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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 

 นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน ระบบการศึกษาไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง เพื่อความเหมาะ 
สมกับสถานการณบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ
อยางทั่วถึง เนื่องจากระบบการศึกษานั้นเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญ 
กาวหนา ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่
พระราชทานแกคณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2504 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) วา  
 
 “การศึกษาเปนปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรม
ของบุคคล สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะกันทุก ๆ 
ดาน สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซ่ึงสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของ
ประเทศชาติไว และพัฒนากาวหนาตอไปไดตลอด”   

 
 พระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2510  ความตอนหนึ่งวา  

 
 “…งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความ
เสื่อมของชาตินั้น  ขึ้นอยูกับการศึกษาของชาติเปนขอใหญ ตามขอเท็จจริงที่ทราบกันดีแลว ระยะนี้
บานเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณบางอยางเกิดขึ้นดวยวา พลเมืองของ
เราบางสวนเสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซ่ึงเปนอาการที่นาวิตก ซ่ึงถาหากยังคง
เปนอยูตอไป เราอาจจะเอาตัวไมรอด ปรากฏการณเชนนี้ นอกจากสาเหตุอ่ืนแลว ตองมีเหตุมาจาก
การจัดการศึกษาดวยอยางแนนอน เราตองจัดการศึกษาใหเขมแข็งขึ้น” 

 
 ระบบการศึกษานั้นจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เปนฟนเฟองสําคัญใน
การผลักดันคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของคนในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางดาน



 
2

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไปพรอมๆ กับนานาประเทศ  โดยยึด “คน” เปนศูนยกลางการ
พัฒนา เพื่อใหคนมีความสุข พึ่งตนเอง และกาวทันโลก โดยยังรักษาเอกลักษณความเปนไทยไว 
สามารถเลือกใชความรูและเทคโนโลยีไดอยางคุมคา เหมาะสม มีระบบภูมิคุมกันที่ดี มีความยืด 
หยุน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงควบคูไปกับการมีคุณธรรม และความซื่อสัตยสุจริต (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 5)  

 
 ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  มีการพัฒนาครู อาจารยผูสอนใหมีความรูดานการใชส่ือการเรียน
การสอน และการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการเรียน
การสอน มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร และเครือ 
ขายโทรคมนาคมที่ตอเชื่อมกัน สําหรับสงและรับขอมูล และมัลติมีเดียเกี่ยวกับความรู โดยผาน
กระบวนการประมวลหรือจัดทําใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายและความสะดวก มาใชประโยชน
สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหคนไทยสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง  ดวยการพัฒนาเอกสารชุดวิชาและสื่อประสมประกอบ 
การเรียนการสอนรายวิชา (e-Courseware) เพื่อการเรียนการสอนแบบทางไกลสองทาง รวมทั้งการ
พัฒนาศูนยการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อการศึกษาคนควานอกหองเรียนได ตามเวลาที่ผูเรียนตองการ
(ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2545: 61-62)  

 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานการศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย มีคณะตาม
ประกาศแบงสวนราชการและโดยสภามหาวิทยาลัยที่เปดสอนในระดับ ประกาศนียบัตร ระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวม 21 คณะ โดยมีสาขาที่ครอบคลุมทั้งดาน
วิทยาศาสตร และศิลปศาสตร มีนิสิตทุกระดับกวา 35,000 คน โดยดําเนินการจัดการศึกษาภายใต
ปรัชญาการศึกษาที่วา (งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545) 

  
 “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันที่มุงในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู
ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจน 
เปนผูช้ีนําทาง สืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะ
ของชาติ” 
 



 
3

 จากปณิธานและความมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
ดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดกรอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเพื่อใหมีความสอดคลองกับแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 โดยมีเปาหมายให
เปนไซเบอรยูนิเวอรซิตี้ (Cyber University) หรือ e-University (ยืน, ม.ป.ป.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ ประหยัด รวดเร็ว ปรับปรุงคุณภาพการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย กาวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยน 
แปลงไปอยางรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา การวิจัย เพิ่ม
ความเขมแข็งทางวิชาการ สงเสริมและพัฒนาวิชาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกสังคม และ
ชุมชน ซ่ึงแนวทางดังกลาวมีความสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-พ.ศ.2559) ที่มุง
พัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู 

 
 ในสวนของการศึกษานั้นไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) 
เขาชวยในการทําฐานขอมูลกลางหองสมุดดิจิตอล การเรียนการสอนทางไกล e-Learning การใชส่ือ 
e-Courseware ตางๆ กับการเรียนการสอน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหมากขึ้น ซ่ึง Campbell 
(Campbell, 1999 อางถึงใน เสาวลักษณ, 2545: 23) กลาววา e-Learning เปนการใชเทคโนโลยีที่มีอยู
ในอินเทอรเน็ตเพื่อสรางการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธและการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผูคนทั่วโลกมีความ
สะดวก และสามารถเขาถึงได ไมจําเปนตองจัดการศึกษาที่ตองกําหนดเวลาและสถานที่ เปดประตู
ของการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
 จากกรอบนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 และนโยบายในการเปน e-University มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร นั้น ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพทางดานการเรียนการสอนและเพื่อวัตถุประสงคในการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียน
ไดใชทรัพยากรคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหเกิดประโยชน สนับสนุนใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต และใหประชาชนมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มุงขยายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาไปสูระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาประเทศใหเปน
สังคมของภูมิปญญาและการเรียนรู อยางแทจริง 

 
 กองบริการการศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนหนึ่งในคณะทํางานดานการสงเสริมและใหการสนับสนุน เพื่อใหเกิดการพัฒนาสื่อการสอน
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อิเล็กทรอนิกส จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสใหกับคณาจารย ตลอดจน
เสริมสรางบรรยากาศที่ดีในดานการเรียนการสอน จากการดําเนินงานที่ผานมาพบวา ส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกสของคณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใหบริการผูเรียนแบบออนไลนบนระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น ยังมีปริมาณนอย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546) 
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนหลักสูตร และวิชาที่เปดสอนอยูในปจจุบัน จากการสรุปขอมูลของงาน
พัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2546 พบวามีหลักสูตรที่เปด
สอนในระดับปริญญาตรี จํานวน 144 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท จํานวน 138 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 61 หลักสูตร รวมจํานวน
รายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น 6,785 รายวิชา (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546ก) 
 
 จากการดําเนินงานทางดานการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อใหเกิดการผลิต และการใชส่ือ
การสอนอิเล็กทรอนิกสที่ผานมานั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง  
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานเพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส หรือ 
 e-University (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546) และการสนับสนุนใหหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน กองบริการการศึกษา (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร: 2546ข) และสํานักบริการคอมพิวเตอร (สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร: 2546) จัดใหบริการวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร และเจาหนาที่ใหบริการดานการผลิตสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส  เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคณาจารยในการใชบริการ ซ่ึงจากผลการดําเนิน 
งานที่ผานมาพบวา ปริมาณการผลิต และการใชบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ยังมีปริมาณนอย 
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนรายวิชาที่เปดสอนตามที่กลาวมาแลวขางตน 

 
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา การผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 
ของคณาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เพื่อศึกษาสถานภาพการผลิต และการ
ใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ปญหาและอุปสรรคในการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 
และความตองการของคณาจารย ในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ใหบริการดานการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสใหกับคณาจารยไดตรงตามความตองการ และเพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารจัดการงานทางดานการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหประสบความสําเร็จเห็นผลเปนรูปธรรมตามความมุงหวังของ
มหาวิทยาลัยในการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส หรือ e-University ไดอยางมีคุณภาพ  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

 
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนกิส

ของคณาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 
3. เพื่อศึกษาความตองการของคณาจารยเกี่ยวกับ การผลิต และการใชส่ือการสอน

อิเล็กทรอนิกส  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. สามารถนํามาปรับปรุงการใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิตและการใช 
ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสใหกับคณาจารย  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2. สามารถนํามากําหนดแนวทาง การบริหารจัดการ และการใหบริการการผลิตสื่อการ

สอนอิเล็กทรอนิกสใหกับคณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ใหประสบ
ความสําเร็จเห็นผลเปนรูปธรรมได ตามความมุงหวังของมหาวิทยาลัยในการกาวสูการเปน 
e-University 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจยัไว ดังนี้ 
 
1. ประชากร คือ คณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ปฏิบัติงานใน

สวนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จาก 13 คณะ และ 1 สํานัก (รายช่ือ
ปรากฏดังภาคผนวก)  จํานวน 1,417 คน  ในการวิจัยคร้ังนี้ไมรวมถึงคณาจารยที่สังกัดหนวยงาน
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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2. เนื้อหาในการศึกษา คือ ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการเรียนการสอนผานเครื่อง
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และอินทราเน็ตเทานั้น ไมรวมถึงสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
ที่ถายทอดเนื้อหาผานทางสัญญาณวิทยุโทรทัศน วีดิทัศน และสัญญาณดาวเทียม  

 
นิยามศัพท 

 
1. สภาพการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การสรางและพัฒนาสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ ที่เปนอยูจริงในปจจุบันของคณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตบางเขน ซ่ึงรวมถึง  
 

1.1 วิธีการไดมาของสื่อการสอนอิเล็กทรอนกิส 
 
1.2 ประเภทของสือ่การสอนอิเล็กทรอนิกสที่ผลิต 
 
1.3 แหลงทุนสนับสนุนที่ใชในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
1.4 โปรแกรมที่ใชในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
1.5 ระยะเวลาที่ใชในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 

 
2. การใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส หมายถึง แหลงที่มาของสื่อที่ใชประกอบการสอน 

จํานวนรายวิชา ความถี่ที่ใช และประเภทของสื่อที่ใชประกอบการสอน ที่เปนอยูจริงในปจจุบัน  
ของคณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ตอภาคการศึกษา 

 
3. ปญหาและอุปสรรค ในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส หมายถึง  

ขอจํากัด  ขอขัดของตางๆ  ที่ เปนสาเหตุในการสกัดกั้นการผลิต  และการใช ส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกสของคณาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  ที่จะตองแกไข  
หรือปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อใหการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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4. ความตองการในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ความ
แตกตางระหวางสภาพความจริงกับความคาดหวังในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส
ของคณาจารย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

5. ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส หมายถึง โปรแกรมนําเสนอเนื้อหาการสอนหรือขอมูลผาน
เครื่องคอมพิวเตอรแบบเอกเทศ (stand alone หรือ off line) และผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
หรืออินทราเน็ตแบบออนไลน (on line) ในลักษณะของเว็บเพจ คอมพิวเตอรชวยสอน ซีดีมัลติมีเดีย 
และวิดีโอดิจิทัล 
 

5.1 เว็บเพจ หมายถึง  เนื้อหาบทเรียน หรือส่ือการสอน ที่อาจารยสรางขึ้นดวยภาษา 
HTML (hypertext markup language) หรือโปรแกรมประยุกต เพื่อนําเสนอเนื้อหาการสอนใน
รูปแบบของตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ ซ่ึงรวมทั้งภาพกราฟกและภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน ผาน
ทางเว็บบราวเซอร และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงผูใชสามารถเรียกดูไดโดยใชโปรแกรมเว็บ
บราวเซอรในการเปดอานเนื้อหาการสอน และสืบคนขอมูล 

 
5.2 เว็บบราวเซอร  หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับเปดอาน หรือสืบคน

เอกสารอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นดวยภาษา HTML ไดแก โปรแกรม Internet Explorer, โปรแกรม 
Netscape Navigator และโปรแกรม Eudora   

 
5.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส  หมายถึง  รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาการสอนในรูปแบบ

ของ PDF ไฟล  สามารถนําเสนอเนื้อหาผานทางเว็บเพจ และผานทางระบบอินเทอรเน็ตได นําเสนอ
เนื้อหาขอมูลไดทั้งตัวเลข ตัวอักษร และรูปภาพ 

 
5.4 คอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง ส่ือการสอนที่เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงใชใน

การเรียนการสอนในรูปแบบที่มีปฏิสัมพันธกับผูใช (interactive) เพื่อกระตุนใหผูเรียนสนใจ และ
สามารถทราบผลยอนกลับไดในทันทีทันได ขณะใชบทเรียน  

 
6. โปรแกรมประยุกต (application program) หมายถึง ชุดคําสั่งทางคอมพิวเตอรที่

พัฒนาขึ้นเพื่อใชงานเฉพาะอยางตามความตองการ เชน โปรแกรมการคิดบัญชี โปรแกรมบันทึก
ประวัติพนักงาน โปรแกรมไมโครซอรฟออฟฟศ 
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7. โปรแกรมภาษา (language program) หมายถึง ชุดคําสั่งภาษาทางคอมพิวเตอร 
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชเขียนคําสั่งตาง ๆ เพื่อบอกคอมพิวเตอรวาจะทํางานอยางไร เชน ภาษา Delphi, 
Visual basic, FoxPro, Pascal เปนตน 



บทท่ี 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการ
ดําเนินการวิจัย ครอบคลุมในหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 
1. แนวคดิเกีย่วกบัการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
2. ทฤษฎีการเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการสอน 
 
3. ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 

3.1 ประเภทของสือ่การสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
3.2 กระบวนการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนกิส 
 
3.3 ประโยชนของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสในดานการเรยีนการสอน 

 
4. นโยบาย และหนวยงานทีจ่ดัใหบริการดานสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

4.1  การพัฒนาไปสูการเปน e-University 
 

4.2 หนวยงานทีใ่หบริการดานสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
5. งานวิจยัที่เกีย่วของ 
  
 5.1  งานวิจยัในประเทศ 
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5.2 งานวิจยัตางประเทศ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการผลิต และการใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
 โลกของเรากําลังมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ นับเปนชวงเวลาที่วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว และมีบทบาทอยางสูงตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกยุคหนึ่ง ชวง
เปลี่ยนผานจากศตวรรษที่ 20 สูคริสตศตวรรษที่ 21 จะเปนหัวเล้ียวที่โลกเขาสูการประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางกวางขวาง เทคโนโลยีนี้มีบทบาทอยางสูงตอการกําหนดโฉมหนาของสังคม
ยุคใหม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู และลักษณะการอยู การกิน การแตงกาย อาชีพการงาน การ
หาความบันเทิงพักผอนหยอนใจ รวมไปถึงวิธีการเรียนรู การเก็บรักษา และการถาย ทอดองค
ความรูตางๆ จะเปลี่ยนไป (พรพิไล, 2544: 13) การพัฒนาเทคโนโลยีดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร (Information and 
Communication Technology: ICT) เปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง สงผลใหเกิดความพยายามใน
การนําเทคโนโลยีตางๆ เหลานี้เขามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา เพื่อใหการศึกษามีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีสติปญญาและคุณธรรม เพื่อ
รองรับการพัฒนาและสรางขีดความสามารถในการแขงขันในสังคม/เศรษฐกิจแหงความรู 
(knowledge-based economy/Society) (ถนอมพร, 2545: 3) 
 
 ยืน ภูวรวรรณ และสมชาย นําประเสริฐชัย (2546: 29-30) ไดกลาวถึงวิสัยทัศนไอทีกับ
การศึกษาในยุคโลกาภิวัฒนไววา รูปแบบของการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒนกําลังจะเปลี่ยนแปลงไป
มาก ระบบคอมพิวเตอรและส่ือสารโทรคมนาคมทําใหสภาพการใหบริการการศึกษาดีขึ้น ลด
ขอจํากัดตางๆ ประเด็นที่สําคัญคือ เทคโนโลยีสารสนเทศกําลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาใน
อนาคต โดยเนนการลดขอจํากัดดังนี้ 
 
 ขอจํากัดทางดานระยะทาง จากการประสบผลสําเร็จของเซเวนอีเลฟเวน และหางคาปลีก 
พิสูจนและยืนยันวา ลูกคาตองการความสะดวกสบาย งายตอการเขาถึงบริการดี ไดสินคาและบริการ
ตรงตามความตองการ การกระจายสาขาทําไดงาย สถาบันการศึกษาก็มีแนวโนมเชนนั้น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศลดปญหาในเรื่องระยะทางและสภาพภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยตางประเทศที่
จัดอยูในระดับชั้นนํากําลังดําเนินโครงการกระจายการศึกษาเขาสูภูมิภาคตางๆ  ของโลก 
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มหาวิทยาลัย MIT กําลังเปดวิชาแบบออนไลนกวา 500 วิชา ใหประชาชนทั่วโลกไดศึกษาเลาเรียน
ผานทางอินเทอรเน็ต 
  
 มหาวิทยาลัยของไทยหลายแหงสามารถลดขอจํากัดทางระยะทางเชน สถาบันราชภัฏเปด
สาขายอยตามที่ตางๆ เพื่อเขาถึงผูเรียน มีการใชระบบการเรียนการสอนทางไกลดวยวิดีโอคอนเฟอ
เรนซ  มีการสรางหองเรียนเครือขาย  หองเรียนเสมือนจริง  ตลอดจนมีสถานีบริการการเรียนการ
สอนกระจายทั่วไป ขอจํากัดในเรื่องเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหสภาพการทํางานเปนแบบการ
ใหบริการแบบ 24 ช่ัวโมงตลอดสัปดาห  การเขาถึงขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ทําไดตลอด 
เวลา การใหบริการการเรียนการสอนแบบตลอดเวลา จึงเปนเปาหมายการบริหารของหลาย
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ  การใชแนวคิดการดําเนินการบนเครือขายลดอุปสรรคเรื่องเวลา 
 
 ขอจํากัดในเรื่องบุคคล  มหาวิทยาลัยในรูปแบบเกามักจะเนนในเรื่องสถานที่ อาคาร 
ส่ิงกอสราง จึงทําใหตองลงทุนสูง  การจัดการทรัพยากรเหลานี้ก็มักจะไมคุมคา  บางครั้งก็ไม
สามารถขยายจํานวนนิสิตนักศึกษาใหเพิ่มขึ้นได  ขอจํากัดในการขาดแคลนครูอาจารยผูสอน 
ขอจํากัดในเรื่องการทํางานของบุคคล เพราะยากที่จะใหบุคคลทํางานตอเนื่องระยะเวลานาน ๆ  
ได บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงทําใหขอจํากัดในเรื่องเหลานี้ลดลงได 
 
 ขอจํากัดในเรื่องการลงทุน  เทคโนโลยีสารสนเทศเปนทรัพยสินที่ตองลงทุนและ
ดําเนินการ โดยปกติมักมีขอจํากัดที่จะใชเงินลงทุน แตความสําคัญอยูที่จะทําอยางไรใหลงทุน 
ไดคุมคา และไดประโยชนคุมตอการลงทุน 
 
 ขอจํากัดในการเลือกสรรเทคโนโลยี  องคกรสวนใหญมักขาดคนที่มีความรูความเขาใจ
หรือมีวิสัยทัศน  เห็นแนวโนม  เขาใจการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนรูจักออกแบบ  ปรับใช  หรือพฒันา
ระบบงานขึ้นใชเอง เพื่อลดคาใชจายในการลงทุน ขาดการดูแล บํารุงรักษา  ทําใหไมสามารถพึ่งพา
เทคโนโลยีดวยตนเองได 
 
 ขอจํากัดทางดานการคิดริเร่ิม  งานทางดานการประยกุตใชเปนงานตองการความคิดริเร่ิม
และพัฒนา งานเหลานี้ตองการผูริเร่ิมและสานตองานเพือ่ใหงานกอประโยชนกับองคกร 
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 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ และคณะ (2545: 17) กลาวไววา การใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการ
สอนมีองคประกอบที่สําคัญก็คือส่ือมัลติมีเดียนั่นเอง ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนชวย
สงเสริมการใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนใหคุมคามากขึ้น ดวยเหตุผลดังนี้ 
 

- เทคโนโลยีดานมัลติมีเดียชวยใหการออกแบบบทเรียนตอบสนองตอแนวคิดและ
ทฤษฎีการเรียนรูมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 
- ส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอม ใชงาย เก็บรักษางาย พกพาไดสะดวก และ

สามารถทําสําเนาไดงาย 
 
- ส่ือมัลติมีเดียเปนสื่อการสอนทีเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ตาม

ศักยภาพ ความตองการ และความสะดวกของตนเอง 
 
- ในปจจุบนัมีโปรแกรมชวยสรางบทเรียน (authoring tool) ที่งายตอการใชงานทําให

บุคคลที่สนใจทั่วไปสามารถสรางบทเรียนสื่อมัลติมีเดียใชเองได 
 

- ผูสอนสามารถใช ส่ือมัลติมี เดียเพื่อสอนเนื้อหาใหม  เพื่อการฝกฝน  เพื่อเสนอ
สถานการณจําลอง และเพื่อสอนการคิดแกปญหา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชเปน
ประการสําคัญ รูปแบบตางๆ ดังกลาวนี้จะสงผลดีตอการเรียนรู วิธีการเรียนรู และรูปแบบการคิดหา
คําตอบ 

 
- ส่ือมัลติมีเดียชวยสนับสนนุใหมีสถานที่เรียนไมจํากดัอยูเพียงหองเรยีนเทานั้น ผูเรียน

อาจเรียนรูที่บาน ที่หองสมุด หรือภายใตสภาพแวดลอมอื่นๆ ตามเวลาที่ตนเองตองการ 
 
- เทคโนโลยีส่ือมัลติมีเดีย สนบัสนุนใหเราสามารถใชส่ือมัลติมีเดียกับผูเรียนไดทกุ

ระดับอายแุละความรู  หลักสาํคัญอยูที่การออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียนเทานัน้ 
 
- ส่ือมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ นอกจากจะชวยใหเกิดความคุมคาในการลงทุนของโรงเรียน

หรือหนวยงานแลว ความกาวหนาของระบบเครือขายยังชวยเสริมใหการใชส่ือมัลติมีเดียเปน
ประโยชนตอสถานศึกษาอื่นๆ อีกดวย 
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 กิดานันท  มลิทอง (2535: 187) กลาวไววา คอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนที่เปนเทคโนโลยี
ระดับสูง เมื่อมีการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนคอมพิวเตอรชวยสอนจะทําใหการเรียนการสอนมี
ปฏิสัมพันธกันไดในระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรเชนเดียวกับการเรียนการสอนระหวางครู
กับนักเรียนที่อยูในหองเรียนตามปกติ นอกจากนี้ คอมพิวเตอรยังมีความสามารถในการตอบสนอง
ตอขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปไดในทันที ซ่ึงเปนการชวยเสริมแรงใหแกผูเรียน ดังนั้น ในขณะนี้จึงมี
การใชคอมพิวเตอรชวยสอนกันอยางกวางขวางและแพรหลาย เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบตางๆ ในแตละบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งเสียงประกอบดวย  ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย 
 
 วุฒิชัย  ประสารสอย (2543: 9) เพื่อลดปญหาการใชตําราบทเรียนโปรแกรม ไดมีการ
ทดลองใชคอมพิวเตอรเปนสื่อเสนอเนื้อหาแทนการใชเอกสารตํารา เพราะคอมพิวเตอรเปนสื่อที่
สามารถซอนคําตอบและสามารถนําเสนอเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนคนหาคําตอบไดดีกวาสื่ออ่ืน ไมวาจะ
เปนดานปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพ การนําเสนอในรูปสื่อประสม (multimedia) ที่ใช
กระตุนความสนใจของผูเรียน เชน ขอความ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ทําใหเกิดโปรแกรม
สอนที่ใชกับคอมพิวเตอร เรียกวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
 เมื่อไมกี่ปที่ผานมาคนไทยก็ได รูจักสื่อบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ที่ เ รียกวา 
อินเทอรเน็ต (internet) ที่อํานวยความสะดวกในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และสิ่งที่เปนองคความรู
ใหมๆ ที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัด  (เมื่อเทียบกับสื่ออ่ืน ๆ ที่ใหประสิทธิภาพใกลเคียงกัน)  
นักเทคโนโลยีการศึกษาหรือนักการศึกษาเองก็ไมปลอยใหชองทางที่อเนกอนันตแหงศักยภาพการ
เผยแพรขอมูลขาวสารผานเลยไปอยางไรคา หลายคนเริ่มมีการนําเอาชองทางนี้มาพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนที่เรียกกันวา e-Learning โดยคําวา E ยอมาจากคําวา electronics (ประวิทย, 2545) 
  
 ยืน  ภูวรวรรณ (ม.ป.ป.) บทบาทที่สําคัญของมหาวิทยาลัยจึงตองมีการปรับเปล่ียนและ
ดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อตอง การใหมีการเรียนรูไดมากและรวดเร็ว ตนทุนต่ํา การผลิตบุคลากรตอง
กระทําไดทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  กระแสการขาดแคลนกําลังคนทางเทคโนโลยีใน
ประเทศพัฒนาแลว ทําใหทุกประเทศหันมาสนใจระบบการเรียนรูแบบใหม เสริมกับระบบเดิมที่
เรียกวา e-Learning มีการใชไอทีเพื่อการศึกษากันอยางกวางขวางและมากมาย  เพื่อรองรับระบบ
การเรียนรูที่มีขอมูลขาวสารจํานวนมาก การเรียนรูที่มีประสิทธิผลสูง ลงทุนต่ํา และไดผลในเชิงการ
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กระจายเขาสูมวลชนไดมาก ระบบการดําเนินการในมหาวิทยาลัยจึงตองปรับเปลี่ยนเขาสูการเนิน
การแบบ e-University  
 
 จากการศึกษาจากเอกสาร บทความและหนังสือตางๆ  สรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการผลิต 
และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส นั้น  เปนความพยามของนักเทคโนโลยีการศึกษา และ
นักวิชาการที่ตองการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขาใชในวงการศึกษา เพื่อนําเสนอเนื้อหาแทนเอกสาร
ตํารา โดยนําคอมพิวเตอร และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในดานการ
ผลิต การใหบริการ และการบริหารจัดการทางการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อตองการ
ลดขอจํากัดในดานตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาในปจจุบัน เชน ในเรื่องของระยะทาง  
เวลา  งบประมาณ  ประสิทธิภาพในการเรียนรู  ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน และการ
กระจายขอมูลเขาสูมวลชนไดมาก ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลาเทาที่ยังมีความตองการที่จะ
เรียนรู และสามารถเรียนได  เพราะสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต นั้น 
เปดใหบริการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ผูเรียนจึงสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ หรือ
เรียนเมื่อพรอมที่จะเรียน ซ่ึงแนวทางดังกลาวนี้ไดสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติที่ยึด “คน” 
เปนศูนยกลาง และมุงเนนการกระจายโอกาสทางการศึกษาสูมวลชน เพื่อใหเปนสังคมแหง
คุณธรรม ภูมิปญญา  และการเรียนรูอยางแทจริง 
 

ทฤษฎีการเรียนรูเก่ียวกับการออกแบบสื่อการสอน 
 
 ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูออกแบบสื่อการเรียนการสอน
จะตองเขาใจแนวคิด และทฤษฎีการเรียนรูเพื่อนํามาใชเปนพื้นฐานในการออกแบบสื่อการเรียนการ
สอนทั้งนี้เพื่อใหเขาใจลักษณะของผูเรียนทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคมของ
ผูเรียน ซ่ึงมีความสําคัญอยางมากกับการเรียนรู ส่ือการเรียนการสอนที่ดีนั้นจึงตองมีการออกแบบ
ใหใกลเคียงกับของจริงใหมากที่สุด ดังที่กรวยประสบการณเรียนรูของ Dale (อางถึงใน integrate 
technology Inc, 2003) ไดแบงประสบการณเรียนรูไว 12 ขั้น ซ่ึงการเรียนรูที่มีประสิทธิ์ภาพมาก
ที่สุดนั้น 90 เปอรเซ็นต คือ การใหผูเรียนไดปฏิบัติและเรียนรูจากของจริง หรือจากประสบการณ
ตรง และ 70 เปอรเซ็นต รองลงมาคือผูเรียนไดพูดและเขียน เรียนรูจากประสบการณจําลองจากสิ่งที่
ใกลเคียงของจริงมากที่สุด และ 50 เปอรเซ็นต เรียนรูดวยการพูดและฟง นอกจากนั้นก็จะลดหล่ัน
ลงมาตามลําดับ ดังภาพประกอบที่ 1  ดวยเหตุนี้ทฤษฎีการเรียนรูจึงเปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
ออกแบบสื่อการเรียนการสอน 
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 ภาพที่ 1  กรวยประสบการณเรียนรูของเอดการ เดล 
 
 ที่มา: Integrate Technology Inc, 2003 
 
 ณรงค สมพงษ (2542: 11) กลาวถึงพื้นฐานจิตวิทยาในการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป ไดแก 
  

1. จิตวิทยาการเรยีนรู บทเรียนสําเร็จรูปเปนการสรางสถานการณใหเกิดสิ่งเราขึ้น ให
ผูเรียนอานขอความ คิดตอบปญหา เกิดการสนองตอบตอส่ิงเรานั้น 

 
2. การจูงใจ การที่ถูกบังคับใหเรียน ทําใหขาดความตั้งใจและความสนใจตอส่ิงที่เรียนรู 

การกระตุนและเราใหเกิดความสนใจ จะทาํใหเดก็เรียนรูไดมากขึ้น  
 
3. การใชทฤษฎทีางการเรียนรูของ Skinner และ Thorn dike ทฤษฎีการเรียนรูของ 

Skinner และ Thorndike เกี่ยวกับการเรยีนรูและการตอบสนองเปนพื้นฐานในการนําไปใชสราง
บทเรียน เชน ทฤษฎีส่ิงเรากับการตอบสนอง การใหรางวัล เปนตน 
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 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา (2546) ไดกลาวถึงทฤษฏีการเรียนรูที่เกีย่วของกับการนํา
คอมพิวเตอรมาใชกับการศึกษา มีดังนี ้
 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (behaviorism)  
 
2. ทฤษฎีปญญานิยม (cognitivism) 
 
3. ทฤษฎีโครงสรางความรู (scheme theory) 

 
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (behaviorism) 
 
 นักจิตวิทยาที่มีช่ือเสียงที่สุดในกลุมนี้คือ สกินเนอร (B.F. Skinner) เชื่อวา การเรียนรูของ
มนุษยเปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก และเชื่อในทฤษฎีการวางเงื่อนไข โดยมี
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง การใหการเสริมแรง ทฤษฎีนี้เชื่อวา 
การเรียนรูเกิดจากการที่มนุษยตอบสนองตอส่ิงเรา และพฤติกรรมการตอบสนองจะเขมขนขึ้นหาก
ไดรับการเสริมแรงที่เหมาะสม  
 
 การนําทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมาประยุกตใชในการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก การ
แบงเนื้อหาบทเรียนออกเปนหนวยยอยจากงายไปสูยาก ในลักษณะเสนตรง (linear) โดยมีการบอก
เปาหมายและจุดประสงคของแตละหนวยอยางชัดเจน มีเกณฑการวัดผลที่ชัดเจนและตอเนื่อง และ
การใหขอมูลปอนกลับในรูปแบบที่นาสนใจทันที การนําเสนอเนื้อหาและการใหขอมูลยอนกลับ 
ควรใหความแปลกใหม ซ่ึงอาจใชภาพ เสียง หรือกราฟก แทนที่จะใชขอความเพียงอยางเดียว เปน
ตน 
 
ทฤษฎีปญญานิยม (cognitivism) 
 
 นักจิตวิทยาที่มีช่ือเสียงในกลุมนี้คือ คราวเดอร (Crowder) ทฤษฎีนี้เนนเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคล โดยเชื่อวามนุษยมีความแตกตางกันทั้งในดานความรูสึกนึกคิด อารมณ ความสนใจ 
และความถนัด ดังนั้นในการเรียนรูก็ตองมีกระบวนการ และขั้นตอนที่แตกตางกันดวย อีกทั้งยังมี
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูวา การเรียนเปนการผสมผสานขอมูลขาวสารเดิมกับขอมูลขาวสารใหม
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เขาดวยกัน หากผูเรียนมีขอมูลขาวสารเดิมเชื่อมโยงกับขอมูลขาวสารใหม การรับรูก็จะงายขึ้น นัก
ทฤษฏีกลุมนี้ใหความสนใจศึกษาองคประกอบในการจํา ที่สงผลตอความจําระยะสั้น ความจําระยะ
ยาว และความคงทนในการจํา  การนําทฤษฎีปญญานิยมมาประยุกตใชในการสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอร ไดแก การใชเทคนิคสรางความสนใจแกผูเรียนกอนเริ่มเรียน คํานึงถึงความแตกตาง
ของผูเรียน ในแงของการเลือกเนื้อหาการเรียน การเลือก กิจกรรมการเรียน การควบคุม 
 
ทฤษฎีโครงสรางความรู (scheme theory) 
 
 ทฤษฏีนี้เชื่อวาโครงสรางภายในของความรูของมนุษยนั้นมีลักษณะที่เชื่อมโยงกันเปนกลุม 
หรือโหนด (node) การที่มนุษยจะเรียนรูอะไรใหม ๆ นั้น จะเปนการนําความรูใหม ๆ ไปเชื่อมโยง
กับความรูเดิมที่มีอยู นอกจากนั้น ทฤษฎีนี้ยังเชื่อเกี่ยวกับความสําคัญของการรับรู โดยเชื่อวาไมมี
การเรียนรูใดเกิดขึ้นโดยปราศจากการรับรู  การรับรูจะเปนการสรางความหมายโดยการถายโอน
ความรูใหมเขากับความรูเดิม นอกจากนั้นโครงสรางความรูยังชวยในการระลึก (recall) ถึงสิ่งตาง ๆ 
ที่เราเคยเรียนรูมาอีกดวยการนําทฤษฎีโครงสรางความรูมาประยุกตใชในการสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอร จะสงผลใหลักษณะการนําเสนอเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงกันไปมา คลายใยแมงมุม 
(webs) หรือบทเรียนในลักษณะที่เรียกวา บทเรียนแบบสื่อหลายมิติ (hypermedia)  

 
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมสรางสรรคความรู (constructivism)  
 
 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมสรางสรรคความรูก็ เปนอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความสําคัญตอการ
ออกแบบสื่อการสอน นักจิตวิทยากลุมนี้เชื่อวา คนเราเรียนรูโดยการสรางความรูอยางกระตือรือรน 
ประเมินขอสนเทศใหมโดยเปรียบเทียบกับความเขาใจกอนหนา คิดดําเนินการตอผลตาง และไดรับ
ความเขาใจใหม  หลักการของกลุมสรางสรรคความรู จึงมุงเนนที่การคิดไตรตรอง การสืบสวน
สอบสวน และทักษะการคิดในระดับสูงของผูเรียน ดังที่ Perkin (1991 อางถึงใน เสกสรร, 2545:  
38-39) ไดอธิบายวา constructivism คือ การที่ผูเรียนไมรับเอาหรือเก็บเอาไวแตเฉพาะขอมูลที่ไดรับ 
แตตองแปลความของขอมูลเหลานั้นโดยประสบการณและเสริมขยายตลอดจนทดสอบการแปล
ความนั้นดวย 
  
 กระบวนการเรียนรูตามทฤษฎีนี้มี  2 กระบวนการ คือ  1. การซึมซาบหรือดูดซึมเอา
ประสบการณใหมเขาสูประสบการณเดิมที่ เหมือนหรือคลายคลึงกันโดยสมองจะปรับเอา
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ประสบการณใหมใหเขากับความคิด ความรูในโครงสรางที่เกิดจากการเรียนรูเดิมที่มีอยู  และ  2. 
การปรับโครงสรางทางปญญา (accommodation) เปนกระบวนการที่ตอเนื่องมาจากกระบวนการซึม
ซาบหรือดูดซึม คือ เมื่อไดซึมซาบหรือดูดซึมเอาประสบการณใหมเขาไปในโครงสรางเดิมแลว ก็
จะทําการปรับประสบการณใหมใหเขากับโครงสรางของความรูเดิมที่มีอยูในสมองกอนแลว แตถา
ไมเขากันไดก็จะทําการสรางโครงสรางใหมขึ้นมาเพื่อรับประสบการณใหมนั้น 
 
 การสรางหลักทฤษฎีการสรางความรูใหมโดยผูเรียนเองนั้น มีหลักการวา การเรียนรูคือการ
แกปญหา ซ่ึงขึ้นอยูกับการคนพบของผูเรียนแตละบุคคล และผูเรียนจะมีแรงจูงใจภายใน ผูเรียนจะ
เปนผูที่กระตือรือรน (active) มีการควบคุมตนเอง (self-regulating) และเปนผูที่มีการตอบ สนอง
ดวย (reflective learner) ดังนั้นเปาหมายในการออกแบบการสอนจึงตองพิจารณาเกี่ยวกับ การสราง
ความคิดหรือปญญา (mental construction) ใหเปนเครื่องมือสําหรับนําเอาสิ่งแวดลอมของการเรียน
ที่มีประโยชนมาชวยใหเกิดการสรางความรูใหแกผูเรียน ทฤษฎีนี้เหมาะสําหรับเครื่องมืออุปกรณที่
ผูเรียน สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการหาความรูดวยตนเอง เชน คอมพิวเตอร ดังนั้นเครื่องมือ
ทั้งฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (software) จะตองเหมาะสมเพื่อสนับสนุนทฤษฎีนี้ 
(เสกสรร, 2545: 39-40) 
  

การออกแบบสื่อการสอนตามทฤษฎีสรางความรูใหมโดยผูเรียนเอง 
 
1. ผูสอนตองใหบริบทการเรียนรูที่มีความหมาย เพื่อสนับสนุนแรงจูงใจภายในของ

ผูเรียน และการควบคุมการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน เชน การทาทาย ความกระหายอยากรู  
เปนตน 

 
2. สรางรูปแบบการเรียนรู ใหผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งที่รูแลวไปสูส่ิงที่ไมรู หรือใหเรียนรู

จากสิ่งที่มีประสบการณมากอนไปสูส่ิงที่เปนเรื่องใหม 
 
3. ใหเกดิความสมดุลระหวางการเรียนรูแบบอนุมาน (deductive) และอุปมาน (inductive) 

คือ เรียนจากเรื่องทั่วไป ไปสูเร่ืองเฉพาะเจาะจง และเรียนจากเรื่องเฉพาะหรือตัวอยางตางๆ ไปสู
หลักการ ใหมอียางสมดุลไมมากนอยกวากนั เพื่อใหรูวิธีการเรียนรูในการแกปญหาทั้ง 2 ทาง 
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4. เนนประโยชนของความผิดพลาด แตทั้งนี้การผิดพลาดนัน้จะเกิดประโยชนก็ตอเมื่อ
เปาประสงคของกิจกรรมนัน้ชัดเจน เพื่อผูเรียนจะไดหาวิธีการแกไขขอผิดพลาดไปสูเปาประสงค
นั้นไดถูกตอง 

 
5. ใหผูเรียนคาดการณลวงหนาและรักษาไวซ่ึงการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามโอกาสอํานวย

เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรูนี้ไมไดมีการกําหนดแนวทางความคิดแนนอนตายตัว ดังนั้นผูเรียนอาจ
แสวงหาประสบการณการเรียนรูไดตามสภาพแวดลอม หรือเหตุการณที่อํานวยให หลักการนี้จะ
เหมาะสม สําหรับการออกแบบการสอนที่ใหผูเรียนรูผานคอมพิวเตอร (วารินทร, 2541: 184-189 
อางถึงใน เสกสรร, 2545: 40) 
 

ถนอมพร  (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 51) กลาววา ทฤษฎีหลักๆ ที่เกี่ยวกับการ
เรียนรูของมนุษยและสงผลกระทบตอแนวคิดในการออกแบบโครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอน 
ไดแก ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (behaviorism) ทฤษฎีปญญานิยม (cognitivism) ทฤษฎีโครงสราง
ความรู (schema theory) และทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (cognitive flexibility)  
 
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (behaviorism)  
 
 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เปนทฤษฎีซ่ึงเชื่อวา จิตวิทยาเปนเสมือนการศึกษาทางวิทยาศาสตร
ของพฤติกรรมมนุษย (scientific study of human behavior) และการเรียนรูของมนุษยเปนสิ่งที่
สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่ง
เราและการตอบสนอง (stimuli and response) ซ่ึงเชื่อวาการตอบสนองกับสิ่งเราของมนุษยจะเกิดขึน้
ควบคูกันในชวงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยเปนพฤติกรรมแบบแสดง
อาการกระทํา (operant conditioning) ซ่ึงมีการเสริมแรง (reinforcement) การที่ผูเรียนจะบรรลุ
วัตถุประสงคไดนั้น จะตองมีการเรียนตามขั้นตอน เปนวัตถุประสงคๆ ไป ผลที่ไดจากการเรียนขั้น
แรกนี้จะเปนพื้นฐานของการเรียนในขั้นตอๆ ไปในที่สุด 
    
 ดังนั้นการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้จะมี
โครงสรางของบทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง (linear) โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหา
ในลําดับที่เหมือนกันและตายตัว ซ่ึงเปนลําดับที่ผูสอนไดพิจารณาแลววาเปนลําดับการสอนที่ดีและ
ผูเรียนจะสามารถเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนั้นจะมีการตั้งคําถาม ๆ ผูเรียน
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อยางสม่ําเสมอ โดยหากผูเรียนตอบถูกก็จะไดรับการตอบสนองในรูปผลปอนกลับทางบวกหรือ
รางวัล (reward) ในทางตรงกันขามหากผูเรียนตอบผิดก็จะไดรับการตอบสนองในรูปของผล
ปอนกลับในทางลบและคําอธิบายหรือการลงโทษ (punishment) ซ่ึงผลปอนกลับนี้ถือเปนการ
เสริมแรงเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ คอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมจะบังคับใหผูเรียนผานการประเมินตามเกณฑที่ไดกําหนดไวตามวัตถุประสงค
เสียกอน จึงจะสามารถผานไปศึกษาตอยังเนื้อหาของวัตถุประสงคตอไปได หากไมผานตามเกณฑ 
ที่ไดกําหนดไว ผูเรียนจะตองกลับไปศึกษาในเนื้อหาเดิมอีกครั้งจนกวาจะผานการประเมิน 
 
ทฤษฎีปญญานิยม (cognitivism)  
 
 ทฤษฎีปญญานิยม เกิดขึ้นจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky) ที่ไมเห็นดวยกับสกินเนอร 
(Skinner) ชอมสกี้เชื่อวา พฤติกรรมมนุษยนั้นเปนเรื่องของภายในจิตใจ มนุษยไมใชผาขาวที่เมื่อใส
สีอะไรลงไปก็จะกลายเปนสีนั้น มนุษยมีความนึกคิด มีอารมณจิตใจ และความรูสึกภายในที่แตก 
ตางกันออกไป ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนก็ควรที่จะคํานึงถึงความแตกตางภายในของ
มนุษยดวย   “…ทฤษฎีปญญานิยมทําใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะสาขา 
(branching) ของคราวเดอร (Crowder) ซ่ึงการออกแบบบทเรียนในลักษณะสาขา หากเมื่อเปรียบ 
เทียบกับบทเรียนที่ออกแบบตามแนวคิดของพฤติกรรมนิยมแลว จะทําใหผูเรียนมีอิสระมากขึ้นใน
การเลือกลําดับของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับตน คอมพิวเตอรชวยสอนที่ออกแบบ
ตามแนวคิดของทฤษฎีปญญานิยมนี้จะมีโครงสรางของบทเรียนในลักษณะสาขาเชนกัน โดยผูเรียน
ทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาในลําดับที่ไมเหมือนกัน โดยเนื้อหาที่จะไดรับการนําเสนอตอไปนัน้
จะขึ้นอยูกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ” 
 
ทฤษฎีโครงสรางความรู (schema theory)   
 
 ทฤษฎีโครงสรางความรู เปนทฤษฎีที่เชื่อวาโครงสรางภายในของความรูที่มนุษยมีอยูนั้นจะ
มีลักษณะเปนโหนด หรือกลุมที่มีการเชื่อมโยงกันอยู ในการที่มนุษยเรียนรูอะไรใหมๆ นั้น มนุษย
จะนําความรูใหมๆ ที่เพิ่งไดรับนั้นไปเชื่อมโยงกับกลุมความรูที่มีอยูเดิม (pre-existing knowledge) 
การรับรูขอมูลนั้นจะไมสามารถเกิดขึ้นไดหากขาดโครงสรางความรู (schema) ทั้งนี้ก็เพราะการรับรู
ขอมูลนั้นเปนการสรางความหมายโดยการถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิม ภายในกรอบ
ความรูเดิมที่มีอยูและจากการกระตุนโดยเหตุการณหนึ่งๆ ที่ชวยใหเกิดการเชื่อมโยงความรูนั้นๆ เขา
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ดวยกัน  การรับรูเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรูเนื่องจากไมมีการเรียนรูใดเกิดขึ้นไดโดย
ปราศจากการรับรู นอกจากโครงสรางความรูจะชวยในการรับรูและการเรียนรูแลวนั้น โครงสราง
ความรูยังชวยในการระลึก (recall) ถึงสิ่งตางๆ ที่เราเคยเรียนรูมา 
 
ทฤษฎีความยดืหยุนทางปญญา (cognitive flexibility) 
 
 ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา เปนแนวคิดที่เชื่อวา ความรูแตละองคความรูนั้นมี
โครงสรางที่แนชัดและสลับซับซอนมากนอยแตกตางกันไป แนวคิดทางดานความยืดหยุนทาง
ปญญานี้สงผลใหเกิดความคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อตอบสนองตอ
โครงสรางขององคความรูที่แตกตางกันซึ่งไดแก แนวคิดในเรื่องการออกแบบบทเรียนแบบสื่อ
หลายมิติ (hypermedia) นั่นเอง 
 
 พรเทพ เมืองแมน (2544: 31-34) กลาวไววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยทั่วไป สวน
ใหญเปนบทเรียนที่มีจุดมุงหมายใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นผูที่ออกแบบบทเรียนจึงจําเปน
จะตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง เชนเดียวกับบทเรียน
แบบโปรแกรม หลักจิตวิทยาการเรียนรูที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนไดแก 
 
 1.   การรับรู (perception) การเรียนรูของมนุษยจะเกิดขึ้นไมไดถาปราศจากการรับรู การ
รับรูจึงเปนบันไดขั้นแรกที่จะนําไปสูการเรียนรู ดังนั้น การเรียนรูที่ดีจะตองเกิดจากการรับรูที่
ถูกตอง การรับรูที่ดีและถูกตองของมนุษยจะเกิดขึ้นไดโดยการไดรับการกระตุนจากสิ่งเราที่
เหมาะสม เพราะมนุษยเราจะเลือกรับรูส่ิงตางเราที่ตรงกับความสนใจของตนเอง มากกวาสิ่งเราที่ไม
ตรงกับความสนใจ ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ผูออกแบบจะตองออกแบบ
ส่ิงเราที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยคํานึงถึงคุณลักษณะดานตางๆ ของผูเรียนไดแก  อายุ  เพศ  เปนตน 
 
 2.   การจดจํา (memory) การที่มนุษยจะสามารถเรียนรูส่ิงใดแลวสามารถจดจําสิ่งนั้นไดดี 
และสามารถนํามาใชในภายหลังไดดีนั้น ขึ้นอยูกับวาผูเรียนสามารถจัดเก็บความรูนั้นไวอยางเปน
ระเบียบ โดยการจัดโครงสรางขององคความรูอยางเปนระบบ นอกจากนั้นการที่ผูเรียนไดฝกหรือ
ทําซ้ํามากๆ ก็จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะความชํานาญและจดจําไดดีอีกดวย ดังนั้นเทคนิคที่สําคัญ
ของการเรียนรูที่ดีที่จะชวยใหผูเรียนสามารถจําไดดีจึงตองอาศัยหลักเกณฑทั้ง 2 ประการ คือ 
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2.1 การชวยใหผูเรียนสามารถจัดระเบียบ (organize) โครงสรางขององคความรู โดย
การจัดโครงสรางของเนื้อหาบทเรียนใหเปนระเบียบและแสดงใหผูเรียนเห็น ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎีเกี่ยวกับแผนภูมิมโนทศัน (concept mapping) ในปจจุบันนัน่เอง 

 
2.2 การใหผูเรียนฝกและทําซ้ํามากๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดทกัษะความชํานาญและ

สามารถจดจําไดดี ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับกฎแหงการฝกและการทําซ้ํา (law of practice and 
repetition) ดังนั้น จึงควรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใหมีแบบฝกหัดหรือแบบฝก
ปฏิบัติใหผูเรียนไดฝกเพื่อใหเกิดทักษะและจดจําไดด ี
 

3.  การมีสวนรวม (participation) และการมีปฏิสัมพันธ (interaction) ของผูเรียนในการ
เรียน การใหผูเรียนไดมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธซ่ึงไดแก การใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรม หรือ
ปฏิบัติในลักษณะตาง ๆ รวมถึงการมีการโตตอบกับบทเรียน จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดี โดย
นอกจากจะชวยใหผูเรียนมีความสนใจบทเรียนอยางตอเนื่อง อันเปนลักษณะการเรียนอยาง
กระตือรือรน (active learning) แลว ยังทําใหเกิดการเรียนรูและทักษะใหมๆ ในตัวผูเรียนดวย ดังนั้น 
ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงควรออกแบบใหบทเรียนมีกิจกรรมและการโตตอบที่
เหมาะสมกับเนื้อหา และทักษะที่ตองการใหผูเรียนไดรับจากบทเรียน 

 
4.   แรงจูงใจ (motivation) การสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดี 

บทเรียนที่สามารถสรางแรงจูงใจที่ดี จะทําใหผูเรียนอยากเรียน และเรียนดวยความสุข สนุกสนาน 
ดังนั้น ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงควรใหความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับการสราง
แรงจูงใจที่ดีเพื่อนํามาประยุกตใชกับการออกแบบบทเรียน ใหสามารถสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมกบั
ผูเรียนในลักษณะตางๆ  
 

5.   การถายโอนการเรียนรู (transfer of learning) การถายโอนการเรียนรู เปนการนําความรู
ที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง ซ่ึงเปนเปาหมายสุดยอดของการเรียนรูนั่นเอง บทเรียนที่จะ
ชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการถายโอนการเรียนรูไดดีนั้น จะตองเปนบทเรียนที่มีความ
ใกลเคียงหรือเหมือนจริงกับสถานการณในชีวิตจริงมากที่สุด 

 
6.   ความแตกตางระหวางบุคคล (individual difference) นักจิตวิทยามีความเชื่อเกี่ยวกับ

ทฤษฎีของความแตกตางระหวางบุคคลโดยเชื่อวามนุษยแตละคนมีความแตกตางกันในดานตางๆ 
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ไดแก ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ อารมณ สติปญญา เปนตน ซ่ึงทําใหในการเรียนรูนั้น 
ผูเรียนแตละคนจะสามารถเรียนรูไดเร็ว หรือชาแตกตางกัน ดังนั้น ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน จึงจําเปนที่จะตองออกแบบบทเรียนใหมีความยืดหยุน เพื่อที่จะตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียนแตละคน ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวนี้ก็เปนจุดเดนหรือขอไดเปรียบของสื่อ
ประเภทคอมพิวเตอรอยูแลว 
 

 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2546) ไดกลาวถึงทฤษฏีการ
เรียนรูและรูปแบบการเรียนการสอน ที่เกีย่วของกับการเรียนการสอนผานเว็บ มีดังนี้ 

 
1. การเรียนรูโดยการคนแบบ  การเรียนการสอนผานเว็บ นับไดวาเปนกระบวนการ

เรียนรูที่สอดคลองกับแนวคิดพื้นฐานของทฤษฏีการคนพบของ Brunner เนื่องจากผูเรียนจะตอง
ศึกษาและคนควาดวยตนเอง จะตองสรางปฏิสัมพันธกับผูสอน ผูเรียนรวม ผูสนใจ และบุคคล 
อ่ืน ๆ ในระบบไดทั่วโลก  

 
2. ทฤษฏีการเรียนรูดวยการนําตนเอง การเรียนการสอนผานเว็บ ผูเรียนจะตองรับผิดชอบ

ตนเอง นําตวัเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง  
 

3. ทฤษฏีการสอนรายบุคคล เนื่องจากผูเรียนจะตองศกึษาเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระเลือก
เนื้อหา เวลา และกิจกรรม ซ่ึงเปนรูปแบบของผูเรียนเฉพาะราย  

 
4. ทฤษฏีการสอนแบบรวมมือ (collaborative learning) เนนวาผูเรียนมีอิสระในการเรียน 

แตดวยเครื่องมือส่ือสารตางๆ เชน e-mail, web board, chat, newsgroup ทําใหผูเรียนกับผูสอน 
เพื่อนรวมเรียน ผูเชี่ยวชาญตางๆ มีสวนรวมกันและกันในการเรียนได เชน ชวยในการตั้งคําถาม 
ช้ีแนะแนวทางการหาคําตอบเปนตน  

 
5. รูปแบบการสอนของกาเย (Gagne) การเรียนการสอนผานเว็บ นับไดวามีรูปแบบที่

สอดคลองกับรูปแบบการสอนของกาเย ไดแก  
 

1.1 สรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน  
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1.2 แจงจุดประสงค บอกใหผูเรียนทราบถึงผลการเรียน เห็นประโยชนในการเรียน ให
แนวทางการจดักิจกรรมการเรียน  

 
1.3 กระตุนใหผูเรียนทบทวนความรูเดิมที่จําเปนตอการเชื่อมโยงไปหาความรูใหม 
 
1.4 เสนอบทเรียนใหมๆ ดวยส่ือตางๆ ที่เหมาะสม  

 
1.5 ใหแนวทางการเรียนรู ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมดวยตนเอง ผูสอนแนะนําวิธีการ

ทํากิจกรรม แนะนําแหลงคนควาตางๆ  
 
1.6 กระตุนใหผูเรียนลงมือทําแบบฝกปฏิบัติ  
 
1.7 ใหขอมูลยอนกลับ ผูเรียนทราบถึงผลการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  
 
1.8 การประเมินผลการเรียนตามจุดประสงค  
 
1.9 สงเสริมความแมนยํา การถายโอนการเรียนรู โดยการสรุป การย้ํา การทบทวน  

 
ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บ จึงมีความยึดหยุนสูง ผูเรียนจะตองมีความ

รับผิดชอบ มีความกระตือรือรนในการเรียนมากกวาปกติ มีความตั้งใจใฝหาความรูใหมๆ ตรงกับ
ระบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีผูสอนเปนเพียงผูแนะนํา ที่ปรึกษา และแนะนํา
แหลงความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียน 

 
 สรุปไดวา ทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาใชในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสนั้น มีอยูหลาย
ทฤษฎีดวยกัน ซ่ึงแตละทฤษฎีก็มีความสําคัญและมีคุณคาแตกตางกันไป ผูออกแบบสื่อหรือผูผลิต
ส่ือการสอนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษา ทําความเขาใจกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู
เหลานี้  เพื่อใหผูสอนและนักออกแบบสื่อการสอนไดเขาใจพฤติกรรมของมนุษยไดดีขึ้น โดยเฉพาะ
ผูที่ประกอบอาชีพทางการสอน ควรจะรูและเขาใจเรื่องการเรียนรูเปนอยางดี (จําเนียร และคณะ, 
2520: 13) มาผสมผสานกันเพื่อใหมีความเหมาะสมกับวิธีการสอน เนื้อหาวิชา ผูเรียน การนําไปใช 
และเหมาะสมกับโครงสรางขององคความรูในสาขาวิชานั้น ๆ โดยไมจําเปนวาจะตองอาศัยเพียง
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ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง เพื่อใหไดส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมีความเที่ยงตรง (validity) 
และความเชื่อมั่น (reliability) และตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
 ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ไดนําไปสูการกําหนดกล
ยุทธการพัฒนาประเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญไว 5 กลุมดวยกัน ดังนี ้ 
(ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาติ. 2545: 6-7)  

 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานภาครัฐ (e-Government)   
 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานพาณิชย (e-Commerce) 
 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานอุตสาหกรรม (e-Industry) 
 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา (e-Education) 
 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม (e-Society) 

 
ดานการศึกษา (e-Education) รัฐมีเปาหมายในการสรางความพรอมของทรัพยากรมนุษย

ทั้งหมดของประเทศ เพื่อชวยกันพัฒนาใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่มีคุณภาพยุทธ
ศาสตรที่ใชเปนการเนนหนักในการจัดหา จัดสราง สงเสริม สนับสนุน โครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศและอุปกรณเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการเรียนรู รวมถึงวิชาการ ความรู สารสนเทศ
ตาง ๆ และผูสอน อันจะมีสวนในการจัดการ และการบริหารการศึกษาและการฝกอบรมทั้งวิชาการ
และทักษะ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพความรูของทรัพยากรมนุษยของไทยใหเปนประชากร 
กําลังคน และกําลังแรงงานที่มีคุณภาพและสมบูรณดวยภูมิปญญาและการเรียนรู สามารถสราง 
สรรคเศรษฐกิจและสังคมไทย ใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศที่พัฒนาไปแลวไดโดย
รวดเร็ว การพัฒนาทางดานการศึกษา จึงไดมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการ
ติดตอส่ือสาร การบริการ และการเรียนการสอน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานรูปแบบการ
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เรียนรู ซ่ึงจากเดิมการเรียนรูหรือการเรียนการสอนนั้นจะอยูเฉพาะในหองเรียน แตในปจจุบัน
ขอจํากัดตาง ๆ เหลานี้ไดเปลี่ยนไป ผูเรียนและผูสอนไมจําเปนจะตองอยูในหองเรียนก็สามารถที่จะ
เรียนรูหรือถายทอดเนื้อหาความรูใหกัน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารถึงกันได โดยใชความสามารถ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  คอมพิวเตอร  และระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต  

 
ตองยอมรับวาบทบาทของเทคโนโลยีทางดานไอซีทีจะมีบทบาทสําคัญมากในยุคตอไป เรา

จะมีคอมพิวเตอรขนาดพกพา เชน พ็อกเก็ตพีซี อีบุกรีดเดอร หรือแมแตเกมบอยเล็กๆ ก็สามารถ
นํามาใชเปนเครื่องแสวงหาความรูดวยการนําหนวยความจําที่เรียกวา memory stick หรือ แผนออฟ 
ติคอลเล็กๆ ที่เก็บขอมูลหรืออีบุก ใหเราสามารถเขาถึงความรูไดมาก อีกทั้งยังสามารถเรียกเขาสู
เครือขาย เพื่อเชื่อมโยงสูดิจิทัลไลบรารีได ดังนั้น ในยุคตอไปนี้ เราคงตองใหความสําคัญกับดิจิทัล
ไลบรารีใหมากขึ้น โดยเฉพาะการสรางเนื้อหาส่ิงพิมพดิจิทัลดวยตัวเรา เพื่อวาเราจะมีหองสมุด  
ดิจิทัลที่มีเนื้อหาเปนไทย และใช ประโยชนกับเด็กไทยไดมากโดยที่ไมตองซื้อของตางประเทศให
มากเกินไปเราคงตองพึ่งพาตัวเองบาง (สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
2546) 
  
 นอกจากรูปแบบการเรียนการสอนที่เปล่ียนไปแลว ส่ือการเรียนการสอน เชน  เอกสาร 
หนังสือ ตํารา เทปวีดิทัศน เทปเสียง รวมถึงรูปภาพ ฟลม สไลด เหลานี้ ไดมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให
อยูในรูปของสื่อดิจิทัล (digital media) หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส (electronic media) ในรูปแบบตางใน
ปจจุบัน เชน เอกสารขอความตางๆ จะอยูในรูปแบบของเว็บเพจ (webpages) และโฮมเพจ 
(homepage) ที่สรางขึ้นดวยภาษา HTML (hypertext markup language) ในลักษณะของขอความ
หลายมิติ (hypertext) และรูปแบบแฟมเอกสาร (document) สวนหนังสือหรือวารสารจะอยูใน
รูปแบบของอีบุก (e-Book) และอีแมกกาซีน (e-Magazine) ส่ือวีดิทัศนจะอยูในรูปของวิดีโอซีดี และ
ดีวิดี (video CD and DVD) นอกจากนี้ยังอยูในรูปของแฟมขอมูล (file) นามสกุลตางๆ เชน mov, 
mpg, avi, rm เปนตน สวนเสียงจะอยูในรูปแบบแฟมขอมูลนามสกุล wav, midi, mp3, wma สวน
รูปภาพนั้นก็อยูในรูปแบบของแฟมขอมูลนามสกุล  jpg, bmp, tiff, Gif และนามสกุลอ่ืนๆ อีกตาม
ชนิดของซอฟตแวรที่ผลิตและจัดเก็บ ซ่ึงลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกสนี้จะชวยใหการเผยแพร
ขอมูลและการจัดใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว มีการนําระบบเครือขายไรสาย หรือที่เรียกวา 
wireless network  เขามาใชงานภายในสถานศึกษา  
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนหนวยงานหนึ่งซึ่งไดดําเนินการใหบริการเครือขายไรสาย
ภายในมหาวิทยาลัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตองการใหเปน ไวรเลสแคมปส (wireless 
campus) จึงไดมีการจัดตั้งโครงการ KUWIN (Kasetsart University Wireless Network) เพื่อ 
สนับสนุนใหนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใชเครือขายคอมพิวเตอร และ
ติดตั้งไวรเลสแอ็คเซ็สพอยตซ่ึงมีทําหนาที่เปนสถานีฐาน ณ ตามแตละคณะ และจุดสําคัญตาง ๆ 
เพื่อสนับสนุนใหนิสิต และบุคคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น อุปกรณที่ใชในโครงการ 
KUWIN ทั้งหมดอยูบนมาตรฐาน IEEE 802.11b มีอัตราการสงขอมูลสูงสุดเทากับ 11 เมกกะบิตตอ
วินาที  และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บไดเปนอยางดี (สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, 2546ค) 
 
ประเภทของสือ่การสอนอิเล็กทรอนิกส 

  
 ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูในปจจุบันนั้นมีช่ือเรียก และใหจัดใหบริการอยูในหลาย
ลักษณะดวยกัน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งอยูในรูปของซีดีรอม เว็บเพจ และโฮมเพจ ที่
สรางขึ้นจากภาษาเอสทีเอ็มแอล (HTML) ซ่ึงมีรูปแบบและชื่อเรียกแตกตางกันไปตามแตรูปแบบ
ของเว็บและกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สรางขึ้นมา  
 
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2546) ไดจําแนกเนื้อหาดิจิทัล คือ 
เนื้อหาสาระสื่อประสม ซ่ึงนักเรียนสามารถเลือกใชไดในการคนหา และจัดกระทําขอมูล ใน
ลักษณะรวมมือสรางสรรค และเรียนรูซ่ึงทําใหการเรียนทางดิจิทัลนี้เปนไปได เนื้อหาดิจิทัลจะ
ประกอบไปดวย  
 

1. วีดิทัศน ที่สามารถเรียกหาใชได  
2. ซีดีรอม  
3. เว็บไซต  
4. อีเมล  
5. ระบบการจัดการการเรียนรูออนไลน  
6. สถานการณจําลองในคอมพิวเตอร  
7. การอภิปรายโตตอบ  
8. ไฟลขอมูล ฐานขอมูล และเสียง  
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 เนื้อหาดิจิทัลมีความจําเปนอยางมากตอการเรียนรูทางดิจิทัล เพราะวาสามารถที่จะเขาถึงได
อยางสุมเดา มีประโยชน ทันสมัย และเปนสภาพจริง สามารถสํารวจไดในหลาย ๆ ระดับ จัดกระทํา
ไดงาย เรียกใชไดทันที และมีความคิดสรางสรรค 
 
 ยืน ภูวรวรรณ และ สมชาย นําประเสริฐชัย (2546: 34-38) ไดกลาวถึงบทบาทสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนรู การเรียนการสอน ตลอดจน
ขบวนการเรียนรู และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ไดเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนตอการศึกษาและไดพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนองตอบการพัฒนาการศึกษา ซ่ึงไดแก 
 

1. การพัฒนาระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนการสอน โดยเนนการเชื่อม 
โยงทุกวิทยาเขตเขาดัวยกัน และทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งขอมูลการเรียนรู ขอมูล
การบริหาร ขอมูลนิสิต และการใชอินเทอรเน็ต อินทราเน็ตเพื่อการศึกษา เครือขายของมหาวิทยาลัย
จึงเปนเสนทางดวนขอมูลที่เนนใชประโยชนหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางดานการเรียนการสอน 
งานวิจัย และงานบริการการศึกษา งานบริหารการศึกษา งานจัดการการศึกษา งานติดตอส่ือสาร
ระหวางกัน 

 
2. การสรางโฮมเพจรายวิชา เพื่อใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยจัดทําโฮมเพจประจําวิชา 

เปนที่เก็บทรัพยากรการสอน และการเรียนรู เปนที่ติดตอส่ือสารกับนิสิต การรับสงการบาน การให
ขอมูล ตลอดจนเอกสารคําสอนตาง ๆ โอมเพจรายวิชาเปนตัวแทนของอาจารยที่ใชในการดําเนิน 
การเรียนการสอน โฮมเพจรายวิชาทําใหแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนใชงานรวมกันไดดี และมี
ประโยชน ปจจุบันระบบเว็บมีบทบาทสําคัญเพราะสรางงายไดคุณภาพ 
 

3. การออนไลนระบบหองสมุด เพื่อใหติดตอคนหาขอมูล ดูรายชื่อ รายการตลอดจน
คนหาเอกสาร และหนังสือของหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ระบบออนไลนยังเชื่อมโยง
ทรัพยากรระหวางมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงการใชงานรวมกัน ทําใหประหยัดการลงทุน และลดความ
ซํ้าซอนในระบบไดดี โดยเฉพาะปจจุบันมีการสรางวิทยาเขตที่กระจายการศึกษา 
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4. การสรางโมเดลการเรียนรูแบบอะซิงโครนัส โดยเนนใชทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบ any time any where และ any person ระบบการเรียนรูโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสรางเปนเครือขายแหงการเรียนรู โมเดลเครือขายแหงการเรียนรู 

 
5. การเรียนการสอนทางไกล เปนโมเดลใชในเรื่องการเรียนการสอนขามวิทยาเขต 

สามารถเปดการเชื่อมโยงแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซแบบสองทิศทางไปยังวิทยาเขตตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อลดขอจํากัดในเรื่องระยะทาง ปจจุบันมีการใชทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศไป
สรางโมเดลของมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่เรียกวา วิทยาเขตสารสนเทศ โดยใหความสําคัญของการ
เชื่อมโยงขาวสาร และการเรียนการสอนทางไกลเพื่อขจัดตัวแปรในเรื่องระยะทาง ทําใหประหยัด
คาใชจายในการลงทุน และระยะเวลาทําใหสามารถเปดวิทยาเขตใหม ๆ ไดเร็ว 

 
6. โครงสรางดิจิทัลไลบรารี เปนการใชระบบหองสมุดและการสรางหนังสือแบบ

อิเล็กทรอนิกส เพื่อใชประโยชนในเรื่องการเปนหองสมุดในอนาคตที่จะมีขอมูลและหนังสือแบบ 
ดิจิทัลเพื่อประโยชนทางดานการศึกษาเปนจํานวนมาก ตลอดการสรางวารสารบนเครือขาย หรือที่
เรียกวา e-Magazine on Net 

 
7. การสรางทรัพยากรการศึกษาภายในแบบ ftp เปนการสรางระบบเก็บขอมูลเพื่อเปน

ฐานบริการขอมูล ซอฟตแวร เอกสาร ส่ิงพิมพในรูปแบบเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส เพื่อการบริการการ
เรียนการสอนและการบริการ สถานีบริการ ftp จึงเสมือนที่เก็บขอมูลขนาดใหญที่จะรองรับระบบ
การใชขอมูลเอกสารซอฟตแวร และสิ่งพิมพตาง ๆ 

 
8. การขยายขอบเขตการคํานวณและงานวิจัย โดยการพัฒนาระบบการดําเนินแบบขนาน 

โดยใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลจํานวนมากมาเชื่อมตอเขาดวยกันเปนคลัสเตอร บริการการคํานวณ
รวมกันแบบขนาน เชน โครงการพิรุณ 72 โหนด เพื่อเปนฐานบริการแบบอเนกประสงคใหกับการ
เรียนการสอน การสรางโฮมเพจสวนบุคคล การใชทรัพยากรโปรแกรมการคํานวณ ปจจุบันมีการ
พัฒนาซอฟตแวรบริการเฉพาะแบบขนานจํานวนมาก เชน ภาษาคอมพิวเตอรแบบขนาน parallel 
pascal, parallel fortran และยังมีทรัพยากรซอฟตแวรใหใชรวมกัน โดยเฉพาะงานคํานวณทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่ตองการความเร็วสูง 
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9. ระบบการคนหาทรัพยากรบนเครือขาย เนนการใชระบบ search engine เพื่อคนหา
ขอมูลขาวสาร เพื่อเปนประโยชนตอผูใชประโยชนระบบ search engine เปนระบบที่บริการการคน
ขอมูลขาวสารที่ตองการได การคนขอมูลสามารถทําไดอยางอัตโนมัติ 

 
10. การลดคาใชจายดวยเทคโนโลยีเครือขาย เปนระบบที่ทําใหมีการสื่อสารระหวางบุคคล 

ระหวางนิสิต อาจารย ขาราชการ ระบบยังรวมการเชื่อมโยงทั้ง voice และ data สามารถทําใหการ
เชื่อมโยงระหวางวิทยาเขตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทําระบบการประชุมทางไกล การ
สรางคุณคาเพิ่มในเรื่องการสื่อสาร การสงอีเมล การใช net meeting เพื่อการประชุมแบบโตตอบ 
การสรางโมเดล data flow เพื่อการบริหารและจัดการทําใหสามารถลดการใชกระดาษและลด
ระยะเวลา โดยเนนการใชกระดาษอิเล็กทรอนิกส 

 
11. การใชระบบการกระจายเสียง วิทยุ ทีวีบนเครือขาย  ปจจุบันสามารถตั้งสถานีวิทยุ 

และทีวีบนเครือขายไดงาย เรามีระบบ real audio ที่สามารถสงกระจายสัญญาณเสียงแบบวิทยุ ทําให
ผูใชงานบนเครือขายรับฟงไดพรอมกัน ระบบ real audio ทําใหสงกระจายสัญญาณโทรทัศน 
มหาวิทยาลัยสามารถตั้งสถานีโทรทัศนและวิทยุของตนเองดวยตนทุนที่ต่ํา มีการจัดรายการวิทยุ
และโทรทัศน หรือการถายทอดสดในเหตุการณสําคัญบนเครือขาย และสามารถแพรกระจาย
ออกไปทั่วโลกบนอินเทอรเน็ตได การดําเนินการในเรื่องการกระจายสัญญาณมีระบบหลักที่เปน
เทคโนโลยีที่สรางคุณคาพิเศษหลายอยาง เชน MBONE เพื่อกระจายสัญญาณอยางมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยสามารถใชระบบการกระจายสัญญาณ เปนหองปฏิบัติการสําหรับนิสิตทางสาขานิเทศ
ศาสตรได 

 
12. ระบบวิดีโอออนดีมานด เมื่อมีการเรียนการสอนทางไกลเกิดขึ้น จะมีการบันทึกการ

เรียนการสอนเปนวิดีโอ สามารถนําเอาขอมูลวิดีโอทั้งหมดรวมทั้งแผนไส เพาเวอรพอยต นําเก็บไว
ในเซิรฟเวอรใหนิสิตเรียกใชไดภายหลังเกิดเปนการเรียนการสอนตามอัธยาศัยเกิดขึ้น การบริการ
วารสารบนเครือขาย ปจจุบันการสรางวารสารแบบอิเล็กทรอนิกสที่ออกรายการประจําและ
ใหบริการแกสมาชิก มีทั้งที่สงใหสมาชิกแบบแนบไปกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือการใสไวใน
เครือขายบนเซิรฟเวอรเพื่อใหเรียกใชงาน การบริการกับสมาชิกมีทั้งที่บริการสาธารณะ หรือการ
บอกรับ และการเสียคาบริการ 
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13. การบริการขอมูลกับนิสิตและสมาชิก ในมหาวิทยาลัยมีขอมูลบริการตาง ๆ อยูมากมาย 
เชน การลงทะเบียนเรียนผานเครือขาย การเรียกดูผลการเรียน การสอบถามขอมูลเกี่ยวของกับตัว
นิสิต และผูเกี่ยวของ  

 
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ และคณะ (2545: 108-111) ไดกลาวถึงสื่อมัลติมีเดียบนเว็บในลักษณะ

เปนผูใชวา ส่ือการเรียนรูบนเว็บมีหลายรูปแบบ ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ แผน
ไสอิเล็กทรอนิกส สไลดอิเล็กทรอนิกส หนังสืออิเล็กทรอนิกส เอกสารไฮเปอรเท็กซ และเอกสาร
ไฮเปอรมีเดีย รวมทั้งมัลติมีเดียปฏิสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ  

 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ  เปนสื่อมัลติมีเดียบนเว็บที่พัฒนาดวยโปรแกรม

ประเภท Authoware Tool โปรแกรม Tool book โปรแกรม Director และโปรแกรม Authoware 
เหลานี้นํามาใชบนเว็บโดยผานกระบวนการบีบอัด หรือการกระจายใหเปนแฟมขนาดเลก็หลายแฟม 
ดวยโปรแกรมเฉพาะที่แตละบริษัทพัฒนาขึ้น เพื่อใหใชงานบนเว็บไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมตอง
รอการสงแฟมเปนเวลานาน อีกทั้งสะดวกตอการสงขอมูลออนไลนที่เรียกใชงานบนเว็บแลว
สามารถแสดงผลไดทันทีเหมือนเรียกจากแผนซีดี 

 
2. แผนใสอิเล็กทรอนิกส แผนใสอิเล็กทรอนิกสเปนการจัดทําสื่อมัลติมีเดียบนเว็บ จาก

ส่ือที่อยูในรูปแบบแผนใสหรือเอกสารประกอบการสอนใหเปนแฟมที่อยูในสกุล pdf โดยการ
สแกน หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแฟมเอกสารใหเปนแฟม pdf  

 
3. สไลดอิเล็กทรอนิกส สไลดเปนสื่อมัลติมีเดียบนเว็บที่พัฒนาดวยโปรแกรมบน

วินโดวส และใหเรียกดูบนเว็บ หรือแปลงเปนแฟมที่เรียกดูไดบนเว็บ นิยมใชโปรแกรม microsoft 
power point ในการพัฒนาสื่อลักษณะนี้  

 
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส หนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนสื่อมัลติมีเดียบนเว็บ ที่มีรูปเลม และ

องคประกอบของหนังสือครบถวน เปนสื่อที่นิยมจัดทําใหอยูในรูปของแฟมในสกุล pdf และใช
โปรแกรม acrobat reader ของบริษัท adobe ในการอาน หรือใชโปรแกรม microsoft reader ของ
บริษัท microsoft สําหรับอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาดวยการแปลงแฟมเอกสารที่สรางดวย
ไมโครซอฟตเวิรด รุน 2000 ซ่ึงติดตั้งโปรแกรมชื่อ Read สําหรับชวยในการแปลงใหเปนแฟมอาน
บนเว็บในลักษณะ e-Book (electronic book)  
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5. เอกสารคําสอนอิเล็กทรอนิกส เอกสารคําสอนเปนสื่อมัลติมีเดียบนเว็บ ที่อาจจัดทําให
อยูในรูปเอกสารในสกุล doc หรือ pdf หรือ html และสามารถเรียกดูไดดวยโปรแกรมที่ใชเรียกดู
แฟมในสกุลนั้น 

 
6. เทปเสียงคําสอนดิจิทัล เทปเสียงเปนสื่อมัลติมีเดียบนเว็บ จัดทําโดยใชเทคโนโลยี real 

audio เพื่อใหเรียกฟงเสียงในลักษณะรับฟงไดในทันที ไมตองเสียเวลานานในการรอการถายโอน
แฟม 

 
7. เทปวีดิทัศนดิจิทัล เทปวีดิทัศนเปนสื่อมัลติมีเดียบนเว็บ จัดทําโดยใชเทคโนโลยี real 

video เพื่อใหเรียกดูวีดิทัศนในลักษณะรับชมไดในทันที ไมตองเสียเวลานานในการรอการถายโอน
แฟม 
 

8. เอกสารไฮเปอรเท็กซ และไฮเปอรมีเดีย เอกสารไฮเปอรเท็กซ และไฮเปอรมีเดีย เปน
ส่ือมัลติมีเดีย ที่เปนพื้นฐานของการศึกษาบนเว็บ เนื่องจากมีคุณสมบัติของการเชื่อมโยงขอมูลและ
สารสนเทศดวยสวนที่เปนไฮเปอรลิงค และเปนเอกสารที่รองรับสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทอื่น ๆ 
เปนสื่อมัลติมีเดียบนเว็บที่จัดทําโดยใชภาษา HTML หรือโปรแกรมชวยสรางเว็บเพจอื่น ๆ  

 
9. โฮมเพจรายวิชา โฮมเพจรายวิชาเปนสื่อมัลติมีเดียบนเว็บ ที่จัดทําเปนระบบที่

ครอบคลุมสาระที่มีอยูในรายวิชานั้น แหลงรวมโฮมเพจรายวิชาในเว็บแหลงหนึ่ง ที่รวบรวม
โฮมเพจรายวิชาจากที่ตาง ๆ ทั่วโลก คือ world lecture hall ที่มีอยูเว็บไซต คือ http://www.utexas. 
edu/world/lecture  

 
10. วารสารและนติยสารอิเล็กทรอนิกส เปนสื่อมัลติมีเดียบนเว็บ ที่มีองคกรจัดทําและ

เผยแพรทางอนิเทอรเน็ต มทีั้งที่ตองสมัครเปนสมาชิก และใหบริการเปนสาธารณะ 
 
ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2545: 13-15) ไดแบงลักษณะของ e-Learning ตาม

การถายทอดเนื้อหาไว 3 ลักษณะ คือ 
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1. ระดับเนนขอความออนไลน (text online) หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้
จะอยูในรูปของขอความเปนหลัก e-Learning ในลักษณะนี้จะเหมือนกับการสอนบนเว็บ (WBI) ที่
เนนเนื้อหาที่เปนขอความ ตัวอักษรเปนหลัก ซ่ึงมีขอดีก็คือการประหยัดเวลาและคาใชจายในการ
ผลิตเนื้อหาและการบริหารจัดการรายวิชาโดยผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญเนื้อหาสามารถผลิตไดดวย
ตนเอง 

 
2. ระดับรายวิชาออนไลนเชิงโตตอบและประหยัด (low cost interactive online course)

หมายถึง เนื้อหาของ e-Learning ในระดับนี้จะอยูในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง และวีดิทัศน ที่ผลิต
ขึ้นมาอยางงาย ๆ ประกอบการเรียนการสอน e-Learning ในระดับหนึ่งและสองนี้ ควรจะตองมีการ
พัฒนา CMS ที่ดี เพื่อชวยผูสอนหรือผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาในการสรางและปรับเนื้อหาใหทันสมัย
ไดอยางสะดวกดวยตนเอง 

 
3. ระดับรายวิชาออนไลนคุณภาพสูง (high quality online course) หมายถึง เนื้อหาของ 

e-Learning ในระดับนี้จะอยูในรูปของมัลติมีเดียที่มีลักษณะมืออาชีพ กลาวคือ การผลิตตองใช
ทีมงานในการผลิตที่ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา (content experts) ผูเชี่ยวชาญการออกแบบการ
สอน (instructional designers) และผูเชี่ยวชาญการผลิตมัลติมีเดีย (multimedia experts) ซ่ึงหมาย
รวมถึง โปรแกรมเมอร (programmers) นักออกแบบกราฟก (graphic designers) และ/หรือ 
ผูเชี่ยวชาญในการผลิตแอนิเมชั่น (animation experts) e-Learning ในลักษณะนี้จะตองมีการใช
เครื่องมือ หรือโปรแกรมเฉพาะเพิ่มเติมสําหรับในการผลิตและเรียกดูเนื้อหาดวย ตัวอยางโปรแกรม
ในการผลิต เชน macromedia flash และ ตัวอยางโปรแกรมเรียกดูเนื้อหา เชน โปรแกรม flash 
player และโปรแกรม real player plus เปนตน 

 
สรุปไดวาประเภทของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่มีใชงานอยูในปจจบุันนั้น จะมีอยู 2 

ลักษณะใหญ ๆ ดวยกันคือ   
  
1. การใหบริการอยูบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และอินทราเน็ต (internet and intranet) 

โดยใชเว็บเปนฐาน 
 

2. การใหบริการอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบเดี่ยว (stand alone) ในรูปของซีดีรอม
มัลติมีเดีย  
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ซ่ึงผูเรียนสามารถเรียกดูเพื่อศึกษาหาความรูไดผานทางเครื่องคอมพิวเตอร และระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต 
  
กระบวนการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนกิส 
  
กระบวนการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสนั้น เปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งตอคุณภาพของ

ส่ือการเรียนการสอน เนื่องจากในกระบวนการผลิตสื่อการสอนนั้นจําเปนจะตองอาศัยความรวมมือ
จากบุคลากรหลายฝายดวยกัน เชน ผูเชี่ยวชาญเนื้อหา (content expert) นักออกแบบสื่อการสอน 
(instructional design) นักออกแบบกราฟก (graphic design) โปรแกรมเมอร (programmer) 
นักวิชาการศึกษา (education officer) และผูประสานงาน (coordinator) ซ่ึงในการออกแบบสื่อการ
เรียนการสอนนั้น จะเปนการผสมผสานความรูแขนงตาง ๆ รวมกัน เพื่อใหส่ือการสอนที่ไดมี
คุณภาพ ดังนั้นในกระบวนการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสนั้น จึงมีขั้นตอน และรายละเอียดใน
แตละขั้นตอนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพของงานใหมีคุณภาพตรงตามเกณฑ และวัตถุประสงคที่
ผูสอนวางเอาไว 

 
 สําหรับการออกแบบคอรสแวรสําหรับ e-Learning นั้น จากรูปแบบการออกแบบการ
เรียนการสอนที่ไดกลาวมาทั้งหมดแลว รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมไดแก 
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนในลักษณะพัฒนาชุดการเรียนและในลักษณะเชิงระบบ
เนื่องจากเหตุผลสําคัญ คือ เปนรูปแบบที่เหมาะสําหรับงานซึ่งใชวิธีการในการออกแบบพัฒนาสื่อ
ขึ้นมาใหม ไมใชการเลือกสื่อที่มีอยูเดิมมาใชงาน อยางไรก็ดีเมื่อทําการศึกษาทบทวนรูปแบบตาง ๆ 
ของการออกแบบการเรียนการสอนในลักษณะพัฒนาชุดการเรียนและในลักษณะเชิงระบบ พบวา 
รูปแบบสวนใหญมีลักษณะที่คลายคลึงกันและมีความซ้ําซอนพันพอสมควร นอกจากนี้จาก
การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาคอรสแวรสําหรับ e-Learning ในตางประเทศ เชน มหาวทิยาลยั
วอเตอรลู (university of waterloo) ในประเทศแคนาดา ซ่ึงสามารถสรุปสวนที่คลายคลึงและซ้ําซอน
กัน และพัฒนาเปนรูปแบบใหมของการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับการออกแบบ
คอรสแวรสําหรับ e-Learning ซ่ึงประกอบไปดวยขั้นตอนตาง ๆ 7 ขั้น (ถนอมพร, 2545: 95-96) 
ดังนี้  
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ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียม (preparation stage) 
 
ขั้นที่ 2 ขั้นการเลือกเนื้อหา (content selection) 
 
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะหหลักสูตร (curriculum analysis stage) 
 
ขั้นที่ 4 ขั้นการออกแบบหลักสูตร (curriculum design) 
 
ขั้นที่ 5 ขั้นการพัฒนาการเรียนการสอน (instructional development stage) 
 
ขั้นที่ 6 ขั้นการประเมนิผล (evaluation stage) 
 
ขั้นที่ 7 ขั้นการบํารุงรักษา (maintenance stage) 
  
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ(2546) กลาวถึงการออกแบบสื่อ

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ ใหมปีระสิทธิภาพนั้น มีแนวทาง 5 แนวทาง ดังนี้ 
 
1.   กําหนดเปาหมาย (goal) การกําหนดเปาหมายจะชวยใหสามารถสรางสื่อ ฯ ไดตรงกับ

ความตองการมากที่สุด โดยสามารถจําแนกเปาหมายไดดังนี ้ 
 

1.1  เพื่อถายทอดความรู  
 
1.2  เพื่อสรางทักษะ  
 
1.3  เพื่อสนับสนุนการทํางาน  
 

2.   ศึกษาพฤติกรรมของผูเรียน โดยจะตองศึกษาวาผูเรียนคดิอยางไร ยอมรับนวัตกรรม
ใหมรูปแบบนีห้รือไม ผูเรียนเรียนรูจาก concept หรือศึกษากระบวนการกอนนําไปพัฒนาความ
เขาใจในเนื้อหา  
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3.   พิจารณาถึงประสบการณที่ดทีี่สุดของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนรูสึกมีสวนรวมกับสื่อฯ  
 

4.   ศึกษาความคงทนของเนื้อหา พิจารณาวาเนือ้หามีความคงทนนําไปใชงานไดนานแค
ไหน มีการเปลี่ยนแปลงบอยคร้ังหรือไม อยางไร  

 
5.   ใชเทคนิคของทีม นําผูเชี่ยวชาญหลาย ๆ ทาน นําเสนอความรู ผสมผสานกับผูเรียน

ออกความเหน็ของสื่อ ทั้งนี้สามารถแสดงรายละเอียดยอยของการออกแบบไดเปนหัวขอ ดังนี ้
 

ขั้นตอนการวางแผน  
 
1. ประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได  
2. วิเคราะหความตองการของผูเรียน/ผูใช  
3. อายุของสื่อ  
4. ประโยชนของสื่อ  
5. ลักษณะเฉพาะของผูเรียน/ผูใช  
6. งบประมาณ  
7. ระยะเวลา  
8. เลือกชนิดของสื่อ  
9. การนําเสนอ  
10. การถายทอดความรู  
11. CBT เดี่ยวๆ หรือกลุม  
12. สงเสริมผูปฏิบัติงาน  
13. กําหนดรายละเอียด  
14. ขอกําหนดเกีย่วกับฮารดแวร ซอฟตแวร  
15. การติดตั้งระบบ  
16. กลยุทธการประชาสัมพันธ  
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ขั้นตอนการออกแบบ  
 

1. กลยุทธการออกแบบ  
2. ส่ือเพื่อทบทวน, ฝกปฏิบัติ, สถานการณสมมุติ, เกม, แบบทดสอบฯลฯ  
3. หนาที่ของสื่อ วัตถุประสงค  
4. ขอแนะนําการใช  
5. รูปแบบของสื่อ  
6. ออกแบบตนแบบ  
7. การเก็บรวบรวมขอมูล  
8. การกําหนดหวัขอ  
9. การออกแบบเนื้อหา  
10. ระดับของปฏิสัมพันธ  
11. รูปแบบปฏิกิริยาโตกลับ  
12. การแตกยอยเนื้อหา  
13. ขอบัญญัติของผูเรียน/ผูใช  
14. แนวทางการแกไข  

 
ขั้นตอนการพฒันา  
 

1. ตั้งมาตรฐาน  
2. กําหนด Story Board  
3. ผลิตเนื้อหารูปแบบตางๆ  
4. การลงรหัสโปรแกรม  
5. ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง  
6. ตรวจสอบนํารอง  
7. ตรวจสอบการนําไปใช  
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หลักการออกแบบเว็บเพจ 
 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2546) การออกแบบและพัฒนา
เว็บเพจ สามารถทําไดหลายระบบ ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล ความชอบของผูพัฒนา ตลอดจน
กลุมเปา หมาย ที่ตองการนําเสนอ เชน หากกลุมเปาหมายเปนเด็กวัยรุน และนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ 
ความบันเทิง อาจจะออกแบบใหมี ทิศทางการไหลของหนาเว็บ ที่หลากหลายใชลูกเลนไดมากกวา
เว็บที่นําเสนอ ใหกับผูใหญ หรือเว็บดานวิชาการ ทั้งนี้หลักการออกแบบเว็บเพจ สามารถแบงได 
3 ลักษณะ คือ  

 
แบบลําดับขั้น (hierarchy) เปนการจัดแสดงหนาเว็บ เรียงตามลําดับกิ่งกาน แตกแขนง

ตอเนื่องไปเหมือนตนไมกลับหัว  
 

 
 

แบบเชิงเสน (linear) เปนการจัดแสดงหนาเว็บเรียงตอเนื่องไปในทิศทางเดียว  
 

 
 
แบบผสม (combination) เปนการจัดหนาเว็บชนิดผสมระหวางแบบลําดับขั้น และแบบ 

เชิงเสน  
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ขั้นตอนการพฒันาเว็บเพจ 
 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2546) การพัฒนาเว็บเพจที่ดี ควร
มีการวางแผนกอนเสมอ เพื่อใหการแสดงผลเว็บถูกตอง ตรงกับความตองการ เพราะขบวนการ
พัฒนาเว็บเพจ จะตองเกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) หลายระบบ กลาวคือ 
ขณะที่สรางเอกสารเว็บ ผูพัฒนาอาจจะใชคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการดอส (DOS) หรือไมก็ใช
ระบบ ปฏิบัติการ Windows 95 แตหลังจากที่พัฒนาเสร็จแลวจะตองทําการโอนเอกสารเว็บไปเก็บ
ไวในเครื่องแมขาย ซ่ึงมักจะเปนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือไมก็ Windows NT เอกสารเว็บที่ทํา
การโอนไปยังเครื่องแมขายนี้ อาจจะถูกเรียกดูจากคอมพิวเตอรระบบอื่นๆ เชน Macintosh ซ่ึงใช
ระบบ ปฏิบัติการ System 7 จะเห็นไดวาเอกสารเว็บจะตองเกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการหลายระบบ 
ดังนั้น การพัฒนาเว็บเพจตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ดวย  

 

 ภาพที่ 2  ขั้นตอนการพัฒนาเว็บเพจ 

 ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2546   
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จากความสัมพันธดังกลาว นักพัฒนาเว็บเพจ จึงควรจะศึกษาถึง ขอกําหนดพื้นฐานที่ควร
ทราบกอน อันไดแก การกําหนดชื่อโฟลเดอร, ไฟลเอกสารเว็บ, ไฟลภาพกราฟก ตลอดจนไฟล
อ่ืนๆ ที่จะนํามาใชใน การทําเว็บเพจ เพราะระบบปฏิบัติการ UNIX มีลักษณะการตั้งชื่อแบบ case-
sensitive หมายถึง ตัวอักษรตัวพิมพใหญ และตัวพิมพเล็ก (A และ a) จะถือวาเปนตัวอักษรคนละตัว
กัน ไมเหมือนกับระบบปฏิบัติการดอส, windows 3.1, windows 95 จะถือวาเปนตัวอักษรตวัเดยีวกนั 
ดังนั้นหากผูพัฒนาใช windows 3.1 เปนระบบปฏิบัติการของเครื่องที่ใชสรางเอกสารเว็บ และ
กําหนดชื่อไฟล index.htm แตขณะที่ปอนคําสั่ง เพื่อลิงกไฟลผานแปนพิมพเปน  index.html  
เมื่อโอนถายเอกสารเว็บนั้น ๆ ไปยังเครื่องแมขายที่ใช UNIX เปนระบบปฏิบัติการ จะเกิดปญหาใน
การเรียกดูได เพราะระบบปฏิบัติการที่เครื่องแมขาย จะเห็นเปนไฟลคนละไฟล เนื่องจากชื่อไฟล 
ไมเหมือนกัน 

 

 ภาพที่ 3  การกําหนดชื่อโฟลเดอรและไฟเอกสารเว็บเพจ 

 ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2546   
 

ขั้นตอนการพฒันาเว็บเพจ เพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตอง และตรงกับความตองการของผูใช 
สามารถจําแนกเปนหวัขอไดดังนี ้ 

 
1. วางแผนการพฒันาเว็บเพจ  

 
2. กําหนดไดเรก็ทรอรี่ หรือโฟลเดอร (directory/folder) ที่ใชเก็บเอกสารเว็บ  
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3. สรางภาพ หรือจัดหาภาพที่เกี่ยวของกับเนือ้หา แลวจัดเกบ็ไวในไดเรก็ทรอรี่ตามขอ 2.  

 
4. สรางเอกสารเว็บ โดยกําหนดชื่อไฟลเอกสารเว็บ ตามขอกําหนดของผูดูแลระบบ

เครือขาย (web system administrator) และจดัเก็บไวในไดเร็กทรอรี่ตามขอ 2 
 

5. ตรวจสอบผลเอกสารเว็บผานเบราเซอร สงขอมูลขึ้นเครื่องแมขาย (server) และทําการ
ตรวจสอบผลการเรียกดูจากเครื่องแมขาย 

 
รายละเอียดตางๆ ในขั้นตอนการพัฒนาเว็บนี้ มีหลายประการที่ตองขึ้นอยูกับผูดูแลระบบ 

(web system administrator) ดังนั้นกอนดําเนินการพัฒนาเว็บเพจ ผูพัฒนาควรติดตอขอขอมูลเหลานี้
จากผูดูแลระบบกอน เพื่อไมใหเกิดปญหาภายหลัง 

 
 สรุปไดวา ในกระบวนการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส นั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูผลิต

จะตองมีการวางแผนการผลิตใหมีระบบโดยใชหลักการ วิธีการตาง ๆ ดังกลาวขางตนมาประกอบ 
การพิจารณา โดยใชหลักการของวิธีระบบ (system approach) เขามาชวยในกระบวนการผลิตสื่อ
การสอน คือ การนําเขา (input) กระบวนการผลิต (process) การสงออก (output) และ ผลยอนกลับ 
(feedback) เพื่อเปนการประกันคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน 
 

ประโยชนของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสในดานการเรยีนการสอน 
 

การเรียนการสอนผานเว็บ มีลักษณะโดดเดน คือ ผูเรียนสามารถเรียนเวลาใดก็ได สถานที่
ใดก็ไดที่มีความพรอมดานการเชื่อมตอระบบ สามารถใชเครื่องมือตางๆ เชน e-Mail, chat, web 
board, newsgroup ส่ือสารกับเพื่อนๆ ผูสอน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจและผูเชี่ยวชาญตาง ๆ แต
ผูเรียนไมตองเขาชั้นเรียน เขาโรงเรียน เพราะถือวาเว็บไซตเปนเสมือนหองเรียน หรือโรงเรียน 
หนังสือเนื้อหาการเรียนถูกแทนที่ดวยเนื้อหาดิจิทัลลักษณะตางๆ ทั้งขอความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อน 
ไหว, เสียง และวีดิทัศน ตามแตลักษณะของเว็บไซต สําคัญที่สุดคือผูเรียนที่ไมกลาแสดงออกใน
หองเรียนปกติ จะกลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นไดมากกวาเดิม 
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นโยบาย และหนวยงานที่จัดใหบริการดานสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส   
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาใชกับ

การเรียนการสอนการบริหาร และการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิ 
ภาพ สามารถตอบสนองตอสังคมภายนอกได ดังกรอบนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีเปาหมายใหเปน e-University โดยผสมผสานกับกระบวนการจัดการแบบปกติ 
ในกรณีที่จําเปน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว ปรับปรุงคุณภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน ใหมีความทันสมัย กาวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา การวิจัย เพื่อความเขมแข็งทางวิชาการ สงเสริม
และพัฒนาวิชาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกสังคมและชุมชน โดยไดวางแนวทางการ
ดําเนินงานไวดังนี้   

 
1. ในการบริหารยุคตอไป การดําเนินการตองถูกตอง รวดเร็ว มีการใชขอมูลขาวสารอยาง

มีประสิทธิภาพ (e-office) ลดคาใชจายบางสิ่งบางอยางที่ทําไดทันที เชน การสื่อสาร ส่ิงพิมพ การ
บริหารจัดการ  
 

2. ปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชไอทีเขามาชวย เชน การทําฐานขอมูลกลาง หองสมุด
ดิจิตอล การเรียนการสอนทางไกล e-Learning การใชส่ือ (e-Courseware) ตาง ๆ กับการเรียนการ
สอน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหมากขึ้น ซ่ึงจากแผนฯ ของมหาวิทยาลัย มุงเนนขยาย
การศึกษาไปในหลายวิทยาเขตโดยการลดตนทุน จะทําใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีแนวโนมที่
จะเปนมหาวิทยาลัยปดที่ใหญที่สุดในประเทศยกเวน มหาวิทยาลัยเปดอยางมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

3. เนนความเขมแข็งทางวิชาการและดานวิจยัมุงไปสู research university มี การพัฒนา 
องคความรูทางดานงานวิจยั การวิจยับนรากฐานการใชอุปกรณคอมพวิเตอรคํานวณประสิทธิภาพ
สูง  
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4. การใชไอทีชวยดานประโยชนตอสังคม ชุมชน และศิษยเกา รวมถึงการกระจายความรู
ทางดานการเกษตรไปสูชุมชน โดยเนนการบริการสารสนเทศการเกษตร (e-Ag)  
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีแผนงานทีจ่ะดําเนินการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารตอไปใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น โดยจะมุงเนนการพัฒนามิติตาง ๆ ที่เปนองคประกอบของ
การกาวสูการเปน e-University 5 มิติดังนี ้ 

 
1. มิติของ e-Academic ประกอบดวย การพัฒนา e-Library, e-Courseware, e-Classroom 

ตลอดจนระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบ class to class, class to multiclass 
 
2. มิติของ e-MIS ประกอบดวย การทําใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารงานบนพื้น

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน  
 

3. มิติของ e-Research เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลยัในการเปน research university  
 

4. มิติของ e-Service มุงเปนการบริการแบบ 24/7 และเขาถึงการบริการแบบ one stop 
service  
 

5. มิติของ e-Government เปนการเชื่อมโยงระบบการบริหารงานรวมกับหนวยงานอื่นทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อดําเนนิการแลกเปลีย่นขาวสารโดยตรงแบบอิเล็กทรอนิกส  
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ภาพที่ 4  องคประกอบของการกาวสูการเปน e-University 5 มิติ 
 
ที่มา: สํานักบริการคอมพิวเตอร, 2546 

 
เพื่อการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ขางตนสําเร็จอยางเปนรูปธรรม จึงไดแบงเปน

โครงการยอย เพื่อสนับสนุนโครงการ e-University โครงการที่ดําเนินการไปแลวประกอบดวย  
 
1. โครงการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)  
 
2. โครงการระบบสํานักงานอตัโนมัติ (e-Office)  
 
3. โครงการระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)  
 
4. โครงการขาวอิเล็กทรอนิกส (e-News)  
 
5. โครงการไวรเลสแคมปส (Wireless Campus)  
 
6. โครงการบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service)  
 
7. โครงการจัดทําฐานขอมูลงานวิจยั (e-Publication) 
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8. โครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library)  
 
9. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานขอมลูเพื่อสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัย 

(e-MIS)  
 
10. โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความพรอมดานไอท ี(e-Personal)  
 
11. โครงการปรับปรุงและขยายเครือขายของมหาวิทยาลัย (e-Campus) 
 
การพัฒนาไปสูการเปน e-University 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส (e-University) ที่สมบูรณแบบ จึงไดวางเครือขายโครงสรางและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในทุกหนวยงานและทุกวิทยาเขตใหมีความพรอมในการรองรับการเปน 
e-University โดยมีนโยบายในการบริหารโครงสรางและระบบดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจการนิสิต และการบริหารจัดการอยางเต็มศักยภาพ อันเปนยุทธ
ศาสตรของการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและประหยัดคาใชจาย 
ในระยะยาว 

 
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได

ดําเนินการไปแลวคือ การวางโครงสรางเครือขายสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในวิทยาเขต
บางเขนและวิทยาเขตตาง ๆ โดยไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในป พ.ศ. 2546 รวม 34.5 ลาน
บาท และมหาวิทยาลัยไดเตรียมงบประมาณรองรับการวางโครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารไวแลวรวมกวา 192 ลานบาท ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยไดวางระบบเครือขาย
สํานักงานอัตโนมัติ (office automation) และเริ่มใชระบบสํานักงานอัตโนมัติในหนวยงานตาง ๆ 
แลว ดําเนินการบริหารการประชุมโดยเร่ิมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) ในการ
ประชุมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งการประชุมคณะอนุกรรมการ พลเรือนในมหาวิทยาลัย (อกม.) 
การประชุมคณบดี และการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อลดปริมาณการใชเอกสาร ประหยัด
คาใชจายและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการวางระบบโครงสรางเครือขาย 
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ไรสาย (wireless networking system) ในคณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาไปสู
การเปน wireless campus ซ่ึงไดดําเนินการแลวหลายหนวยงาน เชน สํานักบริการคอมพิวเตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตร สํานักงานอธิการบดี และลาสุดไดติดตั้งและเริ่มใหบริการ ณ สํานักหอสมุดแลว  

 
ในดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพัฒนาและเชื่อมโยงฐานขอมูลและ

ดําเนินการลงทะเบียน on-line ผาน web ดําเนินการเชื่อมโยงระบบการเรียนการสอนทางไกล (tele-
education) ระหวางวิทยาเขต มีการพัฒนาสื่อการสอนและรายวิชาอิเล็กทรอนิกส (e-Courseware) 
ปรับปรุงการใหบริการหองสมุดไปสูการเปน e-Library อยางเปนรูปธรรม เพื่อประโยชนในการ
สืบคนและการใชประโยชนจากฐานขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนวิธีการใหบริการแบบ  
e-Service นอกจากนี้ ยังไดปรับปรุงระบบการยืมหนังสือระหวางวิทยาเขตเพื่อการบริหารและใช
ประโยชนทรัพยากรรวมกันใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ในปจจุบัน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรยังได
รวมกับทบวงมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเครือขาย Uninet เปน EdNet ซ่ึงเปนเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใตโครงสรางใหมของการปรับเปลี่ยนระบบราชการที่รวมทบวงมหาวิทยาลัยและ
กระทรวงศึกษาธิการเขาดวยกัน อีกทั้งยังรวมกับทบวง มหาวิทยาลัยในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อ
เอื้ออํานวยใหบุคลากรสามารถพัฒนาสื่อการสอนและรายวิชาตาง ๆ เปน โฮมเพจรายวิชา ซ่ึงจะ
กอใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางตอผูสนใจศึกษาและสถาบันการศึกษาตาง ๆ  

 
เนื่องจากการเผยแพรขอมูลขาวสารสูประชาคมและการติดตอส่ือสารระหวางกันเปนสิ่งที่

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ มหาวิทยาลัยจึงไดพัฒนาระบบการใหขอมูลขาวสารบนเครือขายนนทรี 
(NontriNet) อยางตอเนื่อง อีกทั้งยังดําเนินการใหมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) สําหรับนิสิตเกา 
ตลอดชีพ เพื่อสรางเครือขายกับนิสิตเกา อันเปนการเชื่อมโยงระหวางนิสิตเกากับมหาวิทยาลัย และ
การดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ รวมกัน โดยสรางระบบ server ใหม สําหรับรองรับนิสิตเกาที่มีกวาหนึ่ง
แสนคน และใหบริการดานตาง ๆ โดยสํานักบริการคอมพิวเตอรรวมดําเนินการ  

 
งานดานการดําเนินการระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหาร (e-MIS) มหาวิทยาลัยไดให

ความสําคัญกับการใชขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผนการตัดสินใจ จึงไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูล
แบบออนไลนในงานบุคคล งานติดตามการใชงบประมาณ โดยงานเหลานี้อยูภายใตเครือขายนนทรี 
โดยบริหารจัดการแบบอินทราเน็ตภายใน  
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หนวยงานที่จัดใหบริการดานสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 

 ในปจจุบนัการใหบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น 
ประกอบไปดวย 2 สวนดวยกัน คือ  
 

1. การใหบริการสื่อโสตทัศนูปกรณในการเรียนการสอน 
 
2. การใหบริการดานเทคนิค และการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

 
การใหบริการสื่อโสตทัศนูปกรณในการเรยีนการสอน 

 
 การใหบริการโสตทัศนูปกรณในดานการเรียนการสอน แกคณาจารยนั้น กอใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาการสอนของคณาจารยและการเรียนรูของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาระบบการใชส่ือการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอนใหกับคณาจารยและนิสิต  (กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542) โดยมีงานสงเสริมตําราและสื่อการสอน ของกองบริการ
การศึกษา เปนผูกํากับดูแลและจัดใหบริการ 

 
ปจจุบันสื่อการสอนดังกลาวไดรับความสนใจจากคณาจารย เพื่อนําไปใชในการเรียนการ

สอนเปนอยางมาก จึงไดมีการจัดซื้อจัดหาสื่อดังกลาวเพิ่มเติมประกอบดวย คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
(multimedia computer) เครื่องฉายภาพวีดิทัศน (video projector) เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ (video 
visualizer) และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มาใหบริการแกคณาจารย และนิสิต ในดานการเรียน
การสอน ปจจุบันสื่อโสตทัศนูปกรณดังกลาวไดติดตั้งและใหบริการประจํา อาคารศูนยเรียนรวม 1 
และอาคารศูนยเรียนรวม 3 อยูในความรับผิดชอบของ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปนผู
กํากับดูแล และจัดใหบริการ   
 

การใหบริการดานเทคนิค และการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 

การจัดใหบริการสื่อโสตทัศนูปกรณในดานการเรียนการสอน และการสงเสริมให
คณาจารย เห็นความสําคัญของสื่อการสอนอิเล็กทรอนกิส ไดสงผลใหคณาจารยมีความตองการใน
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การผลิตสื่อการสอน และตองการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได
จัดเตรียมหนวยงานขึ้นมารองรับการเจริญเติบโตดังกลาว ดังนี ้

 
1.   ศูนยมัลติมีเดีย (multimedia service center) สังกัดสํานักบริการคอมพิวเตอร โดยจัด

ใหบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมี เดียเพื่อสนับสนุน  อาจารย  นิสิต  และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการพัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน การสรางเว็บเพจ การผลิต
ภาพกราฟกเพื่องานวิจัย งานการเรียนการสอน และงานบริหารของมหาวิทยาลัย และใหบริการ
บุคคลภายนอก (สํานักบริการคอมพิวเตอร, ม.ป.ป.) โดยแบงการใหบริการเปน  

 
1.1  บริการเครื่องคอมพิวเตอร เปนการบริการเฉพาะนิสิต และบุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไมคิดคาบริการ 
 
1.2  บริการดิจทิัลมัลติมีเดีย เปนการบริการสําหรับ นิสิต และบุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบุคคลภายนอก โดยคดิคาบริการ 
 

2.   หนวยปฏิบัติการกลางพัฒนาสื่อการศึกษา (KU.Cyber Lab) สังกัดงานสงเสริมตํารา
และส่ือการสอน กองบริการการศึกษา ใหบริการดานฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส และการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสแกคณาจารย ตลอดจนการใหคําแนะนํา
คณาจารยในดานการผลิตสื่อการศึกษา โดยไมคิดคาบริการ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
งานวิจัยภายในประเทศ 
 
 เสกสรร สายสีสด (2542) ไดวิจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตของนักศึกษา 
อาจารย และผูบริหารสถาบันราชภัฎอุดรธานี เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต ความ
คิดเห็น ขอจํากัด ปญหาอุปสรรค จากการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตของนักศึกษา อาจารย และ
ผูบริหารสถาบันราชภัฎอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตในดาน
สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองและประหยัดเวลาในการคนความากที่สุด อาจารยใชประโยชนจาก
อินเทอรเน็ตมาใชประโยชนดานฐานขอมูลทางการศึกษาที่กวางขวางและหลากหลายมากที่สุด สวน
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ผูบริหารใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตดานการใชอินเทอรเน็ตในการเรียนรูและศึกษาดวยตนเอง
มากที่สุด สวนปญหาและอุปสรรคในการใชพบวานักศึกษามีปญหาดานจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ติดตั้งอินเทอรเน็ตมีใชไมเพียงพอมากที่สุด ผูบริหารเห็นวาสภาพปญหาในการใชอินเทอรเน็ตคือ 
ไมสามารถเขาใชระบบอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลามากที่สุด 
 
 คมกริช ทัพกีฬา (2540) ไดวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่เขารวมโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมกอนระหวางและหลังการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับ
พฤติกรรม ระหวางและหลังการใชอินเทอรเน็ต ในการวิจัยคร้ังนี้เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามบน
อินเทอรเน็ต ผลการวิจัยพบวา 
 

1. พฤติกรรมกอนการใชอินเทอรเน็ต นักเรยีนสวนใหญมปีระสบการณการใช
อินเทอรเน็ตเฉลี่ย 9.92 เดือน 

 
2. นักเรียนสวนใหญใชอินเทอรเน็ตในโรงเรยีนและเรียนรูการใชอินเทอรเน็ตจากเพื่อน 

เหตุผลของการใชมากที่สุด คือ ความบันเทิงและมีประโยชนตอการเรยีน 
 
3. พฤติกรรมระหวางการใชอินเทอรเน็ต นักเรียนชายในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเรียนรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตจากการอานหนังสือและคนควาดวยตัวเอง  ใชอินเทอรเน็ต
โดยเฉลี่ยสัปดาหละ 6.67 ช่ัวโมง เฉลี่ยคร้ังละ 1.78 ช่ัวโมง สวนใหญใชในวันธรรมดาชวงกลางวัน 
โดยใชตามลําพัง สวนใหญใชเวิลดไวดเว็บ เขาเว็บไซตดานความบันเทิง โดยเขาเว็บไซต
ภาษาอังกฤษมากกวาภาษาไทย ใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสติดตอส่ือสารกับเพื่อน เมื่อพบส่ิงที่
นาสนใจบนอินเทอรเน็ต นักเรียนใชการบันทึกตําแหนงเว็บไซต นักเรียนชายใชอินเทอรเน็ต ใช
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และเขาเว็บไซตภาษาอังกฤษมากกวานักเรียนหญิง สวนนักเรียนหญิงใช
รวมกับเพื่อนและเขาเว็บไซตภาษาไทยมากกวานักเรียนชาย นักเรียนสายศิลปะศาสตรเขาเว็บไซต
ดานความบันเทิง ใชบริการสนทนาออนไลนเพื่อติดตอส่ือสารกับเพื่อนมากกวานักเรียนสาย
วิทยาศาสตร นักเรียนตางจังหวัดใชอินเทอรเน็ตในวันธรรมดาชวงเวลากลางวัน เขาเว็บไซต
เกี่ยวกับความรูและการศึกษาและเว็บไซตภาษาไทยมากกวานักเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
สวนใหญใชรวมกับเพื่อน 
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4. พฤติกรรมหลังการใชอินเทอรเน็ต นักเรียนไดรับความเพลิดเพลินและไดรับความรู 
รวมทั้งมีเพื่อนใหมมากขึ้นจากการใชอินเทอรเน็ต นักเรียนนําความรูที่ไดไปใชในการศึกษาและนํา
ขอมูลขาวสารที่ไดรับไปสนทนากับบุคคลอื่นและคนควาความรูเพิ่มเติม สวนนักเรียนในตาง 
จังหวัดนําความรูที่ไดจากอินเทอรเน็ตไปใชประโยชนในการศึกษามากกวา 

 
5. ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมของโรงเรียน และทัศนคติตออินเทอรเน็ตมี

ความสัมพันธกับปริมาณ วนัและชวงเวลาที่ใชอินเทอรเน็ต ตลอดจนการไดรับประโยชนจาก
อินเทอรเน็ต 

 
ณรงค  สมพงษ (2542) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนแผนคอมแพค

ดีสคเร่ือง การใชงานระบบมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูป
มัลติมีเดีย จําเปนตองใชอุปกรณที่มีขีดความสามารถสูง เนื่องจากตองใชงานทั้งการประมวลผลทั้ง
ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว สวนโปรแกรมที่ใชในการผลิต ควรเปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชงาน
ไดงาย และทํางานไดรวดเร็ว โดยตองใชโปรแกรมรวมกันหลายโปรแกรม ไดแกโปรแกรมสราง
งาน CAI (authoring tools) โปรแกรมสรางและตกแตงภาพ และโปรแกรมบันทึกและตัดตอเสียง 
การพัฒนาโปรแกรมประกอบดวยขั้นตอนการวางแผน การเขียนบท การดําเนินงานผลิตทางเทคนิค 
และการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน ซ่ึงตองอาศัยเวลาในการพัฒนา สวนประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ 90.00:91.75 สวนความคิดเห็น
เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา สวนประกอบในบทเรียน รูปแบบการใชงาน  
รูปแบบของการนําเสนอบทเรียน แบบฝกหัด เนื้อหาบทเรียนและความมีปฏิสัมพันธ มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก และความคิดเห็นเกี่ยวกับการไดรับประโยชนจากการศึกษาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนททั้งสองตอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 
 

คชากฤษ  เหล่ียมไธสง (2545) ไดวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการเรียนรูจากบทเรียน
โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บที่มีโครงสรางตางกัน ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
ผลการวิจัยปรากฏผล ดังนี้ 

 
1. บทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บที่มีโครงสรางแบบลําดับขั้น มี

ประสิทธิภาพเทากับ 87.50/80.12 และมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.60 
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2. บทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บที่มีโครงสรางแบบใยแมงมุม มี
ประสิทธิภาพเทากับ 86.80/80.20 และมีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.61 

 
3. นิสิตที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บที่มีโครงสรางแบบลําดับ

ขั้นและโครงสรางแบบใยแมงมุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรยีนรู และความพึง
พอใจของนิสิตหลังการเรียน ไมแตกตางกัน 

 
4. นิสิตที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บที่มีโครงสรางแบบลําดับ

ขั้นมีความคงทนในการเรียนรู ผานไปแลว 2 สัปดาห คิดเปนรอยละ 77.50 คะแนนเฉลี่ยลดลง 1.05 
คะแนน และการสูญเสียความจําคิดเปนรอยละ 3.27 ของคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน และนิสิตที่เรียน
ดวยบทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บที่มีโครงสรางแบบใยแมงมุมมีความคงทนในการ
เรียนรู ผานไปแลว 2 สัปดาห คิดเปนรอยละ 77.90 คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.92 คะแนน และการสูญเสีย
ความจําคิดเปนรอยละ 2.87 ของคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนการ วิจัยคร้ังนี้สรุปไดวา ผูสอนสามารถ
ออกแบบบทเรียนโดยการนําเสนอเนื้อหาดวยโครงสรางแบบใดก็ได โดยไมลืมที่จะคํานึงถึง
หลักการออกแบบที่ถูกตอง และนําไปใชสอนใหผูเรียนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย 
 
 เกียรติศักดิ์  พันธลําเจียก (2541) ไดวิจัยเกี่ยวกับผลของการนําวินโดวรวมกับการจัด
โครงสรางเนื้อหาที่ตางกันในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบไฮเปอรมีเดีย ที่มีผลตอการใช
ความรูของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ช้ันปที่ 1 เพื่อศึกษาผลของการนําเสนอวินโดวรวมกับ
การจัดโครงสรางเนื้อหาที่ตางกันในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบไฮเปอรมีเดีย ที่มีตอการใช
ความรูสึกของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา 
 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบไฮเปอรมีเดียที่มีการนําเสนอวินโดวแบบหนาจอ
เดียว และแบบหลายหนาจอมีผลตอการใชความรูของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ช้ันปที่ 1 ไม
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบไฮเปอรมีเดียที่บทเรียนจัดโครงสรางเนื้อหาให 
และผูเรียนพยายามจัดโครงสรางเนื้อหาดวยตนเอง มีผลตอการใชความรูของนักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต ช้ันปที่ 1 ไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
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 3.  ไมมีปฏิสัมพันธระหวางการนําเสนอวินโดวและการจดัโครงสรางเนื้อหาในบทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบไฮเปอรมีเดีย ที่มีตอการใชความรูของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต ช้ันปที่ 1 อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
 
 สารภี  ศิริอนันทพัฒน (2540) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนไฮเปอรมีเดียเพื่อการสอน
ซอมเสริมวิชา คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยวิธีการ เรียนรูแบบรวมมือ 
ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่เรียนซอมเสริมจาก บทเรียนไฮเปอรมีเดียดวยวิธีการเรียนรูแบบ
รวมมือมีผล สัมฤทธิ์หลังเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนทุกคน 
(100%) ชอบการเรียนซอมเสริมจาก บทเรียนไฮเปอรมีเดียและวิธีการเรียนแบบรวมมือ และมี ความ
คิดเห็นวา บทเรียนไฮเปอรมีเดียที่พัฒนาขึ้นเหมาะสม สําหรับการสอนซอมเสริมมาก 
 
 บุรัสกร  สันคามิน (2541) ไดวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการออกแบบ
วงจรดิจิตอล ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนสัมฤทธิ์ผลการศึกษาการออกแบบวงจรดิจิตอล
กอนเรียน และหลังเรียน ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คาเฉลี่ยของ คะแนนสัมฤทธิ์ผลการศึกษาการออกแบบวงจรดิจิตอลหลังเรียนระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาเฉลี่ยของ
คะแนนของ กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และนักเรียนกลุมทดลองสวนใหญมีความคิดเห็นที่ดี 
ตอ การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการออกแบบวงจรดิจิตอล 
 

ศักดา  วุนศิริ (2543) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนระบบ มัลติมีเดียสองรูปแบบ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรี
วิทยา 2 ผลการวิจัยปรากฏวา 

 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียรูปแบบที่มี เสียงบรรยายพรอมอักษร 

และที่มีรูปแบบที่มีเสียงบรรยายไมมีตวัอักษร มีประสิทธิภาพ 80.27/81.07 และ 82.93/80.27 
ตามลําดับ 

 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กลุมทดลองทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 
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3. กลุมตัวอยางจํานวนมาก เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง กับการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ทั้งสองรูปแบบในดาน เสียงบรรยายชัดเจน การมีอิสระในการเรียน การสื่อ
ความหมายของ บทเรียน ความนาสนใจของบทเรียน และมีความตองการที่จะเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอร ชวยสอนในวิชาอื่นๆ 

 
 วรางคณา พระลับรักษา (2541) ไดวิจัยเกี่ยวกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบมัลติมีเดีย เร่ือง คําศัพท ในรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน (อ 022) สําหรับนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย เพื่อสอนคําศัพท 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน (อ 022) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีคา
ประสิทธิภาพ 94.12/85.23 มีคาดัชนีประสิทธิผล .65 ซ่ึงสูงกวา เกณฑที่กําหนดไว ผูเรียนมีความ
คิดเห็นที่ดี และมีความพึงพอใจมากตอบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย แสดงวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบมัลติมีเดีย ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย และสามารถนําบทเรียนนี้ไปใชในการเรียนการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษได 

 
วรวรรณ  วาณิชยเจริญชัย (2541) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

มัลติมีเดียเร่ืองปฏิบัติการกูชีวิตสําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร โรงพยาบาล 
ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มัลติมีเดียสําหรับเนื้อหาที่เปน
กระบวนการเรื่องปฏิบัติการกูชีวิต โดยการประเมิน ประสิทธิภาพของวิธีการที่ใชในการพัฒนา
บทเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ คิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานการเรียนรู 
ของกลุมตัวอยางระหวางบทเรียนทั้งสองตอนที่ถูกสรางโดยใชกลวิธีการสรางแบบเดียวกัน 
นอกจากนี้บทเรียนนี้มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางคะแนนกอนเรียนและ 
คะแนนหลังเรียนของเนื้อหาทั้งสองตอน  และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดียกลุมตัวอยางสามารถเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้นและไดรับ ความรู
เพิ่มขึ้น 
 
 รุงรัตน  นภาคณาพร (2543) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มัลติมีเดีย วิชาคณิตศาสตร เร่ืองพื้นที่ผิว และปริมาตรของพีระมิด ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลองที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มัลติมีเดีย กับกลุมควบคุมที่ เรียนจากการสอนตามปกติ และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
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เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และกลุมทดลองมีความ
คิดเห็นตอกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มัลติมีเดียโดยภาพรวมอยูในระดับดี 

 
บุญเรือง  เนียมหอม (2540) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทาง

อินเทอรเน็ตในระดับอุดมศึกษา  เพื่อศึกษาสถาพการจัดการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตใน
ปจจุบันพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตในระดับอุดมศึกษา และเพื่อประเมินระบบ
การเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

 
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตในปจจุบัน พบวาการเรียนการสอน

เนนกิจกรรมและบริการของอินเทอรเน็ต ผูสอนเปนผูควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการเรียนของ
ผูเรียน และเตรียมความพรอมทรัพยากรสนับสนุนการเรียนทางอินเทอรเน็ต มีการใชไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส และเวิลดไวดเว็บในการเรียนการสอนมากที่สุด ใชรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทัศนะนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม การเรียนแบบรวมมือ และการเรียนรูดวยตนเอง ในเว็บไซท
ประกอบดวยหนาโฮมเพจ เว็บเพจประกาศ ขาว ประมวลรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนและ
เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุน  

 
2. ระบบการเรียนการสอนประกอบดวย 12 ขั้นตอนไดแก  การกําหนดวัตถุประสงคของ

การเรียนการสอนรายวิชา การวิเคราะหผูเรียน การออกแบบเนื้อหารายวิชา การกําหนดวิธีเรียนและ
กิจกรรรมการเรียนการสอน การเตรียมความพรอมผูสอน การดําเนินการเรียนการสอนดวยกิจกรรม
บริการของอินเทอรเน็ตการสรางเสริมทักษะ และการจัดกิจกรรมสนับสนุน การควบคุม ตรวจสอบ 
และติดตามการเรียนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการประเมินผลการสอน ขอมูลปอบกลับ
เพื่อการปรับปรุงแกไข  
 

3. การประเมินรูปแบบกระบวนการเรียนการสอน ที่พัฒนาขึ้น พบวาอาจารยสวนใหญ
เห็นวาระบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม ทุกองคประกอบมีความจําเปน อาจารยสวนใหญ
สามารถนําระบบไปใชในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอรเน็ตได 
ปญหาการนําไปใชงานจริงคือ ความลาชาในการรับขอมูลจากแหลงทรัพยากรภายนอก และระบบ
การสื่อสารทางอินเทอรเน็ต  
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ทิพยเกสร  บุญอําไพ (2540) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลผาน
อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลผาน
อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนจากการสอนเสริมทางไกลผานอินเทอรเน็ตกับนักศึกษาที่เรียนจากการสอนเสริม
โดยวิธีเผชิญหนา  และประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการสอนเสริมทางไกลผาน
อินเทอรเน็ต ผลการวิจัยพบวา  

 
1. ระบบการสอนเสริมทางไกลผานอินเทอรเน็ต (DTSI Plan) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมมาธิราชที่พัฒนาขั้นประกอบดวยองคประกอบหลัก 6 องคประกอบ ซ่ึงจัดเปนขั้นตอน 6 ขั้น 
ไดแก (1) การวิเคราะหสถานการณ (2) การออกแบบการเรียนการสอน (3) การผลิตชุดการสอนผาน
อินเทอรเน็ต (4) การทดสอบประสิทธิภาพ (5) การกําเนินการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต (6) 
การประเมินและปรับปรุง ระบบการสอนเสริมทางไกลผานอินเทอรเน็ต ไดรับการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และทางระบบการศึกษาทางไกล เห็นวาอยูใน
เกณฑ “เหมาะสมมาก”  

 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนเสริมทางไกลผานอินเทอรเน็ต กับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนจากการสอนเสริมโดยวิธีเผชญิหนาไมแตกตางกัน ที่ระดบันัยสําคัญที่ .05  
 

3. ความคิดเหน็ของนักศึกษาที่เรียนจากการสอนเสริมทางไกลผานอินเทอรเน็ต อยูใน
เกณฑ “เห็นดวยมาก”  
 

เกศกมล  ช้ีเชญิ (2542) ไดวจิัยเกีย่วกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
คณิตศาสตรสําหรับนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนตน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรต่ํา
ผลการวิจัยพบวา  

 
1. ดานการเราความสนใจ จะมคีําแนะนําบทเรียนที่มีภาพประกอบ มีเสียงประกอบการ

โตตอบระหวางผูเรียนกับบทเรียน การใชเกม  
 
2. ดานการบอกวตัถุประสงค จะนําเสนอจดุประสงคนําทาง จุดประสงคปลายทาง โดย

เปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ที่ตองสั้น กระชับ ไดใจความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  
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3. ดานการทบทวนความรูเดิม มีการตอบคําถามอยางสั้น ๆ มีการสรุปเนื้อหาพรอม
ภาพประกอบ และมีเกมประกอบการทบทวน  

 
4. ดานการเสนอเนื้อหาใหม จะแบงเนื้อหาออกเปนลําดับขัน้ เรียงเนื้อหาจากงายไปสูยาก 

มีภาพประกอบคําอธิบายและมีการสรุปหลักเกณฑแตละเนื้อหายอย  
 
5. ดานการชี้แนวทางการเรียนรู ใชการยกตัวอยางดวยการใชภาพประกอบ และ

ยกตวัอยางเปรยีบเทียบ  
 
6. ดานการกระตุนการตอบสนอง ใหผูเรียนมกีารโตตอบกบับทเรียนดวยการพิมพ

ขอความ การเลือกคลิกเมาส การจับคูคําตอบ  
 
7. ดานการใหขอมูลยอนกลับ จะแสดงคําถาม-คําตอบบนเฟรมเดียวกัน ใหขอมูล

ยอนกลับทันท ีมีคําอธิบายประกอบเมื่อผูเรียนตอบผิด และมีการใหคะแนนหรือภาพบอกความ
ใกล-ไกล จากเปาหมาย  

 
8. ดานการทดสอบความรู จะมีการทดสอบกอนเรียน ระหวางเรยีน และจบบทเรียน มี

การแจงจดุประสงคแกผูเรียนกอนการทดสอบ และมีการทดสอบเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง  
 
9. ดานการจําและการนําไปใช จะมีการแนะนาํแหลงขอมูลที่นอกเหนือจากบทเรียน มี

การสรุปประเด็นที่สําคัญ หลังจากจบแตละเรื่องยอย และมีการเสนอแนะตวัอยางโจทยปญหาที่
นักเรียนสามารถนําความรูที่ผานมาไปใชแกปญหาได  

 
วารี  ยินดีชาติ (2545) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง นวัตกรรม 

การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูที่เรียนจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เร่ือง นวัตกรรมการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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งานวิจัยตางประเทศ 
 
 Michael และ Ileana (2001) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของการสอนออนไลน พบวา
ประสิทธิภาพของการสอนออนไลนประกอบดวย การประมวลความรู ทักษะ และทัศนคติ ซ่ึงทําให
บุคคลหรือผูนําเสนอผลงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว หรือเปนมาตรฐานเฉพาะ
วิชาชีพอยางแทจริง ส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ดีจะเอื้อตอการสอนออนไลนไดแก หองเรียน 
ฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต หองปฏิบัติการ สภาพลักษณะเฉพาะสําหรับการสอนออนไลนที่
เกี่ยวของอื่นๆ ไดแก ผูสอนจะตองไดรับการฝกอบรม สภาพแวดลอมตองเอื้อตอการสอนออนไลน 
และผูสอนที่มีประสิทธิภาพตองใหเวลากับผูเรียนในการโตตอบขณะเรียนอยางมีชีวิตชีวาในขณะ
ทําการสอน ผูสอนตองกําหนดเกณฑการโตตอบ มีภาพประกอบที่เราใจ พรอมดวยการแทรกคํา
ช้ีแจง การสื่อดวยขอความ ซ่ึงจะปรากฏสําหรับผูเรียนทางไกล และตองระวังการใชขอความตอง
คํานึงถึงความแตกตางของวัฒนธรรมดวย  
 
 Mebane และคณะ (1981) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในมหาวิทยาลัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําเทคโนโลยีดานขาวสาร 
(information technology) เพื่อการวางแบบโปรแกรมตางๆ ใชคอมพิวเตอรเพื่องานวางแผนยุทธ
ศาสตรในการจัดสรางและเตรียมเอกสารตางๆ ตลอดจนแพรกระจายขาว ใชคอมพิวเตอรใน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับนักศึกษา เชน การจางนักศึกษาทํางาน การลงทะเบียนเรียน การจัดสรร
ทุนการศึกษา การติดตอประสานงานกับศิษยเกา การใช word processing เพื่อการเรียนการสอนและ
เพื่องานวิจัย จัดสรางเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อประสานงานกับองคกรอื่นๆ หรือบริษัทเอกชน ทํา
ใหการบริหารงานเปนไปดวยความรวดเร็วและถูกตองแมนยํา การบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก 
 
 โดยภาพรวมพบวา ไดมีการนําคอมพิวเตอร และส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสมาใช
ประโยชนในดานการเรียนการสอน คนควาหาความรู และศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง นอกจากนี้ยังใช
ในการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน และเพื่อความบันเทิง สวนปญหาและอุปสรรคใน
การใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส พบวา จําเปนตองใชอุปกรณคอมพิวเตอร ที่มีขีดความสามารถสูง 
และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต สวนดานสื่อการสอนนั้นจําเปนตองมี
คุณภาพ 
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คําถามในการวิจัย 
 

1. คณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน สวนใหญผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบใด 

 
2. คณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน สวนใหญผลิตสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการใด 
 

3. คณาจารยใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอนมากนอยเพยีงใด 
 
4. คณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน สวนใหญประสบอุปสรรคและ

ปญหาอะไรบางในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
5. คณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน มคีวามตองการในการผลิต และ

การใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสใดบาง 



บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจยันี้เปนการวิจยัเชิงสํารวจ (survey research) เพื่อศึกษาการผลิต และการใชส่ือการ
สอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ซ่ึงผูวิจัยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจยั ดังนี ้
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
5. การวิเคราะหขอมูล 
 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก อาจารย และพนักงาน สาย ก ที่ปฏิบัติงานสอน
ประจําในคณะ และสํานัก ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จํานวน 1,417 คน (ขอมูล
งานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ ณ วันที่ 28 มกราคม 2547) 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดจากอาจารย และพนักงานสาย ก ที่ทําหนาที่
สอนประจํา อยูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบง
ช้ัน (stratified random sampling) จากหนวยงานระดับคณะ จํานวน 13 คณะ และ 1 สํานัก กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑในอัตรารอยละ 20 จากประชากรของแตละคณะ รวมทั้งสิ้น 
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1,417 คน (บุญชม, 2543: 43) จากนั้นจึงใชวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) เพื่อใหได
กลุมตัวอยางตามที่ตองการ ซ่ึงไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 287 คน คิดเปนรอยละ 20.25 ของประชากร
ทั้งหมด (ตามภาคผนวก ค) 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัการศึกษาการใช และการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา ของคณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ซ่ึงผูวิจัย
สรางขึ้นโดยแบงเปน  4 ตอน ดังนี ้

  
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  
 
ตอนที่ 2  สภาพการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ของคณาจารย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  
 
ตอนที่ 3  ปญหาและอุปสรรคในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ของ

คณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 
 
 ตอนที่ 4  ความตองการในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนกิสของคณาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  
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การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมูลในการวจิัยคร้ังนี้  ไดดําเนินการ
สรางตามขั้นตอน  ดังนี ้

 
1. ศึกษาวตัถุประสงคของการวิจัยเพื่อนํามาเปนขอบเขต และประเดน็ของการเก็บ

รวบรวมขอมลูในการศึกษาครั้งนี้ 
 
2. ขอคําแนะนําการสรางแบบสอบถามจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน (รายนามปรากฏตามภาคผนวก ก) ซ่ึงเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
ดานทางสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส และมีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของนี้ไมนอยกวา 5 ป เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแกไขเนื้อหา ตลอดจนความถูกตองเหมาะสม ใหตรงตามจุดมุงหมาย
ของการวิจัย 

 
3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 
4. นําแบบสอบถามใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

และนํามาปรับปรุงแกไข (รายนามตามภาคผนวก ก) 
 
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไมใช

กลุมตัวอยาง จาก 7  คณะ (คณะละ 5 คน) จํานวน 35 คน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
จากการทดลองใชกับอาจารยพบวามีขอคําถามบางสวนที่ควรปรับปรุงแกไข เนื่องจากการสื่อ
ความหมายไมชัดเจน และตัวเลือกบางขอตองเพิ่มเติมเพื่อใหขอคําถามมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  

 
6. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจนเปนฉบับสมบูรณแลว ไปใชเก็บขอมูล

กับกลุมตัวอยาง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี ้
 
1. นําหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร ถึงผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อขอความอนุเคราะหขอมูลรายชื่อของอาจารย และพนักงาน สาย ก ที่
มีหนาที่สอนประจําอยูที่วิทยาเขตบางเขน ซ่ึงมีประชากรทั้งสิ้น จํานวน 1,417 คน (ขอมูลงาน
ทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาที่ ณ วันที่ 28 มกราคม 2547) 

 
2. นําหนังสือจากคณะศกึษาศาสตร ถึงคณบดีจํานวน 13 คณะ และผูอํานวยการสํานัก

สงเสริมและฝกอบรม เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารย เพื่องานวิทยานิพนธ 
 
3. ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามพรอมแนบหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล

เพื่องานวิทยานิพนธจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร สงไปยังคณบดีคณะตางๆ ชวงตนเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จํานวน 13 คณะ และ 1 สํานัก จํานวน 390 
ชุด  

 
4. หลังจากแจกแบบสอบถามไปแลวเปนเวลา 4 สัปดาห ผูวิจัยจึงไปเก็บแบบสอบถามคืน

จากสํานักงานเลขานุการของแตละคณะ ไดแบบสอบถามครบตามจํานวนที่ตองการ และมีความ
สมบูรณ จํานวน 287 ชุด  คิดเปนรอยละ 73.6  ของจํานวนแบบสอบถามที่สงไป 

 
สถิติ และการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมด 287 ชุด  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 
 ตอนที่ 1  วิเคราะหขอมูลเกีย่วกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคารอยละ 
 
 ตอนที่ 2  วิเคราะหขอมูลเกีย่วกับสภาพการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส โดย
ใชคารอยละ 
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 ตอนที่ 3  วิเคราะหขอมูลเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคในการผลิต และการใชส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส โดยใชคารอยละ 
 
 ตอนที่ 4  วิเคราะหขอมูลเกีย่วกับความตองการในการผลติ และการใชส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกสโดยใชคารอยละ 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัยและขอวิจารณ 
 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจยัเร่ือง การผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน นั้น  สามารถนํามาวิเคราะหเสนอผลการวิจัยเปน  
4 ตอน ดังตอไปนี้ 
 
 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 
 ตอนที่ 2  สภาพการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ของคณาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  
 
 ตอนที่ 3  ปญหาและอุปสรรคในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ของ
คณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  

 
 ตอนที่ 4  ความตองการในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนกิสของคณาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  
 จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง “การผลิต และการใชส่ือการ
สอนอิเล็กทรอนิกส ของคณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน” จํานวน 287 คน  
มีรายละเอียดดังนี ้
 
 1.1  ขอมูลทั่วไปดานอายุ เพศ และการศึกษา
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวนและรอยละ ขอมูลดานเพศ อายุ และการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
n = 287 

รายการ จํานวน รอยละ 
   

เพศ   
ชาย 140 49.3 
หญิง 144 50.7 

   
อายุ   

21-25  ป 8 2.8 
26-30  ป 47 16.4 
31-35  ป 43 15.0 
36-40  ป 46 16.0 
41-45  ป 51 17.8 
46-50  ป 32 11.1 
51-55  ป 34 11.8 
56-60  ป 25 8.7 
60  ปขึ้นไป 1 0.3 

   
การศึกษา   

ปริญญาตรี 19 6.7 
ปริญญาโท 135 47.7 
ปริญญาเอก 129 45.6 

 
 จากตารางที่ 1  พบวา คณาจารยที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
50.7  มีอายุระหวาง 41-45 ป คิดเปนรอยละ 17.8 และสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท  
คิดเปนรอยละ 47.0   
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 1.2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาการทํางาน และตําแหนงทางวิชาการ 
 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและรอยละ ขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการทํางาน และตําแหนงทางวิชาการ 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
ระยะเวลาการทํางานที่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร   

1-5  ป 79 27.6 
6-10  ป 63 22.0 
11-15  ป 42 14.7 
16-20  ป 15 5.2 
21-25  ป 40 14.0 
26-30  ป 28 9.8 
31-35  ป 16 5.6 
35  ปขึ้นไป 3 1.0 

   
ตําแหนงทางวชิาการ   

อาจารย 147 51.2 
ผูชวยศาสตราจารย 83 29.0 
รองศาสตราจารย 53 18.5 
ศาสตราจารย 1 0.3 
มีผูไมตอบ 1 1.0 

 
 จากตารางที่ 2 พบวา คณาจารยสวนใหญทาํงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาแลว 1-5 ป 
คิดเปนรอยละ 27.5 รองลงมา คือ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 22.0 และมีตําแหนงทางวิชาการเปน
อาจารย คิดเปนรอยละ 51.8 รองลงมา คือ ผูชวยศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 29.0 
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 1.3  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาระงานสอน 
 
ตารางที่ 3  แสดงจํานวนและรอยละ ขอมูลเกี่ยวกับภาระงานสอนของผูตอบแบบสอบถาม 

n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
ภาระงานสอนกี่ช่ัวโมงตอสัปดาห   

1-5  ช่ัวโมง 40 13.9 
6-10  ช่ัวโมง 142 49.5 
11-15  ช่ัวโมง 61 21.3 
16-20  ช่ัวโมง 25 8.7 
20  ช่ัวโมงขึ้นไป 12 4.2 
มีผูไมตอบ 7 2.4 

   
สอนผูเรียนระดับใด *   

ต่ํากวาปริญญาตรี 7 2.4 
ปริญญาตรี 273 95.1 
ปริญญาโท 185 64.5 
ปริญญาเอก 68 23.7 
วิทยากรฝกอบรม 51 17.8 
อ่ืน ๆ  1 0.3 

   
วิชาที่สอนเกีย่วของกับคอมพิวเตอรหรือไม   

เกี่ยวของบางเล็กนอย 99 34.5 
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร 59 20.6 
ไมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 126 43.9 
มีผูไมตอบ 3 1.0 

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 จากตารางที่ 3 พบวา คณาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนอยูที่ 6-10 ช่ัวโมงตอสัปดาห คิด
เปนรอยละ 49.5 รองลงมา คือ 11-15 ช่ัวโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 21.3  คณาจารยสวนใหญ
สอนในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 95.1 รองลงมา คือ ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 64.5  วิชา 
ที่คณาจารยสวนใหญสอนไมเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 43.9  มีเพียงรอยละ 20.6  
ที่สอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และที่เกี่ยวของบางเล็กนอย คิดเปนรอยละ 34.5 
  
 1.4  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับความรู และการใชคอมพิวเตอร 
 
ตารางที่ 4  แสดงจํานวนและรอยละ ขอมูลเกี่ยวกับความรูและการใชคอมพิวเตอร 

n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
ความรูดานการใชคอมพิวเตอร *   

ไมมีความรูเลย 6 2.1 
เปด ปดเครื่อง พิมพงานทัว่ไปได 155 54.0 
ใชโปรแกรมประยุกตทัว่ไปได 221 77.0 
แกไข ปรับปรงุระบบคอมพิวเตอรได 61 21.3 
สอนผูอ่ืนใหใชคอมพิวเตอรได     119 41.5 
เขียนโปรแกรมใชงานเฉพาะทางได                         42 14.6 
อ่ืน ๆ  8 2.8 

   

ปจจุบันทานใชคอมพิวเตอรทําอะไรบาง *   
สืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต                            273 95.1 
พิมพงาน เอกสารทั่วไป                            259 90.2 
รับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 255 88.9 
เพื่อความบันเทิง                          160 55.7 
จัดเตรียม และผลิตสื่อการสอน                          241 84.0 
พัฒนาโปรแกรมเพื่อใชงานเฉพาะทาง 57 19.9 
อ่ืน ๆ  14 4.9 

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 จากตารางที่ 4 พบวา คณาจารยสวนใหญมีความรูดานการใชคอมพิวเตอร สามารถใช
โปรแกรมประยุกตทั่วไปได คิดเปนรอยละ 77.0 รองลงมา คือ สามารถเปด ปดเครื่อง พิมพงานและ
เอกสารทั่วไปได คิดเปนรอยละ 54.0 สวนคณาจารยที่ไมมีความรูดานคอมพิวเตอรเลย มีเพียงรอย
ละ 2.1 คณาจารยสวนใหญใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 95.1
รองลงมา คือ ใชคอมพิวเตอรพิมพงานและเอกสารทั่วไป ใชในการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
จัดเตรียมและผลิตสื่อการสอน คิดเปนรอยละ 90.0, 88.9 และ 84.0 ตามลําดับ และงานดานอื่น ๆ 
เชน การตัดเกรด ประเมินผล งานฐานขอมูล วิเคราะหขอมูลการวิจัย และเปนเครื่องมือในการบริหาร 
 
 1.5  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะในการสนับสนุนดานการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
ตารางที่ 5  แสดงจํานวนและรอยละ ขอมูลการสนับสนุนดานสื่ออิเล็กทรอนิกสจากคณะ 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
คณะมีอุปกรณหรือหนวยงานผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสหรือไม   

มี 145 50.5 
ไมมี 72 25.1 
ไมแนใจ 67 23.3 
อ่ืน ๆ 3 1.0 
   

คณะมีงบประมาณหรือบุคลากรชวยในการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสหรือไม 

  

มี 79 27.5 
ไมมี 97 33.8 
ไมแนใจ 107 37.3 
อ่ืน ๆ 4 1.4 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 

n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
ผูบริหารของทานสนับสนุนใหมีการผลิตและใชส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกสในการเรยีนการสอนหรือไม 

  

มี 186 64.8 
ไมมี 22 7.7 
ไมแนใจ 75 26.1 
มีผูไมตอบ 4 1.4 

 
 จากตางที่ 5 พบวา คณาจารยสวนใหญทราบวาคณะมีอุปกรณ และหนวยงานที่ใหบริการ
ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 50.5 แตคณาจารยสวนใหญไมทราบและไมแนใจวา
คณะมีงบประมาณหรือบุคลากรชวยเหลือในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 
37.3 ผูบริหารสวนใหญสนับสนุนใหคณาจารยมีการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 
ในการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 64.8 
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ตอนที่ 2  สภาพการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ของคณาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  
 
 2.1  การไดรับความรู และสภาพการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
ตารางที่ 6  แสดงจํานวนและรอยละ ของการไดรับความรูและวิธีการผลติสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 

 n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
ไดรับความรูการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนกิสดวยวิธีการใด *   

จากการฝกอบรม                             197 68.6 
ศึกษาคนควาดวยตนเอง                            240 83.6 
จบในสาขาสื่อการศึกษา                      7 2.4 
จบในสาขาที่เกี่ยวของกับสื่อการศึกษา                     11 3.8 
อ่ืน ๆ 16 5.6 

   
ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีใด *   

ผลิตดวยตนเอง 230 80.1 
ใหบุคลากรของภาควิชาผลิต 77 26.8 
ใหบุคลากรของคณะผลิต 24 8.4 
ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิต 15 5.2 
ใหนิสิตผลิต 70 24.4 
จางบุคคล/บริษัทผลิต 12 4.2 
อ่ืน ๆ 13 4.5 

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

จากตารางที่ 6 พบวา คณาจารยสวนใหญไดรับความรูและประสบการณเกี่ยวกับการผลิต
และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 83.6 รองลงมา 
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คือ ไดรับการฝกอบรม คิดเปนรอยละ 68.6 และไดรับความรูดวยวิธีอ่ืน คือ ถามผูที่เคยใชสอบถาม
จากผูรู และผูที่มีประสบการณ คณาจารยสวนใหญผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง คิด
เปนรอยละ 80.1 รองลงมา คือ ใหบุคลากรของภาควิชา และนิสิตผลิตให คิดเปนรอยละ 26.8 และ 
24.4  อ่ืน ๆ พบวา คณาจารยบางสวนยังไมเคยผลิต และไมไดใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
 2.2  รูปแบบสื่อและระยะเวลาที่ใชในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
ตารางที่ 7  แสดงจํานวนและรอยละ ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและระยะเวลาในการผลิตสื่อ 

 n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
เคยผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบใดบาง *   

เว็บเพจอยางงาย                         93 32.4 
เว็บเพจที่มีปฏิสัมพันธ                         27 9.4 
คอมพิวเตอรชวยสอน                        32 11.1 
สไลดอิเล็กทรอนิกส                        240 83.6 
ดิจิทัลวิดีโอ                                    26 9.1 
ซีดีมัลติมีเดีย                              23 8.0 
อ่ืน ๆ  18 6.3 

   
เวลาที่ใชในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสตอ 1 รายวิชา   

1-2  เดือน 82 28.6 
3-4  เดือน 97 33.8 
5-6  เดือน 35 12.2 
7-8  เดือน 5 1.7 
9-10  เดือน 9 3.1 
11-12  เดือน 4 1.4 
12  เดือนขึ้นไป 4 1.4 
อ่ืน ๆ  39 13.6 

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 จากตารางที่ 7 พบวา ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสที่คณาจารยผลิตสวนใหญ คือ สไลด
อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 83.6 รองลงมา คือ เว็บเพจอยางงาย คิดเปนรอยละ 32.4  สวน
ระยะเวลาที่ใชในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสตอ 1 รายวิชาอยูระหวาง 3-4 เดือน คิดเปนรอย
ละ 33.8 รองลงมา คือ 1-2 เดือน คิดเปนรอยละ 28.6  อ่ืนๆ คณาจารยผลิตสื่อไมเต็มรายวิชา มีการ
ปรับปรุงแกไขเปนระยะๆ และคณาจารยบางสวนใชโปรแกรม LMS ของมหาวิทยาลัย 
 
 2.3  โปรแกรมประยุกตและโปรแกรมภาษาที่ใชในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
ตารางที่ 8  แสดงจํานวนและรอยละ ของขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใชในการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 

 n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
โปรแกรมที่ใชในการผลิตสื่อการสอน    

โปรแกรมดานภาพนิ่ง *   
Photoshop           159 55.4 
Paint Shop Pro                            34 11.8 
Paint                                         34 11.8 
Microsoft Photo Editor                               45 15.7 
ไมเคยใช                                     84 29.3 
อ่ืน ๆ  25 8.7 
   

โปรแกรมดานวิดีโอ/ภาพยนตร *   
Premiere 26 9.1 
After Effects                                12 4.2 
Vegas   11 3.8 
Pinnacle Edition                             2 0.7 
Media Studio                              3 1.0 
Windows Movie Maker                             17 5.9 
Avid    1 0.3 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
 n = 287 

รายการ จํานวน รอยละ 
   

Final CutPro                               1 0.3 
3D Studio MAX                                    6 2.1 
Maya     3 1.0 
ไมเคยใช                                    216 75.3 
อ่ืน ๆ  13 4.5 

   
โปรแกรมดานเสียง *   

Sound Force                               22 7.7 
Wave Lab                                   6 2.1 
Sound Recorder 33 11.5 
Cakewalk Sonar 3 1.0 
Cool Edit Pro                              3 1.0 
ไมเคยใช                                    204 71.1 
อ่ืน ๆ  6 2.1 
   

โปรแกรมดานนําเสนอ และเชิงปฏิสัมพันธ *   
Authorware                            22 7.7 
Flash                                       23 8.0 
Director                                  1 0.3 
Swish                                     14 4.9 
Tool Book                                 4 1.4 
PowerPoint 195 67.9 
ไมเคยใช                       64 22.3 
อ่ืน ๆ  4 1.4 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
 n = 287 

รายการ จํานวน รอยละ 
   
โปรแกรมดานอินเทอรเน็ต *   

Dreamweaver                           76 26.5 
FrontPage 39 13.6 
Netscape Composer                    45 15.7 
ไมเคยใช                                   132 46.0 
อ่ืน ๆ  12 4.2 

   
การใชโปรแกรมภาษาในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส *   

HTML   99 34.5 
ASP 7 2.4 
PHP 11 3.8 
SQL 8 2.8 
Visual Basic                              27 9.4 
Pascal                                   5 1.7 
Delphi                                   3 1.0 
Java                                       12 4.2 
FoxPro                                  4 1.4 
ไมเคยใช                                 151 52.6 
อ่ืน ๆ  6 2.1 

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

จากตารางที่ 8 พบวา คณาจารยสวนใหญเลือกใชโปรแกรมประยุกตในการผลิตสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกสทางดานภาพนิ่ง คือ โปรแกรม Photoshop คิดเปนรอยละ 55.4 รองลงมา คือ 
โปรแกรม Microsoft Photo Editor คิดเปนรอยละ 15.7 โปรแกรมอื่น ๆ ที่คณาจารยเลือกใช คือ 
โปรแกรม Arc view ACDSee Acrobat และโปรแกรม Visio 
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คณาจารยสวนใหญเลือกใชโปรแกรมทางดานวิดีโอ คือ โปรแกรม Premiere คิดเปน 
รอยละ 9.1 รองลงมา คือ โปรแกรม Windows Movie Maker คิดเปนรอยละ 5.9 โปรแกรมอื่น ๆ  
คือ โปรแกรม Camtasia, Arcveiw 3D และโปรแกรม Power DVD 

  
คณาจารยสวนใหญเลือกใชโปรแกรมทางดานเสียง คือ โปรแกรม Sound Recorder  

คิดเปนรอยละ 11.5 รองลงมา คือ โปรแกรม Sound Force คิดเปนรอยละ 7.7 
  
 คณาจารยสวนใหญเลือกใชโปรแกรมดานการนําเสนอและเชิงปฏิสัมพันธมากที่สุด 
โดยเฉพาะโปรแกรม PowerPoint คิดเปนรอยละ 67.9 สวนโปรแกรมดานอื่น ๆ สวนใหญคณาจารย
ไมเคยใช 
 
 2.4  แหลงทุนสนับสนุน และที่มาของสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชประกอบการสอน 
 
ตารางที่ 9  แสดงจํานวนและรอยละ ของขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุนสนับสนุนและแหลงที่มาของสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชประกอบการสอนของคณาจารย 

 n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส *   

ของมหาวิทยาลัย            33 11.5 
จากหนวยงานภาครัฐ 17 5.9 
ไมเคยไดรับทุน                          237 82.6 
อ่ืน ๆ  3 1.0 
   

ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ใชไดมาจากแหลงใด *   
ภาควิชา/คณะ                             85 29.6 
หองสมุด                              20 7.0 
ผลิตขึ้นเองดวยทุนสวนตัว                     188 65.5 
ผลิตขึ้นเองดวยทุนมหาวิทยาลัย            20 7.0 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 
 n = 287 

รายการ จํานวน รอยละ 
   

มีใหบริการฟรบีนอินเทอรเนต็              68 23.7 
อ่ืน ๆ  23 8.0 

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 9 พบวา แหลงทุนสนับสนุนในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสของ
คณาจารยสวนใหญไดจากมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 11.5 และทุนจากแหลงอื่น ๆ คือ เงินทุน
สวนตัว และของภาควิชา  
 
 ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสที่คณาจารยใชประกอบการสอน สวนใหญไดมาโดยการผลิต
ขึ้นเองดวยเงินทุนสวนตัว คิดเปนรอยละ 65.5 รองลงมา คือ ไดมาจากภาควิชา/คณะ และ มีให 
บริการฟรีบนอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 29.6 และ 23.7 และไดมาจากแหลงอื่น ๆ คือ ราน
คอมพิวเตอร, รานจําหนวยส่ือการศึกษาทั่วไป, กระทรวงสาธารณสุข, ทบวงมหาวิทยาลัย และ
หนวยงานเอกชน 
 
 2.5  การใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 
 
ตารางที่ 10  แสดงจํานวนและรอยละ ของขอมูลเกี่ยวกบัการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 
ของคณาจารย 

 n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
คณะอํานวยความสะดวกในการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสหรือไม   

มี 174 60.6 
ไมมี 48 16.7 
ไมแนใจ 51 17.8 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 
 n = 287 

รายการ จํานวน รอยละ 
   

อ่ืน ๆ  8 2.8 
มีผูไมตอบ 6 2.1 

   
ใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนกิสกี่ช่ัวโมงตอสัปดาห    

1-5 ช่ัวโมง 144 50.2 
6-10  ช่ัวโมง 71 24.7 
 11-15  ช่ัวโมง 14 4.9 
16-20  ช่ัวโมง 10 3.5 
20  ช่ัวโมงขึ้นไป 5 1.7 
ไมไดใช 23 8.0 
อ่ืน ๆ  16 5.6 
มีผูไมตอบ 4 1.4 
   

ใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนกิสกี่วิชาตอสัปดาห   
1 วิชา 70 24.4 
2 วิชา 109 38.0 
3 วิชา 35 12.2 
4 วิชา  5 1.7 
4 วิชาขึ้นไป 25 8.7 
ไมไดใช 24 8.4 
อ่ืน ๆ  16 5.6 
มีผูไมตอบ 3 1.0 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 
 n = 287 

รายการ จํานวน รอยละ 
   

ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสรูปแบบใดทีใ่ชสอนบอยที่สุด *   
เว็บเพจอยางงาย                         33 11.5 
เว็บเพจที่มีปฏิสัมพันธ                         20 7.0 
คอมพิวเตอรชวยสอน                        19 6.6 
สไลดอิเล็กทรอนิกส                        236 82.2 
ดิจิทัลวิดีโอ                                    13 4.5 
ซีดีมัลติมีเดีย                              14 4.9 
อ่ืน ๆ  10 3.5 

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 10 พบวา ทางคณะไดจัดสถานที่และอุปกรณอํานวยความสะดวกไวบริการ 
การใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสใหแกคณาจารย คิดเปนรอยละ 60.6 
 
 คณาจารยสวนใหญใชส่ืออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน 1-5 ช่ัวโมงตอสัปดาห คิดเปน
รอยละ 50.2 รองลงมา คือ 6-10 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 24.7 อ่ืน ๆ คณาจารยบางทานจะใชทุกครั้งที่
มีการสอน และขึ้นอยูกับภาคการศึกษา 
 
 คณาจารยสวนใหญใชส่ืออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน 2 รายวิชาตอสัปดาห คิดเปน
รอยละ 38.0 รองลงมา คือ 1 วิชา คิดเปนรอยละ 24.4  
 
 ส่ือการสอนอิ เ ล็กทรอนิกสที่คณาจารยใชประกอบการสอนมากที่ สุด  คือ  สไลด
อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 82.2 รองลงมา คือ เว็บเพจอยางงาย คิดเปนรอยละ 11.5  
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ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ของคณาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  
 
 3.1  ปญหาและอุปสรรคในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 
 
ตารางที่ 11  แสดงจํานวนและรอยละ ของปญหาและอปุสรรคในการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส ของคณาจารย 

ระดับความคิดเห็น 
รายการ มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด n 

       
ปญหาและอุปสรรคในการผลิตสื่อการสอน 
อิเล็กทรอนิกส  

ขาดความรูในเรื่องการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส 

 
 

59 
(20.9) 

 
 

94 
(33.3) 

 
 

91 
(32.3) 

 
 

30 
(10.6) 

 
 
8 

(2.8) 

 
 

282 

ขาดบุคลากรชวยในการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส 

70 
(24.9) 

94 
(33.5) 

70 
(24.9) 

33 
(11.7) 

14 
(5.0) 

281 

การบริหารจัดการงบประมาณไมเหมาะสมใน
การผลิตและจดัหาสื่อ 

74 
(26.3) 

84 
(29.9) 

67 
(23.8) 

42 
(14.9) 

14 
(5.0) 

281 

เครื่องมือและวัสดุอุปกรณทีใ่ชในการผลิตไม
ทันสมัย 

55 
(19.6) 

74 
(26.3) 

101 
(35.2) 

41 
(14.6) 

10 
(3.6) 

281 

วัสดุอุปกรณทีใ่ชในการผลิตมีไมเพียงพอ 
70 

(25.0) 
71 

(25.4) 
93 

(33.2) 
35 

(12.5) 
11 

(3.9) 
280 

สถานที่ไมสะดวกในการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส 

37 
(13.2) 

61 
(21.7) 

98 
(34.9) 

70 
(24.9) 

15 
(5.3) 

281 

มีภาระงานสอนมากไมมีเวลาเตรียมเนื้อหา
ผลิตสื่อ 

91 
(32.4) 

89 
(31.7) 

78 
(27.8) 

19 
(6.8) 

4 
(1.4) 

281 
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ตารางที่ 11  (ตอ) 

ระดับความคิดเห็น 
รายการ มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด n 

       
มีงานสวนรวมภายในมหาวทิยาลัยมากไมมี
เวลาเตรียมเนือ้หาผลิตสื่อ 

65 
(23.0) 

85 
(30.1) 

93 
(33.0) 

32 
(11.3) 

7 
(2.5) 

282 

ขาดการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 
23 

(8.2) 
29 

(10.3) 
103 

(36.7) 
99 

(35.2) 
27 

(9.6) 
281 

ไมทราบแผนสนับสนุนการผลิตสื่อของ
มหาวิทยาลัย 

47 
(16.8) 

64 
(22.9) 

87 
(31.2) 

63 
(22.6) 

18 
(6.5) 

279 

 
 จากตารางที่ 11 พบวา คณาจารยประสบปญหาและอุปสรรคในการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส ในระดับมากที่สุด คือ คณาจารยมีภาระงานสอนมากไมมีเวลาเตรียมเนื้อหาเพื่อผลิต
ส่ือการสอน คิดเปนรอยละ 32.4  
 
 คณาจารยประสบปญหาและอุปสรรคในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ในระดับมาก 
คือ ขาดบุคลากรชวยในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 33.5 และ คณาจารยขาด
ความรูในเรื่องการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส  มีปญหาดานการบริหารจัดการงบประมาณไม
เหมาะสมในการผลิตและจัดหาสื่อ คิดเปนรอยละ 33.3 และ 29.9 ตามลําดับ 
 
 คณาจารยประสบปญหาและอุปสรรคในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ในระดับปาน
กลาง คือ ขาดการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมา คือ เครื่องและวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการผลิตสื่อไมทันสมัย คิดเปนรอยละ 35.2 และสถานไมสะดวกในการผลิตสื่อ 
การสอนอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตสื่อมีไมเพียงพอ ไมทราบแผน
สนับสนุนการผลิตสื่อการสอนของมหาวิทยาลัย และมีงานสวนรวมภายในมหาวิทยาลัยมากไมมี
เวลาเตรียมเนื้อหาเพื่อผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 34.9, 33.2, 31.2 และ 30.0 
ตามลําดับ 
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 3.2  ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 
 
ตารางที่ 12  แสดงจํานวนและรอยละ ของปญหาและอปุสรรคในการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนกิส 
ของคณาจารย 

ระดับความคิดเห็น 
รายการ มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด n 

       
ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส       

ขาดความรูดานการใชส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส 

35 
(12.4) 

70 
(24.8) 

99 
(35.1) 

59 
(20.9) 

19 
(6.7) 

282 

ขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
นําเสนอสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 

50 
(17.7) 

89 
(31.6) 

86 
(30.5) 

46 
(16.3) 

11 
(3.9) 

282 

เครื่องมือและวัสดุอุปกรณทีใ่ชมีความยุงยาก
ซับซอน 

24 
(8.6) 

67 
(23.9) 

105 
(37.5) 

72 
(25.7) 

12 
(4.3) 

280 

สถานที่และสภาพแวดลอมไมเอื้อตอการใชส่ือ
การสอนอิเล็กทรอนิกส 

25 
(8.9) 

64 
(22.8) 

87 
(31.0) 

86 
(30.6) 

19 
(6.8) 

281 

ไมมีหนวยงานใหบริการและเจาหนาที่ให
คําแนะนําการใชส่ือ 

44 
(15.7) 

85 
(30.2) 

88 
(31.3) 

49 
(17.4) 

15 
(5.3) 

281 

ไมมีเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกในการใชส่ือ 50 
(17.7) 

93 
(33.0) 

85 
(30.1) 

35 
(12.4) 

19 
(6.7) 

282 

 
 จากตารางที่ 12 พบวา คณาจารยประสบปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส ในระดับมากที่สุด และระดับมาก คือ ขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการนําเสนอ
ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 17.7 และ 31.6 ตามลําดับ และไมมีเจาหนาที่อํานวยความ
สะดวกในการใชส่ือ คิดเปนรอยละ 17.7 และ 33.0 ตามลําดับ 
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 คณาจารยมีปญหา และอุปสรรคในการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ในระดับปานกลาง 
คือ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชมีความยุงยากซับซอน คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมา คือ 
คณาจารยขาดความรูดานการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 35.1  
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ตอนที่ 4  ความตองการในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนกิส ของคณาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  
 
 4.1  ความตองการรับความรูดานสื่ออิเล็กทรอนิกส และรูปแบบการเรียนรู 
 
ตารางที่ 13  แสดงจํานวนและรอยละ เกีย่วกับความตองการในการผลติ การฝกอบรมความรู และ
รูปแบบการเรยีนรูในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ของคณาจารย 

n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
ความตองการในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสดานใดที่ตองการ *   

ความรู เทคนิค วิธีการสมัยใหม  233 81.2 
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือสมัยใหม 216 75.3 
บุคลากรชวยในการผลิตสื่อ  252 87.8 
สถานที่ในการผลิตสื่อ 149 51.9 
เงินทุนสนับสนุน  222 77.4 

   
ตองการใหจดัฝกอบรมความรูการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส  
ในดานใดบาง * 

  

เว็บเพจอยางงาย (Text based) 183 63.8 
เว็บเพจที่มีปฏิสัมพันธ (Interactive webpage) 199 69.3 
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 193 67.2 
สไลดอิเล็กทรอนิกส (PowerPoint)  163 56.8 
วิดีโอดิจิทัล (Digital Video) 153 53.3 
ซีดีมัลติมีเดีย (Multimedia CD) 160 55.7 

   
รูปแบบการเรยีนรู เทคนิค วธีิการสมัยใหมใดที่ตองการ *   

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  257 89.5 
การประชุม สัมมนา 120 41.8 
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ตารางที่ 13  (ตอ) 

n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
เรียนผานเว็บ  184 64.1 
บทเรียนสําเร็จรูปหรือคอมพิวเตอรชวยสอน   191 66.6 

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

จากตารางที่ 13 พบวา คณาจารยสวนใหญตองการบุคลากรชวยในการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 87.8 รองลงมา คือ ความรูเทคนิค วิธีการสมัยใหม และ เงินทุน
สนับสนุน คิดเปนรอยละ 81.2 และ 77.4  

 
คณาจารยสวนใหญตองการใหมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมความรูการผลิตสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกส  ในดานการผลิตเว็บเพจเชิงปฏิสัมพันธ  คิดเปนรอยละ  69.3 รองลงมา  คือ 
คอมพิวเตอรชวยสอน และ เว็บเพจอยางงาย คิดเปนรอยละ 67.2 และ 63.8 ตามลําดับ 

 
คณาจารยสวนใหญตองการใหมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมความรู การผลิตสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกส ในลักษณะของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 89.5 รองลงมา คือ ให
ความรูในรูปแบบของคอมพิวเตอรชวยสอน และ การเรียนผานเว็บ คิดเปนรอยละ 66.6 และ 64.1 
ตามลําดับ 
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4.2  ความตองการในการผลติสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส และแหลงทุนสนับสนุน 
 
ตารางที่ 14  แสดงจํานวนและรอยละ เกีย่วกับความตองการในดานการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส ของคณาจารย 

n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณใดที่ตองการใหหนวยงานมเีพือ่ชวยในการผลิต 
ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส * 

  

คอมพิวเตอรมลัติมีเดีย  175 61.0 
คอมพิวเตอรกระเปาหิว้  206 71.8 
คอมพิวเตอรเซอรฟเวอร 138 48.1 
คอมพิวเตอรมลัติมีเดียพรอมระบบตัดตอวดิีโอ  178 62.0 
กลองบันทึกวดิีโอแบบดิจิทลั  164 57.1 
กลองบันทึกภาพแบบดิจิทัล 155 54.0 
สแกนเนอร 154 53.7 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร 155 54.0 
   

บุคลากรชวยในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ตองการ *   
นักออกแบบ และผลิตสื่อ  257 89.5 
นักออกแบบกราฟก 193 67.2 
นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  204 71.1 
   

แหลงทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ตองการ *   
ทุนของภาควชิา  198 69.0 
ทุนของคณะ  201 70.0 
ทุนของมหาวทิยาลัย  249 86.8 
ทุนจากหนวยงานภายนอก  170 59.2 
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ตารางที่ 14  (ตอ) 

n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
สถานที่ที่ตองการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส *   

บาน 145 50.5 
ภาควิชา 261 90.9 
คณะ  173 60.3 
ศูนยผลิตสื่อของมหาวิทยาลัย  200 69.7 
บริษัท/เอกชน  91 31.7 
   

ลักษณะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนกิสที่ตองการ *   
จัดเตรียมเนื้อหาแลวผลิตดวยตนเอง  200 69.7 
จัดเตรียมเนื้อหาแลวใหภาควิชาผลิตให 201 70.0 
จัดเตรียมเนื้อหาแลวใหคณะผลิตให  165 57.5 
จัดเตรียมเนื้อหาแลวใหมหาวิทยาลัยผลิตให 181 63.1 
จัดเตรียมเนื้อหาแลวใหบุคคลภายนอก หรือบริษัทผลิตให 127 44.3 
   

รูปแบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ตองการผลิต *   
เว็บเพจอยางงาย (Text based) 173 60.3 
เว็บเพจที่มีปฏิสัมพันธ (Interactive webpage) 198 69.0 
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 177 61.7 
สไลดอิเล็กทรอนิกส (PowerPoint)  203 70.7 
วิดีโอดิจิทัล (Digital Video) 136 47.4 
ซีดีมัลติมีเดีย (Multimedia CD) 154 53.7 

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

จากตารางที่ 14 พบวา คณาจารยสวนใหญตองการใหหนวยงานมีเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณเพื่อชวยในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส คือ คอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว คิดเปนรอยละ 
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71.8 รองลงมา คือ เครื่องคอมพิวเตอรมัลติมีเดียพรอมระบบตัดตอวิดีโอ และ เครื่องคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย คิดเปนรอยละ 62.0 และ 61.0 ตามลําดับ 

 
คณาจารยสวนใหญตองการนักออกแบบและผลิตสื่อการสอนเพื่อชวยในการผลิตสื่อการ

สอนอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 89.5 รองลงมา คือ โปรแกรมเมอร และ นักออกแบบกราฟก คิด
เปนรอยละ 71.1 และ 67.2 ตามลําดับ 

 
แหลงทุนสนับสนุนในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่คณาจารยสวนใหญตองการ 

คือ ทุนของมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 86.8 รองลงมา คือ ทุนของคณะ และ ทุนของภาควิชา  
คิดเปนรอยละ 70.0 และ 69.0 ตามลําดับ 

 
คณาจารยสวนใหญตองการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ภาควิชา คิดเปนรอยละ 90.9

รองลงมา คือ ศูนยผลิตสื่อของมหาวิทยาลัย และ ที่คณะ คิดเปนรอยละ 69.7 และ 60.3 ตามลําดับ 
 

คณาจารยสวนใหญตองการผลิตสื่อในลักษณะที่จัดเตรียมเนื้อหาแลว ใหบุคลากรของ
ภาควิชาผลิตให คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมา คือ จัดเตรียมเนื้อหาแลวผลิตดวยตนเอง และ ใหศูนย
ผลิตสื่อของมหาวิทยาลัยผลิตให คิดเปนรอยละ 69.7 และ 63.1 ตามลําดับ 

 
รูปแบบสื่อการสอนอิ เล็กทรอนิกสที่คณาจารยสวนใหญตองการผลิต  คือ  สไลด

อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 70.7 รองลงมา คือ เว็บเพจที่มีปฏิสัมพันธ และ คอมพิวเตอรชวยสอน 
คิดเปนรอยละ 69.0 และ 61.7 ตามลําดับ 
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 4.3  ผลประโยชน และการนาํสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสไปใช 
 
ตารางที่ 15  แสดงจํานวนและรอยละ เกีย่วกับความตองการผลประโยชนและการนําสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสไปใช 

n = 287 
รายการ จํานวน รอยละ 

   
ตองการไดรับผลประโยชน/คาตอบแทน/ลิขสิทธิ์แบบใด (กรณใีชเงินทนุและ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย) * 

  

เปนของอาจารยผูผลิตเพียงผูเดียว  117 40.8 
เปนของอาจารยและภาควิชาในสัดสวนเทากัน 149 51.9 
เปนของอาจารยและคณะในสัดสวนเทากัน  108 37.6 
เปนของอาจารยและมหาวิทยาลัยในสัดสวนเทากัน 123 42.9 
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  196 68.3 
   

ตองการนําสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตไปใช หรือใหบริการที่ใดบาง *   
ภาควิชาที่ตนสังกัด  222 77.4 
คณะที่ตนสังกดั  183 63.8 
มหาวิทยาลัยทีต่นสังกัด 195 67.9 
ใหบริการบนอินเทอรเน็ต  186 64.8 
หนวยการศกึษาอื่นๆ ที่ตองการ  160 55.7 
ใชไดทุกที ่  148 51.6 

* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

จากตารางที่ 15 พบวา คณาจารยสวนใหญตองการใหผลประโยชนจากการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส (กรณีใชเงินทุนและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย) เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
คิดเปนรอยละ 68.3 รองลงมา คือ เปนของอาจารยและภาควิชาในสัดสวนเทากัน และเปนของ
อาจารยและมหาวิทยาลัยในสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 51.9 และ 42.9 ตามลําดับ 
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คณาจารยสวนใหญตองการนําสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตขึ้นไปใชที่ภาควิชา คิดเปน
รอยละ 77.4 รองลงมา คือ นําไปใชในมหาวิทยาลัย และนําขึ้นใหบริการบนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 67.9 และ 64.8 ตามลําดับ 
 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามจากคําถามปลายเปด 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในลักษณะปลายเปดเพื่อถามความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม พบวาคณาจารยไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน 41 
คน   คิดเปนรอยละ  14.3 จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  287 คน  ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้ 
 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรเวลาใหกับคณาจารย ไดมีเวลาในการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส โดยไมถือเปนวันลา และไมตองทําภาระงานอื่นๆ  
 

2. มหาวิทยาลัยควรมีแผนดําเนินการในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ชัดเจน 
รวมถึงการสนับสนุนคณาจารย และนิสิตใหเห็นถึงประโยชนของสื่ออิเล็กทรอนิกส และคุณคาที่มี
ตอการเรียนการสอน 
 

3. มหาวิทยาลัยควรมีหนวยงานที่มีความพรอมในการผลิตและการใหบริการ มีบุคลากร
สนับสนุนที่จะชวยเหลือคณาจารยในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ใหคําแนะนําในดานการ
ผลิตและการใชส่ือกับคณาจารยเมื่อคณาจารยมีปญหา ตลอดจนเผยแพรความรู เทคนิค วิธีการ
ใหมๆ และแหลงผลิตที่มีความพรอมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินการให
เพียงพอ เพื่อใหการดําเนินการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 

4. ควรมีการประชาสัมพันธ ถึงระบบและหนวยงานของมหาวิทยาลัย  ที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการจัดทําสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ใหคณาจารยไดรับทราบขอมูลรวมถึงชองทาง
ในการผลิตสื่อการสอน  แหลงทุนสนับสนุนที่ใชในการดําเนินการ 
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5. มหาวิทยาลัยควรจัดทําระบบปองกันไวรัส เนื่องจากมีผลกระทบตอเครื่องคอมพิวเตอร 
และทําใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมา ทําใหระบบคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรขาดความ
นาเชื่อถือ ซ่ึงจะมีผลตอการผลิตและการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสดวย 
 

6. มหาวิทยาลัยควรจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูดานคอมพิวเตอรใหกับ
คณาจารย และควรแบงผูเรียนออกเปนกลุมตามความสามารถ มีการจัดทําแผนการฝกอบรม และ
ควรจัดอยางตอเนื่อง พรอมกับแจงใหคณาจารยไดรับทราบ เนื่องจากจะเปนการกระตุนให
คณาจารยอยากจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกสมากขึ้น 
 

7. การจัดทํา mailing-list เพื่อใชในการติดตอส่ือสารระหวางอาจารย กับนสิิตใหมี
ประสิทธิภาพ  
 

8. ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยควรจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณในการ
นําเสนอสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสใหพรอม เพียงพอ และมีคุณภาพดี รวมทั้งเจาหนาที่อํานวยความ
สะดวกในการใชส่ือการสอนตามหองเรียน และอาคารศูนยเรียนรวมของมหาวิทยาลัย 
 

ขอวิจารณ 
 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของคณาจารยผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง การผลิตและการใช
ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ผลการวิจัย
สามารถนํามาเสนอขอวิจารณไดดังนี้ 
 
 1.  ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 
พบวา คณาจารยสวนใหญผลิตและใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสโดยไดรับความรูดานการผลิตและ
การใช ส่ือการสอนอิ เล็กทรอนิกสจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง  และผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสดวยตนเองโดยไมไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนใด ๆ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ จารุสิทธิ์ เครือจันทร และ ชัยณรงค เทิดวัฒนศักดิ์ (2540: 38-39) ที่วา ความรูเกี่ยวกับการใช
และการผลิตสื่อของอาจารยมาจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง รองลงมา คือ การเขารับการอบรม
เปนครั้งคราว ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสที่คณาจารยผลิตและใชในการเรียนการสอนมากที่สุด คือ 
สไลดอิเล็กทรอนิกส ที่เปนเชนนี้เพราะวาคุณสมบัติของโปรแกรมนําเสนอสื่อการสอนในลักษณะ
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สไลดอิเล็กทรอนิกสนั้นมีลักษณะเดน คือ ใชงานงายสะดวกในการแกไขปรับปรุง สามารถนําเสนอ
ส่ือการสอนไดทั้งภาพและเสียง ซ่ึงในการสงเสริมใหคณาจารยใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสนั้น 
โปรแกรมนําเสนอในลักษณะของสไลดอิเล็กทรอนิกสจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยสนับสนุนให
คณาจารยเผลิตและใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น และสนใจที่จะผลิตสื่อการสอนในลักษณะ
อ่ืนๆ เชน เว็บเพจอยางงาย คอมพิวเตอรชวยสอน และเว็บเพจที่มีปฏิสัมพันธ ตอไป  
 
 สําหรับในดานการใชโปรแกรมประยุกตในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส นั้นพบวา 
คณาจารยสวนใหญยังไมเคยใชโปรแกรมดานเสียง โปรแกรมดานวีดิโอ โปรแกรมดานอินเทอรเน็ต 
และโปรแกรมที่มีปฏิสัมพันธ ซ่ึงขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นวา คณาจารยสวนใหญยังขาดความรูใน
ดานการใชโปรแกรมประยุกตในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพสูงได เพราะ
คณาจารยสวนใหญมีความรูในการใชคอมพิวเตอรเพียงสามารถใชโปรแกรมประยุกตทั่วไปได และ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนขอมูล พิมพงานเอกสาร และสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่เปนโปรแกรม
ประยุกตที่มีอยูในเครื่องเทานั้น ประกอบกับคณาจารยมีความรูที่มีในการผลิตและการใชส่ือการ
สอนอิเล็กทรอนิกสจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง และการเขารับการฝกอบรม ซ่ึงไมนาเพียงพอ
ตอการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพสูงได จึงมีความตองการใหมหาวิทยาลัยมี
หนวยงานที่มีความพรอมในการผลิตและใหบริการ มีบุคลากรสนับสนุนชวยเหลือในการผลิตสื่อ 
 
 2.  ปญหาและอุปสรรคในการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 
พบวา คณาจารยมีปญหาอยูในระดับมากที่สุด คือ คณาจารยมีภาระงานสอนมากไมมีเวลาเตรียม
เนื้อหาผลิตสื่อ ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการวิเคราะหจํานวนนิสิตเต็มเวลาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  ปการศึกษา 2540 โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย พบวา 
ภาระงานสอนของคณาจารยแตละคณะของมหาวิทยาเกษตรศาสตร โดยมีคา FTES อยูในระดับสูง
โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร และลดลงมาตามลําดับ 
คือ คณะศึกษาศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร 
และคณะสังคมศาสตร ตามลําดับ (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543: ก-ข) นอกจากนี้ 
คณาจารยประสบปญหาอยูในระดับมาก คือ การขาดบุลากรชวยในการผลิตสื่อ และการขาดความรู
ดานการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ อรสา เพ็งปรีชา (2543: 87) 
วา แพทยและพยาบาลประสบปญหาการขาดบุคลากรชวยในการผลิตสื่อ และไมมีเวลาเตรียมและ
ผลิตสื่อ ซ่ึงในสวนนี้มหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดหาบุคลากรสนับสนุนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะ
ดาน โดยเฉพาะการผลิตสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอรเขามาชวยเหลือคณาจารยในการผลิตสื่อการ
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สอนอิเล็กทรอนิกสใหเพียงพอ หรือ จัดฝกอบรมความรูดานคอมพิวเตอรเพิ่มเติมใหกับคณาจารย 
และบุคลากรสายสนับสนุนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะการผลิตและการใชส่ือ
การสอนอิเล็กทรอนิกส ดานการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส คณาจารยสวนใหญประสบปญหาอยู
ในระดับมาก คือ ขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการนําเสนอสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส และ
ไมมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงปญหาดานการผลิตและ
การใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารยนั้นมีความสอดคลองกัน คือ คณาจารยมีภาระงาน
สอนมากไมมีเวลาเตรียมเนื้อหาผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส  การขาดบุคลากรชวยในการผลิต 
และบุคลากรชวยอํานวยความสะดวกในการใชส่ือ 
 
 3.  ความตองการในการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ผลการวิจัย พบวา 
คณาจารยสวนใหญตองการบุคลากรซึ่งเปนนักออกแบบและผลิตสื่อเพื่อชวยในการผลิตสื่อการ
สอนซึ่งสอดคลองกับผลการการวิจัยของ มหาชาติ อินทโชติ (2546) ที่วา คณาจารยตองการให 
ภาควิชาหรือมหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายในการผลิตบทเรียนที่ใชกับระบบการจัดการเรียนการ
สอนผานเครือขายนนทรี และจัดเจาหนาที่เทคนิคไวใหบริการสนับสนุนการผลิตบทเรียน ที่เปน
เชนนี้เนื่องมาจากคณาจารยมีภาระงานสอนมากและตองผลิตสื่อการสอนดวยตนเอง ซ่ึงหากจะให
การผลิตสื่อการาสอนอิเล็กทรอนิกสประสบความสําเร็จไดนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีบุคลากร
ชวยในการผลิตสื่อการสอนที่มีความชํานาญเฉพาะทาง ซ่ึงบุคลากรชวยในการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสที่คณาจารยสวนใหญตองการ คือ นักออกแบบและผลิตสื่อการสอน และนักเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร  



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

 
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนกิส

ของคณาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 
3. เพื่อศึกษาความตองการของคณาจารยเกี่ยวกับ การผลิต และการใชส่ือการสอน

อิเล็กทรอนิกส  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก คณาจารย และพนักงาน สาย ก ที่ปฏิบัติงาน
สอนประจําที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จากหนวยงานระดับคณะ จํานวน 13 คณะ 
และ 1 สํานัก จํานวน 1,417 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดจากคณาจารย และพนักงาน สาย ก ที่ปฏิบตังิาน
สอนประจํา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน จาก 13 คณะ และ 1 สํานัก จํานวน 287 คน 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
บางเขน โดยแบงเปน  4 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  
 
 ตอนที่ 2  สภาพการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ของคณาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  
 
 ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ของ
คณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 
 
 ตอนที่ 4  ความตองการในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  
 

 
การสรางเครื่องมือในการวิจยั มีขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามดังนี้ 
 
1. ศึกษาวตัถุประสงคของการวิจัยเพื่อนํามาเปนขอบเขต และประเดน็ของการเก็บ

รวบรวมขอมลูในการศึกษาครั้งนี้ 
 
2. ขอคําแนะนําการสรางแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนผูที่มีความรู 

ความเชี่ยวชาญดานทางสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส และมีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของนี้ไมนอย
กวา 5 ป และคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไขเนื้อหา ตลอดจน
ความถูกตองเหมาะสม ใหตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัย 

 
3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 
4. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ และคณะกรรมการที่ปรึกษา ตรวจสอบและนํามา

ปรับปรุงแกไข 
 
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับคณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่

ไมใชกลุมตัวอยาง จาก 7  คณะ (คณะละ 5 คน) จํานวน 35 คน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
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จากการทดลองใชกับคณาจารย พบวามีขอคําถามบางสวนที่ควรปรับปรุงแกไข เนื่องจากการสื่อ
ความหมายไมชัดเจน และตัวเลือกบางขอตองเพิ่มเติมเพื่อใหขอคําถามมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
 

6. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจนเปนฉบับสมบูรณแลว ไปใชเก็บขอมูล
กับกลุมตัวอยาง 

 
การเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังนี ้

 
1. นําหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร ถึงผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อขอความอนุเคราะหขอมูลรายชื่อของคณาจารยและ
พนักงาน สาย ก ที่มีหนาที่สอนประจําอยูที่วิทยาเขตบางเขน ซ่ึงขอมูลปรับปรุงลาสุด ณ วันที่  
28 มกราคม 2547 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยจํานวน 1,417 คน 

 
2. นําหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร ถึงคณบดีจํานวน 13 คณะ และผูอํานวยการสํานัก

สงเสริมและฝกอบรม เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากคณาจารย เพื่องานวิทยานิพนธ 
 
3. ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามพรอมแนบหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล

เพื่องานวิทยานิพนธถึงคณบดีสงไปยังคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 คณะ และ 1 สํานัก 
จํานวน 390 ชุด  
 

4. หลังจากแจกแบบสอบถามไปแลวเปนเวลา 4 สัปดาห ผูวิจัยจึงไปเก็บแบบสอบถามคืน
จากสํานักงานเลขานุการของแตละคณะ ไดแบบสอบถามครบตามจํานวนที่ตองการ และมีความ
สมบูรณ จํานวน 287 ชุด  

 
การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอนดังนี ้
 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมด 287 ชุด  โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
 
การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ 
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ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาจากคณะวิทยาศาสตร เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  
มีอายุระหวาง 41-45 ป สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาโท  และทํางานที่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรมาแลว 1 – 5  ป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนอาจารย  มีภาระงาน
สอน 6-10 ช่ัวโมงตอสัปดาห และสวนใหญสอนในระดับปริญญาตรี  วิชาที่สอนสวนใหญเปนวิชา
ที่ไมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  คณาจารยสวนใหญสามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกตทั่วไปได 
และใชคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต คณาจารยสวนใหญทราบวาคณะมี
อุปกรณ  และหนวยงานที่ใหบริการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส แตไมแนใจวาคณะมี
งบประมาณหรือบุคลากรชวยเหลือในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสหรือไม สวนผูบริหาร
สวนใหญสนับสนุนใหมีการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน  

 
2.   สภาพการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

คณาจารยสวนใหญไดรับความรูดานการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส
จากศึกษาคนควาดวยตนเอง และผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสดวยตนเองโดยไมไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานใด ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตสวนใหญเปนสไลดอิเล็กทรอนิกส 
โดยใชเวลาในการผลิตตอ 1 รายวิชา  3-4 เดือน คณาจารยใชส่ืออิเล็กทรอนิกสในการสอน 2 รายวชิาตอ
สัปดาห และใชส่ือเปนเวลา 1-5 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยคณะมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชส่ือ  

 
3.   ปญหาและอุปสรรคในการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 
ปญหาและอุปสรรคในการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารยทีพ่บมาก

ที่สุด คือ คณาจารยมีภาระงานสอนมากไมมีเวลาเตรียมเนื้อหาเพื่อผลิตสื่อ และขาดเจาหนาที่อํานวยความ
สะดวกในการใชส่ือการสอน  
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5. ความตองการในการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 
  คณาจารยสวนใหญตองการบุคลากรชวยในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีคุณสมบัติเปน
นักออกแบบและผลิตสื่อ และตองการใหหนวยงานมีคอมพิวเตอรกระเปาหิ้วชวยในการผลิต โดยตองการ
ผลิตสไลดอิเล็กทรอนิกสที่ภาควิชาในลักษณะที่คณาจารยเปนผูเตรียมเนื้อหาแลวใหบุคลากรของภาควิชา
ผลิตโดยใชเงินทุนของมหาวิทยาลัย  เพื่อใชสอนในภาควิชาของตน และไดรับผลประโยชนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณาจารยสวนใหญตองการเขารับการฝกอบรมในลักษณะการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ดานการผลิตเว็บเพจที่มีปฏิสัมพันธ 
 

ขอเสนอแนะ 
 
สําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 จากผลการวิจัยพบวา คณาจารยสวนใหญประสบปญหาในระดับมากที่สุด คือ มีภาระงาน
สอนมากไมมีเวลาเตรียมเนื้อหาเพื่อผลิตสื่อการสอน คิดเปนรอยละ 32.4 และที่มีปญหาระดับมาก 
คือ ขาดบุคลากรชวยในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 33.5 การบริหารจัดการ
งบประมาณไมเหมาะสมในการผลิตและการจัดหาสื่อการสอน คิดเปนรอยละ 29.9 การขาด
บุคลากรอํานวยความสะดวกในการใชส่ือ คิดเปนรอยละ 30.0 สวนที่มีปญหาในระดับปานกลาง  
คือ ขาดการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา และไมทราบแผนสนับสนุนการผลิตสื่อการสอนของ
มหาวิทยาลัย จากปญหาดังกลาวขางตนนี้ ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับคณะ และ
ภาควิชา ควรดําเนินการดังนี้ 
 

1. กําหนดนโยบายดานการผลิต พัฒนา และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของทั้ง
คณาจารย และหนวยงานที่สนับสนุนดานการผลิต และการใหบริการสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัย 
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2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน และจางบุคลากรสนับสนุนดาน 
การผลิต และการใหบริการในการใชส่ือการสอนแกคณาจารย ใหเพียงพอกับความตองการ เพื่อให
หนวยงานที่รับผิดชอบมีความพรอมในการผลิตและการใหบริการ 
 

3. การลดภาระงานสอนของคณาจารย เพื่อใหคณาจารยไดมีเวลาในการจัดเตรียมเนื้อหา
ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส หรือใหเวลาในการจัดทําสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 
สําหรับหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควชิา  
 

1. การจัดทําแผนการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในดานการผลิต และการใช
ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส รวมถึง การจัดทําแผนการฝกอบรมใหความรูแกคณาจารย รวมถึง
บุคลากรสายสนับสนุนในดานการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 

2. การแจงขาวสารประชาสัมพันธใหคณาจารยรับทราบ หนวยงานที่ใหบริการดานการ
ผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส แหลงทุนสนับสนุนในการผลิต รวมถึงการขอรับความ
ชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาจากการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 

 
3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณในการนําเสนอสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ที่มี

ประสิทธิภาพไวประจําหองเรียน และอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยใหเพียงพอกับความตองการ  
 
4. จัดหาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือสมัยใหมที่ใชในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 

ใหกับหนวยงานที่กํากับดูแลเพื่อใหมีความพรอมในดานการผลิต และการใหบริการแกคณาจารย 
 
สําหรับคณาจารย  
 

ในการดําเนินงานหรือการขับเคล่ือนนโยบายของมหาวิทยาลัยใหเห็นผลเปนรูปธรรมได
นั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากคณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการ
ปฏิบัติงานตามแผน และนโยบายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจาก
คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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1. การติดตามขาวสารการประชาสัมพันธตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในดานการผลิตสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส จากเอกสารแผนพับ แผนปายประชาสัมพันธ จดหมายขาว เว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย หรือจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 

2. การใหความรวมมือกับหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย หนวยงานคณะ และภาควิชา 
ในการเขารวมกิจกรรมการฝกอบรม การสัมมนาตาง ๆ ที่จัดขึ้นใหกับคณาจารย และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
 

3. การจัดเตรยีมเนื้อหาการสอนใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อความสะดวกในการ
จัดทําสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 

 
 ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานทางดานการผลิตสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเห็นผลเปนรูปธรรมตามความมุงหวังของมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส (e-University)  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพดานการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสกับ
คณาจารยที่สอนสายสังคม และสายวิทยาศาสตร วามีความแตกตางกันหรือไม เพื่อที่จะไดนําขอมูล
เหลานั้นมากําหนดแผนในการสงเสริมสนับสนุนคณาจารยในดานการผลิตและการใชส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกสไดอยางเหมาะสมตอไป 

 
2. ควรทําการศึกษาวิจัยในเรื่องของการรับรูความตองการ และความพึงพอใจของนิสิตที่

มีตอส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารยที่ใชในการเรียนการสอน เพื่อที่จะไดขอมูลจาก
มุมมองของนิสิต นํามาพัฒนาปรับปรุงสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารยใหมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามความตองการของกลุมผูเรียนตอไป 

 
3. ควรมีการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนยส่ือการศึกษากับผูบริหาร ระดับคณะ 

สํานัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อศึกษาความคุมคาในการลงทุน การผลิตและการ
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พัฒนาสื่อการศึกษา รวมถึงประสิทธิภาพในการใหบริการแกคณาจารย นิสิตนักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และผูใชบริการทั่วไป  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การผลิต และการใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
ของคณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

................................................................................. 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้เพื่อศึกษาสถานภาพการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนกิส 
ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความตองการเกี่ยวกับ การผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 
ของคณาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
คําชี้แจง  แบบสอบถามแบงออกเปน  4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 สภาพการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 ตอนที่ 3 ปญหา และอปุสรรคในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของ

คณาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 ตอนที่ 4 ความตองการในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสของคณาจารย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ และเมื่อตอบเสร็จแลว ขอความกรุณาสง
แบบสอบถามคืนท่ี  กองบรกิารการศึกษา  ชั้น 9  อาคารสารนิเทศ 50 ป  จักเปนพระคุณยิ่ง 

หมายเหตุ 
สื่อการสอนอิเลก็ทรอนิกส  หมายถึง โปรแกรมนําเสนอเนื้อหาการสอนผานเครื่องคอมพวิเตอร

แบบเอกเทศ (stand alone หรือ off line) และผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตหรืออินทราเนต็แบบ
ออนไลน (on line)  
ในลักษณะของเว็บเพจ คอมพิวเตอรชวยสอน ซีดีมัลติมีเดีย และวิดีโอดจิิทัล 

โปรแกรมประยกุต (Application program) หมายถึง โปรแกรมใชงานเฉพาะอยางตามความ
ตองการ เชน โปรแกรมการคิดบัญชี โปรแกรมบันทึกประวัติพนักงาน โปรแกรมไมโครซอรฟออฟฟศ 
เชน Word, Excel, PowerPoint, Access เปนตน 

โปรแกรมภาษา (Language program) หมายถึง ภาษาที่ประดิษฐข้ึนเพื่อเปนเครื่องมอืใหเราเขียน
คําสั่งตางๆ เพื่อบอกคอมพิวเตอรวาจะทํางานอยางไร เชน ภาษา Delphi, Visual basic, FoxPro, Pascal 
เปนตน 
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ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  
 โปรดเติมเครื่องหมาย   ลงในชอง  หรือขอความ ......... ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

1. คณะ........................................... 

2. เพศ   ชาย   หญิง 

3. อายุ 
    21 – 25  ป    26 – 30  ป    31 – 35  ป  
    36 – 40  ป    41 – 45  ป     46 – 50  ป  
    51 – 55  ป    56 – 60  ป    มากกวา 60 ป 

4. การศึกษาขั้นสงูสุด 
    ปริญญาตรี     ปริญญาโท    ปริญญาเอก  

   อ่ืน ๆ ( โปรดระบุ ) .............................................................................................................. 

5. ระยะเวลาการทํางานที่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
    1 – 5  ป    6 – 10  ป    11 – 15  ป 
    16 – 20  ป    21 – 25  ป    26 – 30  ป  
    31 – 35  ป    มากกวา 35  ป 

6. ตําแหนงทางวชิาการ 
    อาจารย     ผูชวยศาสตราจารย 
    รองศาสตราจารย    ศาสตราจารย 

7. ปจจุบันทานรบัภาระงานสอนกี่ช่ัวโมงตอสัปดาห 
    1  -  5  ช่ัวโมง    6  -  10  ช่ัวโมง    11  -  15  ช่ัวโมง
    16  -  20  ช่ัวโมง    มากกวา  20  ช่ัวโมง  

8. ปจจุบันทานสอนผูเรียนในระดับใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    ต่ํากวาปริญญาตรี    ปริญญาตรี    ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก    เปนวิทยากรในการฝกอบรม 

   อ่ืน ๆ ( โปรดระบุ ) .............................................................................................................. 
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9. วิชาที่ทานสอนเปนวิชาที่เกีย่วของกับคอมพิวเตอรหรือไม   
    เกีย่วของบางเล็กนอย   เกีย่วกับคอมพิวเตอร    ไมเกีย่วกบัคอมพิวเตอร  

10. ทานมีความรูการใชคอมพิวเตอรอยูในระดบัใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    ไมมีความรูเลย    สามารถเปด ปดเครื่อง พิมพงานและเอกสารทั่วไปได 
     ใชโปรแกรมประยุกตทัว่ไปได    แกไข ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรไดบาง 
     สอนผูอ่ืนใหใชคอมพิวเตอรได    เขียนโปรแกรมภาษาเพื่อใชงานเฉพาะทางได 

   อ่ืน ๆ ( โปรดระบุ ) .............................................................................................................. 

11. ปจจุบันทานใชคอมพิวเตอรทําอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    สืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต    พิมพงาน และเอกสารทัว่ไป 
    รับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส    เพื่อความบันเทิง 
    จัดเตรยีม และผลิตสื่อการสอน    พัฒนาโปรแกรมเพื่อใชงานเฉพาะทาง 

   อ่ืน ๆ ( โปรดระบุ ) .............................................................................................................. 

12. คณะของทานมีอุปกรณ หรือหนวยงานในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสหรือไม 
    มี    ไมม ี   ไมทราบ/ไมแนใจ 

13. คณะของทานมีงบประมาณ หรือบุคลากรชวยในการผลติสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสหรือไม 
    มี    ไมม ี   ไมทราบ/ไมแนใจ 

14. ผูบริหารของทานสนับสนุนใหมีการผลิต และใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสในการเรียนการ
สอนหรือไม 
    มี    ไมม ี   ไมทราบ/ไมแนใจ 
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ตอนที่ 2  สภาพการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ของคณาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    วิทยาเขตบางเขน  

คําชี้แจง  

 โปรดเติมเครื่องหมาย   ลงในชอง  หรือขอความ ......... ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

1. ทานไดรับความรูดานการผลิตและการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ดวยวิธีการใดบาง  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   ไดรับการฝกอบรม    ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
   สําเร็จการศึกษาทางดานสื่อการศึกษา  
   สําเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของกบัสื่อการศึกษา 
   อ่ืน ๆ ( โปรดระบุ ) .............................................................................................................. 

2. ทานผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสดวยวธีิการใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ผลิตสื่อการสอนดวยตนเอง    ใหเจาหนาที่/บุคลากรของภาควิชาผลิต 
   ใหเจาหนาที่/บุคลากรของคณะผลิต    ใหหนวยผลิตสื่อของมหาวิทยาลัยผลิต 
   ใหนิสิตชวยผลิต    จางบุคคล หรือ บริษัทผลิต 
   อ่ืน ๆ ( โปรดระบุ ) .............................................................................................................. 

3. ทานเคยผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   เว็บเพจอยางงาย (Text based)    เว็บเพจทีม่ีปฏิสัมพันธ (Interactive webpage) 
   คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)    สไลดอิเล็กทรอนิกส (PowerPoint)  
   วีดิโอดจิทิัล (Digital Video)    ซีดีมัลติมีเดีย (Multimedia CD) 
   อ่ืน ๆ ( โปรดระบุ ) .............................................................................................................. 

4. ทานใชเวลาในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสตอ 1 รายวิชา นานเพียงใด 
    1 – 2 เดือน    3 – 4 เดือน    5 – 6 เดือน 

   7 – 8 เดือน    9 – 10 เดอืน    11 – 12 เดือน 
   มากกวา 12 เดือน    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................................................... 

5. โปรแกรมประยุกตใดบางที่ทานใชในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนกิส  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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 โปรแกรมดานภาพนิ่ง 
   Photoshop   Paint Shop Pro    Paint 
   Microsoft Photo Editor   ไมเคยใช   อ่ืนๆ .............................. 
 โปรแกรมดานวีดิโอ/ภาพยนตร 
    Premiere   After Effect   Vegas  
    Pinnacle Edition   Media Studio    Windows Movie Maker 
    Avid   FinalCutPro   3D Studio Max 
    Maya   ไมเคยใช   อ่ืนๆ .............................. 
 โปรแกรมดานเสียง 
    Sound force   Wave lab   Nuendo 
    Sound Recorder   Cakewalk SONAR   Cool Edit Pro 
    ไมเคยใช   อ่ืนๆ ............................................................................ 
 โปรแกรมดานนําเสนอ และเชิงปฏิสัมพันธ  
    Authorware   Flash   Director 
    Swish   Tool Book   PowerPoint 
    ไมเคยใช   อ่ืนๆ ........................................................................ 
 โปรแกรมดานอินเทอรเน็ต 
     Dreamweaver   Microsoft FrontPage  
    Netscape Composer    ไมเคยใช  
    อ่ืนๆ ............................................................................................................................. 

6. ทานใชโปรแกรมภาษาใดบางในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    HTML    ASP    PHP 
    SQL    Visual basic    Pascal 
    Delphi    Java    FoxPro  
    ไมเคยใช    อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................................. 

7. ทานเคยไดรับเงินทุน หรือการสนับสนุนในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสจากแหลงใดบาง  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    ของมหาวิทยาลัย    จากหนวยงานภาครัฐ    จากภาคเอกชน  
    จากหนวยงานระหวางประเทศ    ไมเคยไดรับ     อ่ืนๆ ............................. 
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8. ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ทานใชไดมาจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ภาควิชา หรือคณะ   สํานักหอสมุด  
  ผลิตขึ้นเองโดยใชทุนสวนตัว    ผลิตขึ้นเองโดยใชทุนมหาวิทยาลัย  
  มีใหบริการฟรีบนอินเทอรเน็ต    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................. 

9. คณะของทานจัดสถานที่ และอุปกรณอํานวยความสะดวกไวบริการเพือ่ความสะดวกในการใช
ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสหรือไม 
    มี    ไมม ี   ไมทราบ/ไมแนใจ  

   อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................................................... 

10. ทานใชส่ืออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอนกี่ช่ัวโมงตอสัปดาห 
    1  -  5  ช่ัวโมง    6  -  10  ช่ัวโมง    11  -  15  ช่ัวโมง  
    16  -  20  ช่ัวโมง    มากกวา  20 ช่ัวโมง    ไมไดใช 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................................................................................................. 

11. ทานใชส่ืออิเล็กทรอนิกสประกอบการสอนกี่วิชาตอสัปดาห 
    1  วิชา    2  วิชา    3  วิชา  
    4  วิชา    มากกวา 4 วิชา    ไมไดใช 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................................................. 
12. ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกสรูปแบบใดที่ทานใชประกอบการสอนมากที่สุด 

   เว็บเพจอยางงาย (Text based)    เว็บเพจทีม่ีปฏิสัมพันธ (Interactive webpage) 
   คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)    สไลดอิเล็กทรอนิกส (PowerPoint)  
   วีดิโอดจิทิัล (Digital Video)    ซีดีมัลติมีเดีย (Multimedia CD) 
   อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ............................................................................................................ 
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ตอนที่ 3  ปญหาและอุปสรรคในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ของ
คณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  

คําชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมาย   ลงในชอง  ที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน 

คําถาม 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

ปญหาและอุปสรรคในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนกิส 
1. ขาดความรูในเรื่องการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส      

2. ขาดบุคลากรชวยในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนกิส      

3. การบริหารจัดการงบประมาณไมเหมาะสมในการผลิตและจัดหาสื่อ      

4. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตไมทันสมัย      

5. วัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตมีไมเพียงพอ      

6. สถานที่ไมสะดวกในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส      

7. มีภาระงานสอนมากไมมีเวลาเตรียมเนื้อหาผลิตสื่อ      

8. มีงานสวนรวมภายในมหาวิทยาลัยมากไมมีเวลาเตรียมเนื้อหาผลิตสื่อ        

9. ขาดการสนับสนุนจากผูบงัคับบัญชา      

10. ไมทราบแผนสนับสนุนการผลิตสื่อของมหาวิทยาลัย      

ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 
1. ขาดความรูดานการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส      

2. ขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการนําเสนอสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส      

3. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่ใชมีความยุงยากซับซอน      

4. สถานที่และสภาพแวดลอมไมเอื้อตอการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนกิส      

5. ไมมีหนวยงานใหบริการและเจาหนาที่ใหคําแนะนําการใชส่ือ      

6. ไมมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการใชส่ือ      
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ตอนที่ 4  ความตองการในการผลิต และการใชส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส ของ
คณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  

คําชี้แจง   

 โปรดเติมเครื่องหมาย   ลงในชอง [….]  หรือขอความ ........ ที่ตรงกับความตองการของทาน 

1. ความตองการในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสดานใดที่ทานตองการ 
[….]  ความรู เทคนิค วิธีการสมัยใหม [….]  วัสดุอุปกรณ เครื่องมอืสมัยใหม 

 [….]  บุคลากรชวยในการผลิตสื่อ [….]  สถานที่ในการผลิตสื่อ 
 [….]  เงินทุนสนับสนุน [….]  อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................... 

2. ทานตองการใหจัดฝกอบรมความรูการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสในดานใดบาง 
[….]  เว็บเพจอยางงาย (Text based) [….]  เว็บเพจที่มีปฏิสัมพันธ (Interactive webpage) 
[….]  คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) [….]  สไลดอิเล็กทรอนิกส (PowerPoint)  
[….]  วีดิโอดจิิทัล (Digital Video) [….]  ซีดีมัลติมีเดีย (Multimedia CD) 
[….]  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ............................................................................................................ 

3. รูปแบบการเรยีนรู เทคนิค วธีิการสมัยใหมใดที่ทานตองการ 
 [….]  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ [….]  การประชุม สัมมนา 
 [….]  เรียนผานเว็บ [….]  บทเรียนสําเร็จรูปหรือคอมพิวเตอรชวยสอน 
 [….]  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ............................................................................................................ 

4. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณใดที่ทานตองการใหหนวยงานมีเพื่อชวยในการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส 

 [….]  คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (PC) [….]  คอมพิวเตอรกระเปาหิว้ (Notebook)    
 [….]  คอมพิวเตอรเซอรฟเวอร [….]  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียพรอมระบบตัดตอวิดีโอ
 [….]  กลองบันทึกวดิีโอแบบดิจิทัล [….]  กลองบันทึกภาพแบบดิจิทัล 
 [….]  สแกนเนอร [….]  เครื่องฉายโปรเจคเตอร 

[….]  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ........................................................................................................... 
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5. บุคลากรชวยในการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ทานตองการ 
 [….]  นักออกแบบ และผลิตสื่อ [….]  นักออกแบบกราฟก 
 [….]  นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร [….]  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................ 

6. แหลงทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ทานตองการ 
 [….]  ทุนของภาควิชา/คณะ [….]  ทุนของคณะ   
 [….]  ทุนของมหาวิทยาลัย [….]  ทุนจากหนวยงานภายนอก  

[….]  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ........................................................................................................... 

7. สถานที่ที่ทานตองการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 [….]  บาน [….]  ภาควิชา  
 [….]  คณะ [….]  ศูนยผลิตสื่อของมหาวิทยาลัย  
 [….]  บริษัท/เอกชน [….]  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ........................................ 

8. ลักษณะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนกิสที่ทานตองการ 
 [….]  จัดเตรียมเนื้อหาแลวผลิตดวยตนเอง [….]  จัดเตรียมเนื้อหาแลวใหภาควิชาผลิตให 
 [….]  จัดเตรียมเนื้อหาแลวใหคณะผลิตให [….]  จัดเตรียมเนื้อหาแลวใหมหาวิทยาลัยผลิตให 

[….]  จัดเตรียมเนื้อหาแลวใหบุคคลภายนอก หรือบริษทัผลิตให 
[….]  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ........................................................................................................... 

9. รูปแบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ทานตองการผลิต 
[….]  เว็บเพจอยางงาย (Text based) [….]  เว็บเพจที่มีปฏิสัมพันธ (Interactive webpage) 
[….]  คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) [….]  สไลดอิเล็กทรอนิกส (PowerPoint)  
[….]  วีดิโอดจิิทัล (Digital Video) [….]  ซีดีมัลติมีเดีย (Multimedia CD) 
[….]  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ........................................................................................................... 

10. ทานตองการไดรับผลประโยชน/คาตอบแทน/ลิขสิทธิ์แบบใด (กรณีใชเงินทุนและทรพัยากร
ของมหาวิทยาลัย) 
 [….]  เปนของอาจารยผูผลิตเพียงผูเดยีว  
 [….]  เปนของอาจารยและภาควิชาในสัดสวนเทากัน 
 [….]  เปนของอาจารยและคณะในสัดสวนเทากัน  
 [….]  เปนของอาจารยและมหาวิทยาลัยในสัดสวนเทากนั 
 [….]  เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

[….]  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ........................................................................................................... 
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11. ทานตองการนาํสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตไปใช หรือใหบริการทีใ่ดบาง 
 [….]  ภาควิชาที่ตนสังกัด [….]  คณะที่ตนสังกัด  
 [….]  มหาวิทยาลัยที่ตนสังกดั [….]  ใหบริการบนอินเทอรเน็ต  
 [….]  หนวยการศึกษาอื่นๆ ที่ตองการ [….]  ใชไดทกุที่  
 [….]  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ............................................................................................................ 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................
....................... ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
....................... ..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................  

ขอขอบพระคณุในความกรณุาเปนอยางสงู 
ผูวิจัย 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของอาจารยและพนักงานสาย ก 
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ตารางผนวกที่ 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของอาจารยและพนักงานสาย ก 
 
ลําดับ หนวยงาน ประชากร กลุมตัวอยาง 

1 คณะเกษตร 108 22 
2 คณะบริหารธรุกิจ 58 12 
3 คณะประมง 68 14 
4 คณะมนษุยศาสตร 125 25 
5 คณะวนศาสตร 66 14 
6 คณะวิทยาศาสตร 272 54 
7 คณะวิศวกรรมศาสตร 226 45 
8 คณะศกึษาศาสตร 109 22 
9 คณะเศรษฐศาสตร 83 17 
10 คณะสังคมศาสตร 60 12 
11 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 27 6 
12 คณะสัตวแพทยศาสตร 113 23 
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 82 17 
14 สํานักสงเสริมและฝกอบรม 20 4 

จํานวนรวมทั้งสิ้น 1417 287  
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ประวัติการศึกษาและการทํางาน 
 
ช่ือ นายเกษมสันต  สกุลรัตน 
 
อีเมล psdkss@ku.ac.th,  kasamesants@hotmail.com  
 
วันเดือนปเกดิ วันที่  13 มกราคม พ.ศ. 2517 
 
ภูมิลําเนา 43 หมู 2 ตําบลชัยบุรี อําเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
การศึกษา การศึกษาบณัฑิต (วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา)  ป พ.ศ. 2540 
 มหาวิทยาลัยบรูพา  จังหวดัชลบุรี 
 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ป พ.ศ. 2536 
 โรงเรียนพระแสงวิทยา อําเภอพระแสง จงัหวัดสุราษฎรธานี 
 
การทํางาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 4 
  กองบริการการศึกษา ช้ัน 9 อาคารสารนิเทศ 50 ป  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 




