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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กลุ่มตัวอย่างที่นำ�มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอาจารย์ที่สอนในชั้นเรียนระดับ
ปริญญาตรี จำ�นวน 89 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระบบการเรียนการสอน จำ�นวน 11 คน คัดเลือกโดย
การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.966 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1) ปั จ จั ย ด้ า นเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน
ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะเหมาะสำ�หรับการใช้งานของ
ผู้เรียน/ผู้สอน จำ�นวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน/ผู้สอน
2) ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
รามคำ�แหงอยู่ในระดับมาก จำ�แนกรายข้อสรุปได้ดังนี้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนอย่างชัดเจน บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้มีศักยภาพเพื่อให้ทันกับ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ บุคลากรควรแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับกฎระเบียบ วิธปี ฏิบตั งิ าน บุคลากรมีความน่าเชือ่
ถือมีการกระจายงานที่เหมาะสมกับจำ�นวนบุคลากร บุคลากรมีการแนะนำ�เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ทีห่ ลากหลายรูปแบบ บุคลากรของมหาวิทยาลัยควรได้รบั การพัฒนาและฝึกทักษะทีจ่ �ำ เป็นต่อการจัดการความรู้
คำ�สำ�คัญ : การพัฒนา; เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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3) สถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ด้านเครื่องมืออุปกรณ์และด้านทรัพยากรบุคคลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในข้อโน้ตบุ๊กที่มีสมรรถนะเหมาะสำ�หรับการใช้งานของ
ผู้เรียน/ผู้สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
Abstract
In this research investigation, the researcher examines factors affecting the
development of technology for instruction and study at Ramkhamhaeng University (RU).
The sample population consisted of 89 lecturers who lectured at an undergraduate
level and 11 personnel involved in the instruction and study system of the university using
the technique of simple random sampling. The research instrument was a questionnaire
was reliable at the 0.966 level. The statistics used in the quantitative data analysis were
frequency, percentage, mean, and standard deviation.
Findings are as follows:
1) The factors of the instruments and equipment affecting the development of
technology for instruction and study at RU at a high level were having computers with
capacity appropriate for the use of the learners and lecturers, as well as having a sufficient
number of computers for the use of the learners and lecturers.
2) The factor of the human resources affecting the development of technology for
instruction and study at RU was at a high level. This could be classified in items as follows:
Personnel clearly exhibited knowledge and understanding of their roles and duties. Personnel
were energetic in the development of technology to have the capacity to meet with changes.
Personnel should notify the student of the details concerning rules, regulations, and work
performance methods. Personnel introduced variety in technology for instruction and
study. RU personnel should be developed and trained in the skills necessary for knowledge
management.
3) Differences in demographical characteristics exhibited differences in the
development of technology for instruction and study at RU in the aspects of human resources
and instruments and equipment but not at the statistically significant level of .05. The aspect
of notebooks with the capacity appropriate for the use of learners and lecturers exhibited
differences at the statistically significant level of .05.
Keywords: Development; Technology for instruction
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บทนำ�

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 มีแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สำ�หรับ
พลเมืองทุกช่วงวัยตลอดชีวิตให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนฯโดยจุดมุ่งหมายที่สำ�คัญของแผน คือมุ่งเน้น
การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ�และสร้างงานได้ภายในบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา
(Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (lifelong learning society) และการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (supportive learning environment) เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559).
ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 จำ�เป็นต้องพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “มหาวิทยาลัย 4.0” ด้วย
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหาร และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความทันสมัย การบริหารจำ�เป็น
ต้องคล่องตัว ยืนหยุ่น และเน้นธรรมาภิบาล มองประโยชน์ส่วนรวมโดยเฉพาะเป้าหมายของชาติ เปิดใจและ
ทำ�งานเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรภายนอกมากขึน้ (กองบริหารงานวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา, 2559)
การศึกษา 4.0 (Education 4.0) คือการเรียนการสอนที่สอนให้นักศึกษา สามารถนำ�องค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหน
ทุกแห่งบนโลกนีม้ าบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม
ซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบัน ยังคงห่างไกลในหลาย ๆ มิติ เช่น ไม่เคยสอนให้ผู้เรียนได้คิดเองทำ�เอง
ส่วนใหญ่ยงั คงสอนให้ท�ำ โจทย์แบบเดิม ๆ อีกเรือ่ งคือ ผูเ้ รียนเริม่ ไม่รจู้ กั สังคม ส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกออนไลน์
ไปกับเกมส์ การช้อปปิ้ง การแชท เฟสบุ๊ค ไลน์และอินสตราแกรม ส่วนใหญ่มันเป็นสังคมมายา ซึ่งเทคโนโลยี
ไม่ได้ผิด แต่เหรียญมีสองด้าน เทคโนโลยีก็เช่นกัน จะนำ�ไปใช้ในด้านใดให้เกิดประโยชน์ เป็นความยากและ
ท้าทายของผูท้ ตี่ อ้ งทำ�หน้าทีส่ อนในยุคนี้ เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้ผเู้ รียนได้ใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้กล้าคิดและกล้าที่จะผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคมต้องการ
หรือยอมรับได้ ไม่ใช่วา่ เก่งจริง คิดอะไรใหม่ ๆ ได้เสมอและมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่เป็นทีย่ อมรับของสังคม
ซึ่งปัจจัยหลักของการใช้เทคโนโลยีที่เกิดความคุ้มค่าได้แก่
1. การใช้อนิ เทอร์เน็ต (internet) เครือ่ งมือสำ�คัญสำ�หรับการค้นหาความรู้ เป็นแหล่งข้อมูลทีส่ �ำ คัญ
ดังนั้นทางการศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากกว่ามองอินเทอร์เน็ตเป็นผู้ร้ายแล้ว
กลัวว่าผู้เรียนจะใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่ไม่ดี ไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้
2. ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) เป็นพรสวรรค์ หลักสูตรการเรียนการสอนควรจะ
เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนกล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากตำ�ราเรียน
3. การปฏิสัมพันธ์กับสังคม (society interaction) เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคมและทำ�งานร่วมกันในสังคมได้ ควรมีกจิ กรรมทีส่ นับสนุนการทำ�งานแบบเป็นกลุม่ หรือทีม ปัจจัยดังกล่าว
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ถ้าทำ�ได้ดีการศึกษา 4.0 จะสามารถสร้างและพัฒนาคนให้สามารถค้นหาความรู้ต่าง ๆ มาปะติดปะต่อ
และประยุกต์เข้ากับงานที่ทำ� สามารถต่อยอดและพัฒนา (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559)
การเข้าถึงเทคโนโลยีที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
บุคลากรในวงการศึกษาก็จำ�เป็นต้องเป็นคนที่สามารถนำ�เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
พร้อมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าพัฒนาความรู้ของตนเอง ขณะเดียวกันยังจะต้องสามารถนำ�เอา
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอีกด้วย แต่ทั้งนี้การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรจะมี
ระดับความสามารถที่แตกต่างกัน การนำ�เอาเทคโนโลยีมาใช้จึงจำ�เป็นต้องมีแผนการจัดการที่ชัดเจน เช่น
เดียวกันกับการวางโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องมีทงั้ การลงทุนและการพัฒนาบุคลากรไปพร้อม ๆ กัน
(พรชัย เจดามานและคณะ, 2559)
สภาพการณ์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาของฝ่ายเทคนิคสำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง ปัจจุบันมีการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 3 ส่วนหลัก ดังนี้
1. เทคโนโลยีสำ�หรับห้องเรียนขนาดใหญ่สำ�หรับกลุ่มนักศึกษาจำ�นวนมากสามารถรองรับนักศึกษา
ในชั้นเรียนได้มากกว่า 1,000 คน ในระบบประกอบด้วยเครื่องรับโทรทัศน์ ระบบวงจรปิด ระบบควบคุม
สัญญาณภาพและเสียง อุปกรณ์สำ�หรับการสอน ระบบบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงตามตารางการสอน
ของมหาวิทยาลัยตามอาคารเรียนรวม
2. ระบบการเรียนการสอนทางไกล ส่วนภูมิภาคทั้ง 23 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติผ่านการ
ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบเครือข่าย เพื่อใช้สำ�หรับการค้นคว้าหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร รวมถึงหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
3. ช่องทางการเผยแพร่ออกอากาศของการผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการ
เผยแพร่การเรียนการสอนทั้งสรุปการบรรยายและการเรียนการสอนในห้องเรียน ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
สารคดีเพื่อบริการชุมชุนโดยผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์สำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา YouTube,
Facebook Live และ สถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (RU-ITV)
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่สำ�นัก
เทคโนโลยีการศึกษาใช้อยู่นั้น ไม่สามารถตอบสนองเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี
แนวโน้มและผลกระทบอื่นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำ�มาใช้ในระบบการเรียนการสอนอีกหลายประการ
องค์กรจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคือ ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนของเทคโนโลยี เพื่อนำ�
องค์กรไปสู่เป้าหมายในการปฏิบัติงาน การวางแผนการจัดการด้านงบประมาณ การกำ�หนดกลยุทธ์ทาง
เทคโนโลยี เพื่อความประหยัด คุ้มค่า ทันสมัย เพิ่มความสะดวกและมีความปลอดภัยสูง และการพัฒนา
เทคโนโลยีควรพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กันไปด้วย
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำ�หรับการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำ�ให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง
2. ได้ข้อเสนอแนะนำ�ไปปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง
3. ผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ดังนี้
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาของเทคโนโลยีการศึกษา รูปแบบการศึกษาในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างมาก จากเดิมมีการเรียนภายในห้องเรียนไปสู่การเรียนในห้องขนาดใหญ่และการศึกษาทางไกล
ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการพัฒนาสื่อการสอนโดยการนำ�สื่อเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้
1. การใช้กล้องโทรทัศน์ถา่ ยทอดการสอนจากครูคนเดียวไปยังผูเ้ รียนจำ�นวนมากทีน่ งั่ อยูใ่ นห้องเรียน
ตามห้องต่าง ๆ
2. การใช้เครือ่ งวิชวลไลเซอร์และเครือ่ งแอลซีดถี า่ ยทอดเนือ้ หาและภาพจากวัสดุขนาดเล็กฉายให้ใหญ่
เพื่อชมได้อย่างชัดเจน
3. การใช้เครี่องแอลซีดีถ่ายทอดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ขึ้นบนจอภาพ
4. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนและฝึกอบรมในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อการศึกษา
5. การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก
6. การใช้ดาวเทียมถ่ายทอดการสอนจากสถาบันการศึกษาหนึ่งไปยังสถาบันต่าง ๆ
7. การวางระบบ LAN (Local Area Network) เพือ่ สร้างเครือข่ายในสถาบันการศึกษาในการติดต่อ
และใช้ทรัพยากรร่วมกัน
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8. การพัฒนาระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาทางไกลในรูปแบบการสื่อสาร 2 ทาง
ในลักษณะการประชุมทางไกล (Teleconference) และห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา, 2553)
แนวคิดในการเพิ่มคุณค่าของเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ สงบ ลักษณะ (2545) ได้กล่าวถึงแนวคิด
ในการเพิ่มคุณค่าของเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ไว้ ดังนี้
1. การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทางปัญญา กระบวนการทางปัญญา (Intellectual Skills)
คือกระบวนการที่มีองค์ประกอบสำ�คัญ คือ
		 1.1 การรับรู้สิ่งเร้า (stimulus)
1.2 การจำ�แนกสิ่งเร้าจัดกลุ่มเป็นความคิดรวบยอด (concept)
1.3 การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ (rule) ด้วยวิธีอุปนัย (inductive)
1.4 การนำ�กฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีนิรนัย (deductive)
1.5 การสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ (generalization)
ระบบคอมพิวเตอร์มสี มรรถนะสูงทีจ่ ะช่วยพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามฉลาดในกระบวนการทางปัญญานี้
โดยครูอาจจัดข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาที่สอน ให้ผู้เรียนฝึกรับรู้ แสวงหาข้อมูล นำ�มาวิเคราะห์กำ�หนดเป็น
ความคิดรวบยอดและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแสดงแผนผังความคิดรวบยอด (concept map) โยงเป็นกฎเกณฑ์
หลักการ ซึ่งผู้สอนสามารถจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกการนำ�กฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ จนสรุปเป็น
องค์ความรู้อย่างมีเหตุผล บันทึกสะสมไว้เป็นคลังความรู้ของผู้เรียนต่อไป
2. การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หรือถือว่าผู้เรียนสำ�คัญที่สุดนั้น เราสามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำ�โครงงาน
แสวงหาความรูต้ ามหลักสูตร หาความรูใ้ นเรือ่ งทีผ่ เู้ รียนสนใจ หรือเพือ่ แก้ปญ
ั หา (Problem-Based Learning)
การเรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการกำ�หนดประเด็นเรื่อง (Theme) ตามมาด้วยการวางแผนกำ�หนด
ข้อมูลหรือสาระที่ต้องการ ผู้สอนอาจจัดบัญชีแสดงแหล่งข้อมูล (Sources) ทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ์และ
จาก Electronic Sources เช่น ชื่อของเว็บต่าง ๆ ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นคำ�ตอบ
สร้างเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย และครูช่วยกำ�กับผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ ทั้งนี้ครูจะมีบทบาทสำ�คัญในการช่วยชี้แนะทิศทางของการแสวงหาความรู้หรือ
แนะนำ�ผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้ที่ควร
จะเป็น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หัสนัย ริยาพันธ์ (2550) ศึกษาสภาพการใช้ ความต้องการ และปัญหาการใช้
สื่อการสอนของวิทยากร สำ�นักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า สภาพการใช้
สื่อการสอนของวิทยากรรายด้านทั้งด้านโสตทัศนวัสดุ โสตทัศนูปกรณ์ วิธีการและเทคนิคการสอน และโดย
รวมมีการใช้อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการใช้โสตทัศนวัสดุ แผ่น Diskette, Handy drive เอกสารประกอบ
การบรรยายมีการใช้อยูใ่ นระดับมาก ด้านการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์ เครือ่ งฉายมัลติมเี ดีย
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มีการใช้อยูใ่ นระดับมาก ด้านวิธกี ารและเทคนิคการสอน มีการใช้วธิ กี ารบรรยายและการอภิปรายเป็นส่วนใหญ่
ความต้องการใช้สื่อการสอนของวิทยากรรายด้านทั้งด้านโสตทัศนวัสดุ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ และโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริการสื่อการสอน มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ความต้องการด้านการใช้
โสตทัศนวัสดุ เอกสารประกอบการบรรยาย แผ่น Diskette, Handy drive อยู่ในระดับมาก ความต้องการ
ด้านการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์ เครือ่ งฉายมัลติมเี ดียอยูใ่ นระดับมาก และด้านการบริการ
สือ่ การสอนมีความต้องการในการใช้อยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น เช่น ควรจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
ไห้เพียงพอ ห้องอบรมควรมีความสะดวกในการใช้วสั ดุอปุ กรณ์ เป็นต้น ปัญหาการใช้สอื่ การสอนของวิทยากร
รายด้าน ทั้งด้านการเตรียมการและการจัดหา ด้านการปฏิบัติ ด้านคุณภาพและปริมาณการใช้สื่อการสอน
ด้านการบริการและโดยรวมอยู่ในระดับน้อยทุกประเด็น เช่น ขาดงบประมาณสำ�หรับจัดหาและผลิต
สื่อการสอน ไม่มีความรู้ในการเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับสื่อการสอนไม่ทันสมัย ไม่มี
เจ้าหน้าที่ให้บริการผลิตสื่อการสอน เป็นต้น
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำ�เนินแนวทางการวิจยั ตามลำ�ดับ
ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คืออาจารย์ผู้สอนในระดับชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน
115 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระบบการเรียนการสอน 15 คน รวม 130 คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คืออาจารย์ทสี่ อนในชัน้ เรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน
89 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระบบการเรียนการสอน จำ�นวน 11 คน รวม 100 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling --SRS) ซึ่งการกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปิดตารางของ
Krejcie and Morgan (1970, pp. 607-610) ในระดับความเชื่อมั่น 95%
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (questionnaire) สำ�หรับเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระบบการเรียนการสอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คำ�ถามเป็นลักษณะเลือกตอบ (checklist)
จำ�นวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
คำ�ถามเป็นลักษณะมาตราส่วนตรวจสอบประมาณค่า (rating scale) ตามวิธแี บบ Likert Scale จำ�นวน 32 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นคำ�ถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน จำ�นวน 1 ข้อ โดยแบบสอบถามได้ชี้แจงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา แบ่งเป็น 2 ด้าน
ดังนี้
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		 1. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
		 2. ด้านทรัพยากรบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำ�เนินการดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ
		 1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
		 2. ติดต่อและประสานงานเพื่อดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 3. ดำ�เนินการแจกแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่าง
		 4. เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และตรวจนับจำ�นวน
เพื่อให้ได้ตามจำ�นวนที่กำ�หนดไว้
		 5. ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการติดตามแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้
ได้ข้อมูลที่ครบตามที่กำ�หนดไว้
ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
ทางวิชาการ ผลงานวิจัย และข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย นำ � แบบสอบถามที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ รวบรวมมาดำ � เนิ น การ ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม และนำ�มาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูปทางสถิติ ณ สถาบันคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ซึ่งดำ�เนินการดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 ใช้วิธีหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพื่อ
อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) อธิบายการส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การวัดมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) โดยกำ�หนด มาตราส่วนไว้ 5 ระดับ และกำ�หนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5		 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มากที่สุด
4		 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมาก
3		 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนปานกลาง
2		 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนน้อย
1		 หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด		
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยมีหลักในการพิจารณาดังนี้ (Best & Kahn, 1986, pp. 181-183)
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ค่าเฉลี่ย			
ระดับปัจจัยที่ส่งส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
4.50-5.00
มากที่สุด
3.50-4.50
มาก
2.50-3.50
ปานกลาง
1.50-2.50
น้อย
1.00-1.50
น้อยที่สุด
3. วิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง (inferential statistic) เพื่อหาค่าความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันใช้การทดสอบค่า t test และการหาค่าความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
ขึน้ ไปทีเ่ ป็นอิสระต่อกันใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance -- ANOVA)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง มีประเด็นที่ควรนำ�มาสรุป ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสถานภาพส่วนบุคคล
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ที ง้ั หมด 100 คน ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ ร้อยละ 89.0 เป็นเจ้าหน้าที่
ร้อยละ 11.0 สังกัดคณะนิตศิ าสตร์ ร้อยละ 23.0 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 17.0 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ร้อยละ 10.0 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 10.0 สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 23.0 สังกัดคณะสื่อสาร
มวลชน ร้อยละ 6.0 สังกัดสำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา ร้อยละ 11.0
2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้
2.1 ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 โดยจำ�แนกรายข้อเรียงตามลำ�ดับค่าเฉลี่ย 3 ลำ�ดับแรก ดังนี้ 1) มีคอมพิวเตอร์
ที่มีสมรรถนะเหมาะสำ�หรับการใช้งานของผู้เรียน/ผู้สอนในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 2) จำ�นวนคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน/ผู้สอนในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 และ 3) การจัดการเรียนรู้ร่วมกับสื่อสาร
สนเทศ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.70
2.2 ด้านทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.12 จำ�แนกรายข้อเรียงตามลำ�ดับค่าเฉลี่ย 3 ลำ�ดับแรก ดังนี้ 1) บุลากรมีความกระตือรือร้น
ในการทีจ่ ะพัฒนาเทคโนโลยีให้มศี กั ยภาพเพือ่ ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.29
2) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจนในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 และ 3)
บุคลากรมีความน่าเชื่อถือในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19
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3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของสถานภาพส่วนบุคคลกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
สถานภาพส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ด้านเครื่องมืออุปกรณ์และด้านทรัพยากรบุคคลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ยกเว้นด้านเครือ่ งมืออุปกรณ์ในข้อโน้ตบุก๊ ทีม่ สี มรรถนะเหมาะสำ�หรับการใช้งานของผูเ้ รียน/
ผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง มีข้อค้นพบและประเด็นที่ควรนำ�มาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ พบว่า โดยรวมมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับมาก ได้แก่
คอมพิวเตอร์ทม่ี สี มรรถนะเหมาะสำ�หรับการใช้งานของผูเ้ รียน/ผูส้ อน มีจ�ำ นวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน
ของผู้เรียน/ผู้สอน และมีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสื่อสารสนเทศ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน
ให้มีการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงระบบในการเรียนการสอน
2. ด้านทรัพยากรบุคคล พบว่า โดยรวมมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับมาก ได้แก่ บุคลากร
มีความกระตือรือร้นในการทีจ่ ะพัฒนาเทคโนโลยีให้มศี กั ยภาพเพือ่ ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ บุคลากร
มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องตนอย่างชัดเจน และบุคลากรมีความน่าเชือ่ ถือ เนือ่ งจากมหาวิทยาลัย
ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนา ทักษะ ความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงาน
3. สถานภาพที่ต่างกันส่งผลต่อปัจจัยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
รามคำ�แหงด้านเครือ่ งมืออุปกรณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ในข้อโน้ตบุก๊ ทีม่ สี มรรถนะ
เหมาะสำ�หรับการใช้งานของผู้เรียน/ผู้สอน ส่วนด้านทรัพยากรบุคคล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากโน้ตบุ๊กที่มีสมรรถนะแตกต่างกัน มีคุณสมบัติการประมวลผลความเร็ว จึงทำ�ให้ผู้
เรียนและผู้สอนเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หัสนัย ริยาพันธ์ (2550) ที่ทำ�การศึกษา
สภาพการใช้ ความต้องการ และปัญหาการใช้สอื่ การสอนของวิทยากร สำ�นักการศึกษาต่อเนือ่ ง มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า สภาพการใช้สอื่ การสอนของวิทยากรรายด้านทัง้ ด้านโสตทัศนวัสดุ โสตทัศนูปกรณ์
วิธีการและเทคนิคการสอน ด้านการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายมัลติมีเดียมีการ
ใช้อยู่ในระดับมาก และสุวิทย์ เจริญพานิช (2550) ที่กล่าวว่าการจัดให้บริการด้านเทคโนโลยีต้องมีสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก มีบคุ ลากรด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาในจำ�นวนทีเ่ หมาะสม มีเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพดี มีความ
ทันสมัย ก็จะทำ�ให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และงานวิจัยของสัญญา วุฒิสาร (2560)
ที่ทำ�การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
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ในภาพรวมอยู่ในระดับกลาง (2) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
26 ที่มีขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีระดับการปฏิบัติการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอ ใช้งบประมาณประหยัด คุ้มค่า และดูแล
รักษาอย่างสม่ำ�เสมอ
2. ควรสำ�รวจอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานนานแล้ว เพื่อจำ�หน่ายและจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพิ่มเติม
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนควรศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย
4. ควรจัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีให้กับบุคลากร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาผ่านสือ่ ออนไลน์
กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
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