) การพานักเรียนไปศึกษายังแหล่งความรูน้ อก
ห้องเรียน เพือเปิ ดโอกาสให้นักเรียนรูห้ ลายๆ ด้าน ได้แก่ การศึกษาความรูจ้ ากสถานทีสําคัญ เช่น
โบราณสถาน โรงงาน อุตสาหกรรม เป็ นต้น
ขันที 6 นิ ทรรศการ (Exhibition) คือ การจัดแสดงสิงต่างๆ รวมทังมีการสาธิตและการฉาย
ภาพยนตร์ป ระกอบเพือให้ป ระสบการณ์ ใ นการเรีย นรู้แ ก่ ผู้เ รีย นหลายด้า น ได้แ ก่ การจัด ป้ าย
นิทรรศการ การจัดแสดงผลงานนักเรียน
ขันที 7 ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (Motion Picture and Television) ผูเ้ รียนได้เรียนด้วยการ
เห็นและได้ยนิ เสียงเหตุการณ์และเรืองราวต่างๆ ได้มองเห็นภาพในลักษณะการเคลือนไหวเหมือนจริง
ไปพร้อมๆกัน
ขันที 8 การบันทึกเสียง วิ ทยุ และภาพนิ ง (Recording, Radio and Picture) ได้แก่ เทป
บันทึกเสียง แผ่นเสียง วิทยุ ซึงต้องอาศัยเรืองการขยายเสียง ส่วนภาพนิง ได้แก่ รูปภาพทังชนิด
โปร่งแสงทีใช้กบั เครืองฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead projector) สไลด์ (Slide) ภาพนิงจาก
คอมพิวเตอร์ และภาพบันทึกเสียงทีใช้กบั เครืองฉายภาพทึบแสง (Overhead projector)
ขันที 9 ทัศนสัญลักษณ์ (Visual Symbol) มีความเป็ นนามธรรมมากขึน จําเป็ นทีจะต้อง
คํ า นึ ง ถึง ประสบการณ์ ข องผู้เ รีย นเป็ น พืนฐานในการเลือ กนํ า ไปใช้ สือทีจัด อยู่ใ นประเภทนี คือ
แผนภูมิ แผนสถิติ ภาพโฆษณา การ์ตูน แผนที และสัญลักษณ์ต่างเป็ นต้น
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ขันที 10 วจนสัญลักษณ์ (Verbal Symbol) เป็ นประสบการณ์ขนสุ
ั ดท้าย ซึงเป็ นนามธรรม
ทีสุด ไม่มคี วามคล้ายคลึงกันระหว่างวจนสัญลักษณ์กบั ของจริง ได้แก่ การใช้ตวั หนังสือแทนคําพูด
สือแบ่งตามทรัพยากรการเรียนรู้
ทรัพ ยากร หมายถึง สิงทังปวงทีมีค่ า ทรัพ ยากรการเรีย นรู้ (Learning resources) จึง
หมายถึงทุกสิงทีมีอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็ นสิงทีเกิดขึนเองโดยธรรมชาติหรือสิงทีคนประดิษฐ์ขนมาเพื
ึ
อ
ใช้ในการเรียนรู้ โดนัลด์ พี.อีลี (Donald P. Ely) (Ely. 1972: 36-42) ได้จาํ แนกสือการเรียนการสอน
ตามทรัพยากรการเรียนรู้ 5 รูปแบบ โดยแบ่งได้เป็ นสือทีออกแบบขึนเพือจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
(by Design) และสือทีมีอยูท่ วไปแล้
ั
วนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน (by utiliegation) ได้แก่
1. คน (People) “คน” ในทางการศึก ษาโดยตรงนัน หมายถึง บุ ค คลทีอยู่ใ นระบบของ
โรงเรียน ได้แก่ ครู ผูบ้ ริหาร ผูแ้ นะนํ าการศึกษา ผูช้ ่วยสอน หรือผูท้ อํี านวยความสะดวกด้านต่างๆ
เพือให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ ส่วน “คน” ตามความหมายของการประยุกต์ใช้ ได้แก่ คนทีทํางานหรือ
มีความชํานาญงานในแต่ละสาขาซึงมีอยูใ่ นวงสังคมทัวไป คนเหล่านีเป็ น “ผูเ้ ชียวชาญ” ซึงถึงแม้มใิ ช่
นักศึกษาแต่สามารถจะช่วยความสะดวกหรือเชิญมาเป็ นวิทยาการเพือเสริมการเรียนรูไ้ ด้ในการให้
ความรูแ้ ต่ละด้าน อาทิเช่น ศิลปิ น นักการเมือง นักธุรกิจ ช่างซ่อมเครือง
2. วัสดุ (Materials) ในการศึกษาโดยตรงเป็ นประเภททีบรรจุเนือหาบทเรียนโดยรูปแบบของ
วัสดุมใิ ช่สงสํ
ิ าคัญทีต้องคํานึงถึง เช่น หนังสือ สไลด์ แผนที แผ่นซีดี หรือสือต่างๆทีเป็ นทรัพยากร
ในการเรียนการสอนนันจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับวัสดุทใช้
ี ในการศึกษาดังกล่าวเพียงแต่ว่าเนือหา
ทีบรรจุในวัสดุส่วนมากจะอยู่ในรูปของการให้ความบันเทิง เช่น คอมพิวเตอร์ หรือภาพยนตร์สารคดี
ชีวติ สัตว์สงเหล่
ิ านีถูกมองไปในรูปแบบของความบันเทิงแต่สามารถให้ความรูใ้ นเวลาเดียวกัน
3. อาคารสถานที (Settings) หมายถึง ตัวตึก ทีว่าง สิงแวดล้อม ซึงมีผลเกียวกับทรัพยากร
รูปแบบอืนๆ ทีกล่าวมาแล้วและมีผลกับผูเ้ รียนด้วยสถานทีสําคัญในการศึกษา ได้แก่ ตึกเรียนและ
สถานทีทีออกแบบมาเพือการเรียนการสอนโดยรวม เช่น ห้องสมุด หอประชุม ส่วนสถานทีต่างๆ
ในชุมชนก็สามารถประยุกต์ให้เป็ นทรัพยากรสือสารเรียนการสอนได้เช่น โรงงาน ตลาด สถานทีทาง
ประวัตศิ าสตร์ เช่น พิพธิ ภัณฑ์ เป็ นต้น
4. เครืองมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) เป็ นทรัพยากรทางการเรียนรูเ้ พือช่วยใน
การผลิตหรือใช้รว่ มกับทรัพยากรอืนๆ ส่วนมากมักเป็ นโสตทัศนูปกรณ์หรือเครืองมือต่างๆ ทีนํามาใช้
ประกอบหรืออํานวยความสะอาดในการเรียนการสอน เช่น เครืองฉายข้ามศีรษะ คอมพิวเตอร์ เครือง
ถ่ายเอกสาร หรือแม้แต่ตะปู ไขควง เหล่านีเป็ นต้น
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5. กิจกรรม (activities) โดยทัวไปแล้วกิจกรรมทีใช้ในการเรียนการสอนมักจัดขึนเพือร่วม
กระทําทรัพยากรอืนๆ หรือเป็ นเทคนิควิธกี ารพิเศษเพือการเรียนการสอน เช่น เกม การสัมมนา
การจัดทัศนศึกษา กิจกรรมเหล่านีมักมีวตั ถุประสงค์เฉพาะทีตังขึน โดยมีการใช้วสั ดุการเรียนเฉพาะ
แต่ละวิชา หรือวิธกี ารพิเศษในการเรียนการสอน
2.3 คุณค่าของสือการสอน
สือการสอนนับว่าเป็ นสือสําคัญในการเรียนรูเ้ นืองจากเป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดเนือหาจาก
ผูส้ อนไปยังผูเ้ รียน หรือเป็ นให้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ดังนัน สือการสอนจึงนํามาใช้ประโยชน์ได้
ทังกับผูเ้ รียนและผูส้ อน ดังนี
สือกับผูเ้ รียน
สือการเรียนการสอนมีความสําคัญและคุณค่าต่อผูเ้ รียนดังนี
- เป็ นสิงช่วยให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเข้าใจเนือหา
บทเรียนทียุง่ ยากซับซ้อนได้งา่ ยขึนในระยะเวลาอันสัน และช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรืองนันได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- สือจะช่วยกระตุน้ และสร้างความเข้าใจให้กบั ผูเ้ รียนทําให้เกิดความรูส้ นุ กสนานและไม่รสู้ กึ
เบือหน่ายการเรียน
- การใช้สอจะทํ
ื
าให้ผูเ้ รียนมีความเข้าใจตรงกันหากเป็ นเรืองของนามธรรมและยากต่อความ
เข้าใจ และช่วยให้เกิดประสบการณ์รว่ มกันในวิชาทีเรียน
- สือช่วยให้ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ทําให้เกิดมนุ ษยสัมพันธ์อนั ดีในระหว่าง
ผูเ้ รียนด้วยกันเองและกับผูส้ อนด้วย
- สร้างเสริมลักษณะทีดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
จากการใช้สอเหล่
ื านี
ื
กษา
- ช่วยแก้ปญั หาเรืองของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดให้มกี ารใช้สอในการศึ
รายบุคคล
สือกับผูส้ อน
สือการเรียนการสอนมีความสําคัญและคุณค่าต่อผูส้ อนดังนี
1. การใช้วสั ดุอุปกรณ์ต่างๆประกอบการเรียนการสอน เป็ นการช่วยให้บรรยากาศในการ
สอนน่ าสนใจยิงขึน ทําให้ผูส้ อนมีความกระตือรือร้นในการสอนมากกว่าวิธกี ารทีเคยใช้การบรรยาย
แต่เพียงอย่างเดียว และเป็ นการสร้างความเชือมันในตัวเองให้เพิมขึนด้วย
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2. ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในด้านการเตรียมเนือหาเพราะสามารถนํ าสือมาใช้ซําได้
และบางอาจให้นกั ศึกษาเนือหาจากสือได้เอง
3. เป็ นการกระตุ้นให้ผสู้ อนตืนตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลผลิตวัสดุและเรืองราวใหม่ๆ
เพือใช้เป็ นสือการสอน ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธกี ารต่างๆ เพือให้การเรียนรูน้ ่าสนใจยิงขึน
อย่างไรก็ตาม สือการสอนจะมีคุณค่าต่อเมือผูส้ อนได้นําไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธดี งั นัน
ก่อนทีจะนําสือแต่ละอย่างไปใช้ ผูส้ อนควรจะศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัตขิ องสือการสอนข้อดีและ
ข้อจํากัดอันเกียวเนืองกับตัวสือและการใช้สอแต่
ื ละอย่าง ตลอดจนการผลิตและการใช้สอให้
ื เหมาะสม
กับสภาพการเรียนการสอนด้วย ทังนีเพือให้การจัดการการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุง่ หมายและ
วัตถุประสงค์ทวางไว้
ี
2.4 หลักการเลือกสือการสอน
การเลือ กสือการสอนเพือนํ า มาใช้ป ระกอบการสอนเพือให้ผู้เ รีย นเกิด การเรีย นรู้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพนันเป็ นสิงสําคัญยิง โดยผูส้ อนจะต้องตังวัตถุประสงค์นันเป็ นตัวชีนํ าในการเลือกสือการ
สอนทีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ นอกจากนียังมีหลักการอืนๆ เพือประกอบการพิจารณา ดังนี
1. สือนันต้องสัมพันธ์กบั เนือหาบทเรียนและจุดมุง่ หมายทีจะสอน
2. เลือกสือทีมีเนือหาถูกต้อง ทันสมัย น่ าสนใจ และเป็ นสือทีให้ผลต่อการเรียนการสอนมากทีสุด
ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจเนือหานันได้ดเี ป็ นลําดับขันตอน
3. เป็ นสือทีเหมาะสมกับวัย ระดับชัน ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้ รียน
4. สือนันควรสะดวกในการใช้ มีวธิ ใี ช้ไม่ซบั ซ้อนยุง่ ยากจนเกินไป
5. ต้องเป็ นสือทีมีคุณภาพ มีเทคนิคการผลิตทีดี มีความชัดเจนและเป็ นจริง
6. มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองควรคุม้ กับเวลาและการลงทุน
ในการศึกษาครังนี ผู้วิจยั ได้ศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับสือการเรียนการสอน โดยได้นํา
แนวคิดเรืองสือแบ่งตามทรัพยากรการเรียนรูข้ องโดนัลด์ พี อีลี (Ely. 1972: 36-42) และสือแบ่งตาม
ประสบการณ์การเรียนรู้ ของเอ็ดการ์ เดล (Dale. 1969: 107) มากําหนดขอบเขตของข้อคําถาม
ในการศึกษาวิจยั ความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็ น 7 ประเภท ได้แก่ 1) หนังสือ ตํารา
เรียน และเอกสารประกอบการสอน 2) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูมิ 3) สือเสียง 4) วีดทิ ศั น์ 5)
ภาพยนตร์ 6) สืออิเล็กทรอนิกส์ และ 7) การฝึกอบรม
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3. เอกสารทีเกียวข้องกับการศึกษาความต้องการจําเป็ น
3.1 ความหมายความต้องการจําเป็ น
การนําเสนอเอกสารทีเกียวข้องกับความต้องการจําเป็ น ผูว้ จิ ยั นําเสนอในด้าน
ความหมายของความต้องการจําเป็ น ความหมายของการประเมินความต้องการจําเป็ น จุดมุ่งหมาย
ของการประเมินความต้องการจําเป็ น ประเภทของความต้องการจําเป็ น ขันตอนในการประเมินความ
ต้องการจําเป็ น จึงมีรายละเอียด ดังนี (สุวมิ ล ว่องวาณิช. 2548: 39)
กูบา และลินคอน (Guba and Lincoln.1982) นิยามว่า “ความต้องการจําเป็ นเป็ นผลต่าง
ระหว่างสภาพทีควรจะเป็ นกับสภาพทีเป็ นอยูจ่ ริง และจะเป็ นความต้องการจําเป็ นต่อเมือสิงทีได้รบี นัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ และหากไม่ได้รบั การตอบสนองก็จะอยูใ่ นสภาพทีเป็ นทุกข์ อันตราย หรือสภาพที
ไม่น่าพอใจ”
ซัวเรส (Suarez. 1990) นิยามความต้องการจําเป็ นทีใช้กนั มี 3 ประเภท ประเภทแรก คือ
การนิยามในรูปของความแตกต่าง ซึงมีปญั หาอยู่ทว่ี าจะกําหนดระดับของสภาพทีควรจะเป็ นอยู่ใน
ระดับใด ตังแต่ระดับอุดมคติ ระดับปกติวสิ ยั ระดับทีพอใจ ระดับทีคาดหวัง และระดับทีคิดว่าควรจะเป็ น
ประเภททีสอง คือนิยามในรูปของความต้องการ (want) หรือความชอบ (preference) ซึง Suarez ระบุว่า
แม้จะมีผูค้ ดั ค้านนิยามนีมาก แต่ก็มกี ารใช้กนั มาก ประเภททีสาม คือ นิยามในรูปของความขาดแคลน
(deficit) ซึงหากไม่ได้รบั การตอบสนองจะตกอยูใ่ นสภาวะอันตราย นิยามนีไม่ค่อยมีการนําไปใช้ เนืองจาก
เป็ นการยากทีจะกําหนดว่าระดับใดถือว่าเป็ นระดับขันตําทีหากไม่ได้รบั การตอบสนองจะตกอยูใ่ นสภาวะที
ไม่น่าพอใจ
3.2 วิ ธีการประเมิ นความต้องการจําเป็ น
วิธกี ารประเมินความต้องการจําเป็ นมีหลากหลายวิธี ตังแต่การสํารวจ การใช้แบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การสังเกต การวิจยั อนาคต วงล้ออนาคต และการจัดลําดับความสําคัญ ซึงในการวิจยั
ครังนีผูว้ จิ ยั มีจุดมุ่งหมายเพือรวบรวมข้อมูลความต้องการจําเป็ นจากกลุ่มตัวอย่าง เพือจัดกลุ่มข้อมูล
โดยเลือกใช้เทคนิคการจัดอันดับสําหรับข้อมูลแบบการตอบสนองคู่
วิธกี ารจัดเรียงลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น มีดงั นี (สุวมิ ล ว่องวาณิช. 2548:
275-279)
1. วิธี Mean Difference Method (MDF) กําหนดโดยหาผลต่างของค่าเฉลียของ I และ
ค่าเฉลียของ D บางคนเรียกวิธนี ีว่า rank order of difference scores
MDF = I – D
2. วิธี Priority Needs Index (PNI) เป็ นวิธกี ารเรียงลําดับความสําคัญของความ
ต้องการจําเป็ นซึงพัฒนาขึนมาโดยใช้ค่าสถิตใิ นรูปดัชนีทสามารถบอกค่
ี
าตําสุดและสูงสุดได้ Lane,
Crofton และ Hall (1983, อ้างใน Witkin, 1984) ได้สร้างดัชนีชอว่
ื า Priority Needs Index (PNI) ซึง
ดัดแปลงมาจากวิธกี ารเรียงตําแหน่ งความต้องการจําเป็ นจากความแตกต่างของค่าเฉลียของสภาพที
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คาดหวังกับทีเป็ นอยู่จริง (mean difference) โดยการถ่วงนําหนักของผลต่างของค่าเฉลียระหว่าง I
และ D ด้วยนําหนักความสําคัญของ I
PNI = (I – D) X I
1. วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง เป็ นสูตรทีปรับปรุงจากสูตร PNI
ดังเดิม โดย นงลักษณ์ วิรชั ชัย และ สุวมิ ล ว่องวาณิช เป็ นวิธกี ารทีหาค่าผลต่างของ (I – D) แล้วหาร
ด้วย D เพือควบคุมขนาดของความต้องการจําเป็ นให้อยู่ในพินิจทีไม่มชี ่วงกว้างมากเกินไป และให้
ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมือใช้ระดับของสภาพทีเป็ นอยู่เป็ นฐานในการคํานวณค่าอัตราการ
พัฒนานาเข้าสูส่ ภาพทีคาดหวังของกลุ่ม
PNImodified = (I – D) / D
2. การวิเคราะห์เมทริกซ์ (matrix analysis) เป็ นวิธกี ารวิเคราะห์ทเน้
ี นการเสนอผล
การดําเนินงานของหน่ วยงานในส่วนทีเป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนทีควรได้รบั การพัฒนา โดยการแบ่ง
ตารางออกเป็ น 4 ช่อง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทีมุ่งหวัง (หรือเรียกว่าเกณฑ์ทควรจะเป็
ี
น)
และสภาพทีเกิดขึนจริง จุดทีใช้ในการแบ่งอาจเป็ นค่าเฉลียของคะแนนสูง – ตําทีกําหนด หรือเกณฑ์ที
ผูป้ ระเมินเห็นว่าเหมาะสมทีจะเป็ นจุดตัด (Cut-Off-Score)
การสร้างแบบสอบถามตอบสนองรายคู่ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือทีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในตัวแปรทีสนใจจะศึกษา มีลกั ษณะทีเป็ นแบบให้ผตู้ อบรายงานตนเอง (Self-Report)
ประกอบด้วยข้อความหรือคําถามทีให้ผูต้ อบอ่านและเขียนตอบ คําถามทีถามจะอยู่ในรูปโครงสร้าง
คือการเตรียมกลุ่มคําตอบให้ผตู้ อบเลือกหรือละไว้ให้ผตู้ อบตอบเอง หรือมีลกั ษณะทีเป็ นปลายเปิ ด คือ
ให้ผตู้ อบตอบอะไรก็ได้ตามความรูส้ กึ ของตนเอง
ขันตอนการสร้างแบบสอบถาม
สุวมิ ล ว่องวาณิช (2548: 194 อ้างอิงจาก Wolf. 1988: 478-482) ได้เสนอขันตอน การ
สร้างแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. ระบุตวั แปรทีจะศึกษาและประชากรเป้าหมาย
2. กําหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารเกียวกับตัวแปร
3. ระบุวธิ กี ารเก็บข้อมูล ซึงขึนอยูก่ บั
3.1 ธรรมชาติของตัวแปรทีจะศึกษา
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3.2 ธรรมชาติของกลุ่มประชากร
3.3 ทรัพยากรทีใช้เพือการเก็บข้อมูล
4. เลือกรูปแบบคําถามทีต้องการใช้
5. ร่างคําถามทีต้องการจะถามโดยวางโครงสร้างอย่างคร่าวๆ และควรมีการเรียงลําดับ
คําถามก่อนหลัง
6. ทดลองใช้แบบสอบถาม โดยอาจเริมด้วยการลองสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจํานวนน้อย
เพือตรวจสอบความเข้าใจในคําถาม และเก็บข้อมูลอืนๆ เพิมเติม ซึงทําให้ได้รายละเอียดของข้อมูลที
ต้องปรับแก้เพิมขึน
7. ปรับปรุงคําถามและกลุ่มคําตอบให้ชดั เจน เขียนคําชีแจง จุดมุง่ หมายของ
แบบสอบถามขอความร่วมมือในการตอบ และการให้สญ
ั ญาต่างๆ ทีจะรักษาความลับของผูต้ อบ
8. พิจารณาเวลาทีใช้ในการตอบแบบสอบถาม หากนานเกินไป ควรแยกคําถามเป็ น
ส่วนๆ เพือแยกทดลองใช้ให้ครบทุกส่วน ทังนีกลุ่มทีนํ ามาทดลองใช้ในแต่ละส่วนควรเป็ นคนละกลุ่ม
แต่มลี กั ษณะทีคล้ายคลึงกัน กลุ่มตัวอย่างทีทดลองใช้อย่างน้อย 30-50 คน และควรแทนประชากรได้
9. รวบรวมข้อมูลทีได้จากการทดลองใช้มาจัดทําแบบสอบถามใหม่ โดยสร้างกลุ่มคําตอบ
ทีเหมาะสม วางโครงสร้างของคําถาม รูปแบบของคําถามทีต้องการใช้ พิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การใช้คําถามปลายปิ ดหรือปลายเปิ ด บางครังคําถามปลายเปิ ดให้ความหมายของข้อมูลทีลึกซึงกว่า
อย่างไรก็ตาม ต้องระวังไม่ใช้คาํ ถามประเภทปลายเปิ ดมากเกินความจําเป็ นจนเป็ นภาระของผูว้ จิ ยั ใน
ขันตอนของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
10. จัดทําแบบสอบถามเป็ นฉบับสมบูรณ์ มีจดหมายนํา วิธกี ารส่งแบบสอบถามกลับคืน
ลักษณะของแบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) รูปแบบของการให้
ตอบข้อมูลแบบตอบสนองคู่ปรากฏในแบบถามทีมีขอ้ ความให้ตอบในรูปมาตรประมาณค่าโดยให้ตอบ
ข้อมูลสองชุด เช่น ให้ระบุสภาพทีเป็ นอยูจ่ ริง และสภาพทีควรจะเป็ น
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ตัวอย่างแบบสอบถาม จงระบุระดับความต้องการจําเป็ นทีตรงกับประเด็นรายการต่อไปนี
สือฯทีใช้อยู่
ในปจั จุบนั
5 4 3 2 1

รายการประเมิ น

ความต้องการ
ผลิตและบริการสือฯ
1 2 3 4 5

1. หนังสือ ตําราเรียน และเอกสาร
ประกอบการสอน
2. ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูมิ
3. สือเสียง
4. วีดทิ ศั น์
การหาคุณภาพของแบบสอบถามแบบตอบสนองรายคู่ ใช้การตรวจสอบความเทียงได้ 2
ลักษณะ คือ แบบวัดซํา (Test-Retest Reliability) และการตรวจสอบความเทียงแบบความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency Reliability) เพือพิจารณาว่าข้อความทีถามมุง่ วัดสิงเดียวกันหรือไม่
และผูต้ อบมีความคงทีในการให้ขอ้ มูลทีต่างวัดสิงเดียวกันมากน้อยเพียงใด มักตรวจสอบโดยใช้สูตร
แอลฟาของครอนบาค (Crobach’s Alpha Coefficient)
สรุป ความหมายของความต้องการจําเป็ น เป็ นการศึกษาผลต่างระหว่างสภาพทีควรจะ
เป็ นกับสภาพทีเป็ นอยูจ่ ริง มีวธิ กี ารศึกษาแบบลําดับความสําคัญ 4 วิธี ซึงในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั เลือก
วิธี Priority Needs Index (PNI) โดยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่า แบบตอบสนองคู่ และหา
คุณภาพของแบบสอบถามโดยการประเมินจากผูเ้ ชียวชาญด้วยการวิเคราะห์ความสอดคล้อง (IOC)

4. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
4.1 งานวิ จยั ต่างประเทศ
อะเดโคไล (Ganiyu Adekolai. 2010 : บทคัดย่อ) ผลกระทบของสือการเรียนการสอน
เกียวกับการศึกษาของเยาวชนเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไนจีเรีย การศึกษานีเป็ นการศึกษาผลกระทบ
ของสือการเรียนการสอนเกียวกับการศึกษาของเยาวชนเอชไอวี/เอดส์ในทีชุมชนเมืองไนจีเรียกับ
มุง่ เน้นเฉพาะในเมืองพอร์ตฮาร์คอร์ต กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาประกอบด้วย 300 โรงเรียน จํานวน
กลุ่มตัวอย่าง 200 คน ทีออกจากโรงเรียนตังแต่เป็ นเยาวชนโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุ่ม
แบบสอบถาม เครืองมือวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (IMHEAQ) ทําหน้าทีเป็ นเครืองมือหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 3 สมมติฐานและคําถามการวิจยั เป็ นแนวทางในการศึกษา ข้อมูลเกียวกับสมมติฐานที
หนึงและสองถูกนํ ามาวิเคราะห์กบั เพียร์สนั ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ในขณะทีสมมติฐานสามคําถาม
การวิจยั ถูกนํามาวิเคราะห์ดว้ ย t-test และเปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ผลการวิจยั พบว่ามีความสัมพันธ์
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อย่างมีนยั สําคัญ ระหว่างการใช้งานสือการเรียนการสอนเกียวกับการศึกษาเอชไอวี/เอดส์และความรูท้ ี
ดีขนของเยาวชนในโรค
ึ
การศึกษาดังนันจึงแนะนําให้นกั การศึกษาและนักวางแผนโปรแกรมควรสร้าง
บทบาทสําหรับสือการสอนเมือมีการวางแผนและการดําเนินการศึกษาเอชไอวี/เอดส์
ทามะชิโร ,โฮล์ทส์แมน และแมคเคนนา (Roy Tamashiro, Linda Holtzman and Elaine
McKenn. 2005 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือง “ผลกระทบของสือการเรียนการสอนในการเรียนรู:้
การวิเคราะห์เมต้า การศึกษาครังนีจะตรวจสอบคําถามทีว่า "ทําอย่างไรการใช้สอการเรี
ื
ยนการสอนใน
ชันเรียนของนักเรียนส่งผลกระทบต่อการเรียนรู"้ การทบทวนวรรณกรรมและการทบทวนโครงการทุน
เทคโนโลยีก ารเรีย นการสอนได้ร บั การสนั บ สนุ น โดยเมือ งเซนต์ ห ลุ ย ส์เ คเบิลทีวีค ณะกรรมการ
การศึก ษา (CableTEC) กํ า ลัง ดํ า เนิ น การ สีมิติ ข องการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย นมีก ารกํ า หนด (1)
ผลสัมฤทธิทางการเรียน; (2) ทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนรู;้ (3) รูปแบบการเรียนรู้ และ (4)
ทักษะการคิด แม้ว่าจะมีหลายตัวอย่างของการใช้สอการสอนในชั
ื
นเรียนไม่ส่งผลกระทบในเชิงบวก
เรียนรูข้ องนักเรียนตัวแปรตามบริบทอืนๆ ทีมีความสําคัญมากขึน เหล่านีรวมถึง (1) วิสยั ทัศน์ของ
โรงเรียนและความเป็ นผูน้ ํา; (2) ครูมเี ป้าหมายทีชัดเจน และ (3) ความรักของครูและเป็ นมืออาชีพ
ตัวแปรเหล่านีจะต้องมีความมันคงในสถานทีสําหรับสือการสอนทีจะทําให้มผี ลกระทบในเชิงบวกต่อ
การเรียนรูข้ องนักเรียน การพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพเช่น ทุนการเรียนการสอน CableTEC ได้รบั
ความสําเร็จในการเสริมสร้างตัวแปรเหล่านี คําแนะนํ าจะได้รบั สําหรับการเพิมโอกาสทีการพัฒนา
โปรแกรมมืออาชีพในเชิงบวกจะส่งผลกระทบต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
4.2 งานวิ จยั ในประเทศ
สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ และคณะ (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรือง “ปญั หาและการใช้
นวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา
ั หาและการใช้น วัต กรรมการเรีย นการสอนของอาจารย์ใ นคณะคณะครุ ศ าสตร์อุ ต สาหกรรม
ปญ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น อาจารย์ใ นสัง กัด คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม 4 สาขาวิชา จํานวน 38 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็ นการวิจยั เชิง
สํารวจ โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า
1. อาจารย์ทมีี เพศแตกต่างกัน มีปญั หาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน
2. อาจารย์ทมีี อายุแตกต่างกันมีปญั หาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน
3. อาจารย์ทมีี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปญั หาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนไม่
แตกต่างกัน
4. อาจารย์ทสัี งกัดสาขาวิชาแตกต่างกัน มีปญั หาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนไม่
แตกต่างกัน
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5. อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีปญั หาการใช้นวัตกรรมการเรียรนการสอนระดับ
ปานกลาง
6. เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ปจั จัยทีเป็ นปญั หาสูงสุด คือ ปจั จัยทีเป็ นสิงเร้าภายใจ ด้าน
เจตคติทมีี ต่อการใช้นวัตกรรม เรือง ความจําเป็ นของการใช้นวัตกรรมการสอน
7. ปจั จัยทีเป็ นสิงเร้าภายนอก ทีมีปญั หามากทีสุด คือ การสนับสนุ นด้านการเงิน เรือง ขาด
งบประมาณในการสร้าง หรือผลิตนวัตกรรมเพือใช้ในการสอน
8. อาจารย์ทสัี งกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเครืองกล มีปญั หาการใช้นวัตกรรม
การเรียนการสอนเรืองความยากง่ายของนวัตกรรมมากกว่าอาจารย์ทสัี งกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ื
พิสทิ ธิ หวังประสพกลาง. (2543 : บทคัดย่อ) ปญั หาการผลิตและการใช้สอการสอนของครู
ในโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์จงั หวัดอุดรธานี มีจุดประสงค์เพือศึกษาปญั หาการผลิตและการใช้สอื
การสอนของครูในโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2543
จํานวน 54 คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเกียวกับปญั หาการผลิตและ
ื
ในโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี ซึงผูศ้ กึ ษาได้สร้างขึนเอง
การใช้สอการสอนของครู
โดยได้ตรวจสอบความตรงตามเนือหาโดยผูเ้ ชียวชาญทีมีความรูแ้ ละประสบการณ์ด้านสือการสอน
แบบสอบถามมีคา่ ความเชือมัน 0.94 ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการผลิตและปญั หาการผลิตสือการสอน
1.1 สภาพปญั หาโดยทัวไปของการผลิตสือการสอนอยูใ่ นระดับปานกลางเนืองจากครูผสู้ อน
ขาดความรู้แ ละทัก ษะในการใช้ว สั ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการผลิต สือ เช่ น การใช้โ ปรแกรมประยุก ต์ การ
บันทึกเสียง เป็ นต้นและมีปญั หาด้านงบประมาณในการผลิตสือการสอน แต่ครูผสู้ อนยังมีการผลิตสือ
การสอนขึ นใช้ เ องในปริ ม าณที ไม่ ม ากนั ก เช่ น รู ป ภาพประกอบการสอน แผ่ น ป้ ายนิ เ ทศ
1.2 ส่วนปญั หาในการผลิตสือการสอนพบว่าลักษณะของปญั หาการผลิตรายการบทเรียนที
ผลิต เพือใช้ในห้องปฏิบตั ิการทางภาษาอยู่ในระดับมาก เนืองจากขาดคําแนะนํ าในการผลิต ขาด
ประสบการณ์และวัสดุอุปกรณ์ รองลงมาคือปญั หาการผลิตบทเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ เนืองจากขาด
งบประมาณและประสบการณ์ในการผลิต
2. สภาพการใช้สอการสอนและป
ื
ญั หาการใช้สอการสอน
ื
2.1 ครูผสู้ อนส่วนมากเคยใช้สอการสอนมาก่
ื
อน การเลือกสือการสอนของครูผสู้ อนจะใช้
หลักการวิเคราะห์ความตรงกับวัตถุประสงค์และเนือหา สือส่วนใหญ่ได้มาจากการผลิตเอง รองลงมา
คือโรงเรียนจัดหาให้
2.2 ระดับปญั หาการใช้สอการสอนอยู
ื
ใ่ นระดับปานกลาง เนืองจากปญั หาการไม่มบี ุคลากรที
ช่วยเหลือบริการด้านสือ รองลงมาคือปริมาณของสือไม่เพียงพอ และขาดเอกสารคู่มอื การใช้สอการ
ื
สอนและเอกสารเกียวกับประโยชน์ของสือแต่ละชนิด
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3. ความคิดเห็นเกียวกับการผลิตและการใช้สอการสอน
ื
ครูผสู้ อนมีความต้องการความรูเ้ กียวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต้องการให้โรงเรียนสนับสนุน
งบประมาณด้านสือการสอนให้มาก และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสือให้ทนั ต่อสภาพการเรียน
การสอน ต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือโดยการจัดอบรมการประเมินสือภายหลังการสอนต่อไป
4. ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์เกียวกับปญั หาการผลิตสือการสอนและการใช้
สือการสอน
จากการสัมภาษณ์ครูผสู้ อนส่วนใหญ่ มีความรูใ้ นการผลิตสือการสอนและการใช้สอการสอน
ื
เป็ นอย่างดี สามารถนํ าความรูเ้ กียวกับสือไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดี ปญั หาการผลิตสือการสอน
ทีพบมากทีสุดจากการสัมภาษณ์ คือปญั หาด้านงบประมาณสนับสนุ น การอนุ มตั ิงบประมาณล่าช้า
บางส่วนมีปญั หาเกียวกับไม่มเี วลาในการผลิต ขาดความรูแ้ ละเทคนิคใหม่ๆ และขาดการประเมินสือ
ภายหลังการสอน ด้านการใช้สอการสอนส่
ื
วนใหญ่มปี ญั หาเกียวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพือการสอน
และมีสอการสอนไม่
ื
เพียงพอกับความต้องการของครูผูส้ อน ขาดเครืองมือการสอนทีทันสมัย เช่น
คอมพิวเตอร์ เครืองฉายภาพข้ามศีรษะ และสไลด์ เป็ นต้น
สรุปจากงานวิจยั ทีเกียวข้องพบว่า สือการเรียนการสอนหรือสือการเรียนรูช้ ่วยส่งเสริมให้เกิด
การเรียนและเป็ นเครืองมือทีช่วยสนับสนุนด้านประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ปญั หาทีพบของการ
ผลิตสือการสอนคือครูขาดความรูแ้ ละทักษะในการผลิตและใช้อุปกรณ์ในการผลิตสือประเภทต่างๆ
รวมถึ ง ขาดงบประมาณสนั บ สนุ น ในการผลิ ต สือต่ า งๆ เนื องมาจากขาดคํ า แนะนํ า การผลิ ต
ขาดประสบการณ์และวัสดุอุปกรณ์

บทที 3
วิธีการดําเนินการวิจยั
การศึกษาความต้องการการผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการศึกษาตามขันตอนดังต่อไปนี
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร และองครักษ์ จําแนกเป็ น สายวิชาการ รวมทังสิน 5,349 คน จําแนกเป็ น สายวิชาการจํานวน
1,449 คน และ สายสนับสนุ น จํานวน 3,900 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ผูว้ จิ ยั กําหนดขนาดตัวอย่าง จากตาราง Krejcie & Morgan ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจากการเปิ ดตาราง จํานวน 375 คน ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลได้ จํานวน 380 คน
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนสําหรับถามความคิดเห็น
ของอาจารย์ทมีี ความต้องการต่อการผลิตสือการเรียนรู้ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับความต้องการผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 35 ข้อ แบ่งออกเป็ น 7 ประเภทสือ ได้แก่ 1) หนังสือ ตําราเรียน และ
เอกสารประกอบการสอน 2) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูมิ 3) สือเสียง 4) วีดทิ ศั น์ 5) ภาพยนตร์ 6)
สืออิเล็กทรอนิกส์ และ 7) การฝึ กอบรม
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพือให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะเกียวกับการผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์
ขันตอนในการสร้างเครืองมือ
การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) ทีมีการตอบสนองคู่
(Dual-Response Format) มีขนตอน
ั
ดังนี
1. ศึกษาเอกสารเกียวกับหลักการ แนวคิด วิธกี ารสร้างแบบสอบถามแบบประเมินค่า
(Rating Scale) ทีมีการตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) และแนวคิดทฤษฎีทเกี
ี ยวข้องกับสือ
การเรีย นการสอน การให้บ ริก ารและการผลิต สือการเรีย นการสอนของสํา นัก สือและเทคโนโลยี
การศึกษา
2. กําหนดประเด็นคําถาม และข้อคําถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพือให้ผู้ต อบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะเกียวกับการผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์
3. กําหนดรายละเอียดของแบบสอบถาม จํานวน 35 ข้อ (เอกสารดัง ภาคผนวก ข)
4. ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale)
ทีมีการตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) โดยแบ่งเป็ นกลุ่มสือฯทีใช้อยู่ในปจั จุบนั และกลุ่มความ
ต้องการผลิตและบริการสือฯ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี
5
หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยู่ในปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการให้สํานักสือฯผลิต
และบริการ ในระดับมากทีสุด
4 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการให้สาํ นักสือฯผลิตและ
บริการในระดับมาก
3 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการให้สาํ นักสือฯผลิตและ
บริการในระดับปานกลาง
2 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการให้สาํ นักสือฯผลิตและ
บริการ ในระดับน้อย
1 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการให้สาํ นักสือฯผลิตและ
บริการ ในระดับน้อยทีสุด
เกณฑ์การแปลผล
ค่าเฉลีย 4.50 – 5.00 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการ
ให้สาํ นักสือฯผลิตและบริการ ในระดับมากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.50 – 4.49 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการ
ให้สาํ นักสือฯผลิตและบริการในระดับมาก
ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการ
ให้สาํ นักสือฯผลิตและบริการในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการ
ให้สาํ นักสือฯผลิตและบริการ ในระดับน้อย
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการ
ให้สาํ นักสือฯผลิตและบริการ ในระดับน้อยทีสุด
5. ให้ผู้เชียวชาญ จํานวน 3 คน (รายนามผู้เชียวชาญ ดังภาคผนวก ก) โดยเป็ น
ผูเ้ ชียวชาญด้านวัดและประเมินผล และด้านเทคโนโลยีการศึกษา ประเมินความสอดคล้องของข้อ
คําถามได้ขอ้ คําถามสําหรับนําไปใช้จริงได้ ข้อคําถาม รวมข้อมูล จํานวน 35 หัวข้อ การประเมินความ
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สอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามกับประเด็นที
กําหนด ดังนี
ให้คะแนน +1 สําหรับข้อทีแน่ใจว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 0 สําหรับข้อทีไม่แน่ใจ
ให้คะแนน -1 สําหรับข้อทีแน่ใจว่าไม่สอดคล้อง
นํ าคะแนนความเห็นมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามทีพัฒนาขึนโดยใช้สูตร (บุ ญเชิด
ภิญโญอนันตพงษ์. 2527 : 69)
IOC =

∑R
N

= ดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับประเด็นทีกําหนด
R
= คะแนนความเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
N
= จํานวนผูเ้ ชียวชาญ
สําหรับเกณฑ์ทีใช้ในการพิจารณาคือ ข้อคําถามทีมีค่า IOC ตังแต่ .50 ขึนไปเป็ น
องค์ประกอบทีใช้ได้ส่วนข้อคําถามทีมีค่า IOC ตังแต่ .50 ลงมา เป็ นข้อคําถามทีต้องปรับปรุงผลการ
ประเมินความสอดคล้อง มีคา่ IOC เท่ากับ 1.00 ผลการประเมินมีคา่ เท่ากับ 0.66-1.00
7. ปรับปรุงข้อคําถามแล้วนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
8. นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล
9. ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) ทีมีการตอบสนองคู่
(Dual-Response Format) ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความ
ต้องการจําเป็ น (PNI) (สุวมิ ล ว่องวานิช. 2548) และนําเสนอเป็ นตาราง
IOC

สูตร PNImodified = (I – D) / D
PNI คือ ค่าดัชนีความต้องการจําเป็ น (Priority Needs Index)
I คือ ค่าเฉลียการใช้สอฯ
ื ทีใช้อยูใ่ นปจั จุบนั
D คือ ค่าเฉลียความต้องการให้สาํ นักสือฯ ผลิตและบริการ
การนําเสนอผลใช้วธิ กี ารเรียงลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ นของข้อมูลจากมากไปน้อย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจยั ขอความอนุ เคราะห์จากผู้บ งั คับ บัญชาเพือลงนามใน
หนังสือถึงอาจารย์ทเป็
ี นกลุ่มตัวอย่างขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 ฉบับ โดยผูว้ จิ ยั
ไปส่งและรับแบบสอบถามด้วยตนเอง และได้รบั แบบสอบถามกลับและตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว
จํานวน 380 ฉบับ
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สถิ ติทีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพือนําไปใช้ในการแปลผล ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตดิ งั นี
1. สถิตพิ นฐาน
ื
ได้แก่
1.1 ค่าร้อยละ
1.2 ค่าคะแนนเฉลีย (X) (Fergson. 1981 : 49)
1.3 ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (SD) (Fergson. 1981 : 68)
2 สถิตเิ พือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด้วยการวิเคราะห์คา่ ความสอดคล้อง
(IOC)
3. สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ (สุวมิ ล ว่องวานิช. 2548 : 277)
สูตร
PNImodified = (I – D) / D
PNI คือ ค่าดัชนีความต้องการจําเป็ น (Priority Needs Index)
I คือ ค่าเฉลียการใช้สอฯ
ื ทีใช้อยูใ่ นปจั จุบนั
D คือ ค่าเฉลียความต้องการให้สาํ นักสือฯผลิตและบริการ

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั เรือง “ความต้องการด้านการผลิตและให้บริการเกียวกับสือการ
เรียนการสอนของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ผูว้ จิ ยั นําเสนอเป็ น 2 ตอน
ดังต่อไปนี
ตอนที 1 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ผลการศึกษาความต้องการการผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์
ตอนที 1 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสํารวจ แสดงข้อมูลดังตาราง 1-2
ตาราง 1 แสดงร้อยละสถานภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (N =176)
สถานภาพ

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
50 ปีขนไป
ึ
ประสบการณ์ทาํ งาน
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 ปีขนไป
ึ

ร้อยละ

31.80
68.20
27.30
34.10
20.50
18.20

รวม

38.60
20.50
18.20
22.70
100

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในสายสนับสนุ นวิชาการ เป็ นเพศหญิงมากทีสุด ร้อยละ
68.3 มีช่วงอายุมากทีสุดคือ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.10 และประสบการณ์ทํางานมากทีสุด คือ
1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.60
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ตาราง 2 แสดงร้อยละของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (N =204)
สถานภาพ

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
50 ปีขนไป
ึ
หน่วยงานทีสังกัด
คณะมนุ ษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะนวัตกรรมสือสารสังคม
ประสบการณ์ทาํ งาน
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 ปีขนไป
ึ
รวม

ร้อยละ

41.20
58.80
31.40
33.30
29.40
5.90
3.90
5.90
3.90
5.90
23.50
5.90
5.90
3.90
25.50
5.90
49.00
7.80
17.60
25.50
100

จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการเก็บข้อมูลสายวิชาการเป็ นเพศหญิง มากทีสุด
ร้อ ยละ 58.80 ช่ ว งอายุ 31-40 ปี มากทีสุ ด คิด เป็ น ร้อ ยละ 33.30 หน่ ว ยงานทีสัง กัด ตอบ
แบบสอบถามมากทีสุด ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์ ร้อยละ 25.50 และประสบการณ์ในการทํางานมาก
ทีสุด ได้แก่ 1-5 ปี ร้อยละ 49.00
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ตอนที 2 ผลการศึกษาความต้องการการผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์ แสดงดังตาราง 3-5
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความต้องการความจําเป็ น (PNI)
ข้อมูลโดยภาพรวมของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (N = 380)

รายการประเมิน

สือฯ ทีท่านใช้
อยูใ่ นปจั จุบนั

ระดับ
การใช้
สือฯ

SD
1. หนังสือ ตําราเรียน และ
เอกสารประกอบการสอน 3.05
2. ภาพถ่าย แผนภาพ
แผนภูม ิ
2.83
3. สือเสียง
2.44
2.40
4. วีดทิ ศั น์

ความต้องการ
ให้สาํ นักสือฯ
ผลิตและบริการ
SD

ระดับความ
ต้องการ
ผลิตฯ

PNI

ลําดับ
ความต้องการ
จําเป็ น

1.45

ปานกลาง 3.81

1.27

มากทีสุด

0.25

7

1.28
1.16
1.17

ปานกลาง 3.65
น้อย
3.41
น้อย
3.54

1.02
1.17
1.22

มากทีสุด
มาก
มากทีสุด

0.29
0.40
0.48

6
5

3.32
3.50

1.30
1.29

3.53

1.27

มาก
มาก
มากทีสุด

0.53
0.59
0.72

3
2
1

5. ภาพยนตร์
6. สืออิเล็กทรอนิกส์

2.17
2.20

1.14
1.16

7. ฝึกอบรม

2.04

1.11

น้อย
น้อย
น้อย

4

จากตาราง 3 ค่าเฉลียของสือการเรียนรูท้ ใช้
ี อยูใ่ นปจั จุบนั 3 ลําดับแรก ได้แก่ หนังสือ ตํารา
เรียน และเอกสารประการสอน อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.05, SD = 1.45) ภาพถ่าย แผนภาพ
แผนภูมิ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.83, SD = 1.28) และสือเสียง อยูใ่ นระดับน้อย และความ
ต้องการให้สาํ นักสือฯ ผลิตมากทีสุด ได้แก่ หนังสือ ตําราเรียน และเอกสารประกอบการสอน อยูใ่ น
ระดับมากทีสุด ( = 3.81, SD = 1.27) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูมิ อยูใ่ นระดับมากทีสุด ( =
3.65, SD = 1.02) และวีดทิ ศั น์ อยูใ่ นระดับมากทีสุด ( = 3.54, SD = 1.22) และค่าดัชนีลําดับ
ความสําคัญความต้องการจําเป็ น (PNI) 3 ลําดับแรก ได้แก่ การฝึ กอบรม สืออิเล็กทรอนิกส์ และ
ภาพยนตร์ ตามลําดับ
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความต้องการความจําเป็ น (PNI)
ข้อมูลโดยภาพรวม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (N = 176)

รายการประเมิน

สือฯ ทีท่านใช้
อยูใ่ นปจั จุบนั
SD

1. หนังสือ ตําราเรียน และ
เอกสารประกอบการสอน
2. ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูม ิ

ระดับ
การใช้
สือฯ

ความต้องการ
ให้สาํ นักสือฯ
ผลิตและบริการ
SD

ระดับความ
ต้องการผลิตฯ

PNI

ลําดับ
ความต้องการ
จําเป็ น

2.39

1.50

น้อย

3.43

1.42

ปานกลาง

2.43

2.68

1.46

ปานกลาง

3.66

1.10

มากทีสุด

2.66

3. สือเสียง

2.11

1.19

น้อย

3.20

1.25

ปานกลาง

2.20

4. วีดทิ ศั น์
4.1 เพือการเรียนการสอน

2.07

1.25

น้อย

3.27

1.45

ปานกลาง

2.27

2

4.2 เพือการประชาสัมพันธ์

2.23

1.16

น้อย

3.64

1.16

มากทีสุด

2.64

1

4.3 เพือบันทึกประวัตศิ าสตร์

1.93

1.19

น้อย

3.11

1.32

ปานกลาง

2.11

3

5.1 เพือการเรียนการสอน

2.02

1.28

น้อย

3.25

1.43

ปานกลาง

2.25

2

5.2 เพือการประชาสัมพันธ์

2.11

1.19

น้อย

3.43

1.35

ปานกลาง

2.43

1

5.3 เพือบันทึกประวัตศิ าสตร์

1.77

1.08

น้อย

2.93

1.39

ปานกลาง

1.93

3

6.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1.86

1.13

น้อย

3.23

1.33

ปานกลาง

2.23

2

6.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์

1.68

1.03

น้อย

3.30

1.37

ปานกลาง

2.30

1

6.3 บทเรียนออนไลน์

1.77

1.14

น้อย

3.30

1.41

ปานกลาง

2.30

1

1.77

1.03

น้อย

3.11

1.35

ปานกลาง

2.11

4

1.80

1.11

น้อย

3.20

1.32

ปานกลาง

2.20

3

1.75

1.08

น้อย

3.02

1.39

ปานกลาง

2.02

5

1.77

1.14

น้อย

3.16

1.33

ปานกลาง

2.16

11

1.89

1.04

น้อย

3.41

1.06

ปานกลาง

2.41

3

7.3 การผลิตสือเสียง

1.84

1.18

น้อย

3.30

1.29

ปานกลาง

2.30

8

7.4 การถ่ายทําวีดทิ ศั น์

1.95

1.24

น้อย

3.25

1.30

ปานกลาง

2.25

10

7.5 การตัดต่อวีดทิ ศั น์

1.95

1.20

น้อย

3.34

1.24

ปานกลาง

2.34

6

5.ภาพยนตร์

6. สืออิเล็กทรอนิกส์

6.4 การ์ตนู แอนิเมชัน
(Animation)
6.5 แอปพลิเคชัน
6.7 สือนําเสนอแบบ
ปฏิสมั พันธ์ (PPT Interactive)
7. ฝึกอบรม
7.1 การเขียนบท/สคริปต์/
สตอรีบอร์ด
7.2 เทคนิคการถ่ายภาพ
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ตาราง 4 (ต่อ)
รายการประเมิน

สือฯ ทีท่านใช้
อยูใ่ นปจั จุบนั
SD

7.6 การผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอร์
7.7 การผลิตบทเรียนออนไลน์
7.8 การออกแบบสือสิงพิมพ์
7.9 การผลิตหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
7.10 การสร้างแอปพลิเคชัน
(Application)
7.11 การสร้างการ์ตนู 3D/
แอนิเมชัน (Animation)
7.12 สือนําเสนอแบบ
ปฏิสมั พันธ์ (PPT Interactive)

ระดับ
การใช้
สือฯ

ความต้องการ
ให้สาํ นักสือฯ
ผลิตและบริการ
SD

ระดับความ
ต้องการผลิตฯ

PNI

ลําดับ
ความต้องการ
จําเป็ น

1.73

1.09

น้อย

3.34

1.33

ปานกลาง

2.34

6

1.80

1.07

น้อย

3.32

1.34

ปานกลาง

2.32

7

1.89

1.15

น้อย

3.45

1.34

ปานกลาง

2.45

1

1.80

1.15

น้อย

3.39

1.40

ปานกลาง

2.39

4

1.77

1.08

น้อย

3.43

1.35

ปานกลาง

2.43

2

1.61

1.04

น้อย

3.36

1.42

ปานกลาง

2.36

5

1.84

1.12

น้อย

3.27

1.42

ปานกลาง

2.27

9

จากตาราง 4 เมือจําแนกตามประเภทของสือการเรียนรู้ พบว่า
สือวีดทิ ศั น์มรี ะดับการใช้สอฯ
ื ในระดับน้อยทุกประเภทตามลําดับได้แก่ เพือการประชาสัมพันธ์
( = 2.23) เพือการเรียนการสอน ( = 2.07) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ ( = 1.93) ตามลําดับ
เมือพิจารณาระดับความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ มีความต้องการในระดับมากทีสุดและ
มาก ได้แก่ เพือการประชาสัมพันธ์ ( = 3.67) เพือการเรียนการสอน ( = 3.27) และเพือบันทึก
ประวัตศิ าสตร์ ( = 3.11) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า สือวีดทิ ศั น์มลี ําดับ
ความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ เพือการประชาสัมพันธ์ (PNI = 2.64) เพือการเรียนการ
สอน (PNI = 2.27) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ (PNI = 2.11) ตามลําดับ
สือภาพยนตร์มีร ะดับ การใช้ส ือฯ ในระดับ น้ อ ยทุ ก ประเภทตามลํ า ดับ ได้แ ก่ เพือการ
ประชาสัมพันธ์ ( = 2.11) เพือการเรียนการสอน ( = 2.02) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ ( =
1.77) ตามลําดับ
เมือพิจารณาระดับความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ มีความต้องการในระดับปานกลาง ได้แก่
เพือการประชาสัมพันธ์ ( = 3.45) เพือการเรียนการสอน ( = 3.25) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์
( = 2.93) ตามลําดับ
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เมือพิจารณาค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า สือภาพยนตร์มี
ลําดับความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ เพือการประชาสัมพันธ์ (PNI = 2.43) เพือการ
เรียนการสอน (PNI = 2.25) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ (PNI = 1.93) ตามลําดับ
ื ในระดับปานกลางทุกประเภทเสนอข้อมูล 3 ลําดับแรก
สืออิเล็กทรอนิกส์มรี ะดับการใช้สอฯ
ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( = 1.86) แอปพลิเคชัน ( = 1.80) และบทเรียนออนไลน์และ
การ์ตูนแอนิเมชัน ( = 1.77) ตามลําดับ
เมือพิจารณาระดับความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ มีความต้องการในระดับปานกลาง 3
ลําดับแรก ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ ( = 1.41) สือนําเสนอแบบปฏิสมั พันธ์ ( = 1.39) และ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ( = 1.37) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า สืออิเล็กทรอนิกส์มี
ลําดับความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์และบทเรียนออนไลน์ (PNI
= 2.30) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (PNI = 2.23) และแอปพลิเคชัน (PNI = 2.20) ตามลําดับ
การฝึ กอบรมมีระดับการใช้สอฯ
ื ในระดับน้อยทุกประเภทเสนอข้อมูล 3 ลําดับแรก ได้แก่
การถ่ายทําและตัดต่อวีดทิ ศั น์ ( = 1.95) เทคนิคการถ่ายภาพและการออกแบบสือสิงพิมพ์ ( =
1.89) และการผลิตสือเสียงและสือนําเสนอแบบปฏิสมั พันธ์ ( = 1.84) ตามลําดับ
เมือพิจารณาระดับความต้องการฝึ กอบรม มีความต้องการในระดับปานกลาง 3 ลําดับแรก
ได้แก่ การออกแบบสือสิงพิมพ์ ( = 3.45) การสร้างแอปพลิเคชัน ( = 3.43) และเทคนิคการ
ถ่ายภาพ ( = 3.41) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลาํ ดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า การฝึ กอบรมมีลําดับ
ความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ การออกแบบสือสิงพิมพ์ (PNI = 2.45) การสร้าง
แอปพลิเคชัน (PNI = 2.43) และเทคนิคการถ่ายภาพ (PNI = 2.41) ตามลําดับ
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความต้องการความจําเป็ น (PNI)
ข้อมูลโดยภาพรวมของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (N = 204)

รายการประเมิน

สือฯ ทีท่านใช้
อยูใ่ นปจั จุบนั
SD

1. หนังสือ ตําราเรียน และ
เอกสารประกอบการสอน
2. ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูม ิ

ระดับ
การใช้
สือฯ

ความต้องการ
ให้สาํ นักสือฯ
ผลิตและบริการ
SD

ระดับความ
ต้องการผลิตฯ

PNI

ลําดับ
ความต้องการ
จําเป็ น

3.63

1.15

มากทีสุด

4.14

1.02

มาก

3.14

2.96

1.09

ปานกลาง

3.65

0.96

มาก

2.65

3. สือเสียง

2.73

1.08

ปานกลาง

3.59

1.08

มาก

2.59

4. วีดทิ ศั น์
4.1 เพือการเรียนการสอน

3.16

1.10

ปานกลาง

4.04

0.94

มาก

3.04

1

4.2 เพือการประชาสัมพันธ์

2.61

1.06

ปานกลาง

3.80

1.11

มาก

2.80

2

4.3 เพือบันทึกประวัตศิ าสตร์

2.25

1.02

น้อย

3.31

1.26

ปานกลาง

2.31

3

5.1 เพือการเรียนการสอน

2.53

1.14

ปานกลาง

3.55

1.14

มาก

2.55

1

5.2 เพือการประชาสัมพันธ์

2.43

1.06

น้อย

3.45

1.17

ปานกลาง

2.45

2

5.3 เพือบันทึกประวัตศิ าสตร์

2.06

1.03

น้อย

3.24

1.32

ปานกลาง

2.24

3

6.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2.82

1.14

ปานกลาง

4.10

0.94

มาก

3.10

2

6.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์

2.80

1.17

ปานกลาง

4.14

0.87

มาก

3.14

1

6.3 บทเรียนออนไลน์

2.75

1.07

ปานกลาง

4.00

1.04

มาก

3.00

3

2.29

1.03

น้อย

3.49

1.29

ปานกลาง

2.49

4

2.25

0.98

น้อย

3.39

1.33

ปานกลาง

2.39

6

2.47

1.21

น้อย

3.45

1.42

ปานกลาง

2.45

5

5. ภาพยนตร์

6. สืออิเล็กทรอนิกส์

6.4 การ์ตนู แอนิเมชัน
(Animation)
6.5 แอปพลิเคชัน
6.7 สือนําเสนอแบบ
ปฏิสมั พันธ์ (PPT Interactive)
7. ฝึกอบรม
7.1 การเขียนบท/สคริปต์/
สตอรีบอร์ด
7.2 เทคนิคการถ่ายภาพ

2.24

0.89

น้อย

3.51

1.24

มาก

2.51

8

2.37

1.04

น้อย

3.49

1.29

มาก

2.49

9

7.3 การผลิตสือเสียง

2.22

0.99

น้อย

3.59

1.25

มาก

2.59

6

7.4 การถ่ายทําวีดทิ ศั น์

2.35

1.04

น้อย

3.59

1.19

มาก

2.59

6

7.5 การตัดต่อวีดทิ ศั น์

2.24

1.16

น้อย

3.73

1.22

มาก

2.73

4
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ตาราง 5 (ต่อ)
รายการประเมิน

สือฯ ทีท่านใช้
อยูใ่ นปจั จุบนั
SD

7.6 การผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอร์
7.7 การผลิตบทเรียนออนไลน์
7.8 การออกแบบสือสิงพิมพ์
7.9 การผลิตหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
7.10 การสร้างแอปพลิเคชัน
(Application)
7.11 การสร้างการ์ตนู 3D/
แอนิเมชัน (Animation)
7.12 สือนําเสนอแบบ
ปฏิสมั พันธ์ (PPT Interactive)

ระดับ
การใช้
สือฯ

ความต้องการ
ให้สาํ นักสือฯ
ผลิตและบริการ
SD

ระดับความ
ต้องการผลิตฯ

PNI

ลําดับ
ความต้องการ
จําเป็ น

2.27

1.04

น้อย

4.06

0.95

มาก

3.06

1

2.25

1.13

น้อย

4.06

0.95

มาก

3.06

1

2.20

1.13

น้อย

3.80

1.06

มาก

2.80

2

2.22

1.17

น้อย

3.76

1.19

มาก

2.76

3

2.00

1.00

น้อย

3.63

1.30

มาก

2.63

5

2.16

1.14

น้อย

3.51

1.35

มาก

2.51

8

2.33

1.18

น้อย

3.55

1.38

มาก

2.55

7

จากตาราง 5 เมือจําแนกตามประเภทของสือการเรียนรู้ พบว่า
สือวีดทิ ศั น์ มรี ะดับการใช้สอฯ
ื ในระดับปานกลางและน้อยตามลําดับ ได้แก่ เพือการเรียน
การสอน ( = 3.16) เพือการประชาสัมพันธ์ ( = 2.61) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ ( = 2.25)
ตามลําดับ
เมือพิจ ารณาระดับ ความต้อ งการผลิต สือการเรีย นรู้ มีค วามต้อ งการในระดับ มากและ
ปานกลาง ได้แก่ เพือการเรียนการสอน ( = 4.04) เพือการประชาสัมพันธ์ ( = 3.80) และเพือ
บันทึกประวัตศิ าสตร์ ( = 3.31) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า สือวีดทิ ศั น์มลี ําดับ
ความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ เพือการเรียนการสอน (PNI = 3.04) เพือการ
ประชาสัมพันธ์ (PNI = 2.80) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ (PNI = 2.31) ตามลําดับ
สือภาพยนตร์มรี ะดับการใช้สอฯ
ื ในระดับปานกลางและน้อยตามลําดับ ได้แก่ เพือการเรียน
การสอน ( = 2.53) เพือการประชาสัมพันธ์ ( = 2.43) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ ( = 2.06)
ตามลําดับ
เมือพิจ ารณาระดับ ความต้อ งการผลิต สือการเรีย นรู้ มีค วามต้อ งการในระดับ มากและ
ปานกลาง ได้แก่ เพือการเรียนการสอน ( = 3.55) เพือการประชาสัมพันธ์ ( = 3.45) และเพือ
บันทึกประวัตศิ าสตร์ ( = 3.24) ตามลําดับ

47

เมือพิจารณาค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า สือวีดทิ ศั น์มลี ําดับ
ความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้ อย ได้แก่ เพือการเรียนการสอน (PNI = 2.55) เพือการ
ประชาสัมพันธ์ (PNI = 2.45) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ (PNI = 2.24) ตามลําดับ
ื ในระดับปานกลางและน้อยนํ าเสนอข้อมูล 3 ลําดับแรก
สืออิเล็กทรอนิกส์มรี ะดับการใช้สอฯ
ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( = 2.82) บทเรียนคอมพิวเตอร์ ( = 2.80) และบทเรียนออนไลน์
( = 2.75) ตามลําดับ
เมือพิจ ารณาระดับ ความต้อ งการผลิต สือการเรีย นรู้ มีค วามต้อ งการในระดับ มากและ
ปานกลาง 3 ลําดับแรก ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ( = 4.14) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( = 4.10)
และบทเรียนออนไลน์ ( = 4.00) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า สืออิเล็กทรอนิกส์
มีลําดับความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ (PNI = 3.14) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (PNI = 3.10) และบทเรียนออนไลน์ (PNI = 3.00) ตามลําดับ
การฝึ กอบรมมีระดับการใช้สอฯ
ื ในระดับน้อยทุกประเภทเสนอข้อมูล 3 ลําดับแรก ได้แก่
เทคนิคการถ่ายภาพ ( = 2.37) การตัดต่อวีดทิ ศั น์ ( = 3.73) และการผลิตสือเสียงและการถ่าย
ทําวีดทิ ศั น์ ( = 3.59) ตามลําดับ
เมือพิจารณาระดับความต้องการฝึ กอบรม มีความต้องการในระดับมาก 3 ลําดับแรก ได้แก่
การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์และบทเรียนออนไลน์ ( = 4.06) การสร้างแอปพลิเคชัน ( = 3.43)
และเทคนิคการถ่ายภาพ ( = 3.41) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลาํ ดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า การฝึ กอบรมมีลําดับ
ความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้ อย ได้แก่ การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์และบทเรียนออนไลน์
(PNI = 3.06) การออกแบบสือสิงพิมพ์ (PNI = 2.80) และการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
(PNI = 2.76) ตามลําดับ

บทที 5
สรุปและอภิปรายผล
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือศึกษาความต้องการในการผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร และองครักษ์ จําแนกเป็ น สายวิชาการ รวมทังสิน 5,349 คน จําแนกเป็ น สายวิชาการ
จํานวน 1,449 คน และ สายสนับสนุ น จํานวน 3,900 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ผูว้ จิ ยั กําหนดขนาดตัวอย่าง จากตาราง Krejcie & Morgan
ได้กลุ่มตัวอย่างจากการเปิ ดตาราง จํานวน 375 คน ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลได้ จํานวน 380 คน
2. ตัวแปรทีศึกษา
2.1 สถานภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีดงั นี
2.1.1 เพศ
2.1.2 อายุ
2.1.3 สถานะ
2.1.4 หน่วยงานทีสังกัด
2.1.5 ประสบการณ์ทาํ งาน
2.2 ความต้องการการผลิตและให้บริการสือการเรียนรู้ แบ่งออกเป็ น 7 ประเภท ดังนี
2.2.1 หนังสือ ตําราเรียน และเอกสารประกอบการสอน
2.2.2 ภาพถ่าย
2.2.3 แผนภาพ แผนภูมิ
2.2.4 สือเสียง
2.2.5 วีดทิ ศั น์
2.2.6 ภาพยนตร์
2.2.7 สืออิเล็กทรอนิกส์
2.2.8 การฝึ กอบรม
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ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รบั
ผลการศึกษาครังนีจะเป็ นข้อมูลพืนฐานในวางแผนการดําเนินการให้บริการของสํานักสือและ
เทคโนโลยีการศึกษาทีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึงจะ
นําไปสู่การวางแผนหรือการกําหนดนโยบายในการให้บริการและการบริหารงานของสํานักสือฯ และ
พัฒนาการทํางานและการให้บริการทีมีประสิทธิภาพต่อไป

วิธีดาํ เนินการวิจยั
ขันตอนการดําเนินการวิจยั มีขนตอนดั
ั
งนี
1. ศึกษาเอกสารเกียวกับหลักการ แนวคิด วิธกี ารสร้างแบบสอบถามแบบประเมิน
ค่า (Rating Scale) ทีมีการตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) และแนวคิดทฤษฎีทเกี
ี ยวข้องกับ
สือการเรียนการสอน การให้บริการและการผลิตสือการเรียนการสอนของสํานักสือและเทคโนโลยี
การศึกษา
2. กําหนดประเด็นคําถาม และข้อคําถาม และกําหนดรายละเอียดของแบบสอบถาม จํานวน
35 ข้อ (เอกสารดัง ภาคผนวก ข) ลักษณะของแบบสอบถามเป็ น แบบสอบถามแบบประเมินค่ า
(Rating Scale) ทีมีการตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) โดยแบ่งเป็ นกลุ่มสือฯทีใช้อยูใ่ นปจั จุบนั
และกลุ่มความต้องการผลิตและบริการสือ
3. ตรวจสอบและหาคุณภาพเครืองมือวิจยั โดยผูช้ ยวชาญ
ี
จํานวน 3 คน (รายนามผูเ้ ชียวชาญ
ดังภาคผนวก ก) โดยเป็ น ผูเ้ ชียวชาญด้านวัดและประเมินผล และด้านเทคโนโลยีการศึกษา ประเมิน
ความสอดคล้องของข้อคําถามได้ขอ้ คําถามสําหรับนํ าไปใช้จริงได้ ข้อคําถาม รวมข้อมูล จํานวน 35
หัวข้อ การประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ปรับปรุงข้อคําถามแล้วนํ าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) ทีมีการตอบสนองคู่
(Dual-Response Format) ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความ
ต้องการจําเป็ น (PNI) (สุวมิ ล ว่องวานิช. 2548) และนําเสนอเป็ นตาราง

สรุปผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.1 กลุ่มตัวอย่างในสายสนับสนุ นวิชาการ เป็ นเพศหญิงมากทีสุด ร้อยละ 68.3 มีชว่ งอายุมาก
ทีสุดคือ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.10 และประสบการณ์ทํางานมากทีสุด คือ 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ
38.60
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1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการเก็บข้อมูลสายวิชาการเป็ นเพศหญิง มากทีสุด ร้อยละ 58.80 ช่วง
อายุ 31-40 ปี มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 33.30 หน่ วยงานทีสังกัด ตอบแบบสอบถามมากทีสุด ได้แก่
คณะสหเวชศาสตร์ ร้อยละ 25.50 และประสบการณ์ในการทํางานมากทีสุด ได้แก่ 1-5 ปี ร้อยละ 49.00
2. ผลการศึกษาความต้องการการผลิตสือการเรียนรูข้ องอาจารย์
ภาพรวมค่าเฉลียของสือการเรียนรูท้ ใช้
ี อยู่ในปจั จุบนั 3 ลําดับแรก ได้แก่ หนังสือ ตําราเรียน
และเอกสารประการสอน อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.05, SD = 1.45) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูมิ
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.83, SD = 1.28) และสือเสียง อยูใ่ นระดับน้อย และความต้องการให้สาํ นัก
สือฯ ผลิตมากทีสุด ได้แก่ หนังสือ ตําราเรียน และเอกสารประกอบการสอน อยูใ่ นระดับมากทีสุด ( =
3.81, SD = 1.27) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูมิ อยูใ่ นระดับมากทีสุด ( = 3.65, SD = 1.02) และวีดิ
ทัศน์ อยูใ่ นระดับมากทีสุด ( = 3.54, SD = 1.22) และค่าดัชนีลําดับความสําคัญความต้องการจําเป็ น
(PNI) 3 ลําดับแรก ได้แก่ การฝึ กอบรม สืออิเล็กทรอนิกส์ และภาพยนตร์ ตามลําดับ
2.1 ค่ า เฉลี ย ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และค่ า ระดับ ความต้ อ งการความจํ า เป็ น (PNI)
ข้อมูลโดยภาพรวม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (N = 176) พบว่าสือวีดทิ ศั น์มรี ะดับการ
ใช้สอฯ
ื ในระดับน้อยทุกประเภทตามลําดับ ได้แก่ เพือการประชาสัมพันธ์ ( = 2.23) เพือการเรียน
การสอน ( = 2.07) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ ( = 1.93) ตามลําดับ
เมือพิจารณาระดับความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ มีความต้องการในระดับมากทีสุดและมาก
ได้แก่ เพือการประชาสัมพันธ์ ( = 3.67) เพือการเรียนการสอน ( = 3.27) และเพือบันทึก
ประวัตศิ าสตร์ ( = 3.11) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลาํ ดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า สือวีดทิ ศั น์มลี าํ ดับความ
ต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ เพือการประชาสัมพันธ์ (PNI = 2.64) เพือการเรียนการสอน (PNI
= 2.27) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ (PNI = 2.11) ตามลําดับ
สือภาพยนตร์ มีร ะดับ การใช้ ส ือฯ ในระดับ น้ อ ยทุ ก ประเภทตามลํ า ดับ ได้ แ ก่ เพือการ
ประชาสัมพันธ์ ( = 2.11) เพือการเรียนการสอน ( = 2.02) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ ( =
1.77) ตามลําดับ
เมือพิจารณาระดับความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ มีความต้องการในระดับปานกลาง ได้แก่
เพือการประชาสัมพันธ์ ( = 3.45) เพือการเรียนการสอน ( = 3.25) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์
( = 2.93) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า สือภาพยนตร์มลี ําดับ
ความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ เพือการประชาสัมพันธ์ (PNI = 2.43) เพือการเรียนการสอน
(PNI = 2.25) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ (PNI = 1.93) ตามลําดับ
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สืออิเล็กทรอนิกส์มรี ะดับการใช้สอฯ
ื ในระดับปานกลางทุกประเภทเสนอข้อมูล 3 ลําดับแรก
ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( = 1.86) แอปพลิเคชัน ( = 1.80) และบทเรียนออนไลน์และการ์ตูน
แอนิเมชัน ( = 1.77) ตามลําดับ
เมือพิจารณาระดับความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ มีความต้องการในระดับปานกลาง 3 ลําดับ
แรก ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ ( = 1.41) สือนํ าเสนอแบบปฏิสมั พันธ์ ( = 1.39) และบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ( = 1.37) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า สืออิเล็กทรอนิกส์มี
ลําดับความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์และบทเรียนออนไลน์ (PNI =
2.30) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (PNI = 2.23) และแอปพลิเคชัน (PNI = 2.20) ตามลําดับ
การฝึ กอบรมมีระดับการใช้สอฯ
ื ในระดับน้อยทุกประเภทเสนอข้อมูล 3 ลําดับแรก ได้แก่ การ
ถ่ายทําและตัดต่อวีดทิ ศั น์ ( = 1.95) เทคนิคการถ่ายภาพและการออกแบบสือสิงพิมพ์ ( = 1.89)
และการผลิตสือเสียงและสือนําเสนอแบบปฏิสมั พันธ์ ( = 1.84) ตามลําดับ
เมือพิจารณาระดับความต้องการฝึ กอบรม มีความต้องการในระดับปานกลาง 3 ลําดับแรก ได้แก่
การออกแบบสือสิงพิมพ์ ( = 3.45) การสร้างแอปพลิเคชัน ( = 3.43) และเทคนิคการถ่ายภาพ
( = 3.41) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า การฝึ กอบรมมีลําดับ
ความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ การออกแบบสือสิงพิมพ์ (PNI = 2.45) การสร้าง
แอปพลิเคชัน (PNI = 2.43) และเทคนิคการถ่ายภาพ (PNI = 2.41) ตามลําดับ
2.2 ค่ า เฉลี ย ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และค่ า ระดับ ความต้ อ งการความจํ า เป็ น (PNI)
ข้อมูลโดยภาพรวมของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (N = 204) พบว่า สือวีดทิ ศั น์มรี ะดับ
การใช้สอฯ
ื ในระดับปานกลางและน้อยตามลําดับ ได้แก่ เพือการเรียนการสอน ( = 3.16) เพือการ
ประชาสัมพันธ์ ( = 2.61) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ ( = 2.25) ตามลําดับ
เมือพิจ ารณาระดับ ความต้ อ งการผลิต สือการเรีย นรู้ มีค วามต้ อ งการในระดับ มากและ
ปานกลาง ได้แก่ เพือการเรียนการสอน ( = 4.04) เพือการประชาสัมพันธ์ ( = 3.80) และเพือบันทึก
ประวัตศิ าสตร์ ( = 3.31) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า สือวีดทิ ศั น์ มลี ําดับ
ความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ เพือการเรียนการสอน (PNI = 3.04) เพือการประชาสัมพันธ์
(PNI = 2.80) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ (PNI = 2.31) ตามลําดับ
สือภาพยนตร์มรี ะดับการใช้สอฯ
ื ในระดับปานกลางและน้อยตามลําดับ ได้แก่ เพือการเรียน
การสอน ( = 2.53) เพือการประชาสัมพันธ์ ( = 2.43) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ ( = 2.06)
ตามลําดับ
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เมือพิจ ารณาระดับ ความต้ อ งการผลิต สือการเรีย นรู้ มีค วามต้ อ งการในระดับ มากและ
ปานกลาง ได้แก่ เพือการเรียนการสอน ( = 3.55) เพือการประชาสัมพันธ์ ( = 3.45) และเพือบันทึก
ประวัตศิ าสตร์ ( = 3.24) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลาํ ดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า สือวีดทิ ศั น์มลี าํ ดับความ
ต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ เพือการเรียนการสอน (PNI = 2.55) เพือการประชาสัมพันธ์ (PNI
= 2.45) และเพือบันทึกประวัตศิ าสตร์ (PNI = 2.24) ตามลําดับ
สืออิเล็กทรอนิกส์มรี ะดับการใช้สอฯ
ื ในระดับปานกลางและน้อยนํ าเสนอข้อมูล 3 ลําดับแรก
ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( = 2.82) บทเรียนคอมพิวเตอร์ ( = 2.80) และบทเรียนออนไลน์
( = 2.75) ตามลําดับ
เมือพิจ ารณาระดับ ความต้ อ งการผลิต สือการเรีย นรู้ มีค วามต้ อ งการในระดับ มากและ
ปานกลาง 3 ลําดับแรก ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ( = 4.14) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( = 4.10)
และบทเรียนออนไลน์ ( = 4.00) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า สืออิเล็กทรอนิกส์มี
ลําดับความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้ อย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ (PNI = 3.14) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (PNI = 3.10) และบทเรียนออนไลน์ (PNI = 3.00) ตามลําดับ
การฝึ กอบรมมีระดับการใช้ส ือฯ ในระดับน้ อยทุ กประเภทเสนอข้อมูล 3 ลําดับแรก ได้แก่
เทคนิคการถ่ายภาพ ( = 2.37) การตัดต่อวีดทิ ศั น์ ( = 3.73) และการผลิตสือเสียงและการถ่ายทํา
วีดทิ ศั น์ ( = 3.59) ตามลําดับ
เมือพิจารณาระดับความต้องการฝึ กอบรม มีความต้องการในระดับมาก 3 ลําดับแรก ได้แก่ การ
ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์และบทเรียนออนไลน์ ( = 4.06) การสร้างแอปพลิเคชัน ( = 3.43) และ
เทคนิคการถ่ายภาพ ( = 3.41) ตามลําดับ
เมือพิจารณาค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า การฝึ กอบรมมีลําดับ
ความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์และบทเรียนออนไลน์ (PNI =
3.06) การออกแบบสือสิงพิมพ์ (PNI = 2.80) และการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (PNI = 2.76)
ตามลําดับ

อภิปรายผล
1. จากภาพรวมค่าเฉลียพบว่าความต้องการจําเป็ นของการผลิตสือการเรียนรู้ สือการเรียนรู้
จากค่าดัชนีลําดับความสําคัญความต้องการจําเป็ น (PNI) 3 ลําดับแรก ได้แก่ การฝึ กอบรม สือ
อิเล็กทรอนิกส์ และภาพยนตร์ ตามลําดับ อาจเนืองมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังไม่มี
หน่ วยงานกลางทีให้ความรูด้ า้ นการผลิตสือการเรียนรู้ และการให้บริการในด้านการฝึ กอบรมของสํานัก
สือ ฯ มีบริการน้อย เนืองจากบุคลากรไม่เพียงพอและยังเป็ นส่วนงานบริการทีต้องปรับปรุงและพัฒนา
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ต่อไป ซึงในขณะนียังอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการจัดทําหลักสูตรฝึ กอบรมและให้บริการต่อไปในอนาคต
นอกจากนี การผลิตสือประเภทต่างๆ มีการเปลียนแปลงด้านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ททัี นสมัยและใช้งาน
ง่ายขึน แต่บุคลากรยังขาดทักษะการผลิตสือการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง จึงอาจเป็ นเหตุให้มคี วามต้องการ
จําเป็ นในการฝึกอบรมมากทีสุดเป็ นลําดับแรก
การผลิต สืออิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นป จั จุ บ ัน เป็ น สือทีอาจารย์แ ละบุ ค ลากรทุ ก คนใช้ก ัน อย่ า ง
แพร่หลายและมีความสําคัญต่อการถ่ายทอดความรูแ้ ละเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สอดคล้องผลการวิจยั
ของ อะเดโคไล (Ganiyu Adekolai. 2010 : บทคัดย่อ) ผลกระทบของสือการเรียนการสอนเกียวกับ
การศึกษาของเยาวชนเอชไอวี / เอดส์ในประเทศไนจีเรีย การศึกษานีเป็ นการศึกษาผลกระทบของสือ
การเรียนการสอนเกียวกับการศึกษาของเยาวชนเอชไอวี/เอดส์ในทีชุมชนเมืองไนจีเรียกับมุ่งเน้ น
เฉพาะในเมืองพอร์ตฮาร์คอร์ต ผลการวิจยั พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญ ระหว่างการใช้งาน
สือการเรียนการสอนเกียวกับการศึกษาเอชไอวี/เอดส์และความรูท้ ดีี ขนของเยาวชนในโรคการศึ
ึ
กษา
ดังนันจึงแนะนํ าให้นักการศึกษาและนักวางแผนโปรแกรมควรสร้างบทบาทสําหรับสือการสอนเมือมี
การวางแผนและการดําเนินการศึกษาเอชไอวี/เอดส์
2. ค่าระดับความต้องการความจําเป็ น (PNI) ข้อมูลโดยภาพรวมของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (N = 176) ในด้านการผลิตสือประเภทต่าง ๆ บุคลากรสายสนับสนุ น
ต้องการสือทีใช้เพือการประชาสัมพันธ์ และการเรียนการสอน เช่นเดียวกับอาจารย์ เพียงแต่ลําดับ
ึ ่กบั ภารกิจของกลุ่มตัวอย่าง แต่มปี ระเด็นทีน่ าสนใจคือ เมือพิจารณาค่าดัชนี
แตกต่างกันทังนีก็ขนอยู
ลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น พบว่า การฝึ กอบรมมีลําดับความต้องการจําเป็ นจากมากไป
น้อย ได้แก่ การออกแบบสือสิงพิมพ์ (PNI = 2.45) การสร้างแอปพลิเคชัน (PNI = 2.43) และเทคนิคการ
ถ่ายภาพ (PNI = 2.41) ตามลําดับ ส่วนกลุ่มอาจารย์ เมือพิจารณาค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความ
ต้องการจําเป็ น พบว่า การฝึ กอบรมมีลําดับความต้องการจําเป็ นจากมากไปน้อย ได้แก่ การผลิต
บทเรียนคอมพิวเตอร์และบทเรียนออนไลน์ (PNI = 3.06) การออกแบบสือสิงพิมพ์ (PNI = 2.80) และ
การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (PNI = 2.76) ตามลําดับ ซึงมีตอ้ งการร่วมกันคือ การออกแบบ
สือสิงพิมพ์ อาจเนืองมากจากเป็ นสือทีทุกหน่ วยงานต้องผลิตมากทีสุดในทุกส่วนงาน โดยเฉพาะการ
ผลิตสือในรูปแบบของสิงพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ดังนัน จึงทําให้กลุ่มบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ น
วิชาการมีความต้องการจําเป็ นในการฝึ กอบรมในหัวข้อดังกล่าว
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1. ผลจากการศึกษาวิจยั จะเป็ นข้อมูลพืนฐานในการกําหนดโครงการการบริหารงานของ
สํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา เช่น อาจเพิมฝา่ ยส่งเสริมและฝึกอบรม
2. นําผลการวิจยั ไปกําหนดเป็ นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสํานักสือฯ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากร
ื
ยนรู้
3. ผลจากการวิจยั สามารถนําไปเตรียมการวางแผนส่งเสริมการผลิตและใช้สอการเรี
ประเภทต่างๆ และสือเทคโนโลยทีทันสมัยทีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิ บตั ิ การ
1. จัดทําหลักสูตรการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทีสอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และ
บุ ค ลากรของมหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ เช่ น หลัก สู ต รการออกแบบและผลิต สือสิงพิม พ์
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
2. จัดทําแผนการฝึกอบรมเชิงรุกเพือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมให้อาจารย์และ
บุคลากรมาใช้บริการ
3. จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) ในการปฏิบตั งิ านเชิงรุกทังด้านการประชาสัมพันธ์
การให้บริการ และการผลิตสือทีตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร
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ภาคผนวก ก
รายนามผูเ้ ชียวชาญ
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รายนามผูเ้ ชียวชาญประเมิ นเครืองมือวิ จยั

1. อาจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ประจําภาควิชาวิจยั และวัดผลทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นายสุรเชษฐ์ มีฤทธิ รองผูอ้ ํานวยการฝา่ ยปฏิบตั กิ าร สํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบประเมิ นความสอดคล้องของข้อคําถาม
แบบสอบถามความต้องการการผลิ ตสือการเรียนรู้
ของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
คําชีแจง แบบสํารวจความต้องการด้านการผลิตสือการเรียนรู้ มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี
ให้คะแนน +1 สําหรับข้อทีแน่ใจว่าสอดคล้องกับการประเมินความต้องการผลิตสือฯ
ให้คะแนน 0 สําหรับข้อทีไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับการประเมินความต้องการผลิตสือฯ
ให้คะแนน -1 สําหรับข้อทีแน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับการประเมินความต้องการผลิตสือฯ

ข้อ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

โปรดทําเครืองหมายถูก (√) ลงในช่องทีตรงกับความคิดเห็นของท่าน
รายการประเมิน
ความสอดคล้อง
+1 0
-1
หนังสือ ตําราเรียน และเอกสารประกอบการสอน
ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูม ิ
สือเสียง
วีดทิ ศั น์
4.1 เพือการเรียนการสอน
4.2 เพือการประชาสัมพันธ์
4.3 เพือบันทึกประวัตศิ าสตร์
4.4 อืนๆ (ระบุ) ....................................................
ภาพยนตร์
5.1 เพือการเรียนการสอน
5.2 เพือการประชาสัมพันธ์
5.3 เพือบันทึกประวัตศิ าสตร์
5.4 อืนๆ (ระบุ) ....................................................
สืออิเล็กทรอนิกส์
6.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
6.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์
6.3 บทเรียนออนไลน์
6.4 การ์ตนู แอนิเมชัน (Animation)
6.5 แอปพลิเคชัน ................................................

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ

รายการประเมิน

ความสอดคล้อง
+1 0
-1

ข้อเสนอแนะ

6.6 สือนําเสนอแบบปฏิสมั พันธ์ (PPT Interactive)
6.7 อืนๆ (ระบุ) ....................................................
7. ฝึกอบรม
7.1 การเขียนบท/สคริปต์/สตอรีบอร์ด
7.2 เทคนิคการถ่ายภาพ
7.3 การผลิตสือเสียง
7.4 การถ่ายทําวีดทิ ศั น์
7.5 การตัดต่อวีดทิ ศั น์
7.6 การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์
7.7 การผลิตบทเรียนออนไลน์
7.8 การออกแบบสือสิงพิมพ์
7.9 การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
7.10 การสร้างแอปพลิเคชัน (Application)
7.11 การสร้างการ์ตนู 3D/แอนิเมชัน (Animation)
7.12 สือนําเสนอแบบปฏิสมั พันธ์ (PPT
Interactive)
7.13 อืนๆ(ระบุ)
.............................................................
ข้อเสนอแนะเพิ มเติ ม
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(…………………………………….)
ผูป้ ระเมิน
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แบบสอบถามความต้องการการผลิ ตสือการเรียนรู้
ของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
แบบสํ า รวจความต้ อ งการการผลิ ต และให้ บ ริก ารสือการเรีย นรู้ ข องอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับนี จัดทําขึนเพือศึกษาความต้องการของอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทีมีต่อการให้บริการของสํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา ผลจากการศึกษาจะ
นําไปเป็ นข้อมูลเพือพัฒนาการปฏิบตั งิ านและให้บริการของสํานักสือและเทคโนโลยีการศึกษา และนําไปสูก่ าร
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และกําหนดนโยบายการให้บริการของหน่ วยงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึงผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิงว่าจะได้รบั ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์จากท่าน
มา ณ โอกาสนี และข้อมูลดังกล่าวจะใช้เพือการศึกษาวิจยั เท่านัน
คําชีแจง แบบสํารวจความต้องการด้านการผลิตสือการเรียนรู้ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสํารวจ
ตอนที 2 ความต้องการผลิตและให้บริการด้านสือการเรียนการสอน
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสํารวจ
โปรดทําเครืองหมายถูก (√) ลงในช่องสีเหลียมหน้าข้อความทีตรงกับตัวท่านตามความเป็นจริง
(1) เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
(2) อายุ
[ ] ไม่เกิน 30 ปี
[ ] 31 – 40 ปี
[ ] 41- 50 ปี
[ ] 50 ปีขนไป
ึ
(3) สถานะ [ ] ผูบ้ ริหาร [ ] อาจารย์ [ ] เจ้าหน้าที [ ] อืน ๆ ………………………….
(4) หน่วยงานทีสังกัด
[ ]
[ ]
คณะมนุษยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
[ ]
[ ]
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
[ ]
[ ]
วิทยาลัยนวัตกรรมสือสารสังคม
คณะพลศึกษา
[ ]
[ ]
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
คณะศึกษาศาสตร์
[ ]
[ ]
สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยนานาชาติเพือศึกษาความยังยืน
คณะพยาบาลศาสตร์
[ ]
[ ]
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะแพทยศาสตร์
[ ]
[ ]
คณะวัฒนธรรมสิงแวดล้อมและการท่องเทียวเชิงนิเวศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
[ ]
[ ]
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
[ ]
[ ]
อืน ๆ (โปรดระบุ) .................................................
คณะทันตแพทยศาสตร์ [ ]
[ ]
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(5) ประสบการณ์การทํางาน
[ ] 1- 5 ปี
[ ] 11- 15 ปี

[ ] 6-10 ปี
[ ] 16 ปีขนไป
ึ

ตอนที 2 ความต้องการผลิ ตและบริ การสือการเรียนการสอน
ั บนั และความต้องการผลิตสือ
โปรดทําเครืองหมายถูก (√) ลงในช่องทีตรงกับการใช้สอการสอนในป
ื
จจุ
การเรียนการสอนโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี
5 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการให้สาํ นักสือฯผลิตและบริการ ในระดับมากทีสุด
4 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการให้สาํ นักสือฯผลิตและบริการในระดับมาก
3 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการให้สาํ นักสือฯผลิตและบริการในระดับปานกลาง
2 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการให้สาํ นักสือฯผลิตและบริการ ในระดับน้อย
1 หมายถึง สือฯทีท่านใช้อยูใ่ นปจั จุบนั /ท่านมีความต้องการให้สาํ นักสือฯผลิตและบริการ ในระดับน้อยทีสุด
สือฯทีใช้อยู่
ั บนั
ในปจจุ
5 4 3 2 1

รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.

หนังสือ ตําราเรียน และเอกสารประกอบการสอน
ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูม ิ
สือเสียง
วีดทิ ศั น์
4.1 เพือการเรียนการสอน
4.2 เพือการประชาสัมพันธ์
4.3 เพือบันทึกประวัตศิ าสตร์
4.4 อืนๆ (ระบุ) ....................................................
5. ภาพยนตร์
5.1 เพือการเรียนการสอน
5.2 เพือการประชาสัมพันธ์
5.3 เพือบันทึกประวัตศิ าสตร์
5.4 อืนๆ (ระบุ) ....................................................
6. สืออิเล็กทรอนิกส์
6.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
6.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์

ความต้องการ
ผลิตและบริการสือฯ
1 2 3 4 5
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สือฯทีใช้อยู่
ั บนั
ในปจจุ
5 4 3 2 1

ความต้องการ
ผลิตและบริการสือฯ
1 2 3 4 5

รายการประเมิน
6.3 บทเรียนออนไลน์
6.4 การ์ตนู แอนิเมชัน (Animation)
6.5 แอปพลิเคชัน ................................................
6.7 สือนําเสนอแบบปฏิสมั พันธ์ (PPT Interactive)
6.6 อืนๆ (ระบุ) ....................................................
7. ฝึกอบรม
7.1 การเขียนบท/สคริปต์/สตอรีบอร์ด
7.2 เทคนิคการถ่ายภาพ
7.3 การผลิตสือเสียง
7.4 การถ่ายทําวีดทิ ศั น์
7.5 การตัดต่อวีดทิ ศั น์
7.6 การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์
7.7 การผลิตบทเรียนออนไลน์
7.8 การออกแบบสือสิงพิมพ์
7.9 การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
7.10 การสร้างแอปพลิเคชัน (Application)
7.11 การสร้างการ์ตนู 3D/แอนิเมชัน (Animation)
7.12 สือนําเสนอแบบปฏิสมั พันธ์ (PPT Interactive)
7.13 อืนๆ(ระบุ) .............................................................

ตอนที 3 ข้อเสนอแนะเพิ มเติ ม
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณสําหรับการให้ขอ้ มูล

