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กรสุวรรณ์ ศดสิสุวรรณกุล และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฤทธชิยั อ่อนมงิ. ความตอ้งการการ
ผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 2559.  
 การวจิยัครงันีมวีตัถุประสงค ์มวีตัถุประสงคใ์นการวจิยั คอื เพอืศกึษาความตอ้งการการผลติ
สอืการเรยีนรูข้องอาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ผูว้จิยักําหนด
ขนาดตวัอยา่งจากกลุ่มประชากร ดว้ยตาราง Krejcie & Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากการเปิดตาราง 
จาํนวน  375 คน ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูได ้จาํนวน 380 คน 
 ผลการวจิยั พบวา่         

1. ผลการศกึษาขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม              

1.1 กลุ่มตวัอย่างในสายสนับสนุนวชิาการ เป็นเพศหญิงมากทสีุด รอ้ยละ 68.3 มชี่วงอายุ

มากทสีดุคอื 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 34.10 และประสบการณ์ทาํงานมากทสีุด คอื 1-5 ปี คดิเป็นรอ้ย

ละ 38.60 

1.2 กลุ่มตวัอย่างทใีชใ้นการเกบ็ขอ้มูลสายวชิาการเป็นเพศหญงิ มากทสีุด รอ้ยละ 58.80 

ช่วงอายุ 31-40 ปี มากทสีุด คดิเป็นรอ้ยละ 33.30 หน่วยงานทสีงักดั ตอบแบบสอบถามมากทสีุด 

ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์ ร้อยละ 25.50 และประสบการณ์ในการทํางานมากทีสุด ได้แก่ 1-5 ปี     

รอ้ยละ 49.00   

 2. ผลการศกึษาความตอ้งการการผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารย ์

         ภาพรวมค่าเฉลยีของสอืการเรยีนรูท้ใีชอ้ยู่ในปจัจุบนั 3 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ หนงัสอื ตําราเรยีน 

และเอกสารประการสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.05, SD = 1.45) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูม ิ

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.83, SD = 1.28) และสอืเสยีง อยูใ่นระดบัน้อย  และความตอ้งการให้

สาํนักสอืฯ ผลติมากทสีุด ไดแ้ก่ หนังสอื ตําราเรยีน และเอกสารประกอบการสอน อยู่ในระดบัมาก

ทสีุด ( = 3.81, SD = 1.27) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูม ิอยูใ่นระดบัมากทสีุด ( = 3.65, SD = 

1.02) และวดีทิศัน์ อยูใ่นระดบัมากทสีดุ ( = 3.54, SD = 1.22) และคา่ดชันีลําดบัความสาํคญัความ

ตอ้งการจาํเป็น (PNI) 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ การฝึกอบรม สอือเิลก็ทรอนิกส ์และภาพยนตร ์ตามลาํดบั 
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บทที 1 
บทนํา 

 
 

ทีมาและความสาํคญั 
 
         นับตงัแต่การประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 เป็นตน้มาการจดั   
การเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษาไดเ้ปลยีนไป โดยต้องยดึหลกัทวี่าการจดัการศกึษาต้องเป็นไป
เพือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังร่างกาย จิตใจสติปญัญา ความรู้ และคุณธรรม             
มจีรยิธรรม และวฒันธรรมในการดํารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกนักบัคนอนืๆ ไดอ้ย่างมคีวามสุข 
(คณะกรรมการสภาการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2545 : 4) และการจดัการศกึษาจะตอ้งยดึหลกัว่า ผูเ้รยีน    
ทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู ้และพฒันาตนเองได ้และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามสําคญัทสีุด กระบวนการ
การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(คณะกรรมการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2545 : 9) 

นอกจากนีการจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา ยงัต้องเป็นไปเพือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการศกึษาชาตมิาตรฐานท ี14 ดา้นคุณลกัษณะของคนไทยทพีงึประสงคท์งัในฐานะพลเมอืง
และพลโลก โดยตอ้งพฒันาผูเ้รยีนใหม้กีําลงักาย กําลงัใจทสีมบูรณ์ มคีวามรูแ้ละทกัษะทจีําเป็น และ
เพยีงพอในการดํารงชวีติและพฒันาสงัคม มคีุณธรรม จติสํานึกสาธารณะในความเป็นพลเมอืงไทย 
และความเป็นพลเมอืโลก นอกจากนีแลว้ยงัต้องจดักระบวนการเรยีนรูท้เีน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั และมี
การบรหิารโดย ใชส้ถานศกึษาเป็นฐานตามมาตรฐานท ี2 รวมทงัสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู/้สงัคม  
แหง่ความรูต้ามมาตรฐานท ี3 ดว้ย (สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2548 : 17-21) ดงันัน 
เพอืใหเ้ป็นไปตามแนวทางในพระราชบญัญตักิารศกึษาและมาตรฐานการศกึษาของชาต ิผูส้อนใน
ระดบัอุดมศกึษาจงึควรต้องปรบัเปลยีนกระบวนการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นทตีวัผู้เรยีนมาก
ยงิขนึ กล่าวคอื ควรเขา้ใจธรรมชาติของผู้เรยีน จดับรรยากาศให้เออืต่อการเรยีนให้ผู้เรยีนได้หา
ความรูด้ว้ยตนเองมากขนึ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทกัษะดา้นการคดิ ทกัษะดา้นการเรยีนรู ้ทกัษะ
การปฏบิตัจิรงิ ทกัษะการแกป้ญัหาและทกัษะทางสงัคม 

สอืการเรยีนรู้เป็นปจัจยัทีสําคญัอย่างหนึงทีจะช่วยพฒันาระบบการเรยีนการสอนให้ไปสู่
เป้าหมายทตีอ้งการคอื คุณภาพการศกึษาโดยเฉพาะอย่างยงิการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาทมีุ่งผลติ
บณัฑติไดพ้ฒันาความรู ้ความสามารถในสาขาวชิาต่าง ๆ ประยุกต์ทฤษฏไีปสู่การปฏบิตั ิการรเิรมิ 
การพฒันาทงัทางวชิาการและวชิาชพี การสรา้งสรรคแ์ละเผยแพร่ความรู ้พฒันาประเทศทงัในดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิงแวดล้อม และในปจัจุบันอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้า           
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีําให้สภาพแวดล้อมทางการเรยีนการสอน และสถานการณ์ของ    
การเรยีนการสอนแตกต่างไปจากเดมิ การเรยีนการสอนในปจัจุบนัถูกกําหนดดว้ยเทคโนโลยทีไีดม้ี



2 

 

 

การพจิารณานําเขา้มาใช ้เช่น สอืการศกึษาชนิดต่างๆ การเรยีนการสอนทางไกล การเรยีนดว้ยสอื
โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมเป็นต้น การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทําให้เกิดการเปลียนแปลงทีมีผล           
ต่อการศกึษาไมว่่าจะเป็นการเปลยีนแปลงวถิชีวีติ การเปลยีนแปลงวธิกีาร ทงัผูส้อนและเงอืนไขการ
เรยีนทแีตกต่างจากเดมิ ผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนในสถานการณ์และเงอืนไขทตีนเองตอ้งการมากขนึ 
สถานการณ์ททีําใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ม่จําเป็นต้องสรา้งขนึดว้ยผูส้อนอย่างแต่ก่อนเท่านัน แต่สอืการ
เรยีนรูส้ามารถจะสรา้งสถานการณ์ของการเรยีนใหเ้กดิขนึได ้และมคีวามหลากหลายอกีดว้ย จากการ
เปลยีนแปลงนีจงึทําใหส้ถานศกึษาต้องมกีารวางแผนและจดัการกบัสอืการเรยีนรูท้เีป็นตวักําหนเด
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และใหเ้กดิประสทิธผิลกค็อื เพอีเป็นแนวทางทจีะนําไปสูก่ารจดัการศกึษาอยา่งมี
คุณภาพทสีถานศกึษาทุกแหง่ตอ้งการใหเ้กดิขนึ 

สอืการเรยีนการสอนหรอืสอืการเรยีนรูช้่วยส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนและเป็นเครอืงมอืทชี่วย
สนับสนุนดา้นประสทิธภิาพในการเรยีนการสอน ปญัหาทพีบของการผลติสอืการสอนคอืครูขาด
ความรู้และทกัษะในการผลิตและใช้อุปกรณ์ในการผลิตสอืประเภทต่างๆ รวมถึงขาดงบประมาณ
สนบัสนุนในการผลติสอืต่าง ๆ เนืองมาจากขาดคาํแนะนําการผลติ ขาดประสบการณ์และวสัดุอุปกรณ์ 
(พสิทิธ ิหวงัประสพกลาง. 2543. บทคดัยอ่) 

สาํนักสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ(2558: ออนไลน์) มกีาร
บรหิารและการดําเนินงานโดยกําหนดแผนและยุทธศาสตรท์สีอดคล้องกนัตามแผนยุทธศาสตรข์อง
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 15 ปี โดยสาํนกัสอืฯ นํามากําหนดเป็นแผนปฏบิตักิาร ซงึการผลติสอื
การเรยีนรูก้เ็ป็นภารกจิหลกัของสํานักสอืฯ ทมีกีารผลติและใหบ้รกิารอย่างต่อเนือง ตามยุทธศาสตร ์ 
ท ี1 พฒันาสาํนักสอืฯ เป็นหน่วยงานผลติสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา เพอืส่งเสรมิสงัคมแห่งการ
เรยีนรู ้และสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั จงึต้องศกึษาความต้องการ     
การผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพอืใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัมากยงิขนึ  

สาํนักสอืฯ เป็นหน่วยงานกลางในการผลติและใหบ้รกิารสอืสนับสนุนการเรยีนการสอน โดย
พฒันารูปแบบการสอนทางไกลปฏิสมัพนัธ์ บรกิารระบบวดีิทศัน์ตามประสงค์ บรกิารพมิพ์ภาพสี
ขนาดใหญ่ บรกิารตดัสติกเกอร์ด้วยเครอืงตดัคุณภาพสูง บรกิารห้องบนัทึกเสยีง บรกิารอุปกรณ์     
สอืโสต บริการประชุมทางไกลด้วยระบบ บริการผลิตสือวีดิทศัน์  ผลิตสอืมลัติมีเดียและผลิตสือ
กราฟฟิก มกีารใหบ้รกิารคณาจารย ์เจา้หน้าท ีบุคคลทวัไป และนิสติทงัระดบัปรญิญาตรแีละระดบั
บณัฑติศึกษาเป็นจํานวนมาก ด้วยสํานักสอืและเทคโนโลยกีารศึกษา เป็นหน่วยงานให้บรกิารสอื    
การเรยีนการสอน จงึตระหนกัถงึความตอ้งการการผลติสอืการเรยีนรูท้สีามารถทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความ
พงึพอใจในสอืทจีะช่วยเรา้ความสนใจของผูเ้รยีนใหม้จีติใจจดจ่ออยู่กบัเรอืงทกีําลงัเรยีนรูจ้ะช่วยให้
เขา้ใจเรอืงต่างๆ ไดด้จีะทาํใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพต่อไป  
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ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามประสงคท์จีะสาํรวจความตอ้งการการผลติสอืการเรยีนรู้
ของอาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เพอืนําขอ้มลูมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาการใหบ้รกิารและ
การวางแผนการดาํเนินงานทมีปีระสทิธภิาพต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
       เพอืศกึษาความตอ้งการในการผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารย ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
       

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

                    ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่ อาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร และองครกัษ์ จําแนกเป็น สายวชิาการ รวมทงัสนิ 5,349 คน จําแนกเป็น สายวชิาการ
จาํนวน 1,449 คน และ สายสนบัสนุน จาํนวน 3,900 คน  

       กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ผูว้จิยักําหนดขนาดตวัอย่าง จากตาราง Krejcie & Morgan   
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากการเปิดตาราง จาํนวน 375 คน ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูได ้จาํนวน 380 คน 

2. ตวัแปรทศีกึษา 
2.1 สถานภาพของอาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มดีงันี 

2.1.1 เพศ 
2.1.2 อาย ุ
2.1.3 สถานะ 
2.1.4 หน่วยงานทสีงักดั 
2.1.5 ประสบการณ์ทาํงาน  

2.2 ความตอ้งการการผลติและใหบ้รกิารสอืการเรยีนรู ้แบ่งออกเป็น 7  ประเภท ดงันี 
2.2.1 หนงัสอื ตําราเรยีน และเอกสารประกอบการสอน 
2.2.2 ภาพถ่าย 
2.2.3 แผนภาพ แผนภมู ิ 
2.2.4 สอืเสยีง  
2.2.5 วดีทิศัน์ 
2.2.6 ภาพยนตร ์
2.2.7 สอือเิลก็ทรอนิกส ์
2.2.8 การฝึกอบรม 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 
 ผลการศกึษาครงันีจะเป็นขอ้มลูพนืฐานในวางแผนการดาํเนินการใหบ้รกิารของสาํนกัสอืและ
เทคโนโลยกีารศกึษาทสีอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซงึจะ
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นําไปสู่การวางแผนหรอืการกําหนดนโยบายในการใหบ้รกิารและการบรหิารงานของสาํนักสอืฯ และ
พฒันาการทาํงานและการใหบ้รกิารทมีปีระสทิธภิาพต่อไป 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
           ความต้องการ หมายถึง ความประสงค์ของอาจารย์ทีเกียวข้องกบัการผลิตสอืการเรยีนรู ้
เพอืใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

 สอืการเรยีนรู ้หมายถงึ ทุกสงิทุกอย่างรอบตวัผูเ้รยีนทชี่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ม่ว่าจะ
เป็นคน สตัว ์สงิของ ธรรมชาต ิรวมถงึเหตุการณ์ โดยมุง่เน้นสง่เสรมิการคน้ควา้ การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ช่วยให้กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจ มีความเข้าใจสามารถเรียนรู้ได้อย่าง                
มปีระสทิธภิาพต่อเนืองตลอดชวีติ สอืการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ 1) หนังสอื ตําราเรยีน และเอกสารประกอบ 
การสอน 2) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูม ิ3) สอืเสยีง 4) วดีทิศัน์ 5) ภาพยนตร ์6) สอือเิลก็ทรอนิกส ์
และ 7) การฝึกอบรม 
         การผลิตสือการเรียนรู้ หมายถึง การสร้างสือการเรียนรู้เพือใช้ในการจัดการเรียนรู ้          
โดยคํานึงถึงวธิีการผลิตให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรขนัอุดมศึกษาซึงประกอบด้วย  
เนือหา เทคนิคเนือหา เทคนิคการผลติ กจิกรรม และการประเมนิผล 
        อาจารย ์หมายถงึ อาจารยห์รอืบุคลากรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทวโิรฒ ประสานมติรและ
องครกัษ์ ปีการศกึษา 2558  
                   



บทที 2 

เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 
การศกึษาความต้องการการผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารย์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร ตํารา วารสารและงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง ดงัหวัขอ้ต่อไปนี  

1. เอกสารทเีกยีวขอ้งกบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. เอกสารทเีกยีวขอ้งกบัสอืการเรยีนการสอน 

3. เอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการศกึษาความตอ้งการจาํเป็น 

4. งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 

 

1. เอกสารทีเกียวข้องกบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

    1.1 ข้อมลูทวัไปของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ข้อมูลทัวไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นําเสนอข้อมูลเกียวกับประวัติของ

มหาวิทยาลยั ปรชัญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ. 2558 : ออนไลน์) ดงันี 

 ประวติั 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พฒันาจาก โรงเรยีนฝึกหดัครูชนัสูง และวทิยาลยัวชิา

การศกึษา โรงเรยีนฝึกหดัครชูนัสงู สถาปนาพุทธศกัราช 2492 วทิยาลยัวชิาการศกึษา พุทธศกัราช 

2496 และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พทุธศกัราช 2517 

โรงเรียนฝึกหดัครชูนัสงู 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมปีระวตัศิาสตรม์ายาวนาน ถอืกําเนิดขนึช่วงหลงัสงครามโลก

ครงัทสีอง ในกระแสสงัคมทเีรมิคลคีลายจากการตนืตระหนกภยัสงคราม ปญัหาเศรษฐกจิและสงัคม 

หลงัจากทีองค์การสหประชาชาติได้ก่อกําเนิดขนึ เพือมุ่งเน้นความสมานฉันท์และผลกัดนัความ

ร่วมมอืทางดา้นต่าง ๆ รวมทงั การผลกัดนัทางดา้นการศกึษา เพอืใหโ้ลกใบนีเจรญิก้าวหน้าและมี

สตปิญัญามากขนึ “โรงเรยีนฝึกหดัครชูนัสงู” ภายใตก้ระทรวงศกึษาธกิาร ไดส้ถาปนาขนึเมอืวนัท ี28 

เมษายน พุทธศกัราช 2492 ณ ถนนประสานมติร กรุงเทพมหานคร เพอืผลกัดนัการศกึษาทางดา้น

วชิาชพีครู ในช่วงเวลาทวีชิาชพีครูขาดแคลน และไม่สมดุลกบัการขยายตวัของสงัคม และศาสตร์
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ทางดา้นการศกึษายงัใหม่ต่อสงัคมในขณะนัน เป็นการเรมิตน้การศกึษาในระดบัวุฒปิระกาศนียบตัร

ครูประถมศกึษา และประกาศนียบตัรครูมธัยมศกึษา โรงเรยีนฝึกหดัครูชนัสูงถอืกําเนิดขนึจากการ

ผลกัดนัของ ศาสตราจารย ์ม.ล.ปิน มาลากุล ซงึเป็นปลดักระทรวงศกึษาธกิารอยูใ่นขณะนนั และท่าน

กไ็ดม้บีทบาททางดา้นการศกึษาทงัทโีรงเรยีนฝึกหดัครชูนัสงู วทิยาลยัวชิาการ และสงัคมไทย 

เมือโรงเรียนฝึกหัดครูชันสูงได้ถือกําเนิดขึนแล้ว หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ไปดํารง

ตําแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรยีนฝึกหดัครชูนัสงู ระหว่างพุทธศกัราช 2492– 2496 ท่านเป็นผูนํ้าและผู้

วางรากฐานระเบยีบแบบแผนของการฝึกหดัครู เป็นผูบุ้กเบกิงานวชิาการทางดา้นวทิยาศาสตร ์และ

เป็นผูท้ไีดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นแบบแผนของปชูนียบุคคลในวชิาชพีครอูยา่งสงูยงิ 

วิทยาลยัวิชาการศึกษา 

ถงึพุทธศกัราช 2496 ปญัหาการขาดแคลนครแูละนกัการศกึษาเป็นปญัหาทรีุนแรงยงิขนึใน

สงัคมไทย ท่ามกลางการเปลยีนแปลงของสงัคมในทุก ๆ ดา้น ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ีผูนํ้า

การศกึษาสมยัใหมห่รอืผูนํ้าการศกึษาแบบพพิฒันาการนิยม (Progressivism) ในสงัคมไทย ไดเ้สนอ

ต่อกระทรวงศกึษาธกิารใหก้่อตงัวทิยาลยัวชิาการศกึษา (College of Education) ขนึเพอืพฒันา

ปรชัญา แนวคดิและความรูค้วามสามารถทางดา้นการศกึษาสมยัใหม่ ใหส้อดคลอ้งผสานสมัพนัธก์บั

สงัคมประชาธปิไตย รวมทงัการพฒันาการศกึษาศาสตรใ์หเ้ป็นวชิาชพีทมีรีะบบแบบแผนและมคีวาม

ลุ่มลึกในสังคมไทย พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์ ทังในระดับบัณฑิต 

มหาบณัฑติ และดุษฎบีณัฑติ เมอืแรกเรมิการสถาปนาวทิยาลยัวชิาการศกึษาขนึแทน โรงเรยีนฝึกหดั

ครชูนัสงูนนั (16 กนัยายน 2497) ศาสตราจารย ์ม.ล.ปิน มาลากุล ไดร้บัมอบหมายใหด้าํรงตําแหน่ง

อธกิารบดใีนระหว่างพุทธศกัราช 2497–2499 ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ีดาํรงตําแหน่งหวัหน้า

คณะวิชาการศึกษาหลังจากนันจึงได้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา จนถึง

พทุธศกัราช 2511 

วทิยาลยัวชิาการศกึษา ไดเ้ป็นผูนํ้าในการจดัการศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

ภายใตแ้นวคดิระบบโรงเรยีนสาธติ (Demonstration School) เพอืใหโ้รงเรยีนสาธติเป็นแปลงทดลอง

คน้ควา้ ในระบบการศกึษาพนืฐานสมยัใหม ่วทิยาลยัวชิาการศกึษาจดัระบบการศกึษาแบบวทิยาเขต 

โดยขยายวทิยาเขตปทุมวนั (2498) วทิยาเขตบางแสน (2498) วทิยาเขตพษิณุโลก (2510) วทิยาเขต

มหาสารคาม (2511) วทิยาเขตสงขลา (2511) วทิยาเขต พระนคร (2512) และวทิยาเขตพลศกึษา 

(2513) โดยมวีทิยาเขตประสานมติรเป็นศนูยก์ลางการบรหิาร 

วทิยาลยัวชิาการศกึษา ภายใตก้ารนําของ ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ีในฐานะทที่านเป็น

นักวชิาการและนักการศกึษาสมยัใหม่ ไดพ้ฒันาแนวคดิแบบพพิฒันาการนิยมและการเรยีนการสอน



7 
 

สมยัใหม่จากสงัคมตะวนัตก นํามาวางหลกัปกัฐานไวใ้นสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นระบบหอ้งสมุด ระบบ

คะแนน ระบบการวัดผล รวมทังวิชาการศึกษาสมัยใหม่ทีก้าวหน้าทีสุดในสังคมไทยขณะนัน 

นอกจากนันแล้ว วิทยาลัยวิชาการศึกษายังได้ร ับการช่วยเหลือทังด้านบุคลากร หนังสือ และ

ทุนการศกึษามากมาย จนอาจกล่าวไดว้่า วทิยาลยัวชิาการศกึษา มรีะบบการศกึษาทกีา้วหน้าทสีุดใน

ช่วงเวลานนั ตราหรอืเครอืงหมายของวทิยาลยั วชิาการศกึษา ซงึเป็นสมการทางดา้นคณิตศาสตร ์Y 

= ex(Exponential Curve) เสน้กราฟของการขยายเพมิขนึ มคีวามหมายสอดคลอ้งปรชัญาทวี่า 

“การศกึษาคอืความเจรญิงอกงาม” หรอื สกิขา “วริุฬห ิสมปตตา” หรอื “ Education is Growth” 

รวมทงัสอดคลอ้งกบั “สเีทา–แดง” ซงึสเีทา เป็นสขีองสมอง หมายถงึ “ความคดิ” และสแีดงเป็นสขีอง

เลอืด หมายถงึ “ความกลา้หาญ” สเีทา–แดง จงึหมายถงึ “คดิอยา่งกลา้หาญ” 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

พุทธศกัราช 2516 ก่อนหน้าเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ในช่วงเวลาท ีศาสตราจารย ์ดร.
สดุใจ เหล่าสนุทร ดาํรงตําแหน่งอธกิารบดวีทิยาลยัวชิาการศกึษา คณาจารย ์นิสติ และขา้ราชการ ได้
ร่วมกนัเรยีกรอ้งต่อรฐับาลใหป้รบัฐานะวทิยาลยัวชิาการศกึษาเป็นมหาวทิยาลยั และยา้ยสงักดัจาก
กระทรวงศกึษาธกิารไปขนึกบัทบวงมหาวทิยาลยั ท่ามกลางการปกครองทเีขม้งวดรุนแรงของรฐับาล
ทหารในขณะนนั เพอืความคล่องตวัในการพฒันาโครงสรา้ง การบรหิาร และการเรยีนการสอนทจีาํกดั 
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัและการขยายตัวทีมีความหลากหลายวิชาชีพ ท้ายทีสุดมหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ “มหาวทิยาลยัทเีจรญิเป็นศรสีงา่แก่มหานคร” กไ็ดร้บัการสถาปนาขนึในปีถดัมา (29 
มถุินายน 2517) โดยม ีศาสตราจารย ์ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธกิารบด ี(พุทธศกัราช 2512 – 
2521) 

         มหาวทิยาลยัมรีะบบบรหิารจดัการในรูปวทิยาเขตมาจนถงึ พ.ศ. 2533 รวมเวลา 16 ปี    
วทิยาเขตจงึเรมิแยกออกไปเป็นมหาวทิยาลยัอสิระโดยมกีารบรหิารจดัการและงบประมาณเป็นของ
ตนเอง ดงันี พ.ศ. 2533 วทิยาเขตบางแสนและวทิยาเขตพษิณุโลก ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยับูรพา
และมหาวทิยาลยันเรศวร พ.ศ. 2536 ยุบรวมวทิยาเขตปทุมวนั บางเขน และประสานมติรเขา้เป็น
วทิยาเขตกลาง พ.ศ. 2537 วทิยาเขตมหาสารคาม ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยัมหาสารคาม และพ.ศ. 
2539 วทิยาเขตสงขลายกฐานะเป็นเป็นมหาวทิยาลยัทกัษณิ ขณะทมีหาวทิยาลยัแม่กข็ยายตวัไปที
อาํเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก ในปีพทุธศกัราช 2539 

จากอดตีทมีคีณะศกึษาศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์คณะ
พลศกึษา บณัฑติวทิยาลยั ช่วงแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ระยะท ี5 (พุทธศกัราช 2525- 
2529) จดัตงัคณะแพทยศาสตร ์แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ระยะท ี7 (พุทธศกัราช 2535 
– 2539) จดัตงัคณะวศิวกรรมศาสตร ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์คณะเภสชั
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ศาสตร ์และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ระยะท ี8 (พุทธศกัราช 2540 – 2544) จดัตงั
คณะสหเวชศาสตรแ์ละคณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร พฒันาไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยักลางเมอืงที
ทนัสมยัก้าวหน้าผสานสมัพนัธ์กบักระแสสากล และพฒันาการศึกษาในระดบับณัฑติศึกษา และ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ พฒันาทางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี
วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม และผสานสมัพนัธก์บัชุมชน 

การแบง่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (2558 : ออนไลน์) (ขอ้มูล พ.ศ. 
2558) แบ่งหน่วยงานเป็นคณะ สถาบนั และสาํนกั ดงัต่อไปนี 

• คณะมนุษยศาสตร ์ 
o ภาควชิาจติวทิยา 
o ภาควชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
o ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 
o ภาควชิาภาษาตะวนัตก 
o ภาควชิาภาษาศาสตร ์
o ภาควชิาปรชัญาและศาสนา 

• คณะวทิยาศาสตร ์ 
o ภาควชิาคณติศาสตร ์
o ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์
o ภาควชิาเคม ี
o ภาควชิาชวีวทิยา 
o ภาควชิาฟิสกิส ์
o ภาควชิาวารชิศาสตร ์
o ภาควชิาวทิยาศาสตรท์วัไป 
o ภาควชิาจุลชวีวทิยา 

• คณะสงัคมศาสตร ์ 
o ภาควชิาบรหิารธุรกจิ 
o ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
o ภาควชิาภมูศิาสตร ์
o ภาควชิารฐัศาสตร ์
o ภาควชิาเศรษฐศาสตร ์
o ภาควชิาสงัคมวทิยา 
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• คณะพลศกึษา  
o ภาควชิาพลศกึษา 
o ภาควชิาสขุศกึษา 
o ภาควชิาสนัทนาการ 
o ภาควชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 

• คณะศกึษาศาสตร ์ 
o ภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา 
o ภาควชิาการบรหิารการศกึษา 
o ภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ 
o ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา 
o ภาควชิาพนืฐานของการศกึษา 
o ภาควชิาหลกัสตูรและการสอน 
o ภาควชิาการศกึษาพเิศษ 
o ภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา 
o สาขาวชิาการอุดมศกึษา 
o สาขาวชิาการมธัยมศกึษา 
o คณะกรรมการประจาํสาขาวชิาการมธัยมศกึษา(บางเขน) 
o สาขาวชิาการประถมศกึษา 
o สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 
o สาขาวชิาอุตสาหกรรมศกึษา 
o คณะกรรมการประจาํสาขาวชิาวทิยาศาสตรศ์กึษา 

• คณะพยาบาลศาสตร ์ 
o ภาควชิาวทิยาศาสตรพ์นืฐานการพยาบาล 
o ภาควชิาการพยาบาลแมแ่ละเดก็ 
o ภาควชิาการพยาบาลชุมชน 
o ภาควชิาการพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละศลัยศาสตร ์
o ภาควชิาสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 
o สาขาวชิาการพยาบาลเดก็ 
o สาขาวชิาการพยาบาลอนามยั 
o สาขาวชิาสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวชศาสตร ์
o ภาควชิาวจิยัประเมนิผลและการบรหิารทางการพยาบาล 
o สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 
o สาขาวชิาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์
o สาขาวชิาการบรหิารการพยาบาล 
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o สาขาวชิาการพยาบาลผูส้งูอาย ุ
o สาํนกัเสรมิศกึษาและสาธติทางการพยาบาล 
o สาํนกังานบรกิารวชิาการ 

• คณะแพทยศาสตร ์ 
o ภาควชิากายวภิาคศาสตร ์
o ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
o ภาควชิาจกัษุ-โสต-ศอ-นาสกิ-ลารงิซว์ทิยา 
o ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
o ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
o ภาควชิาชวีเคม ี
o ภาควชิานิตเิวชศาสตร ์
o ภาควชิาพยาธวิทิยา 
o ภาควชิาเภสชัวทิยา 
o ภาควชิารงัสวีทิยา 
o ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
o ภาควชิาเวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม 
o ภาควชิาศลัยศาสตร ์
o ภาควชิาสรรีวทิยา 
o ภาควชิาสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
o ภาควชิาออรโ์ธพดีกิส ์
o ภาควชิาอายรุศาสตร ์
o ศนูยก์ารแพทย ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

• คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
o ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
o ภาควชิาวศิวกรรมเครอืงกล 
o ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
o ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
o ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

• คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
o ภาควชิาดุรยิางคศาสตรไ์ทย 
o ภาควชิาดุรยิางคศาสตรส์ากล 
o ภาควชิาทศันศลิป์ 
o ภาควชิาทศันศลิปศกึษา 
o ภาควชิาศลิปะการแสดง 
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o ภาควชิาออกแบบทศันศลิป์ 
o สาขาวชิาการออกแบบทศันศลิป์ 
o สาขาวชิาการออกแบบสอืสาร 
o สาขาวชิาดุรยิางคศาสตรศ์กึษา 
o สาขาวชิาดุรยิางคศาสตรส์ากล 
o สาขาวชิานาฎศลิป์ 
o สาขาศลิปะการแสดง 
o สาขาศลิปศกึษา 
o สาขาศลิปะจนิตทศัน์ 
o ศนูยศ์ลิปวทิยบรกิาร 

• คณะทนัตแพทยศาสตร ์ 
o ภาควชิาทนัตกรรมทวัไป 
o ภาควชิาทนัตกรรมสาํหรบัเดก็และทนัตกรรมป้องกนั 
o ภาควชิาทนัตกรรมอนุรกัษ์และทนัตกรรมประดษิฐ ์
o ภาควชิาศลัยศาสตรแ์ละเวชศาสตร ์
o ภาควชิาโอษฐวทิยา 

• คณะเภสชัศาสตร ์
• คณะสหเวชศาสตร ์ 

o สาขาวชิากายภาพบาํบดั 
o สาขาวชิาทศันศาสตร ์
o สาขาวชิาแพทยแ์ผนตะวนัออก 
o สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นสขุภาพ 
o สาขาวชิาการจดัการสง่เสรมิสขุภาพ 

• วทิยาลยันวตักรรมสอืสารสงัคม 
• วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั 
• สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ 
• วทิยาลยันานาชาตเิพอืศกึษาความยงัยนื  

o สาขาการศกึษาอยา่งยงัยนื วทิยาลยันานาชาตเิพอืศกึษาความยงัยนื 
o สาขาภมูอิตัลกัษณ์ศกึษา วทิยาลยันานาชาตเิพอืศกึษาความยงัยนื 
o ศนูยภ์าษา (สาขาภาษานานาชาต)ิ วทิยาลยันานาชาตเิพอืศกึษาความยงัยนื 

• คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑก์ารเกษตร 
• คณะวฒันธรรมสงิแวดลอ้มและการทอ่งเทยีวเชงินิเวศ 
• บณัฑติวทิยาลยั 
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สถาบนั/สาํนัก/ศนูย ์

• สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์

• สถาบนัวจิยัและพฒันาการศกึษาพเิศษ 

• สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ 

• สถาบนัเอเชยีแปซฟิิกศกึษา 

• สถาบนัยทุธศาสตรท์างปญัญาและวจิยั 

• สาํนกันวตักรรมการเรยีนรู ้

• สาํนกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 

• สาํนกังานอธกิารบด ี

• สาํนกัคอมพวิเตอร ์

• สาํนกัสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา 

• สาํนกัหอสมดุกลาง 

• หอสมดุ มศว องครกัษ์ 

• สาํนกังานบรหิารกจิการหอพกั 

• ศนูยว์ทิยาศาสตรศกึษา 

• ศนูยบ์รกิารวชิาการแก่ชุมชน 

• ศนูยพ์ฒันาสภาพกายภาพ การจดัการขนสง่และความปลอดภยั 

• ศนูยบ์รกิารวชิาการ 

• ศนูยก์ฬีา 

• ศนูยภ์าษา มศว 

• ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมัพนัธ ์

• ศนูยพ์ฒันาอจัฉรยิภาพทางดนตร ี

• ศนูยพ์ฒันาประสทิธภิาพบุคลากร 

• ศนูยส์วสัดกิารบุคลากร 

• ศนูยบ์รหิารจดัการทรพัยส์นิ 

• ศนูยว์ชิาศกึษาทวัไป 

• ศนูยน์วตักรรมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

• ศนูยก์ารประเมนิผลและรบันิสติใหม ่

• ศนูยศ์กึษาและอนุรกัษ์สงิแวดลอ้มและปา่ตน้นํา นาแหว้ จงัหวดัเลย 

• ศนูยช์ุมชนและศลิปวฒันธรรม ทุง่ดนิดาํ จงัหวดัสพุรรณบุร ี
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• ศนูยค์รแูละศษิยเ์ก่าสมัพนัธบ์า้นไรส่ามคัค ีมศว จงัหวดัน่าน 

• ศนูยน์านาชาตศิกึษา 

• สาํนกังานยทุธศ์าสตร ์

• ศนูยก์ารแพทยป์ญัญานนัทภกิข ุชลประทาน 

โรงเรียนสาธิต 

• สาธติประสานมติร ฝา่ยประถม 

• สาธติประสานมติร ฝา่ยมธัยม 

• สาธติปทุมวนั 

• สถาบนัวจิยั พฒันา และสาธติการศกึษา 

 
หน่วยงานอืนๆ 

• หน่วยตรวจสอบภายใน 

• สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

• สหกรณ์ออมทรพัย ์มศว จาํกดั 

• ศนูยใ์หค้าํปรกึษาปญัหาภาษาไทย 

• ศนูยว์จิยัและการจดัการความรูท้างพฤกษศาสตร ์

 

ปรชัญา วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 

ปรชัญา “การศกึษาคอืความเจรญิงอกงาม” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Education is growth” 

และตรงกบั ภาษาบาลวีา่ “สกฺิขา วริุฬฺห ิสมฺปตฺตา” เจรญิงอกงามดว้ยอารยวฒั ิ5 ประการ 1. งอกงาม

ดว้ยศรทัธา งอกงามดว้ยศรทัธาในชวีติ บทบาท และหน้าทขีองตน 2. งอกงามดว้ยศลี งอกงามดว้ย

จรยิธรรมและความดงีามทงัปวง 3. งอกงามดว้ยสุตะ งอกงามดว้ยการสดบัตรบัฟงัและเรยีนรู้

ตลอดเวลา 4. งอกงามดว้ยจาคะ งอกงามดว้ยความเออืเฟือเผอืแผแ่ละเออือาทรต่อผูอ้นื 5. งอกงาม

ดว้ยปญัญา งอกงามในการดํารงชวีติ คดิ และทําดว้ยปญัญา ปณิธาน ประชาคมวชิาการแห่งผูม้ี

ความรูป้ระดุจนกัปราชญแ์ละมคีวามประพฤตปิระดุจผูท้รงศลีสมฐานะของผูนํ้าทางปญัญา  

วสิยัทศัน์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นองคก์รชนันําแห่งการเรยีนรูแ้ละวจิยั บนฐาน

การศกึษาและคุณธรรม มุง่สรา้งสรรคน์วตักรรมสูส่ากล  
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พนัธกจิ  

1. ผลติและพฒันาบุคคลทมีคีุณภาพและคุณธรรมใหแ้ก่สงัคม โดยผา่นกระบวนการเรยีนรู้

และสงัคม แหง่การเรยีนรู ้ 

           2. สรา้งสรรคง์านวจิยัและนวตักรรมทมีคีุณภาพ มปีระโยชน์อยา่งยงัยนืต่อสงัคม ทงัใน

ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ 

           3. บรกิารวชิาการทมีคีุณภาพ จติสาํนึกและรบัผดิชอบต่อสงัคม  

           4. ศกึษา วเิคราะหแ์ละทาํนุบาํรงุวฒันธรรมและศลิปะ  

           5. พฒันาระบบบรหิารทมีคีุณภาพและธรรมาภบิาล 

 

    1.2 ข้อมลูทวัไปเกียวกบัสาํนักสือและเทคโนโลยีการศึกษา 

         ขอ้มลูทวัไปของสาํนักสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา นําเสนอขอ้มลูเกยีวกบั ประวตัคิวามเป็นมา 

โครงสร้างการบริหาร แผนยุทธศาสตร์ และโครงสร้างการบริหารงาน (สํานักสือและเทคโนโลยี

การศกึษา. 2558 : ออนไลน์) 

          ประวติัความเป็นมา 

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตระหนักถึงความจําเป็นทจีะต้องมหีน่วยงานทางด้าน

เทคโนโลยกีารศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิในหมวดท ี9 เพอืพฒันาคุณภาพการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าและทนัสมยั ในระยะก่อนเริมแผนพฒันาการศึกษา

ระดบัอุดมศกึษา ระยะท ี8 มหาวทิยาลยัจงึไดเ้รมิเตรยีมความพรอ้มทจีะจดัตงัสาํนกัสอืและเทคโนโลยี

การศกึษาขนึอยา่งจรงิจงั โดยแต่งตงัคณะกรรมการพฒันาเทคโนโลยทีางการศกึษาขนึชุดหนึง มรีอง

อธิการบด ีฝ่ายวชิาการเป็นประธานกรรมการ ต่อมาได้มมีติให้จดัทําโครงการจดัตงัสํานักสอืและ

เทคโนโลยกีารศกึษา และสภามหาวทิยาลยัมมีตเิหน็ชอบในหลกัการเมอืวนัท ี 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 

2538 มหาวทิยาลยัไดป้รบัปรุงอาคารเรยีนรวม ตกึ 14 พนืทปีระมาณ 1,100 ตร.ม. และไดจ้ดัสรร

งบประมาณสําหรบัการปรบัปรุงสถานทสี่วนสํานักงานโครงการ หอ้งประชุม หอ้งควบคุมการผลติ

รายการ หอ้งสตูดโิอ หอ้งตดัต่อ หอ้งบรกิารสอืโสตทศัน์ และหอ้งผลติสอืภาพนิง 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มหาวทิยาลยัไดร้บัอนุมตัใิหด้ําเนินการโครงการเครอืขา่ยสารสนเทศ    

เพอืการศกึษา (IT Campus) ในวงเงนิ 129 ลา้นบาท จงึไดม้อบหมายใหส้ํานักสอืและเทคโนโลยี

การศึกษา รับผิดชอบโครงการจัดการสอนทางไกลแบบสองทางระบบมัลติมีเดีย ซึงเป็นการ

ผสมผสานเทคโนโลย ี3 เทคโนโลย ีคอื เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยี
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โทรคมนาคม ซงึจะทําใหก้ารจดัการศกึษาในระบบนีไดผ้ลดไีม่น้อยกว่าการเรยีนการสอนในชนัเรยีน

ตามปกต ิอกีทงัยงัสอนนิสติไดป้รมิาณมากกว่าเดมิ ทงันี เพอืใหเ้กดิความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน

มหาวทิยาลยั จงึไดด้าํเนินการแบ่งสว่นงานใหส้าํนกัสอืและเทคโนโลยกีารศกึษาเป็นสว่นงานในกํากบั

ของมหาวทิยาลยั ตงัแต่วนัท ี9 เมษายน พ.ศ. 2543 สํานักสอืและเทคโนโลยกีารศกึษาจงึถูก

บรหิารงานภายใตร้ะเบยีบมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยส่วนงานในกํากบัมหาวทิยาลยัตงัแต่ 

พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา และในปี พ.ศ. 2550 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดม้นีโยบายใหส้าํนักสอืฯ 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรยีนการสอน สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวทิยาลยั สรา้งฐานขอ้มลูเชงิวชิาการและเชงิประวตัศิาสตร ์เป็นสถานทฝึีกปฏบิตังิานใหแ้ก่นิสติ

คณะต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัหน่วยงานอนื เช่น สาํนกัคอมพวิเตอร ์

และสํานักหอสมุดกลาง เพอืให้มกีารใช้ทรพัยากรร่วมกนัให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัมหาวิทยาลยั 

รวมทงัเป็นหน่วยงานทหีารายไดใ้นลกัษณะการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมทําใหป้จัจุบนัสํานักสอืฯ 

ตอ้งมกีารปรบัโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ ปรบัเปลยีนการบรหิารจดัการ เพอืใหส้อดคลอ้งกบั

ภาระงานและพนัธกจิทไีดร้บัมอบหมาย ออกเป็น 4 ฝา่ย (ไดร้บัอนุมตัติามมตทิปีระชุมคณะกรรมการ

บรหิารมหาวทิยาลยัคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั ในการประชุม ครงัท ี12/2555 เมอืวนัท ี18 

ธนัวาคม พ.ศ. 2555) ไดแ้ก่ สาํนักงานผูอ้าํนวยการ ฝา่ยการสอนทางไกลและบรกิารโสตทศันูปกรณ์ 

ฝา่ยผลติสอืการเรยีนรู ้ฝา่ยวชิาการและวจิยั   

สถานทีตงั 

สาํนกัสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) 
114 ซอยสขุมุวทิ 23 เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท ์0-2649-5000 ต่อ 15407, 15404-8, 15414, 15445, 15448 โทรสาร 0-2260-3935 
สาํนกัสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (องครกัษ์) 
107 หมูท่ ี6 ถนนรงัสติ-นครนายก คลอง16 อาํเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 26120 
โทรศพัท ์0-2649-5000 ต่อ 21110-3  

 
ปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงค ์

ปรชัญา  “เทคโนโลยนํีาการศกึษาสูค่วามเจรญิงอกงาม” 

ปณิธาน  “มุ่งพฒันาการผลติและการใหบ้รกิารทมีคีุณภาพ เพอืสนับสนุนใหก้ารเรยีนการ

สอนและกจิกรรมต่างๆ ตามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั ดาํเนินไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ” 



16 
 

วิสยัทศัน์  “มุง่มนั สรา้งสรรค ์การผลติและใหบ้รกิารดว้ยเทคโนโลยทีทีนัสมยั เพอืสนบัสนุน

การศกึษาบนฐานงานวจิยัและพฒันาใหม้คีุณภาพระดบัสากล” 

พนัธกิจ 
 1.  สรา้งองคค์วามรูใ้หมท่างเทคโนโลยกีารศกึษา 
 2.  พฒันาบุคลากรใหม้คีุณภาพและคุณธรรม 
 3.  สรา้งความรว่มมอืดา้นเทคโนโลย ีพฒันาการศกึษา บรกิารสงัคมและชุมชน 
 4.  สรา้งสรรคง์านผลติและใหบ้รกิารสอืทมีคีุณภาพไดม้าตรฐานสากล 
 5.  สรา้งแหล่งทรพัยากรทางการศกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 6.  พฒันาระบบการผลติและบรกิารใหม้คีุณภาพ 

วตัถปุระสงค ์
1. ศกึษาวจิยัเพอืสรา้งองคค์วามรูใ้หมท่างดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
2. พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถและมเีจตคตทิดีต่ีอการใหบ้รกิารและมคีุณธรรม 
3. สรา้งเครอืขา่ยดา้นเทคโนโลยเีพอืพฒันาการศกึษา บรกิารสงัคมและชุมชน 
4. ผลิตและให้บริการสือการสอนด้วยเทคโนโลยีทีทนัสมยั เพือพฒันาการเรียนรู้ในทุก

ศาสตรแ์ละสาขาวชิาใหม้คีุณภาพ ไดม้าตรฐานสากล 
5. สร้างฐานขอ้มูลทางวชิาการและกิจกรรม เพอืใช้เป็นแหล่งศึกษาและอ้างองิขอ้มูลทาง

ประวตัศิาสตร ์
6. นําระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรทีมาตรฐานและมี

คุณภาพ เพอืตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
7. สรา้งสรรคง์านผลติและบรกิาร เพอืหารายไดพ้ฒันาองคก์ร 

 
แผนยทุธศาสตร ์สาํนักสือและเทคโนโลยีการศึกษา 

สาํนกัสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา กําหนดแผนยุทธศาสตร ์15 ปี ครอบคลุมพนัธกจิ ภารกจิ
ของสาํนักสอืฯ และภารกจิของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรยีนการสอน 
ดา้นการวจิยั ดา้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ดา้นการทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม เป็น 5 ประเดน็
ยุทธศาสตร ์โดยสํานักสอืฯ ไดก้ําหนดวสิยัทศัน์ ปรชัญาปณิธาน พนัธกจิ เป้าประสงค ์วตัถุประสงค ์
วเิคราะห ์SWOT จดัทาํแผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิตักิาร โดยมกีารกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์
เป็นแผนปฏบิตักิารประจาํปี โดยมกีารจดัทําแผนท ีกลยุทธ ์: Strategic map มกีารวเิคราะหค์วาม
สอดคล้องเชอืมโยงของยุทธศาสตร์สํานักสอืฯ ยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา ฉบบัท ี10 และกรอบอุดมศกึษาระยะยาว พ.ศ. 2552 – 2561 เพอืวเิคราะหค์วาม
สอดคล้องของแผนกลยุทธ์และช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏบิตัิการประจําปีครบตาม
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พันธกิจของสํานักสือฯ รวมถึงมีกระบวนการกําหนด ติดตามประเมินผล และทบทวนแผนฯ            
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ในปจัจุบนัอยา่งต่อเนืองเป็นประจาํทุกปี 

แผนยทุธศาสตรส์าํนักสือและเทคโนโลยีการศึกษา  

ยทุธศาสตรที์ 1 พฒันาสาํนักสอืฯ เป็นหน่วยงานผลติสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา เพอื
สง่เสรมิสงัคมแหง่การเรยีนรู ้และสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ตามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั 

สาํนกัสอืฯ เป็นหน่วยงานททีําหน้าทผีลติและบรกิารสอืการเรยีนการสอน ตลอดจนสนบัสนุน
กจิกรรมต่าง ๆ ตามแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะ เพอืสนบัสนุนประเดน็ยุทธศาสตรท์ ี
1 สรา้งองคค์วามรูด้า้นการศกึษาเพอืพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ซงึไดร้บัมอบหมาย
จากมหาวทิยาลยัใหด้ําเนินการผลติสอืการเรยีนการสอน และดําเนินการสนับสนุนการเรยีนการสอน
ทางไกลผา่นเครอืขา่ย ตามเป้าประสงคท์ ี1.1 มกีระบวนการเรยีนการสอนทไีดคุ้ณภาพ และประเดน็
ท ี4 สบืสานและสรา้งองคค์วามรูใ้นการทาํนุบาํรงุวฒันธรรมและศลิปะ 

เป้าประสงค ์ 
1. เพอืผลติสอื สง่เสรมิ สนบัสนุนใหทุ้กศาสตรแ์ละสาขาวชิาใหม้คีุณภาพ 
2. เพอืผลติและบรกิารสอื สง่เสรมิ สนบัสนุนการเรยีนการสอนใหแ้ก่สงัคมและชุมชน 
3. เพอืผลติสอืและใหบ้รกิารโสตทศันูปกรณ์ สนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ตามแผนยทุธศาสตร ์

ของมหาวทิยาลยัใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 กลยทุธ ์

1. มรีะบบบรหิารจดัการ ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพการผลติและใหบ้รกิารทมี ี
ประสทิธภิาพ 

2. มขีอ้ตกลองและระบบการใชบ้รกิาร/การใหบ้รกิาร 
3. พฒันา สง่เสรมิสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร้บัการฝึกอบรม และการศกึษาในระดบัทสีงูขนึ 
4. จดัหาวสัดุอุปกรณ์ (เทคโนโลยทีงั Software, Hardware และบุคลากร)ททีนัสมยั และ 

อตัรากาํลงัทเีพยีงพอต่อการผลติและใหบ้รกิาร 
5. ปรบัปรงุสถานทแีละสรา้งสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหเ้หมาะสมกบังานเทคโนโลย ี

การศกึษา 
6. สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหต้รงต่อเวลา เสยีสละ มจีติสาํนึกสาธารณะ จติบรกิาร อนุรกัษ์  

สบืสานวฒันธรรมและศลิปะ 
ตวัชีวดั 
1. ปรมิาณสอืการเรยีนรู ้
2. ผลการประเมนิคุณภาพการผลติและการใหบ้รกิารสอืการเรยีนรูอ้ยูใ่นเกณฑด์ขีนึไป 
3. ปรมิาณการผลติและบรกิารสอืสนบัสนุนการเรยีนการสอนใหแ้ก่สงัคมและชุมชน 
4. ผลประเมนิคณุภาพการผลติและใหบ้รกิารสอืการเรยีนรูแ้ก่สงัคมและชุมชน อยูใ่นเกณฑด์ ี

ขนึไป 
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5. ปรมิาณการผลติและบรกิารสอืสนบัสนุนกจิกรรมตามแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั 
6. ผลการประเมนิคุณภาพการผลติและใหบ้รกิารโสตทศันูปกรณ์อยูใ่นเกณฑด์ขีนึไป 
 
ยทุธศาสตรที์ 2  สรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทางเทคโนโลยกีารศกึษา 
สาํนกัสอืฯ เป็นหน่วยงานททีําหน้าทผีลติและบรกิารสอืการเรยีนการสอน ตลอดจนสนบัสนุน

กจิกรรมต่างๆ ของมหาวทิยาลยั รวมถงึไดร้บัมอบหมายจากมหาวทิยาลยัใหด้ําเนินการผลติสอืการ
เรยีนการสอนและดําเนินการสนับสนุนการเรยีนการสอนทางไกลผ่านเครอืข่าย ดงันัน เพอืใหก้าร
ดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพันธกิจทีได้ร ับมอบหมาย จึงนํา
กระบวนการวิจัยและพัฒนามาเป็นฐานความคิดในการพัฒนาคุณภาพทังทางด้านการผลิต           
การใหบ้รกิาร และการบรหิารจดัการ 

เป้าประสงค ์
1. พฒันาบุคลากรใหม้คีวามสามารถในการทาํวจิยัทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
2. นําองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทไีดจ้ากผลการวจิยัมาใชใ้นการพมันาการผลติและใหบ้รกิาร 

ตลอดจนการบรหิารจดัการและการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 
 กลยทุธ ์

1. สง่เสรมิการใหทุ้นสนบัสนุนการทาํวจิยั 
2. จดัรบักลไกลกระตุน้ใหบุ้คลกรผลติผลงานวจิยัและนวตักรรมเพมิขนึ 
ตวัชีวดั 
1. จาํนวนโครงการวจิยัทบุีคลากรเสนอขอรบัทุนสนบัสนุน 
2. มงีานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรมทางเทคโนโลยกีารศกึษา 
3. จาํนวนผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรมทนํีาไปใชป้ระโยชน์ 
 
ยทุธศาสตรที์ 3  การสรา้งวฒันธรรมองคก์รเชงิธุรกจิ 
สํานักสอืฯ เป็นหน่วยงานทมีจุีดเด่น คอื เป็นศูนย์กลางการผลิตและให้บรกิารด้านสอืการ

เรียนการสอนและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ      
ตอ้งดาํเนินการตามนโยบายการหาราไดเ้พอืพฒันาหน่วยงาน 2 สว่น คอื การหารายไดจ้ากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และการหารายได้จากหน่วยงานภายนอก รวมถึงเพือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ที 5 พัฒนารับบริหารทีมีคุณภาพ โดยใช้เครืองมือทางการบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทเีหมาะสม ตามแผนยุทธศาสตร ์15 ปี มศว ดงันัน สํานักสอืฯ จงึต้องปรบัรูปแบบการ
ใหบ้รกิารแบบราชการเป็นการใหบ้รกิารเชงิธุรกจิ โดยปรบัยุทธวธิกีารใหบ้รกิารเป็นการใหบ้รกิาร 
เชิงรุกในการพฒันาองค์กร พฒันาระบบการบรหิารจดัการให้มปีระสทิธิภาพ พฒันาบุคลกรให้มี
ความรูค้วามสามารถทางดา้นการผลติและการใหบ้รกิาร รวมถงึพฒันาจติสาํนึกทดีต่ีอการใหบ้รกิาร 
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เป้าประสงค ์
1. เพอืปรบัยทุธวธิกีารใหบ้รกิารเป็นการใหบ้รกิารเชงิรกุในการพฒันาองคก์ร 
2. เพอืพฒันาระบบการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
3. เพอืพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารการเงนิ งบประมาณ และการหารายได ้

 
กลยทุธ ์
1. ประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุผา่นสอืหลากหลายรปูแบบ และเขา้ถงึกลุ่มเป้หมายระดบัต่าง ๆ 
2. พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถทางดา้นการผลติและใหบ้รกิารและจติสาํนึกทดีี

ต่อการใหบ้รกิาร 
3. นําระบบการจดัการสารสนเทศมาใช ้
4. นําเทคนิค PDCA ระบบประกนัคุณภาพ และ 5 ส มาใชใ้นการพฒันาสาํนกัสอืฯ 
5. บรหิารจดัการสาํนกัสอืฯ โดยใชห้ลกั Learn Management 
6. บรหิารจดัการงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
7. พฒันาบุคลากรดา้นการเงนิ 
ตวัชีวดั 
1. บุคลากรของมหาวทิยาลยัมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารของสาํนกัสอืฯ อยูใ่นระดบัด ี
2. นิสติมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารของสาํนกัสอืฯ อยูใ่นระดบัด ี
3. มสีารสนเทศมาใชร้ะบบบรหิารจดัการ 
4. ผลประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในอยูใ่นระดบัด ี
5. รอ้ยละการใชจ้า่ยงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ้า่ยเงนิ 
6. จาํนวนครงัของบุคลการดา้นการเงนิไดร้บัการพฒันา 
 
ยทุธศาสตรที์ 4  พฒันาสาํนกัสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
สํานักสอืฯ มคีวามพรอ้มดา้นทรพัยากรการเรยีนรู ้ทงัดา้นบุคลกร อุปกรณ์ สถานท ีรวมถงึ

ฐานขอ้มูลทางดา้นวชิาการ ขอ้มูลทางประวตัศิาสตรข์องมหาวทิยาลยั ดงันัน สํานักสอืฯ จงึมคีวาม
พรอ้มในการเป็นสถานทสีอน ฝึกปฏบิตังิาน ตลอดจนใหค้วามรู ้คําปรกึษา คําแนะนํา ขอ้เสนอแนะ
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและแหล่งข้อมูลทาง
ประวตัศิาสตรข์องมหาวทิยาลยัแก่นิสติ นกัศกึษา นกัเรยีน คณาจารย ์บุคลากร และบุคคลทวัไป 

เป้าประสงค ์
1. เพอืเป็นสถานทสีอน ฝึกปฏบิตังิาน และฝึกอบรมใหน้กัเรยีน นิสติและนกัศกึษา 
2. เพอืสรา้งแหล่งทรพัยากรการเรยีนรูท้างวชิาการ และแหล่งขอ้มลูกจิกรรม/ประวตัศิาสตร ์

ของมหาวทิยาลยั 
ตวัชีวดั 
1. นกัเรยีน นิสติ และนกัศกึษาทเีขา้รบัฝึกปฏบิตังิาน และฝึกอบรมผา่นตามเกณฑท์กีาํหนด  
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(เกณฑก์ารประเมนิเป็นไปตามขอ้กาํหนดของแต่ละหลกัสตูร) 
2. นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา และบุคลากร มคีวามพงึพอใจในการฝึกงาน/อบรมอยูใ่นระดบัด ี
3. บุคลากรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ 
4. บุคลากรไดร้บัเชญิเป็นวทิยากร กรรมการวชิาการหรอืวชิาชพี และผูเ้ชยีวชาญ 
5. มนิีสติ อาจารย ์หรอืบุคคลทวัไป เขา้มาสบืคน้ขอ้มลูทางวชิาการใน 

ฐานขอ้มลูของสาํนกัสอืฯ 
6. มฐีานขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์
 
ยทุธศาสตรที์ 5  สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

 ปจัจุบนัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหีน่วยงานทมีศีกัยภาพหลายดา้น ดงันนั เพอืใหก้าร
ใชท้รพัยากรต่างๆ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ คุม้ค่า และเกดิประโยชน์สงูสุด สาํนกัสอืฯ จงึกําหนด
ยุทธศาสตร์ เพือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพือพฒันางาน
ทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
 เป้าประสงค ์

1. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายในทมีลีกัษณะภาระงานใกลเ้คยีงกนั 
2.  สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอก เพอืใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุแก่มหาวทิยาลยั 
 กลยทุธ ์

1. การใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่มหาวทิยาลยั 
2. รว่มมอืกบัเครอืขา่ยในการจดักจิกรรมวชิาการทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

 ตวัชีวดั 
1. มโีครงการความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายในทมีลีกัษณะภาระงานใกลเ้คยีงกนั 
2. มกีจิกรรมหรอืโครงการรว่มกบัหน่วยงานภายนอก 

 
โครงสร้างการบริหารงาน 

การบรหิารงานของสํานักสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา มผีูอ้ํานวยการสํานักสอืฯ รบัผดิชอบ

กาํกบัดแูลการดาํเนินงานของสาํนกัสอืฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และมคีณะกรรมการประจาํสาํนกั

สอืและเทคโนโลยกีารศกึษา  ซงึประกอบไปดว้ยผูอ้ํานวยการสํานักสอืฯ เป็นประธาน ผูท้รงคุณวุฒ ิ

รองผูอ้ํานวยการ หวัหน้าฝ่ายเป็นกรรมการ และเลขานุการสํานักสอืฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ    

มหีน้าทใีหค้าํปรกึษา กาํกบัดแูลนโยบายใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตามพนัธกจิ ยุทธศาสตร์

ของสํานักสือฯ ตลอดจนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยสํานักสือฯ มีโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการตามระเบยีบมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วย การบรหิารส่วนงานภายในกํากบัของ
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  - งานผลติวดีทิศัน์เพอืการศกึษา 

  - งานผลติสอืเสยีง  

มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2543 ซงึไดร้บัอนุมตัติามมตทิปีระชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั ในการ

ประชุม ครงัท ี12/2555 เมอืวนัท ี 18 ธนัวาคม 2555 เป็น 4 ฝา่ย ไดแ้ก่ สาํนักงานผูอ้ํานวยการ     

ฝา่ยการสอนทางไกลและบรกิารโสตทศันูปกรณ์ ฝา่ยผลติสอืการเรยีนรู ้ฝา่ยวชิาการและวจิยั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แผนภมูแิสดงโครงสรา้งการแบง่สว่นงานภายในสาํนกัสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา 

- งานบริหารและธรุการ     

  หน่วยสารบรรณ  

  หน่วยการประชุม  

  หน่วยอาคารสถานท ี 

  หน่วยนโยบายและแผน 

- งานการเจ้าหน้าที 

    หน่วยบรหิารงานบุคคล 

    หน่วยทะเบยีนประวตั ิ 

    หน่วยพฒันาบุคลากร 

    หน่วยวนิยัและสวสัดกิาร 

-  งานคลงัและพสัด ุ  

-  งานการสอนทางไกลปฏสิมัพนัธ ์

-  งานบรกิารโสตทศันูปกรณ์ 

-  งานพฒันาเวบ็ไซดแ์ละฐานขอ้มลู 

สาํนักงาน 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

และวิจยั 

- งานวิชาการและวิจยั 

    หน่วยบรหิารงานวจิยัและ    

    ประเมนิผล 

    หน่วยวชิาการและเผยแพร ่

    หน่วยแผนและโครงการ 

 - งานประกนัคณุภาพการศึกษา 

ฝ่ายการสอนทางไกล

และบริการ

โสตทศันูปกรณ์  

ฝ่ายผลิตสือ 

การเรียนรู้ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สาํนักสือและเทคโนโลยี

คณะกรรมการประจาํสาํนักสือ
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สรุปจากเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒและสํานักสอืและเทคโนโลยี
การศกึษา พบว่า การบรหิารและการดําเนินงานของสํานักสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา ได้กําหนด
แผนและยุทธศาสตร์ทสีอดคล้องกนัตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 15 ปี 
โดยสํานักสอืฯ นํามากําหนดเป็นแผนปฏิบตัิการ ซึงการผลิตสอืการเรยีนรู้ก็เป็นภารกิจหลกัของ  
สํานักสอืฯ ทมีกีารผลติและใหบ้รกิารอย่างต่อเนือง ตามยุทธศาสตรท์ ี1 พฒันาสํานักสอืฯ เป็น
หน่วยงานผลติสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา เพอืสง่เสรมิสงัคมแหง่การเรยีนรู ้และสนับสนุนกจิกรรม
ต่างๆ ตามยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั จงึตอ้งศกึษาความตอ้งการการผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารย์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพอืใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัความต้องการของ
บุคลากรภายในมหาวทิยาลยัมากยงิขนึ 
 

2. เอกสารทีเกียวข้องกบัสือการเรียนการสอน 

 2.1 ความหมายของสือการเรียนการสอน 

สอืนับเป็นสงิทมีบีทบาทสาํคญัอย่างมากในการสอนตงัแต่ในอดตีจนถงึปจัจุบนัเนืองจากเป็น

ตวักลางทชี่วยใหก้ารสอืสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนดําเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยใหผู้เ้รยีน

เขา้ใจความหมายของเนือหาบทเรยีนใหต้รงกบัผูส้อนต้องการ  ไม่ว่าสอืนันจะอยู่ในรูปแบบใดกต็าม

ลว้นแต่เป็นทรพัยากรทสีามารถอาํนวยความสะดวกในการเรยีนรูไ้ดท้งัสนิ 

 เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ(2528 : 202) กล่าวว่า สอืการเรยีนการสอน หมายถงึ วสัดุ เครอืงมอื 

หรอืวธิกีาร ทจีาํนําหรอืถ่ายทอดสารไปยงัผูร้บั  

          กดิานนัท ์ มลทิอง (2549 : 100)  ไดใ้หค้วามหมายคาํว่า สอื (Medium, pl.media) เป็นคาํมา

จากภาษาลาตนิวา่ “ระหวา่ง” สงิใดขอ้ตามทบีรรจุขอ้มลูสารสนเทศหรอืเป็นตวักลางขอ้มลูสง่ผา่นจาก

ผู้ส่งหรือแหล่งส่งไปยังผู้ร ับเพือให้ผู้ส่งและผู้ร ับสามารถสือสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค ์

 วรวทิย ์นิเทศศลิป์ (2551 : 12) กล่าวว่า สอืการเรยีนการสอน หมายถงึ กจิกรรมทางการ

ศกึษาทมีคีวามสาํคญัต่อการเรยีนรูจ้ากอดตีสูป่จัจุบนั เพราะเป็นผูช้ว่ยคุณครสูอนผูเ้รยีน ช่วยใหภ้าระ

งานลดน้อยลง สอนน้อยลงแต่ผูเ้รยีนได้รูก้ว้างขนึ สอืกิจกรรมเป็นวธิีการทคีุณครูจะสรรค์สร้างให้

ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มกระทาํใหผ้ลสาํเรจ็ดงัทตีงัความหวงัไวแ้ต่แรก 

 สรุป สือการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ จากแหล่งความรูไ้ปสู่ผูเ้รยีน และทําใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสอืการ

เรยีนกน็บัไดว้า่เป็นเครอืงมอืทชีว่ยใหผู้เ้รยีนผูส้อนไดแ้สดงบทบาท และเกดิความเขา้ใจในวชิาทเีรยีน

ทสีอนกนัไดม้ากขนึ 
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2.2 ประเภทของสือการเรียนการสอน 

สอืต่างๆ ทเีป็นตวักลางในการส่งผ่านขอ้มูลสารสนเทศจากผูส้อนไปยงัผูเ้รยีน หรอืเป็นสงิที

ผูเ้รยีนใชศ้กึษาความรูด้ว้ยตนเอง  นกัวชิาการไดจ้าํแนกสอืการสอนตามประเภท  ลกัษณะและวธิกีารใช้

ดงันี 

สือแบง่ตามประสบการณ์การเรียนรู ้

การแบ่งประเภทของสอืการสอน  ถา้แบ่งตามระดบัประสบการณ์ของผูเ้รยีนซงึ เดล (Dale. 

1969: 107) ไดแ้บ่งสอืการสอนออกเป็น 10 ประเภท โดยพจิารณาจากลกัษณะของประสบการณ์      

ทไีดร้บัจากสอืการสอนประเภทนัน โดยยดึเอาความเป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นหลกัในการแบ่ง

ประเภท และได้เรยีงลําดบัจากประสบการณ์ทเีป็นรูปธรรมทสีุด ไปจนถึงประสบการณ์ทเีป็น

นามธรรมทสีุด (Abstract  Concrete  Continuum) เรยีกว่า “กรวยประสบการณ์” (Cone of  

Experience) ดงัภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรวยประสบการณ์ของ เอด็การ ์เดล 

แหล่งทมีา  : Dale, Edgar. (1969 : 107). Audio – Visual Materials of Instruction. Chicago : 

University of Chicago Press 

ขนัที 1 ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย (Direct  Purposeful  Experience) เป็น

ประสบการณ์ทเีป็นรากฐานของประสบการณ์ทงัปวง เพราะได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ไดเ้หน็   
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ไดย้นิเสยีง ไดส้มัผสัดว้ยตนเอง เช่น การเรยีนจากของจรงิ (Real  object) ไดร้ว่มกจิกรรมการเรยีน

ดว้ยการลงมอืกระทาํ เป็นตน้ 

ขนัที 2 ประสบการณ์จาํลอง (Contrived Simulation Experience) จากขอ้จํากดัท ี          

ไม่สามารถจดัการเรยีนการสอนจากประสบการณ์จรงิใหแ้ก่ผูเ้รยีนได ้เช่น ของจรงิมขีนาดใหญ่หรอื

เลก็เกนิไป มคีวามซบัซอ้น มอีนัตราย จงึใชป้ระสบการณ์จําลองแทน เช่น การใชหุ้น่จําลอง (Model) 

ของตวัอยา่ง (Specimen)  เป็นตน้ 

ขนัที 3 ประสบการณ์นาฏการ (Dramatized Experience) เป็นประสบการณ์ทจีดัขนึแทน

ประสบการณ์จริงทีเป็นอดีตไปแล้วหรือเป็นนามธรรมทียากเกินกว่าจะเข้าใจและไม่สามารถใช้

ประสบการณ์จาํลองได ้เชน่ การละเล่นพนืเมอืง ประเพณต่ีางๆ  เป็นตน้ 

ขนัที 4 การสาธิต (Demonstration) คอื การอธบิายขอ้เทจ็จรงิ ความจรงิ และกระบวนการ  

ทสีําคญัดว้ยการแสดงใหเ้หน็เป็นลําดบัขนั การสาธติอาจทําไดโ้ดยครูเป็นผูส้าธติ นอกจากนีอาจใช้

ภาพยนตร ์สไลดแ์ละฟิลม์สตรปิ แสดงการสาธติในเนือหาทตีอ้งการสาธติได ้

 ขนัที 5 การศึกษานอกสถานที (Field Trip) การพานกัเรยีนไปศกึษายงัแหล่งความรูน้อก

หอ้งเรยีน เพอืเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนรูห้ลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ การศกึษาความรูจ้ากสถานทสีําคญั เช่น  

โบราณสถาน โรงงาน อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

 ขนัที 6 นิทรรศการ (Exhibition) คอื การจดัแสดงสงิต่างๆ รวมทงัมกีารสาธติและการฉาย

ภาพยนตร์ประกอบเพือให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนหลายด้าน ได้แก่ การจัดป้าย

นิทรรศการ การจดัแสดงผลงานนกัเรยีน 

 ขนัที 7 ภาพยนตร ์และโทรทศัน์ (Motion Picture and Television) ผูเ้รยีนไดเ้รยีนดว้ยการ

เหน็และไดย้นิเสยีงเหตุการณ์และเรอืงราวต่างๆ ไดม้องเหน็ภาพในลกัษณะการเคลอืนไหวเหมอืนจรงิ

ไปพรอ้มๆกนั 

 ขนัที 8 การบนัทึกเสียง วิทยุ และภาพนิง (Recording, Radio and Picture) ไดแ้ก่ เทป

บนัทกึเสยีง แผ่นเสยีง วทิยุ ซึงต้องอาศยัเรอืงการขยายเสยีง ส่วนภาพนิง ได้แก่ รูปภาพทงัชนิด  

โปร่งแสงทใีชก้บัเครอืงฉายภาพขา้มศรีษะ (Overhead  projector) สไลด ์(Slide) ภาพนิงจาก

คอมพวิเตอร ์และภาพบนัทกึเสยีงทใีชก้บัเครอืงฉายภาพทบึแสง (Overhead  projector)   

ขนัที 9 ทศันสญัลกัษณ์  (Visual Symbol) มคีวามเป็นนามธรรมมากขนึ จําเป็นทจีะตอ้ง

คํานึงถึงประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นพืนฐานในการเลือกนําไปใช้ สือทีจัดอยู่ในประเภทนี คือ  

แผนภมู ิแผนสถติ ิภาพโฆษณา การต์ูน แผนท ีและสญัลกัษณ์ต่างเป็นตน้ 
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 ขนัที 10 วจนสญัลกัษณ์ (Verbal Symbol) เป็นประสบการณ์ขนัสุดทา้ย ซงึเป็นนามธรรม

ทสีดุ ไมม่คีวามคลา้ยคลงึกนัระหวา่งวจนสญัลกัษณ์กบัของจรงิ ไดแ้ก่ การใชต้วัหนงัสอืแทนคาํพดู 

สือแบง่ตามทรพัยากรการเรียนรู ้

ทรพัยากร หมายถึง สิงทังปวงทีมีค่า ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning resources) จึง

หมายถงึทุกสงิทมีอียู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นสงิทเีกดิขนึเองโดยธรรมชาตหิรอืสงิทคีนประดษิฐข์นึมาเพอื

ใชใ้นการเรยีนรู ้โดนลัด ์พ.ีอลี ี(Donald  P.  Ely) (Ely. 1972: 36-42) ไดจ้าํแนกสอืการเรยีนการสอน

ตามทรพัยากรการเรยีนรู ้5 รปูแบบ โดยแบ่งไดเ้ป็นสอืทอีอกแบบขนึเพอืจุดมุ่งหมายทางการศกึษา 

(by  Design) และสอืทมีอียูท่วัไปแลว้นํามาประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอน (by utiliegation) ไดแ้ก่ 

1.  คน (People) “คน”  ในทางการศึกษาโดยตรงนัน หมายถึง บุคคลทีอยู่ในระบบของ

โรงเรยีน  ไดแ้ก่ คร ูผูบ้รหิาร ผูแ้นะนําการศกึษา ผูช้่วยสอน หรอืผูท้อีํานวยความสะดวกดา้นต่างๆ

เพอืใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้สว่น  “คน”  ตามความหมายของการประยกุตใ์ช ้ ไดแ้ก่ คนททีาํงานหรอื

มคีวามชาํนาญงานในแต่ละสาขาซงึมอียูใ่นวงสงัคมทวัไป คนเหล่านีเป็น “ผูเ้ชยีวชาญ”  ซงึถงึแมม้ใิช่

นักศกึษาแต่สามารถจะช่วยความสะดวกหรอืเชญิมาเป็นวทิยาการเพอืเสรมิการเรยีนรูไ้ดใ้นการให้

ความรูแ้ต่ละดา้น อาทเิชน่ ศลิปิน นกัการเมอืง นกัธุรกจิ ชา่งซ่อมเครอืง 

2.  วสัดุ (Materials) ในการศกึษาโดยตรงเป็นประเภททบีรรจุเนือหาบทเรยีนโดยรปูแบบของ

วสัดุมใิช่สงิสําคญัทตี้องคํานึงถึง เช่น หนังสอื สไลด์ แผนท ีแผ่นซดี ีหรอืสอืต่างๆทเีป็นทรพัยากร    

ในการเรยีนการสอนนันจะมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัวสัดุทใีช้ในการศึกษาดงักล่าวเพยีงแต่ว่าเนือหา      

ทบีรรจุในวสัดุส่วนมากจะอยู่ในรปูของการใหค้วามบนัเทงิ เช่น คอมพวิเตอร ์หรอืภาพยนตรส์ารคดี

ชวีติสตัวส์งิเหล่านีถูกมองไปในรปูแบบของความบนัเทงิแต่สามารถใหค้วามรูใ้นเวลาเดยีวกนั 

3.  อาคารสถานท ี(Settings) หมายถงึ ตวัตกึ ทวี่าง สงิแวดลอ้ม ซงึมผีลเกยีวกบัทรพัยากร

รปูแบบอนืๆ ทกีล่าวมาแลว้และมผีลกบัผูเ้รยีนดว้ยสถานทสีําคญัในการศกึษา ไดแ้ก่ ตกึเรยีนและ

สถานททีอีอกแบบมาเพอืการเรยีนการสอนโดยรวม เช่น หอ้งสมุด หอประชุม ส่วนสถานทต่ีางๆ      

ในชุมชนกส็ามารถประยุกต์ใหเ้ป็นทรพัยากรสอืสารเรยีนการสอนไดเ้ช่น โรงงาน ตลาด สถานททีาง

ประวตัศิาสตร ์เชน่ พพิธิภณัฑ ์เป็นตน้ 

4.  เครอืงมอืและอุปกรณ์ (Tools and Equipment) เป็นทรพัยากรทางการเรยีนรูเ้พอืช่วยใน

การผลติหรอืใชร้ว่มกบัทรพัยากรอนืๆ สว่นมากมกัเป็นโสตทศันูปกรณ์หรอืเครอืงมอืต่างๆ ทนํีามาใช้

ประกอบหรอือาํนวยความสะอาดในการเรยีนการสอน เช่น เครอืงฉายขา้มศรีษะ คอมพวิเตอร ์เครอืง

ถ่ายเอกสาร หรอืแมแ้ต่ตะป ูไขควง เหล่านีเป็นตน้ 
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5.  กจิกรรม (activities)  โดยทวัไปแลว้กจิกรรมทใีชใ้นการเรยีนการสอนมกัจดัขนึเพอืรว่ม

กระทําทรพัยากรอนืๆ  หรอืเป็นเทคนิควธิกีารพเิศษเพอืการเรยีนการสอน  เช่น  เกม  การสมัมนา  

การจดัทศันศกึษา  กจิกรรมเหล่านีมกัมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะทตีงัขนึ  โดยมกีารใชว้สัดุการเรยีนเฉพาะ 

แต่ละวชิา  หรอืวธิกีารพเิศษในการเรยีนการสอน 

2.3 คณุค่าของสือการสอน 

 สอืการสอนนบัว่าเป็นสอืสาํคญัในการเรยีนรูเ้นืองจากเป็นตวักลางในการถ่ายทอดเนือหาจาก

ผูส้อนไปยงัผูเ้รยีน หรอืเป็นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง ดงันัน สอืการสอนจงึนํามาใชป้ระโยชน์ได้

ทงักบัผูเ้รยีนและผูส้อน ดงันี 

 สือกบัผูเ้รียน 

 สอืการเรยีนการสอนมคีวามสาํคญัและคณุคา่ต่อผูเ้รยีนดงันี 

 -  เป็นสงิชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพราะชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ใจเนือหา

บทเรยีนทยีุง่ยากซบัซอ้นไดง้า่ยขนึในระยะเวลาอนัสนั และช่วยใหเ้กดิความคดิรวบยอดในเรอืงนนัได้

อยา่งถูกตอ้งและรวดเรว็ 

 -  สอืจะช่วยกระตุน้และสรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูเ้รยีนทําใหเ้กดิความรูส้นุกสนานและไม่รูส้กึ

เบอืหน่ายการเรยีน 

 -  การใชส้อืจะทําใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจตรงกนัหากเป็นเรอืงของนามธรรมและยากต่อความ

เขา้ใจ และชว่ยใหเ้กดิประสบการณ์รว่มกนัในวชิาทเีรยีน 

 -  สอืช่วยใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีน ทําใหเ้กดิมนุษยสมัพนัธ์อนัดใีนระหว่าง

ผูเ้รยีนดว้ยกนัเองและกบัผูส้อนดว้ย 

 -  สรา้งเสรมิลกัษณะทดีใีนการศกึษาคน้ควา้หาความรู ้ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรค์

จากการใชส้อืเหล่านี 

 -  ช่วยแกป้ญัหาเรอืงของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจดัใหม้กีารใชส้อืในการศกึษา

รายบุคคล 

 

 สือกบัผูส้อน 

 สอืการเรยีนการสอนมคีวามสาํคญัและคณุคา่ต่อผูส้อนดงันี 

 1.  การใช้วสัดุอุปกรณ์ต่างๆประกอบการเรยีนการสอน เป็นการช่วยใหบ้รรยากาศในการ

สอนน่าสนใจยงิขนึ ทําใหผู้ส้อนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการสอนมากกว่าวธิกีารทเีคยใชก้ารบรรยาย  

แต่เพยีงอยา่งเดยีว และเป็นการสรา้งความเชอืมนัในตวัเองใหเ้พมิขนึดว้ย 
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 2.  ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในด้านการเตรยีมเนือหาเพราะสามารถนําสอืมาใช้ซําได ้ 

และบางอาจใหน้กัศกึษาเนือหาจากสอืไดเ้อง 

 3.  เป็นการกระตุ้นใหผู้ส้อนตนืตวัอยู่เสมอในการเตรยีมและผลผลติวสัดุและเรอืงราวใหม่ๆ

เพอืใชเ้ป็นสอืการสอน ตลอดจนคดิคน้เทคนิควธิกีารต่างๆ เพอืใหก้ารเรยีนรูน่้าสนใจยงิขนึ 

 อย่างไรกต็าม สอืการสอนจะมคีุณค่าต่อเมอืผูส้อนไดนํ้าไปใชอ้ยา่งเหมาะสมและถูกวธิดีงันัน  

ก่อนทจีะนําสอืแต่ละอย่างไปใช ้ผูส้อนควรจะศกึษาถงึลกัษณะและคุณสมบตัขิองสอืการสอนขอ้ดแีละ

ขอ้จํากดัอนัเกยีวเนืองกบัตวัสอืและการใชส้อืแต่ละอยา่ง ตลอดจนการผลติและการใชส้อืใหเ้หมาะสม

กบัสภาพการเรยีนการสอนดว้ย ทงันีเพอืใหก้ารจดัการการเรยีนการสอนบรรลุผลตามจุดมุง่หมายและ

วตัถุประสงคท์วีางไว ้

 

2.4 หลกัการเลือกสือการสอน 

การเลือกสือการสอนเพือนํามาใช้ประกอบการสอนเพือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสทิธภิาพนนัเป็นสงิสาํคญัยงิ โดยผูส้อนจะตอ้งตงัวตัถุประสงคน์ันเป็นตวัชนํีาในการเลอืกสอืการ

สอนทเีหมาะสมต่อการเรยีนรู ้นอกจากนียงัมหีลกัการอนืๆ เพอืประกอบการพจิารณา ดงันี 

 1. สอืนนัตอ้งสมัพนัธก์บัเนือหาบทเรยีนและจุดมุง่หมายทจีะสอน 

 2.  เลอืกสอืทมีเีนือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจ และเป็นสอืทใีหผ้ลต่อการเรยีนการสอนมากทสีุด  

ชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนือหานนัไดด้เีป็นลาํดบัขนัตอน 

 3.  เป็นสอืทเีหมาะสมกบัวยั ระดบัชนั ความรู ้และประสบการณ์ของผูเ้รยีน 

 4.  สอืนนัควรสะดวกในการใช ้มวีธิใีชไ้มซ่บัซอ้นยุง่ยากจนเกนิไป 

 5.  ตอ้งเป็นสอืทมีคีุณภาพ มเีทคนิคการผลติทดี ีมคีวามชดัเจนและเป็นจรงิ 

 6.  มรีาคาไมแ่พงจนเกนิไป หรอืถา้จะผลติเองควรคุม้กบัเวลาและการลงทุน                        

ในการศึกษาครงันี ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกบัสอืการเรยีนการสอน โดยได้นํา
แนวคดิเรอืงสอืแบ่งตามทรพัยากรการเรยีนรูข้องโดนัลด ์พ ีอลี ี(Ely. 1972: 36-42) และสอืแบ่งตาม
ประสบการณ์การเรยีนรู ้ของเอด็การ ์เดล (Dale. 1969: 107) มากําหนดขอบเขตของขอ้คําถาม      
ในการศกึษาวจิยัความต้องการผลติสอืการเรยีนรู ้โดยแบ่งเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ 1) หนังสอื ตํารา
เรยีน และเอกสารประกอบการสอน 2) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูม ิ 3) สอืเสยีง 4) วดีทิศัน์ 5) 
ภาพยนตร ์6) สอือเิลก็ทรอนิกส ์และ 7) การฝึกอบรม 
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3. เอกสารทีเกียวข้องกบัการศึกษาความต้องการจาํเป็น 
 3.1 ความหมายความต้องการจาํเป็น 
         การนําเสนอเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น ผูว้จิยันําเสนอในดา้น 

ความหมายของความต้องการจําเป็น ความหมายของการประเมนิความต้องการจําเป็น จุดมุ่งหมาย
ของการประเมนิความตอ้งการจาํเป็น ประเภทของความตอ้งการจาํเป็น ขนัตอนในการประเมนิความ
ตอ้งการจาํเป็น จงึมรีายละเอยีด ดงันี (สวุมิล วอ่งวาณชิ. 2548: 39) 
    กูบา และลนิคอน (Guba and Lincoln.1982) นิยามว่า “ความตอ้งการจาํเป็นเป็นผลต่าง
ระหวา่งสภาพทคีวรจะเป็นกบัสภาพทเีป็นอยูจ่รงิ และจะเป็นความตอ้งการจาํเป็นต่อเมอืสงิทไีดร้บีนนั
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ และหากไมไ่ดร้บัการตอบสนองกจ็ะอยูใ่นสภาพทเีป็นทุกข ์อนัตราย หรอืสภาพที
ไมน่่าพอใจ”  
     ซวัเรส (Suarez. 1990) นิยามความตอ้งการจาํเป็นทใีชก้นัม ี3 ประเภท ประเภทแรก คอื 
การนิยามในรูปของความแตกต่าง ซงึมปีญัหาอยู่ทวี่าจะกําหนดระดบัของสภาพทคีวรจะเป็นอยู่ใน
ระดบัใด ตงัแต่ระดบัอุดมคต ิระดบัปกตวิสิยั ระดบัทพีอใจ ระดบัทคีาดหวงั และระดบัทคีดิว่าควรจะเป็น 
ประเภททสีอง คอืนิยามในรปูของความตอ้งการ (want) หรอืความชอบ (preference) ซงึ Suarez ระบุว่า
แมจ้ะมผีูค้ดัคา้นนิยามนีมาก แต่ก็มกีารใชก้นัมาก ประเภททสีาม คอื นิยามในรูปของความขาดแคลน 
(deficit) ซงึหากไมไ่ดร้บัการตอบสนองจะตกอยูใ่นสภาวะอนัตราย นิยามนีไมค่่อยมกีารนําไปใช ้เนืองจาก
เป็นการยากทจีะกาํหนดวา่ระดบัใดถอืวา่เป็นระดบัขนัตําทหีากไมไ่ดร้บัการตอบสนองจะตกอยูใ่นสภาวะที
ไมน่่าพอใจ  
 3.2 วิธีการประเมินความต้องการจาํเป็น 
 วธิกีารประเมนิความต้องการจําเป็นมหีลากหลายวธิ ีตงัแต่การสํารวจ การใชแ้บบสอบถาม การ
สมัภาษณ์ การสงัเกต การวจิยัอนาคต วงล้ออนาคต และการจดัลําดบัความสําคญั ซงึในการวจิยั   
ครงันีผูว้จิยัมจุีดมุ่งหมายเพอืรวบรวมขอ้มลูความตอ้งการจําเป็นจากกลุ่มตวัอย่าง เพอืจดักลุ่มขอ้มูล 
โดยเลอืกใชเ้ทคนิคการจดัอนัดบัสาํหรบัขอ้มลูแบบการตอบสนองคู ่ 
 วธิกีารจดัเรยีงลําดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น มดีงันี (สุวมิล ว่องวาณิช. 2548: 
275-279) 
                  1. วธิ ีMean Difference Method (MDF) กําหนดโดยหาผลต่างของค่าเฉลยีของ I และ
คา่เฉลยีของ D บางคนเรยีกวธินีีวา่ rank order of difference scores 
 
    MDF = I – D 
 
         2. วธิ ีPriority Needs Index (PNI) เป็นวธิกีารเรยีงลําดบัความสาํคญัของความ
ต้องการจําเป็นซงึพฒันาขนึมาโดยใช้ค่าสถิตใินรูปดชันีทสีามารถบอกค่าตําสุดและสูงสุดได้ Lane, 
Crofton และ Hall (1983, อา้งใน Witkin, 1984) ไดส้รา้งดชันีชอืว่า Priority Needs Index (PNI) ซงึ
ดดัแปลงมาจากวธิกีารเรยีงตําแหน่งความตอ้งการจําเป็นจากความแตกต่างของค่าเฉลยีของสภาพที
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คาดหวงักบัทเีป็นอยู่จรงิ (mean difference) โดยการถ่วงนําหนกัของผลต่างของค่าเฉลยีระหว่าง I 
และ D ดว้ยนําหนกัความสาํคญัของ I 
 
    PNI = (I – D) X I 
 

1. วธิ ีPriority Needs Index (PNI) แบบปรบัปรงุ เป็นสตูรทปีรบัปรงุจากสตูร PNI 
ดงัเดมิ โดย นงลกัษณ์ วริชัชยั และ สุวมิล ว่องวาณิช เป็นวธิกีารทหีาค่าผลต่างของ (I – D) แลว้หาร
ดว้ย D เพอืควบคุมขนาดของความตอ้งการจําเป็นใหอ้ยู่ในพนิิจทไีม่มชี่วงกวา้งมากเกนิไป และให้
ความหมายเชิงเปรยีบเทยีบ เมอืใช้ระดบัของสภาพทีเป็นอยู่เป็นฐานในการคํานวณค่าอตัราการ
พฒันานาเขา้สูส่ภาพทคีาดหวงัของกลุ่ม 
 

PNImodified = (I – D) / D 
 

2. การวเิคราะหเ์มทรกิซ ์(matrix analysis) เป็นวธิกีารวเิคราะหท์เีน้นการเสนอผล 
การดําเนินงานของหน่วยงานในส่วนทเีป็นจุดแขง็และจุดอ่อนทคีวรได้รบัการพฒันา โดยการแบ่ง

ตารางออกเป็น 4 ช่อง แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพทมีุ่งหวงั (หรอืเรยีกว่าเกณฑท์คีวรจะเป็น) 

และสภาพทเีกดิขนึจรงิ จุดทใีชใ้นการแบ่งอาจเป็นคา่เฉลยีของคะแนนสงู – ตําทกีําหนด หรอืเกณฑท์ี

ผูป้ระเมนิเหน็วา่เหมาะสมทจีะเป็นจุดตดั (Cut-Off-Score) 

  การสร้างแบบสอบถามตอบสนองรายคู่ แบบสอบถามเป็นเครอืงมอืทใีช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูในตวัแปรทสีนใจจะศกึษา มลีกัษณะทเีป็นแบบใหผู้ต้อบรายงานตนเอง (Self-Report) 

ประกอบดว้ยขอ้ความหรอืคําถามทใีหผู้ต้อบอ่านและเขยีนตอบ คําถามทถีามจะอยู่ในรูปโครงสรา้ง 

คอืการเตรยีมกลุ่มคาํตอบใหผู้ต้อบเลอืกหรอืละไวใ้หผู้ต้อบตอบเอง หรอืมลีกัษณะทเีป็นปลายเปิด คอื

ใหผู้ต้อบตอบอะไรกไ็ดต้ามความรูส้กึของตนเอง 

 ขนัตอนการสรา้งแบบสอบถาม 

 สุวมิล ว่องวาณิช (2548: 194 อา้งองิจาก Wolf. 1988: 478-482) ไดเ้สนอขนัตอน การ

สรา้งแบบสอบถาม โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1. ระบุตวัแปรทจีะศกึษาและประชากรเป้าหมาย 
2. กาํหนดนิยามเชงิปฏบิตักิารเกยีวกบัตวัแปร 
3. ระบุวธิกีารเกบ็ขอ้มลู ซงึขนึอยูก่บั 

3.1 ธรรมชาตขิองตวัแปรทจีะศกึษา 
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3.2 ธรรมชาตขิองกลุ่มประชากร 
3.3 ทรพัยากรทใีชเ้พอืการเกบ็ขอ้มลู 

4. เลอืกรปูแบบคาํถามทตีอ้งการใช ้
5. รา่งคาํถามทตีอ้งการจะถามโดยวางโครงสรา้งอยา่งครา่วๆ และควรมกีารเรยีงลาํดบั 

คาํถามก่อนหลงั 

6. ทดลองใชแ้บบสอบถาม โดยอาจเรมิดว้ยการลองสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนน้อย 
เพอืตรวจสอบความเขา้ใจในคําถาม และเกบ็ขอ้มลูอนืๆ เพมิเตมิ ซงึทําใหไ้ดร้ายละเอยีดของขอ้มลูที

ตอ้งปรบัแกเ้พมิขนึ 

7. ปรบัปรงุคาํถามและกลุ่มคาํตอบใหช้ดัเจน เขยีนคาํชแีจง จุดมุง่หมายของ 
แบบสอบถามขอความรว่มมอืในการตอบ และการใหส้ญัญาต่างๆ ทจีะรกัษาความลบัของผูต้อบ 

8. พจิารณาเวลาทใีชใ้นการตอบแบบสอบถาม หากนานเกนิไป ควรแยกคาํถามเป็น 
ส่วนๆ เพอืแยกทดลองใชใ้หค้รบทุกส่วน ทงันีกลุ่มทนํีามาทดลองใชใ้นแต่ละส่วนควรเป็นคนละกลุ่ม

แต่มลีกัษณะทคีลา้ยคลงึกนั กลุ่มตวัอยา่งททีดลองใชอ้ยา่งน้อย 30-50 คน และควรแทนประชากรได ้

9. รวบรวมขอ้มลูทไีดจ้ากการทดลองใชม้าจดัทาํแบบสอบถามใหม ่โดยสรา้งกลุ่มคาํตอบ 
ทเีหมาะสม วางโครงสรา้งของคาํถาม รปูแบบของคาํถามทตีอ้งการใช ้พจิารณาถงึความเหมาะสมใน

การใชค้ําถามปลายปิดหรอืปลายเปิด บางครงัคําถามปลายเปิดใหค้วามหมายของขอ้มลูทลีกึซงึกว่า 

อยา่งไรกต็าม ตอ้งระวงัไมใ่ชค้าํถามประเภทปลายเปิดมากเกนิความจาํเป็นจนเป็นภาระของผูว้จิยัใน

ขนัตอนของการวเิคราะหข์อ้มลู 

10. จดัทาํแบบสอบถามเป็นฉบบัสมบรูณ์ มจีดหมายนํา วธิกีารสง่แบบสอบถามกลบัคนื 
 ลกัษณะของแบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) รปูแบบของการให้

ตอบขอ้มลูแบบตอบสนองคู่ปรากฏในแบบถามทมีขีอ้ความใหต้อบในรปูมาตรประมาณค่าโดยใหต้อบ

ขอ้มลูสองชุด เชน่ ใหร้ะบุสภาพทเีป็นอยูจ่รงิ และสภาพทคีวรจะเป็น 
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 ตวัอยา่งแบบสอบถาม จงระบุระดบัความตอ้งการจาํเป็นทตีรงกบัประเดน็รายการต่อไปนี 

สอืฯทใีชอ้ยู ่
ในปจัจุบนั 

 
รายการประเมิน 

ความตอ้งการ 
ผลติและบรกิารสอืฯ 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 
     1. หนงัสอื ตําราเรยีน และเอกสาร

ประกอบการสอน  
     

     2. ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูม ิ      
     3. สอืเสยีง       
     4. วดีทิศัน์       

 

 การหาคุณภาพของแบบสอบถามแบบตอบสนองรายคู่ ใชก้ารตรวจสอบความเทยีงได ้2 

ลกัษณะ คอื แบบวดัซาํ (Test-Retest Reliability) และการตรวจสอบความเทยีงแบบความสอดคลอ้ง 

ภายใน (Internal Consistency Reliability) เพอืพจิารณาว่าขอ้ความทถีามมุง่วดัสงิเดยีวกนัหรอืไม ่

และผูต้อบมคีวามคงทใีนการใหข้อ้มูลทต่ีางวดัสงิเดยีวกนัมากน้อยเพยีงใด มกัตรวจสอบโดยใชสู้ตร

แอลฟาของครอนบาค (Crobach’s Alpha Coefficient) 

  สรุป ความหมายของความตอ้งการจําเป็น เป็นการศกึษาผลต่างระหว่างสภาพทคีวรจะ

เป็นกบัสภาพทเีป็นอยูจ่รงิ มวีธิกีารศกึษาแบบลาํดบัความสาํคญั 4 วธิ ีซงึในการวจิยัครงันีผูว้จิยัเลอืก

วธิ ีPriority Needs Index (PNI) โดยใชแ้บบสอบถามแบบประเมนิค่า แบบตอบสนองคู่ และหา

คุณภาพของแบบสอบถามโดยการประเมนิจากผูเ้ชยีวชาญดว้ยการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้ง (IOC)  

4. งานวิจยัทีเกียวข้อง 
 4.1 งานวิจยัต่างประเทศ 

อะเดโคไล (Ganiyu Adekolai. 2010 : บทคดัย่อ) ผลกระทบของสอืการเรยีนการสอน
เกยีวกบัการศกึษาของเยาวชนเอชไอว/ีเอดสใ์นประเทศไนจเีรยี การศกึษานีเป็นการศกึษาผลกระทบ
ของสอืการเรยีนการสอนเกียวกบัการศึกษาของเยาวชนเอชไอว /ีเอดส์ในทชีุมชนเมอืงไนจเีรยีกบั
มุง่เน้นเฉพาะในเมอืงพอรต์ฮารค์อรต์ กลุ่มตวัอยา่งของการศกึษาประกอบดว้ย 300 โรงเรยีน จาํนวน
กลุ่มตวัอยา่ง 200 คน ทอีอกจากโรงเรยีนตงัแต่เป็นเยาวชนโดยการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธิกีารสุ่ม 
แบบสอบถาม เครอืงมอืวจิยัเป็นแบบสอบถาม (IMHEAQ) ทําหน้าทเีป็นเครอืงมอืหลกัในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู 3 สมมตฐิานและคาํถามการวจิยัเป็นแนวทางในการศกึษา ขอ้มลูเกยีวกบัสมมตฐิานที
หนึงและสองถูกนํามาวเิคราะหก์บัเพยีรส์นัค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธใ์นขณะทสีมมตฐิานสามคําถาม
การวจิยัถูกนํามาวเิคราะหด์ว้ย t-test และเปอรเ์ซน็ต์ตามลําดบั ผลการวจิยัพบว่ามคีวามสมัพนัธ์
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อยา่งมนียัสาํคญั ระหวา่งการใชง้านสอืการเรยีนการสอนเกยีวกบัการศกึษาเอชไอว/ีเอดสแ์ละความรูท้ี
ดขีนึของเยาวชนในโรค การศกึษาดงันนัจงึแนะนําใหน้กัการศกึษาและนกัวางแผนโปรแกรมควรสรา้ง
บทบาทสาํหรบัสอืการสอนเมอืมกีารวางแผนและการดาํเนินการศกึษาเอชไอว/ีเอดส ์

ทามะชโิร ,โฮลท์สแ์มน และแมคเคนนา (Roy Tamashiro, Linda Holtzman and Elaine 
McKenn. 2005 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยั เรอืง  “ผลกระทบของสอืการเรยีนการสอนในการเรยีนรู:้ 
การวเิคราะหเ์มตา้ การศกึษาครงันีจะตรวจสอบคาํถามทวีา่ "ทาํอยา่งไรการใชส้อืการเรยีนการสอนใน
ชนัเรยีนของนกัเรยีนสง่ผลกระทบต่อการเรยีนรู"้ การทบทวนวรรณกรรมและการทบทวนโครงการทุน
เทคโนโลยีการเรียนการสอนได้รบัการสนับสนุนโดยเมืองเซนต์หลุยส์เคเบิลทีวีคณะกรรมการ
การศึกษา (CableTEC) กําลังดําเนินการ สีมิติของการเรียนรู้ของนักเรียนมีการกําหนด (1) 
ผลสมัฤทธทิางการเรยีน; (2) ทศันคตแิละแรงจูงใจในการเรยีนรู;้ (3) รปูแบบการเรยีนรู ้และ (4) 
ทกัษะการคดิ แมว้่าจะมหีลายตวัอย่างของการใชส้อืการสอนในชนัเรยีนไม่ส่งผลกระทบในเชงิบวก
เรยีนรูข้องนักเรยีนตวัแปรตามบรบิทอนืๆ ทมีคีวามสาํคญัมากขนึ เหล่านีรวมถงึ (1) วสิยัทศัน์ของ
โรงเรยีนและความเป็นผูนํ้า; (2) ครมูเีป้าหมายทชีดัเจน และ (3) ความรกัของครแูละเป็นมอือาชพี   
ตวัแปรเหล่านีจะตอ้งมคีวามมนัคงในสถานทสีําหรบัสอืการสอนทจีะทําใหม้ผีลกระทบในเชงิบวกต่อ
การเรยีนรูข้องนักเรยีน การพฒันาโปรแกรมมอือาชพีเช่น ทุนการเรยีนการสอน CableTEC ไดร้บั
ความสําเรจ็ในการเสรมิสรา้งตวัแปรเหล่านี คําแนะนําจะได้รบัสําหรบัการเพมิโอกาสทกีารพฒันา
โปรแกรมมอือาชพีในเชงิบวกจะสง่ผลกระทบต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
 

4.2 งานวิจยัในประเทศ 
สุขุมาล หวงัวณิชพนัธุ์ และคณะ (2553: บทคดัย่อ) ศกึษาวจิยัเรอืง “ปญัหาและการใช้

นวตักรรมการเรยีนการสอนของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” มวีตัถุประสงค์เพอืศกึษา

ปญัหาและการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ในคณะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ในสังกัดคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 4 สาขาวชิา จํานวน 38 คน โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เป็นการวจิยัเชงิ

สาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่  

1.  อาจารยท์มีเีพศแตกต่างกนั มปีญัหาการใชน้วตักรรมการเรยีนการสอนไมแ่ตกต่างกนั  

 2.  อาจารยท์มีอีายแุตกต่างกนัมปีญัหาการใชน้วตักรรมการเรยีนการสอนไมแ่ตกต่างกนั 

 3.  อาจารยท์มีรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีญัหาการใชน้วตักรรมการเรยีนการสอนไม่

แตกต่างกนั 

 4. อาจารยท์สีงักดัสาขาวชิาแตกต่างกนั มปีญัหาการใชน้วตักรรมการเรยีนการสอนไม่

แตกต่างกนั 
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 5. อาจารยค์ณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมมปีญัหาการใชน้วตักรรมการเรยีรนการสอนระดบั 

ปานกลาง 

 6. เมอืพจิารณารายดา้น พบวา่ ปจัจยัทเีป็นปญัหาสงูสดุ คอื ปจัจยัทเีป็นสงิเรา้ภายใจ ดา้น

เจตคตทิมีต่ีอการใชน้วตักรรม เรอืง ความจาํเป็นของการใชน้วตักรรมการสอน 

 7. ปจัจยัทเีป็นสงิเรา้ภายนอก ทมีปีญัหามากทสีดุ คอื การสนบัสนุนดา้นการเงนิ เรอืง ขาด

งบประมาณในการสรา้ง หรอืผลตินวตักรรมเพอืใชใ้นการสอน 

 8. อาจารยท์สีงักดัสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา และวศิวกรรมเครอืงกล มปีญัหาการใชน้วตักรรม

การเรยีนการสอนเรอืงความยากงา่ยของนวตักรรมมากกวา่อาจารยท์สีงักดัสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

พสิทิธ ิหวงัประสพกลาง. (2543 : บทคดัย่อ) ปญัหาการผลติและการใชส้อืการสอนของคร ู  

ในโรงเรยีนกุดจบัประชาสรรคจ์งัหวดัอุดรธานี มจุีดประสงคเ์พอืศกึษาปญัหาการผลติและการใชส้อื

การสอนของครูในโรงเรยีนกุดจบัประชาสรรค์ จงัหวดัอุดรธานี ภาคเรยีนท ี1 ปีการศกึษา 2543 

จาํนวน 54 คน เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามเกยีวกบัปญัหาการผลติและ

การใชส้อืการสอนของครูในโรงเรยีนกุดจบัประชาสรรค์ จงัหวดัอุดรธานี ซงึผูศ้กึษาไดส้รา้งขนึเอง 

โดยไดต้รวจสอบความตรงตามเนือหาโดยผูเ้ชยีวชาญทมีคีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านสอืการสอน

แบบสอบถามมคีา่ความเชอืมนั 0.94 ผลการวจิยั พบวา่ 

1. สภาพการผลติและปญัหาการผลติสอืการสอน 
1.1 สภาพปญัหาโดยทวัไปของการผลติสอืการสอนอยูใ่นระดบัปานกลางเนืองจากครผููส้อน  

ขาดความรู้และทักษะในการใช้วสัดุอุปกรณ์ในการผลิตสือ เช่น การใช้โปรแกรมประยุกต์ การ
บนัทกึเสยีง เป็นตน้และมปีญัหาดา้นงบประมาณในการผลติสอืการสอน แต่ครผููส้อนยงัมกีารผลติสอื
การสอนขึนใช้เองในปริมาณทีไม่มากนัก  เช่น  รูปภาพประกอบการสอน  แผ่นป้ายนิเทศ 
          1.2 ส่วนปญัหาในการผลติสอืการสอนพบว่าลกัษณะของปญัหาการผลติรายการบทเรยีนที
ผลิต เพอืใช้ในห้องปฏิบตัิการทางภาษาอยู่ในระดบัมาก เนืองจากขาดคําแนะนําในการผลติ ขาด
ประสบการณ์และวสัดุอุปกรณ์ รองลงมาคอืปญัหาการผลติบทเรยีนโดยใชค้อมพวิเตอร ์เนืองจากขาด
งบประมาณและประสบการณ์ในการผลติ 

2. สภาพการใชส้อืการสอนและปญัหาการใชส้อืการสอน 
2.1 ครผููส้อนสว่นมากเคยใชส้อืการสอนมาก่อน การเลอืกสอืการสอนของครผููส้อนจะใช ้

หลกัการวเิคราะหค์วามตรงกบัวตัถุประสงคแ์ละเนือหา สอืส่วนใหญ่ไดม้าจากการผลติเอง รองลงมา
คอืโรงเรยีนจดัหาให ้

2.2 ระดบัปญัหาการใชส้อืการสอนอยูใ่นระดบัปานกลาง เนืองจากปญัหาการไมม่บุีคลากรท ี
ช่วยเหลอืบรกิารดา้นสอื รองลงมาคอืปรมิาณของสอืไม่เพยีงพอ และขาดเอกสารคู่มอืการใชส้อืการ
สอนและเอกสารเกยีวกบัประโยชน์ของสอืแต่ละชนิด 
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3. ความคดิเหน็เกยีวกบัการผลติและการใชส้อืการสอน 
ครผููส้อนมคีวามตอ้งการความรูเ้กยีวกบัเทคโนโลยใีหม ่ๆ ตอ้งการใหโ้รงเรยีนสนบัสนุน 

งบประมาณด้านสอืการสอนใหม้าก และจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการผลติสอืให้ทนัต่อสภาพการเรยีน  
การสอน ตอ้งการใหโ้รงเรยีนชว่ยเหลอืโดยการจดัอบรมการประเมนิสอืภายหลงัการสอนต่อไป 

4. ขอ้มลูทไีดจ้ากการสมัภาษณ์เกยีวกบัปญัหาการผลติสอืการสอนและการใช ้
สอืการสอน 

จากการสมัภาษณ์ครผููส้อนสว่นใหญ่ มคีวามรูใ้นการผลติสอืการสอนและการใชส้อืการสอน 
เป็นอย่างด ีสามารถนําความรูเ้กยีวกบัสอืไปใชใ้นการเรยีนการสอนไดด้ ีปญัหาการผลติสอืการสอน   
ทพีบมากทสีุดจากการสมัภาษณ์ คอืปญัหาด้านงบประมาณสนับสนุน การอนุมตัิงบประมาณล่าช้า 
บางส่วนมปีญัหาเกยีวกบัไม่มเีวลาในการผลติ ขาดความรูแ้ละเทคนิคใหม่ๆ และขาดการประเมนิสอื
ภายหลงัการสอน ดา้นการใชส้อืการสอนส่วนใหญ่มปีญัหาเกยีวกบัการใชค้อมพวิเตอรเ์พอืการสอน
และมสีอืการสอนไม่เพยีงพอกบัความต้องการของครูผูส้อน ขาดเครอืงมอืการสอนททีนัสมยั เช่น 
คอมพวิเตอร ์เครอืงฉายภาพขา้มศรีษะ และสไลด ์เป็นตน้ 

สรุปจากงานวจิยัทเีกยีวขอ้งพบว่า สอืการเรยีนการสอนหรอืสอืการเรยีนรูช้่วยส่งเสรมิใหเ้กดิ

การเรยีนและเป็นเครอืงมอืทชีว่ยสนบัสนุนดา้นประสทิธภิาพในการเรยีนการสอน ปญัหาทพีบของการ

ผลติสอืการสอนคอืครูขาดความรูแ้ละทกัษะในการผลติและใชอุ้ปกรณ์ในการผลติสอืประเภทต่างๆ 

รวมถึงขาดงบประมาณสนับสนุนในการผลิตสือต่างๆ เนืองมาจากขาดคําแนะนําการผลิต            

ขาดประสบการณ์และวสัดุอุปกรณ์  



        บทที  3 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 
         การศกึษาความตอ้งการการผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศกึษาตามขนัตอนดงัต่อไปนี 
 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
        ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่ อาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสาน
มติร และองครกัษ์ จําแนกเป็น สายวชิาการ รวมทงัสนิ 5,349 คน จําแนกเป็น สายวชิาการจํานวน 
1,449 คน และ สายสนบัสนุน จาํนวน 3,900 คน  
 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ผูว้จิยักําหนดขนาดตวัอยา่ง จากตาราง Krejcie & Morgan ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจากการเปิดตาราง จาํนวน 375 คน ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูได ้จาํนวน 380 คน 

 
เครืองมือทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 เครอืงมอืทใีช้ในการวจิยัครงันี เป็นแบบสอบถามทผีูว้จิยัสรา้งขนึสําหรบัถามความคดิเหน็
ของอาจารยท์มีคีวามตอ้งการต่อการผลติสอืการเรยีนรู ้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี 
         ตอนท ี1 เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท ี2 เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัความตอ้งการผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารยม์หาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ จํานวน 35 ขอ้ แบ่งออกเป็น 7 ประเภทสอื ไดแ้ก่ 1) หนังสอื ตําราเรยีน และ
เอกสารประกอบการสอน 2) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูม ิ 3) สอืเสยีง 4) วดีทิศัน์ 5) ภาพยนตร ์ 6) 
สอือเิลก็ทรอนิกส ์และ 7) การฝึกอบรม 
 ตอนท ี3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  เพอืใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคดิเหน็และ
เสนอแนะเกยีวกบัการผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารย ์ 

 
ขนัตอนในการสร้างเครืองมือ 
 การสรา้งและพฒันาแบบสอบถามแบบประเมนิค่า (Rating Scale) ทมีกีารตอบสนองคู ่
(Dual-Response Format) มขีนัตอน ดงันี 
  1. ศกึษาเอกสารเกยีวกบัหลกัการ แนวคดิ วธิกีารสรา้งแบบสอบถามแบบประเมนิค่า 
(Rating Scale) ทมีกีารตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) และแนวคดิทฤษฎทีเีกยีวขอ้งกบัสอื
การเรียนการสอน การให้บริการและการผลิตสือการเรียนการสอนของสํานักสือและเทคโนโลยี
การศกึษา  
          2. กาํหนดประเดน็คาํถาม และขอ้คาํถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน  
   ตอนท ี1 เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
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  ตอนท ี2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัความต้องการผลิตสอืการเรยีนรู้ของอาจารย์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คดิเหน็และเสนอแนะเกยีวกบัการผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารย ์
                  3. กาํหนดรายละเอยีดของแบบสอบถาม จาํนวน 35 ขอ้ (เอกสารดงั ภาคผนวก ข) 
          4. ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบประเมนิคา่ (Rating Scale)  
ทมีกีารตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) โดยแบ่งเป็นกลุ่มสอืฯทใีชอ้ยู่ในปจัจุบนัและกลุ่มความ
ตอ้งการผลติและบรกิารสอืฯ โดยมเีกณฑก์ารพจิารณาดงันี 

             5 หมายถึง สอืฯทที่านใช้อยู่ในปจัจุบนั/ท่านมคีวามต้องการให้สํานักสอืฯผลติ      
และบรกิาร ในระดบัมากทสีดุ  

             4 หมายถงึ สอืฯทที่านใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั/ท่านมคีวามตอ้งการใหส้าํนกัสอืฯผลติและ 
บรกิารในระดบัมาก 

             3 หมายถงึ สอืฯทที่านใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั/ท่านมคีวามตอ้งการใหส้าํนกัสอืฯผลติและ 
บรกิารในระดบัปานกลาง 

             2 หมายถงึ สอืฯทที่านใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั/ท่านมคีวามตอ้งการใหส้าํนกัสอืฯผลติและ 
บรกิาร ในระดบัน้อย 

             1 หมายถงึ สอืฯทที่านใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั/ท่านมคีวามตอ้งการใหส้าํนกัสอืฯผลติและ 
บรกิาร ในระดบัน้อยทสีดุ  
 
   เกณฑก์ารแปลผล 
       คา่เฉลยี 4.50 – 5.00      หมายถงึ    สอืฯทที่านใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั/ท่านมคีวามตอ้งการ
ใหส้าํนกัสอืฯผลติและบรกิาร ในระดบัมากทสีดุ  

 คา่เฉลยี 3.50 – 4.49      หมายถงึ    สอืฯทที่านใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั/ท่านมคีวามตอ้งการ 
ใหส้าํนกัสอืฯผลติและบรกิารในระดบัมาก 

 คา่เฉลยี 2.50 – 3.49      หมายถงึ    สอืฯทที่านใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั/ท่านมคีวามตอ้งการ 
ใหส้าํนกัสอืฯผลติและบรกิารในระดบัปานกลาง 

 คา่เฉลยี 1.50 – 2.49      หมายถงึ    สอืฯทที่านใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั/ท่านมคีวามตอ้งการ 
ใหส้าํนกัสอืฯผลติและบรกิาร ในระดบัน้อย 

 คา่เฉลยี 1.00 – 1.49      หมายถงึ    สอืฯทที่านใชอ้ยูใ่นปจัจบุนั/ท่านมคีวามตอ้งการ 
ใหส้าํนกัสอืฯผลติและบรกิาร ในระดบัน้อยทสีดุ  
                 5. ให้ผู้เชียวชาญ จาํนวน 3 คน (รายนามผู้เชียวชาญ ดงัภาคผนวก ก) โดยเป็น    
ผูเ้ชยีวชาญด้านวดัและประเมนิผล และด้านเทคโนโลยกีารศกึษา ประเมนิความสอดคล้องของขอ้
คาํถามไดข้อ้คาํถามสาํหรบันําไปใชจ้รงิได ้ขอ้คาํถาม รวมขอ้มลู จาํนวน 35 หวัขอ้ การประเมนิความ
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สอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยพจิารณาความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัประเดน็ที
กาํหนด ดงันี 

 ใหค้ะแนน   +1   สาํหรบัขอ้ทแีน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
 ใหค้ะแนน    0    สาํหรบัขอ้ทไีมแ่น่ใจ 
 ใหค้ะแนน   -1    สาํหรบัขอ้ทแีน่ใจวา่ไมส่อดคลอ้ง 

นําคะแนนความเห็นมาหาค่าดชันีความสอดคล้องของข้อคําถามทีพฒันาขนึโดยใช้สูตร (บุญเชิด  
ภญิโญอนนัตพงษ์. 2527 : 69) 

N
R

IOC ∑=  

  
 IOC     =   ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัประเดน็ทกีาํหนด 
 R   =   คะแนนความเหน็ของผูเ้ชยีวชาญ 
 N   =   จาํนวนผูเ้ชยีวชาญ 

                   สําหรบัเกณฑ์ทีใช้ในการพจิารณาคือ ข้อคําถามทีมคี่า IOC ตังแต่ .50 ขนึไปเป็น
องคป์ระกอบทใีชไ้ดส้่วนขอ้คําถามทมีคี่า IOC ตงัแต่ .50 ลงมา เป็นขอ้คําถามทตีอ้งปรบัปรุงผลการ
ประเมนิความสอดคลอ้ง มคีา่ IOC เทา่กบั 1.00 ผลการประเมนิมคีา่เทา่กบั 0.66-1.00 
 7. ปรบัปรงุขอ้คาํถามแลว้นําไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง  

 8. นําแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
          9. ขอ้มลูจากแบบสอบถามแบบประเมนิคา่ (Rating Scale) ทมีกีารตอบสนองคู ่ 

(Dual-Response Format) ใชก้ารวเิคราะหด์ว้ยค่าเฉลยี ค่าเบยีงเบนมาตรฐาน และค่าดชันีความ
ตอ้งการจาํเป็น (PNI) (สวุมิล วอ่งวานิช. 2548) และนําเสนอเป็นตาราง  
 

     สตูร PNImodified = (I – D) / D 

PNI  คอื คา่ดชันีความตอ้งการจาํเป็น (Priority Needs Index)  

    I  คอื คา่เฉลยีการใชส้อืฯ ทใีชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 

    D คอื คา่เฉลยีความตอ้งการใหส้าํนกัสอืฯ ผลติและบรกิาร 

การนําเสนอผลใชว้ธิกีารเรยีงลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นของขอ้มลูจากมากไปน้อย 

               การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
    การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจยัขอความอนุเคราะห์จากผู้บงัคบับญัชาเพือลงนามใน
หนงัสอืถงึอาจารยท์เีป็นกลุ่มตวัอยา่งขอความรว่มมอืตอบแบบสอบถาม จาํนวน 400 ฉบบั โดยผูว้จิยั
ไปสง่และรบัแบบสอบถามดว้ยตนเอง และไดร้บัแบบสอบถามกลบัและตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้
จาํนวน 380 ฉบบั 
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            สถิติทีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิเพอืนําไปใชใ้นการแปลผล ผูว้จิยัใชส้ถติดิงันี 
             1.  สถติพินืฐาน  ไดแ้ก่ 
                  1.1  คา่รอ้ยละ 
                  1.2  คา่คะแนนเฉลยี (X) (Fergson. 1981 : 49) 
                  1.3  คา่ความเบยีงเบนมาตรฐาน (SD) (Fergson. 1981 : 68) 
             2  สถติเิพอืตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะหค์า่ความสอดคลอ้ง 
(IOC)  

   3.  สถติทิใีชใ้นการวเิคราะห ์(สวุมิล วอ่งวานิช. 2548 : 277) 
                  สตูร PNImodified = (I – D) / D  

             PNI  คอื คา่ดชันีความตอ้งการจาํเป็น (Priority Needs Index)  

             I  คอื คา่เฉลยีการใชส้อืฯ ทใีชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 

             D คอื คา่เฉลยีความตอ้งการใหส้าํนกัสอืฯผลติและบรกิาร 



บทที 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยัเรอืง “ความตอ้งการดา้นการผลติและใหบ้รกิารเกยีวกบัสอืการ
เรยีนการสอนของอาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ” ผูว้จิยันําเสนอเป็น 2 ตอน 
ดงัต่อไปนี 
 ตอนท ี1 ผลการศกึษาขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท ี2 ผลการศกึษาความตอ้งการการผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารย ์
  
ตอนท ี1 ผลการศกึษาขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสาํรวจ แสดงขอ้มลูดงัตาราง 1-2 
 
ตาราง 1 แสดงรอ้ยละสถานภาพของบุคลากรมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (N =176)  

สถานภาพ รอ้ยละ 

เพศ  
     ชาย 31.80 
     หญงิ 68.20 
อาย ุ
     ไมเ่กนิ 30 ปี 27.30 
     31 – 40 ปี 34.10 
     41 – 50 ปี 20.50 
     50 ปีขนึไป 18.20 
ประสบการณ์ทาํงาน  
    1 – 5 ปี 38.60 
    6 – 10 ปี 20.50 
    11 – 15 ปี 18.20 
    16 ปีขนึไป 22.70 
                            รวม 100 
  

 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างในสายสนับสนุนวชิาการ เป็นเพศหญงิมากทสีุด รอ้ยละ 
68.3 มชี่วงอายุมากทสีุดคอื 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 34.10 และประสบการณ์ทํางานมากทสีุด คอื  
1-5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 38.60 
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ตาราง 2 แสดงรอ้ยละของอาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (N =204)  

สถานภาพ รอ้ยละ 

เพศ  
     ชาย 41.20 
     หญงิ 58.80 
อาย ุ
     ไมเ่กนิ 30 ปี 31.40 
     31 – 40 ปี 33.30 
     41 – 50 ปี 29.40 
     50 ปีขนึไป 5.90 
หน่วยงานทสีงักดั  
     คณะมนุษยศาสตร ์ 3.90 
     คณะสงัคมศาสตร ์ 5.90 
     คณะพยาบาลศาสตร ์ 3.90 
     คณะแพทยศ์าสตร ์ 5.90 
     คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 23.50 
     คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 5.90 
     คณะทนัตแพทยศาสตร ์ 5.90 
     คณะเภสชัศาสตร ์ 3.90 
     คณะสหเวชศาสตร ์ 25.50 
     คณะนวตักรรมสอืสารสงัคม 5.90 
ประสบการณ์ทาํงาน  
     1 – 5 ปี 49.00 
     6 – 10 ปี 7.80 
    11 – 15 ปี 17.60 
    16 ปีขนึไป 25.50 
                            รวม 100 
  

 จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทใีชใ้นการเกบ็ขอ้มูลสายวชิาการเป็นเพศหญงิ มากทสีุด 
ร้อยละ 58.80 ช่วงอายุ 31-40 ปี มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.30 หน่วยงานทีสังกัด ตอบ
แบบสอบถามมากทสีดุ ไดแ้ก่ คณะสหเวชศาสตร ์รอ้ยละ 25.50 และประสบการณ์ในการทาํงานมาก
ทสีดุ ไดแ้ก่ 1-5 ปี รอ้ยละ 49.00   
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ตอนท ี2 ผลการศกึษาความตอ้งการการผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารย ์แสดงดงัตาราง 3-5 
ตาราง 3  แสดงคา่เฉลยี สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน และคา่ระดบัความตอ้งการความจาํเป็น (PNI)  
            ขอ้มลูโดยภาพรวมของอาจารยแ์ละบุคลากรมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  (N = 380) 

  

จากตาราง 3 ค่าเฉลยีของสอืการเรยีนรูท้ใีชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 3 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ หนงัสอื ตํารา
เรยีน และเอกสารประการสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.05, SD = 1.45) ภาพถ่าย แผนภาพ 
แผนภูม ิอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.83, SD = 1.28) และสอืเสยีง อยูใ่นระดบัน้อย และความ
ตอ้งการใหส้าํนกัสอืฯ ผลติมากทสีุด ไดแ้ก่ หนังสอื ตําราเรยีน และเอกสารประกอบการสอน อยูใ่น
ระดบัมากทสีุด ( = 3.81, SD = 1.27) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูม ิอยูใ่นระดบัมากทสีุด ( = 
3.65, SD = 1.02) และวดีทิศัน์ อยูใ่นระดบัมากทสีุด ( = 3.54, SD = 1.22) และค่าดชันีลําดบั
ความสาํคญัความตอ้งการจําเป็น (PNI) 3 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ การฝึกอบรม สอือเิลก็ทรอนิกส ์และ
ภาพยนตร ์ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 
 

รายการประเมนิ 

สอืฯ ททีา่นใช้
อยูใ่นปจัจุบนั 

ระดบั 
การใช ้
สอืฯ 

ความตอ้งการ
ใหส้าํนกัสอืฯ
ผลติและบรกิาร 

ระดบัความ
ตอ้งการ
ผลติฯ PNI 

ลาํดบั 
ความตอ้งการ

จาํเป็น 
  SD 

 

SD 

1. หนงัสอื ตาํราเรยีน และ
เอกสารประกอบการสอน  

 
3.05 

 
1.45 

 
ปานกลาง 

 
3.81 

 
1.27 

 
มากทสีดุ 0.25 7 

2. ภาพถ่าย แผนภาพ 
แผนภมู ิ 

 
2.83 

 
1.28 

 
ปานกลาง 

 
3.65 

 
1.02 

 
มากทสีดุ 0.29 6 

3. สอืเสยีง  2.44 1.16 น้อย 3.41 1.17 มาก 0.40 5 

4. วดีทิศัน์ 
2.40 1.17 น้อย 3.54 1.22 มากทสีดุ 0.48 

 
4 

5. ภาพยนตร ์ 2.17 1.14 น้อย 3.32 1.30 มาก 0.53 3 

6. สอือเิลก็ทรอนิกส ์ 2.20 1.16 น้อย 3.50 1.29 มาก 0.59 2 

7. ฝึกอบรม 2.04 1.11 น้อย 3.53 1.27 มากทสีดุ 0.72 1 
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ตาราง 4 แสดงคา่เฉลยี สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน และคา่ระดบัความตอ้งการความจาํเป็น (PNI) 
            ขอ้มลูโดยภาพรวม ของบุคลากรมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (N = 176)  

รายการประเมนิ 

สอืฯ ททีา่นใช้
อยูใ่นปจัจุบนั 

ระดบั 
การใช ้
สอืฯ 

ความตอ้งการ
ใหส้าํนกัสอืฯ
ผลติและบรกิาร 

ระดบัความ
ตอ้งการผลติฯ 

PNI 
ลาํดบั 

ความตอ้งการ
จาํเป็น 

  SD 
 

SD 

1. หนงัสอื ตาํราเรยีน และ
เอกสารประกอบการสอน  

2.39 1.50 น้อย 3.43 1.42 ปานกลาง 2.43  

2. ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภมู ิ 2.68 1.46 ปานกลาง 3.66 1.10 มากทสีดุ 2.66  

3. สอืเสยีง  2.11 1.19 น้อย 3.20 1.25 ปานกลาง 2.20  

4. วดีทิศัน์ 
        

4.1 เพอืการเรยีนการสอน 2.07 1.25 น้อย 3.27 1.45 ปานกลาง 2.27 2 

4.2 เพอืการประชาสมัพนัธ ์ 2.23 1.16 น้อย 3.64 1.16 มากทสีดุ 2.64 1 

4.3 เพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์ 1.93 1.19 น้อย 3.11 1.32 ปานกลาง 2.11 3 

5.ภาพยนตร ์
        

5.1 เพอืการเรยีนการสอน 2.02 1.28 น้อย 3.25 1.43 ปานกลาง 2.25 2 

5.2 เพอืการประชาสมัพนัธ ์ 2.11 1.19 น้อย 3.43 1.35 ปานกลาง 2.43 1 

5.3 เพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์ 1.77 1.08 น้อย 2.93 1.39 ปานกลาง 1.93 3 

6. สอือเิลก็ทรอนิกส ์
        

6.1 หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ 1.86 1.13 น้อย 3.23 1.33 ปานกลาง 2.23 2 

6.2 บทเรยีนคอมพวิเตอร ์ 1.68 1.03 น้อย 3.30 1.37 ปานกลาง 2.30 1 

6.3 บทเรยีนออนไลน์ 1.77 1.14 น้อย 3.30 1.41 ปานกลาง 2.30 1 

6.4 การต์นูแอนิเมชนั 
(Animation) 

1.77 1.03 น้อย 3.11 1.35 ปานกลาง 2.11 4 

6.5 แอปพลเิคชนั 1.80 1.11 น้อย 3.20 1.32 ปานกลาง 2.20 3 

6.7 สอืนําเสนอแบบ
ปฏสิมัพนัธ ์(PPT Interactive) 

1.75 1.08 น้อย 3.02 1.39 ปานกลาง 2.02 5 

7. ฝึกอบรม          

7.1 การเขยีนบท/สครปิต/์ 
สตอรบีอรด์ 

1.77 1.14 น้อย 3.16 1.33 ปานกลาง 2.16 11 

7.2 เทคนิคการถ่ายภาพ 1.89 1.04 น้อย 3.41 1.06 ปานกลาง 2.41 3 

7.3 การผลติสอืเสยีง 1.84 1.18 น้อย 3.30 1.29 ปานกลาง 2.30 8 

7.4 การถ่ายทาํวดีทิศัน์ 1.95 1.24 น้อย 3.25 1.30 ปานกลาง 2.25 10 

7.5 การตดัต่อวดีทิศัน์ 1.95 1.20 น้อย 3.34 1.24 ปานกลาง 2.34 6 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 
จากตาราง 4 เมอืจาํแนกตามประเภทของสอืการเรยีนรู ้พบวา่  
สอืวดีทิศัน์มรีะดบัการใชส้อืฯ ในระดบัน้อยทุกประเภทตามลาํดบัไดแ้ก่ เพอืการประชาสมัพนัธ ์

( = 2.23) เพอืการเรยีนการสอน ( = 2.07) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์( = 1.93) ตามลาํดบั  
เมอืพจิารณาระดบัความต้องการผลติสอืการเรยีนรู ้มคีวามต้องการในระดบัมากทสีุดและ

มาก ไดแ้ก่ เพอืการประชาสมัพนัธ ์( = 3.67) เพอืการเรยีนการสอน ( = 3.27) และเพอืบนัทกึ
ประวตัศิาสตร ์( = 3.11) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาค่าดชันีลําดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น พบว่า สอืวดีทิศัน์มลีําดบั
ความตอ้งการจาํเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ เพอืการประชาสมัพนัธ ์(PNI = 2.64) เพอืการเรยีนการ
สอน (PNI = 2.27) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์(PNI = 2.11) ตามลาํดบั 

สือภาพยนตร์มีระดับการใช้สือฯ ในระดับน้อยทุกประเภทตามลําดับ ได้แก่ เพือการ
ประชาสมัพนัธ ์( = 2.11) เพอืการเรยีนการสอน ( = 2.02) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์( = 
1.77) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาระดบัความตอ้งการผลติสอืการเรยีนรู ้มคีวามต้องการในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
เพอืการประชาสมัพนัธ ์( = 3.45) เพอืการเรยีนการสอน ( = 3.25) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์
( = 2.93) ตามลาํดบั  

 

รายการประเมนิ 

สอืฯ ททีา่นใช้
อยูใ่นปจัจุบนั 

ระดบั 
การใช ้
สอืฯ 

ความตอ้งการ
ใหส้าํนกัสอืฯ
ผลติและบรกิาร 

ระดบัความ
ตอ้งการผลติฯ 

PNI 
ลาํดบั 

ความตอ้งการ
จาํเป็น 

  SD 
 

SD 

7.6 การผลติบทเรยีน
คอมพวิเตอร ์ 

1.73 1.09 น้อย 3.34 1.33 ปานกลาง 2.34 6 

7.7 การผลติบทเรยีนออนไลน์ 1.80 1.07 น้อย 3.32 1.34 ปานกลาง 2.32 7 

7.8 การออกแบบสอืสงิพมิพ ์ 1.89 1.15 น้อย 3.45 1.34 ปานกลาง 2.45 1 

7.9 การผลติหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) 

1.80 1.15 น้อย 3.39 1.40 ปานกลาง 2.39 4 

7.10 การสรา้งแอปพลเิคชนั 
(Application) 

1.77 1.08 น้อย 3.43 1.35 ปานกลาง 2.43 2 

7.11 การสรา้งการต์นู3D/ 
แอนิเมชนั (Animation) 

1.61 1.04 น้อย 3.36 1.42 ปานกลาง 2.36 5 

7.12 สอืนําเสนอแบบ
ปฏสิมัพนัธ ์(PPT Interactive) 

1.84 1.12 น้อย 3.27 1.42 ปานกลาง 2.27 9 
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เมอืพจิารณาค่าดชันีลําดบัความสําคญัของความต้องการจําเป็น พบว่า สอืภาพยนตรม์ี
ลําดบัความตอ้งการจําเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ เพอืการประชาสมัพนัธ ์(PNI = 2.43) เพอืการ
เรยีนการสอน (PNI = 2.25) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์(PNI = 1.93) ตามลาํดบั 

สอือเิลก็ทรอนิกสม์รีะดบัการใชส้อืฯ ในระดบัปานกลางทุกประเภทเสนอขอ้มลู 3 ลําดบัแรก 
ไดแ้ก่ หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์( = 1.86) แอปพลเิคชนั ( = 1.80) และบทเรยีนออนไลน์และ
การต์ูนแอนิเมชนั ( = 1.77) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาระดบัความต้องการผลิตสอืการเรยีนรู ้มคีวามต้องการในระดบัปานกลาง 3 
ลําดบัแรก ไดแ้ก่ บทเรยีนออนไลน์ ( = 1.41) สอืนําเสนอแบบปฏสิมัพนัธ ์( = 1.39) และ
บทเรยีนคอมพวิเตอร ์( = 1.37) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาค่าดชันีลําดบัความสาํคญัของความตอ้งการจําเป็น พบว่า สอือเิลก็ทรอนิกสม์ี
ลําดบัความตอ้งการจําเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ บทเรยีนคอมพวิเตอรแ์ละบทเรยีนออนไลน์ (PNI 
= 2.30) หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(PNI = 2.23) และแอปพลเิคชนั (PNI = 2.20) ตามลาํดบั 

การฝึกอบรมมรีะดบัการใช้สอืฯ ในระดบัน้อยทุกประเภทเสนอขอ้มูล 3 ลําดบัแรก ได้แก่  
การถ่ายทาํและตดัต่อวดีทิศัน์ ( = 1.95) เทคนิคการถ่ายภาพและการออกแบบสอืสงิพมิพ ์( = 
1.89) และการผลติสอืเสยีงและสอืนําเสนอแบบปฏสิมัพนัธ ์( = 1.84) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาระดบัความต้องการฝึกอบรม มคีวามต้องการในระดบัปานกลาง 3 ลําดบัแรก 
ไดแ้ก่ การออกแบบสอืสงิพมิพ ์( = 3.45) การสรา้งแอปพลเิคชนั ( = 3.43) และเทคนิคการ
ถ่ายภาพ ( = 3.41) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาคา่ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น พบวา่ การฝึกอบรมมลีําดบั
ความต้องการจําเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ การออกแบบสอืสงิพมิพ ์(PNI = 2.45) การสรา้ง
แอปพลเิคชนั (PNI = 2.43) และเทคนิคการถ่ายภาพ (PNI = 2.41) ตามลาํดบั 
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ตาราง 5 แสดงคา่เฉลยี สว่นเบยีงเบนมาตรฐาน และคา่ระดบัความตอ้งการความจาํเป็น (PNI)  
            ขอ้มลูโดยภาพรวมของอาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (N = 204)  

รายการประเมนิ 

สอืฯ ททีา่นใช้
อยูใ่นปจัจุบนั 

ระดบั 
การใช ้
สอืฯ 

ความตอ้งการ
ใหส้าํนกัสอืฯ
ผลติและบรกิาร 

ระดบัความ
ตอ้งการผลติฯ 

PNI 
ลาํดบั 

ความตอ้งการ
จาํเป็น 

  SD 
 

SD 
1. หนงัสอื ตาํราเรยีน และ
เอกสารประกอบการสอน  

3.63 1.15 มากทสีดุ 4.14 1.02 มาก 3.14  

2. ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภมู ิ 2.96 1.09 ปานกลาง 3.65 0.96 มาก 2.65  

3. สอืเสยีง  2.73 1.08 ปานกลาง 3.59 1.08 มาก 2.59  

4. วดีทิศัน์         

4.1 เพอืการเรยีนการสอน 3.16 1.10 ปานกลาง 4.04 0.94 มาก 3.04 1 

4.2 เพอืการประชาสมัพนัธ ์ 2.61 1.06 ปานกลาง 3.80 1.11 มาก 2.80 2 

4.3 เพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์ 2.25 1.02 น้อย 3.31 1.26 ปานกลาง 2.31 3 

5. ภาพยนตร ์         

5.1 เพอืการเรยีนการสอน 2.53 1.14 ปานกลาง 3.55 1.14 มาก 2.55 1 

5.2 เพอืการประชาสมัพนัธ ์ 2.43 1.06 น้อย 3.45 1.17 ปานกลาง 2.45 2 

5.3 เพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์ 2.06 1.03 น้อย 3.24 1.32 ปานกลาง 2.24 3 

6. สอือเิลก็ทรอนิกส ์         

6.1 หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ 2.82 1.14 ปานกลาง 4.10 0.94 มาก 3.10 2 

6.2 บทเรยีนคอมพวิเตอร ์ 2.80 1.17 ปานกลาง 4.14 0.87 มาก 3.14 1 

6.3 บทเรยีนออนไลน์ 2.75    1.07 ปานกลาง 4.00 1.04 มาก 3.00 3 

6.4 การต์นูแอนิเมชนั 
(Animation) 

2.29 1.03 น้อย 3.49 1.29 ปานกลาง 2.49 4 

6.5 แอปพลเิคชนั  2.25 0.98 น้อย 3.39 1.33 ปานกลาง 2.39 6 

6.7 สอืนําเสนอแบบ
ปฏสิมัพนัธ ์(PPT Interactive) 

2.47 1.21 น้อย 3.45 1.42 ปานกลาง 2.45 5 

7. ฝึกอบรม          

7.1 การเขยีนบท/สครปิต/์ 
สตอรบีอรด์ 

2.24 0.89 น้อย 3.51 1.24 มาก 2.51 8 

7.2 เทคนิคการถ่ายภาพ 2.37 1.04 น้อย 3.49 1.29 มาก 2.49 9 

7.3 การผลติสอืเสยีง 2.22 0.99 น้อย 3.59 1.25 มาก 2.59 6 

7.4 การถ่ายทาํวดีทิศัน์ 2.35 1.04 น้อย 3.59 1.19 มาก 2.59 6 

7.5 การตดัต่อวดีทิศัน์ 2.24 1.16 น้อย 3.73 1.22 มาก 2.73 4 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

 
จากตาราง 5 เมอืจาํแนกตามประเภทของสอืการเรยีนรู ้พบวา่  
สอืวดีทิศัน์มรีะดบัการใช้สอืฯ ในระดบัปานกลางและน้อยตามลําดบั ได้แก่ เพอืการเรยีน 

การสอน ( = 3.16) เพอืการประชาสมัพนัธ ์( = 2.61) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์( = 2.25) 
ตามลาํดบั  

เมือพิจารณาระดับความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ มีความต้องการในระดับมากและ 
ปานกลาง ไดแ้ก่ เพอืการเรยีนการสอน ( = 4.04) เพอืการประชาสมัพนัธ ์( = 3.80) และเพอื
บนัทกึประวตัศิาสตร ์( = 3.31) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาค่าดชันีลําดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น พบว่า สอืวดีทิศัน์มลีําดบั
ความต้องการจําเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ เพอืการเรยีนการสอน (PNI = 3.04) เพอืการ
ประชาสมัพนัธ ์(PNI = 2.80) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์(PNI = 2.31) ตามลาํดบั 

สอืภาพยนตรม์รีะดบัการใชส้อืฯ ในระดบัปานกลางและน้อยตามลําดบั ไดแ้ก่ เพอืการเรยีน 
การสอน ( = 2.53) เพอืการประชาสมัพนัธ ์( = 2.43) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์( = 2.06) 
ตามลาํดบั  

เมือพิจารณาระดับความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ มีความต้องการในระดับมากและ 
ปานกลาง ไดแ้ก่ เพอืการเรยีนการสอน ( = 3.55) เพอืการประชาสมัพนัธ ์( = 3.45) และเพอื
บนัทกึประวตัศิาสตร ์( = 3.24) ตามลาํดบั  

รายการประเมนิ 

สอืฯ ททีา่นใช้
อยูใ่นปจัจุบนั 

ระดบั 
การใช ้
สอืฯ 

ความตอ้งการ
ใหส้าํนกัสอืฯ
ผลติและบรกิาร 

ระดบัความ
ตอ้งการผลติฯ 

PNI 
ลาํดบั 

ความตอ้งการ
จาํเป็น 

  SD 
 

SD 

7.6 การผลติบทเรยีน
คอมพวิเตอร ์ 

2.27 1.04 น้อย 4.06 0.95 มาก 3.06 1 

7.7 การผลติบทเรยีนออนไลน์ 2.25 1.13 น้อย 4.06 0.95 มาก 3.06 1 

7.8 การออกแบบสอืสงิพมิพ ์ 2.20 1.13 น้อย 3.80 1.06 มาก 2.80 2 

7.9 การผลติหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) 

2.22 1.17 น้อย 3.76 1.19 มาก 2.76 3 

7.10 การสรา้งแอปพลเิคชนั 
(Application) 

2.00 1.00 น้อย 3.63 1.30 มาก 2.63 5 

7.11 การสรา้งการต์นู3D/ 
แอนิเมชนั (Animation) 

2.16 1.14 น้อย 3.51 1.35 มาก 2.51 8 

7.12 สอืนําเสนอแบบ
ปฏสิมัพนัธ ์(PPT Interactive) 

2.33 1.18 น้อย 3.55 1.38 มาก 2.55 7 



47 
 

เมอืพจิารณาค่าดชันีลําดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น พบว่า สอืวดีทิศัน์มลีําดบั
ความต้องการจําเป็นจากมากไปน้อย ได้แก่ เพอืการเรยีนการสอน (PNI = 2.55) เพอืการ
ประชาสมัพนัธ ์(PNI = 2.45) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์(PNI = 2.24) ตามลาํดบั 

สอือเิลก็ทรอนิกสม์รีะดบัการใชส้อืฯ ในระดบัปานกลางและน้อยนําเสนอขอ้มลู 3 ลําดบัแรก 
ไดแ้ก่ หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์( = 2.82) บทเรยีนคอมพวิเตอร ์( = 2.80) และบทเรยีนออนไลน์ 
( = 2.75) ตามลาํดบั  

เมือพิจารณาระดับความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ มีความต้องการในระดับมากและ 
ปานกลาง 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ บทเรยีนคอมพวิเตอร ์( = 4.14) หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์( = 4.10)  
และบทเรยีนออนไลน์ ( = 4.00) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาค่าดชันีลําดบัความสาํคญัของความตอ้งการจําเป็น พบว่า สอือเิลก็ทรอนิกส ์   
มลีําดบัความตอ้งการจาํเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ บทเรยีนคอมพวิเตอร ์(PNI = 3.14) หนังสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(PNI = 3.10) และบทเรยีนออนไลน์ (PNI = 3.00) ตามลาํดบั 

การฝึกอบรมมรีะดบัการใช้สอืฯ ในระดบัน้อยทุกประเภทเสนอขอ้มูล 3 ลําดบัแรก ได้แก่  
เทคนิคการถ่ายภาพ ( = 2.37) การตดัต่อวดีทิศัน์ ( = 3.73) และการผลติสอืเสยีงและการถ่าย
ทาํวดีทิศัน์ ( = 3.59) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาระดบัความตอ้งการฝึกอบรม มคีวามตอ้งการในระดบัมาก 3 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ 
การผลติบทเรยีนคอมพวิเตอรแ์ละบทเรยีนออนไลน์ ( = 4.06) การสรา้งแอปพลเิคชนั ( = 3.43) 
และเทคนิคการถ่ายภาพ ( = 3.41) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาคา่ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น พบวา่ การฝึกอบรมมลีําดบั
ความต้องการจําเป็นจากมากไปน้อย ได้แก่ การผลติบทเรยีนคอมพวิเตอร์และบทเรยีนออนไลน์ 
(PNI = 3.06) การออกแบบสอืสงิพมิพ ์(PNI = 2.80) และการผลติหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) 
(PNI = 2.76) ตามลาํดบั 



บทที 5 
สรปุและอภิปรายผล 

 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
       เพอืศกึษาความตอ้งการในการผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารย ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
       

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

                ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่ อาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร และองครกัษ์ จาํแนกเป็น สายวชิาการ รวมทงัสนิ 5,349 คน จาํแนกเป็น สายวชิาการ
จาํนวน 1,449 คน และ สายสนบัสนุน จาํนวน 3,900 คน  

        กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ผูว้จิยักําหนดขนาดตวัอยา่ง จากตาราง Krejcie & Morgan 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากการเปิดตาราง จาํนวน  375 คน ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูได ้จาํนวน 380 คน 

2. ตวัแปรทศีกึษา 
2.1 สถานภาพของอาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มดีงันี 

2.1.1 เพศ 
2.1.2 อาย ุ
2.1.3 สถานะ 
2.1.4 หน่วยงานทสีงักดั 
2.1.5 ประสบการณ์ทาํงาน  

2.2 ความตอ้งการการผลติและใหบ้รกิารสอืการเรยีนรู ้แบ่งออกเป็น 7  ประเภท ดงันี 
2.2.1 หนงัสอื ตําราเรยีน และเอกสารประกอบการสอน 
2.2.2 ภาพถ่าย 
2.2.3 แผนภาพ แผนภมู ิ 
2.2.4 สอืเสยีง  
2.2.5 วดีทิศัน์ 
2.2.6 ภาพยนตร ์
2.2.7 สอือเิลก็ทรอนิกส ์
2.2.8 การฝึกอบรม 
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 
 ผลการศกึษาครงันีจะเป็นขอ้มลูพนืฐานในวางแผนการดาํเนินการใหบ้รกิารของสาํนกัสอืและ
เทคโนโลยกีารศกึษาทสีอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซงึจะ
นําไปสู่การวางแผนหรอืการกําหนดนโยบายในการใหบ้รกิารและการบรหิารงานของสาํนกัสอืฯ และ
พฒันาการทาํงานและการใหบ้รกิารทมีปีระสทิธภิาพต่อไป 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั มขีนัตอนดงันี 

1. ศกึษาเอกสารเกยีวกบัหลกัการ แนวคดิ วธิกีารสรา้งแบบสอบถามแบบประเมนิ 
ค่า (Rating Scale) ทมีกีารตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) และแนวคดิทฤษฎทีเีกยีวขอ้งกบั
สอืการเรยีนการสอน การให้บรกิารและการผลิตสอืการเรยีนการสอนของสํานักสอืและเทคโนโลยี
การศกึษา  
   2. กําหนดประเดน็คาํถาม และขอ้คาํถาม และกําหนดรายละเอยีดของแบบสอบถาม จาํนวน 
35 ข้อ (เอกสารดงั ภาคผนวก ข) ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 
(Rating Scale) ทมีกีารตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) โดยแบ่งเป็นกลุ่มสอืฯทใีชอ้ยูใ่นปจัจุบนั
และกลุ่มความตอ้งการผลติและบรกิารสอื  
           3. ตรวจสอบและหาคุณภาพเครอืงมอืวจิยัโดยผูช้ยีวชาญ จํานวน 3 คน (รายนามผูเ้ชยีวชาญ 
ดงัภาคผนวก ก) โดยเป็น ผูเ้ชยีวชาญด้านวดัและประเมนิผล และดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา ประเมนิ
ความสอดคล้องของขอ้คําถามได้ขอ้คําถามสําหรบันําไปใช้จรงิได้ ขอ้คําถาม รวมขอ้มูล จํานวน 35 
หวัขอ้ การประเมนิความสอดคล้องดว้ยดชันีความสอดคล้อง (IOC) ปรบัปรุงขอ้คําถามแล้วนําไปเกบ็
รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่ง นําแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

 4. ขอ้มลูจากแบบสอบถามแบบประเมนิคา่ (Rating Scale) ทมีกีารตอบสนองคู ่ 
(Dual-Response Format) ใชก้ารวเิคราะหด์ว้ยค่าเฉลยี ค่าเบยีงเบนมาตรฐาน และค่าดชันีความ
ตอ้งการจาํเป็น (PNI) (สวุมิล วอ่งวานิช. 2548) และนําเสนอเป็นตาราง  

 
สรปุผลการวิจยั 

1. ผลการศกึษาขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 1.1 กลุ่มตวัอยา่งในสายสนบัสนุนวชิาการ เป็นเพศหญงิมากทสีดุ รอ้ยละ 68.3 มชีว่งอายุมาก

ทสีุดคอื 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 34.10 และประสบการณ์ทํางานมากทสีุด คอื 1-5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 

38.60         
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 1.2 กลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการเกบ็ขอ้มลูสายวชิาการเป็นเพศหญงิ มากทสีุด รอ้ยละ 58.80 ช่วง

อายุ 31-40 ปี มากทสีุด คดิเป็นรอ้ยละ 33.30 หน่วยงานทสีงักดั ตอบแบบสอบถามมากทสีุด ไดแ้ก่ 

คณะสหเวชศาสตร ์รอ้ยละ 25.50 และประสบการณ์ในการทาํงานมากทสีดุ ไดแ้ก่ 1-5 ปี รอ้ยละ 49.00   

 2. ผลการศกึษาความตอ้งการการผลติสอืการเรยีนรูข้องอาจารย ์

        ภาพรวมค่าเฉลยีของสอืการเรยีนรูท้ใีช้อยู่ในปจัจุบนั 3 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ หนังสอื ตําราเรยีน 

และเอกสารประการสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.05, SD = 1.45) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูม ิ  

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.83, SD = 1.28) และสอืเสยีง อยูใ่นระดบัน้อย และความตอ้งการใหส้าํนกั

สอืฯ ผลติมากทสีุด ไดแ้ก่ หนงัสอื ตําราเรยีน และเอกสารประกอบการสอน อยูใ่นระดบัมากทสีุด ( = 

3.81, SD = 1.27) ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูม ิอยูใ่นระดบัมากทสีุด ( = 3.65, SD = 1.02) และวดีิ

ทศัน์ อยูใ่นระดบัมากทสีุด ( = 3.54, SD = 1.22) และค่าดชันีลําดบัความสาํคญัความตอ้งการจาํเป็น 

(PNI) 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ การฝึกอบรม สอือเิลก็ทรอนิกส ์และภาพยนตร ์ตามลาํดบั 

  2.1 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความต้องการความจําเป็น (PNI)            

ขอ้มลูโดยภาพรวม ของบุคลากรมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (N = 176) พบว่าสอืวดีทิศัน์มรีะดบัการ

ใชส้อืฯ ในระดบัน้อยทุกประเภทตามลําดบั ไดแ้ก่ เพอืการประชาสมัพนัธ ์( = 2.23) เพอืการเรยีน   

การสอน ( = 2.07) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์( = 1.93) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาระดบัความต้องการผลติสอืการเรยีนรู ้มคีวามต้องการในระดบัมากทสีุดและมาก 
ไดแ้ก่ เพอืการประชาสมัพนัธ์ ( = 3.67) เพอืการเรยีนการสอน ( = 3.27) และเพอืบนัทกึ
ประวตัศิาสตร ์( = 3.11) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาคา่ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น พบวา่ สอืวดีทิศัน์มลีาํดบัความ
ตอ้งการจาํเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ เพอืการประชาสมัพนัธ ์(PNI = 2.64) เพอืการเรยีนการสอน (PNI 
= 2.27) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์(PNI = 2.11) ตามลาํดบั 

สือภาพยนตร์มีระดับการใช้สือฯ ในระดับน้อยทุกประเภทตามลําดับ ได้แก่ เพือการ
ประชาสมัพนัธ ์( = 2.11) เพอืการเรยีนการสอน ( = 2.02) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์( = 
1.77) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาระดบัความต้องการผลติสอืการเรยีนรู ้มคีวามต้องการในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
เพอืการประชาสมัพนัธ ์( = 3.45) เพอืการเรยีนการสอน ( = 3.25) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์
( = 2.93) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาค่าดชันีลําดบัความสาํคญัของความตอ้งการจําเป็น พบว่า สอืภาพยนตรม์ลีําดบั
ความตอ้งการจาํเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ เพอืการประชาสมัพนัธ ์(PNI = 2.43) เพอืการเรยีนการสอน 
(PNI = 2.25) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์(PNI = 1.93) ตามลาํดบั 
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สอือเิลก็ทรอนิกสม์รีะดบัการใชส้อืฯ ในระดบัปานกลางทุกประเภทเสนอขอ้มูล 3 ลําดบัแรก 
ไดแ้ก่ หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์( = 1.86) แอปพลเิคชนั ( = 1.80) และบทเรยีนออนไลน์และการต์ูน
แอนิเมชนั ( = 1.77) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาระดบัความตอ้งการผลติสอืการเรยีนรู ้มคีวามตอ้งการในระดบัปานกลาง 3 ลําดบั
แรก ไดแ้ก่ บทเรยีนออนไลน์ ( = 1.41) สอืนําเสนอแบบปฏสิมัพนัธ์ ( = 1.39) และบทเรยีน
คอมพวิเตอร ์( = 1.37) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาค่าดชันีลําดบัความสาํคญัของความตอ้งการจําเป็น พบว่า สอือเิลก็ทรอนิกสม์ี
ลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ บทเรยีนคอมพวิเตอรแ์ละบทเรยีนออนไลน์ (PNI = 
2.30) หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(PNI = 2.23) และแอปพลเิคชนั (PNI = 2.20) ตามลาํดบั 

การฝึกอบรมมรีะดบัการใชส้อืฯ ในระดบัน้อยทุกประเภทเสนอขอ้มลู 3 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ การ
ถ่ายทาํและตดัต่อวดีทิศัน์ ( = 1.95) เทคนิคการถ่ายภาพและการออกแบบสอืสงิพมิพ ์( = 1.89) 
และการผลติสอืเสยีงและสอืนําเสนอแบบปฏสิมัพนัธ ์( = 1.84) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาระดบัความตอ้งการฝึกอบรม มคีวามตอ้งการในระดบัปานกลาง 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ 
การออกแบบสอืสงิพมิพ ์( = 3.45) การสรา้งแอปพลเิคชนั ( = 3.43) และเทคนิคการถ่ายภาพ  
( = 3.41) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาค่าดชันีลําดบัความสาํคญัของความตอ้งการจําเป็น พบว่า การฝึกอบรมมลีําดบั
ความต้องการจําเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ การออกแบบสอืสงิพมิพ ์(PNI = 2.45) การสรา้ง
แอปพลเิคชนั (PNI = 2.43) และเทคนิคการถ่ายภาพ (PNI = 2.41) ตามลาํดบั 
          2.2 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับความต้องการความจําเป็น (PNI)            

ขอ้มลูโดยภาพรวมของอาจารยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (N = 204) พบว่า สอืวดีทิศัน์มรีะดบั   

การใชส้อืฯ ในระดบัปานกลางและน้อยตามลําดบั ไดแ้ก่ เพอืการเรยีนการสอน ( = 3.16) เพอืการ

ประชาสมัพนัธ ์( = 2.61) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์( = 2.25) ตามลาํดบั  

        เมือพิจารณาระดับความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ มีความต้องการในระดับมากและ 

ปานกลาง ไดแ้ก่ เพอืการเรยีนการสอน ( = 4.04) เพอืการประชาสมัพนัธ ์( = 3.80) และเพอืบนัทกึ

ประวตัศิาสตร ์( = 3.31) ตามลาํดบั 

         เมอืพจิารณาค่าดชันีลําดบัความสําคญัของความต้องการจําเป็น พบว่า สอืวดีทิศัน์มลีําดบั  

ความตอ้งการจาํเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ เพอืการเรยีนการสอน (PNI = 3.04) เพอืการประชาสมัพนัธ ์  

(PNI = 2.80) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์(PNI = 2.31) ตามลาํดบั 

       สอืภาพยนตรม์รีะดบัการใชส้อืฯ ในระดบัปานกลางและน้อยตามลําดบั ไดแ้ก่ เพอืการเรยีน 

การสอน ( = 2.53) เพอืการประชาสมัพนัธ ์( = 2.43) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์( = 2.06) 

ตามลาํดบั  
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เมือพิจารณาระดับความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ มีความต้องการในระดับมากและ 
ปานกลาง ไดแ้ก่ เพอืการเรยีนการสอน ( = 3.55) เพอืการประชาสมัพนัธ ์( = 3.45) และเพอืบนัทกึ
ประวตัศิาสตร ์( = 3.24) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาคา่ดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น พบวา่ สอืวดีทิศัน์มลีาํดบัความ
ตอ้งการจาํเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ เพอืการเรยีนการสอน (PNI = 2.55) เพอืการประชาสมัพนัธ ์(PNI 
= 2.45) และเพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์(PNI = 2.24) ตามลาํดบั 

สอือเิล็กทรอนิกส์มรีะดบัการใช้สอืฯ ในระดบัปานกลางและน้อยนําเสนอขอ้มูล 3 ลําดบัแรก 
ไดแ้ก่ หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์( = 2.82) บทเรยีนคอมพวิเตอร ์( = 2.80) และบทเรยีนออนไลน์ 
( = 2.75) ตามลาํดบั  

เมือพิจารณาระดับความต้องการผลิตสือการเรียนรู้ มีความต้องการในระดับมากและ 
ปานกลาง 3 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ บทเรยีนคอมพวิเตอร ์( = 4.14) หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์( = 4.10)  
และบทเรยีนออนไลน์ ( = 4.00) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาค่าดชันีลําดบัความสําคญัของความต้องการจําเป็น พบว่า สอือเิลก็ทรอนิกสม์ี
ลําดบัความต้องการจําเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ บทเรยีนคอมพวิเตอร ์(PNI = 3.14) หนังสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(PNI = 3.10) และบทเรยีนออนไลน์ (PNI = 3.00) ตามลาํดบั 

การฝึกอบรมมีระดบัการใช้สือฯ ในระดบัน้อยทุกประเภทเสนอข้อมูล 3 ลําดบัแรก ได้แก่  
เทคนิคการถ่ายภาพ ( = 2.37) การตดัต่อวดีทิศัน์ ( = 3.73) และการผลติสอืเสยีงและการถ่ายทํา 
วดีทิศัน์ ( = 3.59) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาระดบัความตอ้งการฝึกอบรม มคีวามตอ้งการในระดบัมาก 3 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ การ
ผลติบทเรยีนคอมพวิเตอรแ์ละบทเรยีนออนไลน์ ( = 4.06) การสรา้งแอปพลเิคชนั ( = 3.43) และ
เทคนิคการถ่ายภาพ ( = 3.41) ตามลาํดบั  

เมอืพจิารณาค่าดชันีลําดบัความสาํคญัของความตอ้งการจําเป็น พบว่า การฝึกอบรมมลีําดบั
ความตอ้งการจาํเป็นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ การผลติบทเรยีนคอมพวิเตอรแ์ละบทเรยีนออนไลน์ (PNI = 
3.06) การออกแบบสอืสงิพมิพ ์(PNI = 2.80)  และการผลติหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) (PNI = 2.76) 
ตามลาํดบั 

 
อภิปรายผล 

1. จากภาพรวมคา่เฉลยีพบวา่ความตอ้งการจาํเป็นของการผลติสอืการเรยีนรู ้สอืการเรยีนรู ้

จากค่าดชันีลําดบัความสําคญัความต้องการจําเป็น (PNI) 3 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ การฝึกอบรม สอื

อเิล็กทรอนิกส ์และภาพยนตร์ ตามลําดบั อาจเนืองมาจากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒยงัไม่มี

หน่วยงานกลางทใีหค้วามรูด้า้นการผลติสอืการเรยีนรู ้และการใหบ้รกิารในดา้นการฝึกอบรมของสาํนัก

สอื ฯ มบีรกิารน้อย เนืองจากบุคลากรไม่เพยีงพอและยงัเป็นส่วนงานบรกิารทตี้องปรบัปรุงและพฒันา
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ต่อไป ซงึในขณะนียงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการจดัทาํหลกัสตูรฝึกอบรมและใหบ้รกิารต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี การผลติสอืประเภทต่างๆ มกีารเปลยีนแปลงดา้นซอฟตแ์วรแ์ละอุปกรณ์ททีนัสมยัและใชง้าน

ง่ายขนึ แต่บุคลากรยงัขาดทกัษะการผลติสอืการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง จงึอาจเป็นเหตุใหม้คีวามต้องการ

จาํเป็นในการฝึกอบรมมากทสีดุเป็นลาํดบัแรก  

 การผลิตสืออิเล็กทรอนิกส์ในปจัจุบันเป็นสือทีอาจารย์และบุคลากรทุกคนใช้กันอย่าง

แพรห่ลายและมคีวามสาํคญัต่อการถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์สอดคลอ้งผลการวจิยั

ของ อะเดโคไล (Ganiyu Adekolai. 2010 : บทคดัยอ่) ผลกระทบของสอืการเรยีนการสอนเกยีวกบั

การศกึษาของเยาวชนเอชไอว ี/ เอดสใ์นประเทศไนจเีรยี การศกึษานีเป็นการศกึษาผลกระทบของสอื

การเรยีนการสอนเกียวกบัการศึกษาของเยาวชนเอชไอว /ีเอดส์ในทชีุมชนเมอืงไนจเีรยีกบัมุ่งเน้น

เฉพาะในเมอืงพอรต์ฮารค์อรต์ ผลการวจิยัพบวา่มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญั ระหว่างการใชง้าน

สอืการเรยีนการสอนเกยีวกบัการศกึษาเอชไอว/ีเอดสแ์ละความรูท้ดีขีนึของเยาวชนในโรคการศกึษา

ดงันันจงึแนะนําใหน้ักการศกึษาและนักวางแผนโปรแกรมควรสรา้งบทบาทสําหรบัสอืการสอนเมอืมี

การวางแผนและการดาํเนินการศกึษาเอชไอว/ีเอดส ์ 

2. คา่ระดบัความตอ้งการความจาํเป็น (PNI)  ขอ้มลูโดยภาพรวมของบุคลากร 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (N = 176) ในดา้นการผลติสอืประเภทต่าง ๆ บุคลากรสายสนบัสนุน

ต้องการสอืทใีชเ้พอืการประชาสมัพนัธ์ และการเรยีนการสอน เช่นเดยีวกบัอาจารย ์ เพยีงแต่ลําดบั

แตกต่างกนัทงันีกข็นึอยู่กบัภารกจิของกลุ่มตวัอย่าง แต่มปีระเดน็ทน่ีาสนใจคอื เมอืพจิารณาค่าดชันี

ลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น พบว่า การฝึกอบรมมลีําดบัความตอ้งการจาํเป็นจากมากไป

น้อย ไดแ้ก่ การออกแบบสอืสงิพมิพ ์(PNI = 2.45) การสรา้งแอปพลเิคชนั (PNI = 2.43) และเทคนิคการ

ถ่ายภาพ (PNI = 2.41) ตามลําดบั สว่นกลุ่มอาจารย ์เมอืพจิารณาค่าดชันีลําดบัความสาํคญัของความ

ต้องการจําเป็น พบว่า การฝึกอบรมมลีําดบัความต้องการจําเป็นจากมากไปน้อย ได้แก่ การผลติ

บทเรยีนคอมพวิเตอรแ์ละบทเรยีนออนไลน์ (PNI = 3.06) การออกแบบสอืสงิพมิพ ์(PNI = 2.80) และ

การผลติหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) (PNI = 2.76) ตามลําดบั ซงึมตีอ้งการรว่มกนัคอื การออกแบบ

สอืสงิพมิพ ์อาจเนืองมากจากเป็นสอืททีุกหน่วยงานต้องผลติมากทสีุดในทุกส่วนงาน โดยเฉพาะการ

ผลติสอืในรปูแบบของสงิพมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์ดงันนั จงึทาํใหก้ลุ่มบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน

วชิาการมคีวามตอ้งการจาํเป็นในการฝึกอบรมในหวัขอ้ดงักล่าว  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ผลจากการศกึษาวจิยัจะเป็นขอ้มลูพนืฐานในการกาํหนดโครงการการบรหิารงานของ 
สาํนกัสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา เชน่ อาจเพมิฝา่ยสง่เสรมิและฝึกอบรม 

2. นําผลการวจิยัไปกาํหนดเป็นนโยบายและแผนยทุธศาสตรข์องสาํนกัสอืฯ ใหส้อดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของบุคลากร 

3. ผลจากการวจิยัสามารถนําไปเตรยีมการวางแผนสง่เสรมิการผลติและใชส้อืการเรยีนรู ้
ประเภทต่างๆ และสอืเทคโนโลยททีนัสมยัทสีอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร  

 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 

1. จดัทาํหลกัสตูรการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารทสีอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอาจารยแ์ละ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่น หลักสูตรการออกแบบและผลิตสือสิงพิมพ ์         
การพฒันาบทเรยีนออนไลน์ การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร ์

2. จดัทาํแผนการฝึกอบรมเชงิรกุเพอืใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายและสง่เสรมิใหอ้าจารยแ์ละ 
บุคลากรมาใชบ้รกิาร 

3. จดัทาํแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ในการปฏบิตังิานเชงิรกุทงัดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 
การใหบ้รกิาร และการผลติสอืทตีอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากร 
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รายนามผูเ้ชียวชาญประเมินเครืองมือวิจยั 

 

1. อาจารย ์ดร.ขวญัหญงิ ศรปีระเสรฐิภาพ อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. อาจารย์ ดร.วไิลลกัษณ์ ลงักา อาจารย์ประจําภาควชิาวจิยัและวดัผลทางการศกึษา      

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3. นายสุรเชษฐ ์มฤีทธ ิรองผูอ้ํานวยการฝา่ยปฏบิตักิาร สาํนักสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของข้อคาํถาม 
แบบสอบถามความต้องการการผลิตสือการเรียนรู ้

ของอาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  

คาํชีแจง แบบสาํรวจความตอ้งการดา้นการผลติสอืการเรยีนรู ้มเีกณฑก์ารประเมนิ ดงันี 
     ใหค้ะแนน   +1   สาํหรบัขอ้ทแีน่ใจวา่สอดคลอ้งกบัการประเมนิความตอ้งการผลติสอืฯ 
     ใหค้ะแนน    0    สาํหรบัขอ้ทไีมแ่น่ใจวา่สอดคลอ้งกบัการประเมนิความตอ้งการผลติสอืฯ 
     ใหค้ะแนน   -1    สาํหรบัขอ้ทแีน่ใจวา่ไมส่อดคลอ้งกบัการประเมนิความตอ้งการผลติสอืฯ 

 

 โปรดทาํเครอืงหมายถกู (√) ลงในชอ่งทตีรงกบัความคดิเหน็ของทา่น 
ขอ้ รายการประเมนิ ความสอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ 

+1 0 -1  
1. หนงัสอื ตาํราเรยีน และเอกสารประกอบการสอน      
2. ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภมู ิ     
3. สอืเสยีง      
4. วดีทิศัน์      
 4.1 เพอืการเรยีนการสอน     
 4.2 เพอืการประชาสมัพนัธ ์     
 4.3 เพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์     
 4.4 อนืๆ (ระบุ) ....................................................     

5. ภาพยนตร ์     
 5.1 เพอืการเรยีนการสอน     
 5.2 เพอืการประชาสมัพนัธ ์     
 5.3 เพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์     
 5.4 อนืๆ (ระบุ) ....................................................     

6. สอือเิลก็ทรอนิกส ์     
 6.1 หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์     
 6.2 บทเรยีนคอมพวิเตอร ์     
 6.3 บทเรยีนออนไลน์     
 6.4 การต์นูแอนิเมชนั (Animation)     
 6.5 แอปพลเิคชนั ................................................     
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ขอ้ รายการประเมนิ ความสอดคลอ้ง ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1  

 6.6 สอืนําเสนอแบบปฏสิมัพนัธ ์(PPT Interactive)     
 6.7 อนืๆ (ระบุ) ....................................................     

7. ฝึกอบรม     
 7.1 การเขยีนบท/สครปิต/์สตอรบีอรด์     
 7.2 เทคนิคการถา่ยภาพ     
 7.3 การผลติสอืเสยีง     
 7.4 การถ่ายทาํวดีทิศัน์     
 7.5 การตดัตอ่วดีทิศัน์     
 7.6 การผลติบทเรยีนคอมพวิเตอร ์     
 7.7 การผลติบทเรยีนออนไลน์     
 7.8 การออกแบบสอืสงิพมิพ ์     
 7.9 การผลติหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-book)     
 7.10 การสรา้งแอปพลเิคชนั (Application)     
 7.11 การสรา้งการต์นู3D/แอนิเมชนั (Animation)     
 7.12 สอืนําเสนอแบบปฏสิมัพนัธ ์(PPT 

Interactive) 
    

 7.13 อนืๆ(ระบุ) 
............................................................. 

    

 
ข้อเสนอแนะเพิมเติม
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

   (…………………………………….) 
ผูป้ระเมนิ 
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แบบสอบถามความต้องการการผลิตสือการเรียนรู ้
ของอาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 แบบสํารวจความต้องการการผลิตและให้บริการสือการเรียนรู้ของอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒฉบบันี จดัทาํขนึเพอืศกึษาความตอ้งการของอาจารยแ์ละบุคลากรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยัทมีต่ีอการให้บรกิารของสํานักสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา ผลจากการศกึษาจะ
นําไปเป็นขอ้มลูเพอืพฒันาการปฏบิตังิานและใหบ้รกิารของสาํนักสอืและเทคโนโลยกีารศกึษา และนําไปสูก่าร
จดัทําแผนยุทธศาสตร์ และกําหนดนโยบายการให้บรกิารของหน่วยงานให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
อาจารย์และบุคลากรของมหาวทิยาลยั ซงึผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยงิว่าจะไดร้บัขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์จากท่าน 
มา ณ โอกาสนี และขอ้มลูดงักลา่วจะใชเ้พอืการศกึษาวจิยัเทา่นนั  

 
คาํชีแจง แบบสาํรวจความตอ้งการดา้นการผลติสอืการเรยีนรู ้แบง่ออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก ่ 
  ตอนท ี1 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสาํรวจ  
  ตอนท ี2 ความตอ้งการผลติและใหบ้รกิารดา้นสอืการเรยีนการสอน  
 
ตอนที 1 ข้อมูลทวัไปของผูต้อบแบบสาํรวจ   

 โปรดทาํเครอืงหมายถกู (√) ลงในชอ่งสเีหลยีมหน้าขอ้ความทตีรงกบัตวัทา่นตามความเป็นจรงิ  
(1) เพศ [   ]  ชาย   [   ] หญงิ  
(2) อาย ุ [   ] ไมเ่กนิ 30 ปี  [   ] 31 – 40 ปี  

  [   ] 41- 50 ปี   [   ] 50 ปีขนึไป  
(3) สถานะ [   ] ผูบ้รหิาร [   ] อาจารย ์ [   ] เจา้หน้าท ี [   ] อนื ๆ …………………………. 
(4) หน่วยงานทสีงักดั 

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

คณะมนุษยศาสตร ์ 
คณะวทิยาศาสตร ์ 
คณะสงัคมศาสตร ์ 
คณะพลศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร ์ 
คณะพยาบาลศาสตร ์ 
คณะแพทยศาสตร ์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
คณะทนัตแพทยศาสตร ์

[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 
[   ] 

คณะเภสชัศาสตร ์
คณะสหเวชศาสตร ์ 
วทิยาลยันวตักรรมสอืสารสงัคม 
วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั 
สาํนกัวชิาเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ 
วทิยาลยันานาชาตเิพอืศกึษาความยงัยนื 
คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑก์ารเกษตร 
คณะวฒันธรรมสงิแวดลอ้มและการทอ่งเทยีวเชงินิเวศ 
บณัฑติวทิยาลยั 

อนื ๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
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(5) ประสบการณ์การทาํงาน 
  [   ] 1- 5 ปี   [   ] 6-10 ปี  
  [   ] 11- 15 ปี   [   ] 16 ปีขนึไป   
 

ตอนที 2 ความต้องการผลิตและบริการสือการเรียนการสอน  

 โปรดทาํเครอืงหมายถกู (√) ลงในชอ่งทตีรงกบัการใชส้อืการสอนในปจัจุบนัและความตอ้งการผลติสอื
การเรยีนการสอนโดยมเีกณฑก์ารประเมนิดงันี  
 5 หมายถงึ สอืฯททีา่นใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั/ท่านมคีวามตอ้งการใหส้าํนกัสอืฯผลติและบรกิาร ในระดบัมากทสีดุ  

4 หมายถงึ สอืฯททีา่นใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั/ท่านมคีวามตอ้งการใหส้าํนกัสอืฯผลติและบรกิารในระดบัมาก 
3 หมายถงึ สอืฯททีา่นใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั/ท่านมคีวามตอ้งการใหส้าํนกัสอืฯผลติและบรกิารในระดบัปานกลาง 
2 หมายถงึ สอืฯททีา่นใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั/ท่านมคีวามตอ้งการใหส้าํนกัสอืฯผลติและบรกิาร ในระดบัน้อย 
1 หมายถงึ สอืฯททีา่นใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั/ท่านมคีวามตอ้งการใหส้าํนกัสอืฯผลติและบรกิาร ในระดบัน้อยทสีดุ  

 
สอืฯทใีชอ้ยู ่
ในปจัจบุนั 

 
รายการประเมิน 

ความตอ้งการ 
ผลติและบรกิารสอืฯ 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 
     1. หนงัสอื ตาํราเรยีน และเอกสารประกอบการสอน       
     2. ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภมู ิ      
     3. สอืเสยีง       
     4. วดีทิศัน์       
      4.1 เพอืการเรยีนการสอน      
      4.2 เพอืการประชาสมัพนัธ ์      
      4.3 เพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์      
      4.4 อนืๆ (ระบุ) ....................................................      
     5. ภาพยนตร ์      
      5.1 เพอืการเรยีนการสอน      
      5.2 เพอืการประชาสมัพนัธ ์      
      5.3 เพอืบนัทกึประวตัศิาสตร ์      
      5.4 อนืๆ (ระบุ) ....................................................      
     6. สอือเิลก็ทรอนิกส ์      
      6.1 หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์      
      6.2 บทเรยีนคอมพวิเตอร ์      
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ในปจัจบุนั 

 
รายการประเมิน 

ความตอ้งการ 
ผลติและบรกิารสอืฯ 

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 
      6.3 บทเรยีนออนไลน์      
      6.4 การต์นูแอนิเมชนั (Animation)      
      6.5 แอปพลเิคชนั ................................................      
      6.7 สอืนําเสนอแบบปฏสิมัพนัธ ์(PPT Interactive)      
      6.6 อนืๆ (ระบุ) ....................................................      
     7. ฝึกอบรม      
      7.1 การเขยีนบท/สครปิต/์สตอรบีอรด์      
      7.2 เทคนิคการถา่ยภาพ      
      7.3 การผลติสอืเสยีง      
      7.4 การถ่ายทาํวดีทิศัน์      
      7.5 การตดัตอ่วดีทิศัน์      
      7.6 การผลติบทเรยีนคอมพวิเตอร ์      
      7.7 การผลติบทเรยีนออนไลน์      
      7.8 การออกแบบสอืสงิพมิพ ์      
      7.9 การผลติหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-book)      
      7.10 การสรา้งแอปพลเิคชนั (Application)      
      7.11 การสรา้งการต์นู3D/แอนิเมชนั (Animation)      
      7.12 สอืนําเสนอแบบปฏสิมัพนัธ ์(PPT Interactive)      
      7.13 อนืๆ(ระบุ) .............................................................      

 
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะเพิมเติม
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