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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชเทคนิคเดลฟายเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพดวยวิธีระบบ และศึกษาแนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในชวงป พ.ศ. 2547–
2551 โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 17 ทาน และผูบริหารมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนการสอบถามความคิดเห็นเปนจํานวน 3 รอบ โดยรอบแรกเปนการสอบถามความคิดเห็นดวย
แบบสอบถามชนิดปลายเปดในประเด็นที่กําหนดให หลังจากนั้นไดนําขอคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและผูบริหารทุกทานมา
สังเคราะหเพื่อสรางเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด เพื่อนําแบบสอบถามชนิดปลายปดที่ไดนี้ไปถามผูเชี่ ยวชาญและ
ผูบริหารกลุมเดิมอีกเปนรอบที่ 2 และนําขอมูลที่ไดจากรอบ 2 มาวิเคราะหโดยหาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล
โดยที่คามัธยฐานเปนคาที่ใชพิจารณาความเปนไปไดของการพัฒนา และความเปนไปไดของแนวโนมเทคโนโลยีการศึกษา
สวนคาพิสยั ระหวางควอไทลเปนคาที่ใชพิจารณาความสอดคลองของคําตอบระหวางผูเชี่ยวชาญดวยกันวามีความสอดคลอง
กันสูงหรือต่ํา หลังจากนั้นนําผลที่ไดจากการวิเคราะหในรอบที่ 2 ไปสอบถามผูเชี่ยวชาญและผูบริหารอีกรอบซึ่งเปนรอบ
ที่ 3 เพื่อเปนการยืนยันความคิดเห็นเดิม หรือตองการเปลี่ยนความคิดเห็นเปนอยางอื่น แลวนําขอมูลในรอบที่ 3 มาวิเคราะห
เปนขั้นตอนสุดทาย ซึ่งผลการวิจัยพบวา
1. ผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความเห็นวาแนวทางการพัฒนาแผนก
เทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในดานการบริหารงานของแผนก ดานการบริการสื่อการเรียนการสอน งาน
บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย ออกแบบ และพัฒนาการเรียนการสอน ดานงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอน ดานการประสานงาน การใหคําแนะนํา การเผยแพร การพัฒนา และการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ดาน
การประเมินการใชสื่อการสอน และดานงบประมาณ มีความเปนไดในระดับมากถึงมากที่สุด สวนความสอดคลองของ
คําตอบในกลุมผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพพบวา สวนใหญมีความสอดคลองกัน
ในทุกๆ ดานในระดับสูงถึงสูงมาก มีเพียงประเด็นเดียวที่มีความเห็นที่สอดคลองกันในระดับต่ํา คือ งานบริการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนที่กลุมผูเชี่ยวชาญและผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพเห็นสอดคลองกันต่ํา คือ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ
โทรทัศน และสื่อวิทยุกระจายเสียง

*บทความนี้เรียบเรียงจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพดวยวิธีระบบ”
ซึ่งไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2. ผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีการศึกษาเห็นวาแนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในชวงป พ.ศ. 2547 –
2551 ในด านการบริหารจั ดการของหนวยงาน การบริการสื่อการเรียนการสอน การผลิ ตสื่อการเรียนการสอน งานวิจั ย
ออกแบบ และพัฒนาการเรียนการสอน ดานงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานบรรยากาศการเรียน
การสอน และดานการจัดสรรงบประมาณดานเทคโนโลยีการศึกษา มีความเปนไดในระดับมากถึงมากที่สุด สวนความสอด
คลองของคําตอบในกลุมผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวาสวนใหญมีความสอดคลองกันในทุกๆ ดานในระดับสูง
ถึงสูงมาก มีเพียงบางประเด็นที่มีความเห็นที่สอดคลองกันในระดับต่ํา ไดแก 1) ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
การผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูทางไกล และการเรียนรูแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) ดานการจัดสรร
งบประมาณดานเทคโนโลยีการศึกษา ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Infrastructure และการจัดหารายไดจาก
หนวยงานภายนอก
ABSTRACT
The research followed the qualitative research approach by using the Delphi Technique for studying the way
to develop an Education Technology Department in Bangkok University, and using the System Approach for
studying the tendency of Educational Technology in higher education between 2004-2008. In the beginning,
seventeen Educational Technology experts and five administrators of Bangkok University were asked to form
their opinion on three sections. In the first section, the Open-Ended Questionnaires were used to identify the
restricted main point. After that, every data was synthesized in order to create a Close-Ended Questionnaire.
In the second section these experts and administrators were asked with a Close-ended Questionnaire whether
they would like to confirm their prior opinion or they wanted to change their opinion. The data was the second
section was analyzed by Median and Interquartile Range: Median was considered to the possibility of development and the tendency in Educational Technology. Interquartile Range was considered to the relation of the
answers that they harmonize at high or low level. And then, the answers in the second section were reviewed in
order that the researcher led the result asking experts and administrators in the same group again which the last
step was to confirm or to change their opinion from the outcome in the last step, the researcher found that:
1. Educational Technology experts and administrators of Bangkok University regarded that the way to
develop an Educational Technology Department in Bangkok University in managing department, serving and
producing educational materials, researching designing and learning-teaching development, servicing
information technology for education, cooperating, introducing, giving information, developing and researching
Educational Technology, assessing educational materials utilization and, budgeting are of increasing possibility.
Moreover, the harmony of the answers from Educational Technology experts and administrators of Bangkok
University conform to every aspect at high and higher level. The only aspects that harmonize at the low level
are educational materials service, printing production, radio and television media, and radio broadcast.
2. Educational Technology experts regarded that Educational Technology in higher education between
2004-2008 in managing department, serving and producing educational materials, researching, designing and
learning-teaching development, servicing in information technology for education, creating classroom climate,
and allocating budget for Educational Technology found that the possibility is increasing. In addition, the
answers in the group of Educational Technology professionals conform to every aspect at the level of high and
higher. There are some issues that conform at the low level; 1) producing educational materials especially
educational materials for distance learning and learning from assistant computer lessons 2) Allocating budget for
Educational Technology in type of Infrastructure and finding income from outside departments.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวทางการดําเนินการศึกษา
การจัดการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรู
ดวยเทคโนโลยีการศึกษาเปนโอกาสแรก ตามสาระสําคัญ

ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2542: 12-14)
“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทั้งการ

ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตระดับการ
ศึกษา นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหสถานศึกษาและหนวย
งานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรู ดังนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล
2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ
แกไขปญหา
3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู จากประสบการณ
จริง ฝกปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปนรักการอาน และเกิด
การใฝรูอยางตอเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู
ดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุก
วิชา
5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรูรวมทั้ง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการ
เรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นทุกเวลาทุกสถานที่ มีการ
ประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคล
ในชุมชนทุกฝายเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ”
การจัดการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เปนการเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและสถาบันการศึกษาตอง
จัดกระบวนการเรียนรูที่บูรณาการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการจัดการศึกษาและใหการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ
พ.ศ. 2542 ที่ ได กล าวถึ งเทคโนโลยี เพื่อการศึ กษาว าเป น
สวนสําคัญของการศึกษาดังนี้ “ใหมีการพัฒนาบุคลากร
ทั้งดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมี
ความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผู
เรี ยนมี สิ ท ธิ ได รั บ การพั ฒนาขี ด ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ ทําไดเพื่อใหมี

ความรู แ ละทั ก ษะที่ เ พี ย งพอที่ จ ะใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การ
ศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอ ยางต อเนื่อ ง
ตลอดชีวิต”
จะเห็นไดวา ดานการจัดการศึกษา เปนลักษณะการจัด
การศึกษาโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง และใหผูเรียนมีสิทธิ
ได รั บ การใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองตามอัตภาพ และเต็มศักยภาพ ดังที่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มี
ชื่อเสียงแหงหนึ่งไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาโดย
คํ า นึ ง ถึ ง ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลาง จึ ง ได มี ก ารก อ ตั้ ง แผนก
เทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมาโดยเปนหนวยงานที่มีภารกิจ
สําคัญในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงาน
ที่เนนดานการใหบริการโสตทัศนูปกรณ ซอมบํารุงรักษา
อุปกรณโสตทัศนูปกรณ และใหบริการผลิตสื่อ และเปน
หน ว ยงานที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ด า นการเรี ย นการสอนแก
อาจารย กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเปนการ
ดําเนินการจัดการที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฉบับปจจุบัน
การจัดการดานการศึกษาจําเปนตองมีการพัฒนาระบบ
การทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกวา
ที่เปนอยู ซึ่งวิธีระบบ (Systems Approach) เปนวิธีการหนึ่ง
ที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาหนวยงานดานการศึกษาได
โดยที่วิธีระบบดังกลาวเปนกระบวนการพัฒนาวิธีการแก
ปญหาที่มีขั้นตอน มีระเบียบแบบแผนที่แนนอน โดยการ
วางแผนสําหรับการดําเนินงาน หรือประยุกตใชตามหนวย
งานตางๆ โดยเฉพาะในการศึกษา หรือสถาบันการศึกษา
เพื่อใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายหรือจุดประสงคที่กําหนด
ไว โดยดําเนินการตามกระบวนการที่วางไว เพื่อประสิทธิภาพของงาน วิธีระบบมีองคประกอบสําคัญดังนี้ 1) ขอมูล
หรือวัตถุดิบ (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) ผลผลิต
(Output) และ 4) ขอมูลยอนกลับ (Feedback) ขอดีของการ
นํ า วิ ธี ร ะบบ ก็ คื อ เป น การจั ด สรรทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ม า
ใชอยางประหยัด และเหมาะสมกับสถานการณสภาพ
แวดลอม และทําใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปไดดังนี้ 1) เปนการประกันวาการดําเนินงานเปนไป
ตามกระบวนการหรือขั้นตอนของการดําเนินงาน 2) เปน
การใชเวลา งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ คุมคามากที่สุด 3) ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
เกิดความเชื่อมั่นจากขอมูล กระบวนการ และผลยอนกลับ

จากการนําวิธีระบบมาใช 4) มีการนําขอมูลที่ไดมาปรับ
ปรุงแกไขงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 5) เปน
การประยุกตใชกับสถานการณอื่น หรือ หนวยงานอื่นได
ตามความเหมาะสม (สุรชัย ประเสริฐสรวย, 2542: 17-20,
50-51) ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาหนวยงานดวยวิธี
ระบบจึ ง เป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะนํ า มาใช ใ นการ
บริหารงาน เนื่องจากเปนวิธีการของการแกปญหาที่มีขั้น
ตอน มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนและสามารถประยุกตใช
ไดดีสําหรับหนวยงานเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่
ไดกําหนดไวและเปนการปรับแกไขงานใหมีประสิทธิภาพ
จากการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งจะเห็ น ได ว า เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษามี ค วามสํ า คั ญ ต อ การจั ด การศึ ก ษา
ตามพระราชบัญ ญัติการศึ กษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542
ทั้งในสภาพปจจุบันและอนาคต ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิท ยาลัย กรุ งเทพดว ยวิ ธีร ะบบ และศึ ก ษาแนวโนม เทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาป 2547–2551 เพื่อเปน
แนวทางในการบริหารจัดการ การพัฒนาแผนกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดมากขึ้น โดยกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนหรือ
ผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และยังไดทราบแนวโนมของ
เทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต อันจะทําให
ผู ที่เกี่ ยวข องกับแผนกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลั ย
กรุงเทพ สามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยน หรือแกไขใหทันกับ
ลักษณะของแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการ
ศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพดวยวิธีระบบ
2. เพื่อศึกษาแนวโนมเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาป พ.ศ.2547–2551

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพดวยวิธีระบบ และ
ศึกษาแนวโนมดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ประชากรในที่นี้ คือ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการ
ศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2. กลุมตัวอยางในที่นี้ เปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษาและผู บ ริห ารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนผูที่ให
ความคิดเห็นหรือทรรศนะในประเด็นตางๆ และเปนผูตอบ
แบบสอบถามการวิจัย โดยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ดังนี้
2.1 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวนรวม
17 คน ซึ่งเปนกลุมที่ใหขอมูลในขั้น EDFR: Ethnographic
Delphi Futures Research (จํานวน 3 รอบ)
2.2 ผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 5 คน
3. เปนการศึกษาแนวโนมเทคโนโลยีการศึกษาเฉพาะ
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาชวงป 2547–2551

คํานิยามปฏิบตั ิการ
1. การพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ หมายถึง แนวความคิดที่ไดจากกลุมตัวอยางเกี่ยว
กับการที่จะปฏิบัติเพื่อใหแผนกเทคโนโลยีการศึกษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพมี ก ารพั ฒ นาดี ยิ่ ง ขึ้ น และสามารถ
ไดผลอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยแนวความคิด
ของกลุมตัวอยางนั้นจะไดมาจากการใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถาม 3 รอบ เพื่อเปนการยืนยันความคิดเห็น หรือ
จะเปลี่ ย นแปลงความคิ ด เห็ น และนํ าข อ มู ล มาวิ เ คราะห
ความคิดเห็นวามีความคิดเห็นที่สอดคลองกันแคไหนใน
ประเด็นตางๆ ที่ผูวิจัยศึกษา ซึ่งผูวิจัยจะใชความคิดเห็นจาก
กลุ ม ตั ว อยา งที่ เ ห็ นว า มี ค วามเป น ไปได ม ากถึง มากที่ สุ ด
และความเห็นของกลุมตัวอยางที่มีความสอดคลองกันสูง
ถึงสูงมากมาเปนแนวทางในการพัฒนาแผนกเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพตอไป
2. แนวโนมทางเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง ความ
คิดเห็นจากกลุมตัวอยางที่เกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษาที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคตชวงป พ.ศ. 2547-2551 โดยความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางนั้นจะไดมาจากการใหกลุมตัวอยางตอบแบบ
สอบถาม 3 รอบ เพื่อเปนการยืนยันความคิดเห็น หรือจะ
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็น และนําขอมูลมาวิเคราะหความ
คิดเห็นวามีความคิดเห็นที่สอดคลองกันแคไหนในประเด็น
ตางๆ ที่ผูวิจัยศึกษา ซึ่งผูวิจัยจะใชความคิดเห็นจากกลุม
ตัวอยางที่เ ห็นวามีค วามเป น ไปไดมากถึง มากที่สุด และ
ความเห็นของกลุมตัวอยางที่มีความสอดคลองกันสูงถึงสูง

มากมาแสดงเปนแนวโนมเทคโนโลยีการศึกษาในชวงป
พ.ศ. 2547-2551
3. วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การ
บริหาร การจัดการ โดยมีปจจัยนําเขา กระบวนการ วิธีการ
ปฏิบัติงาน มีผลลัพธในการปฏิบัติงาน และนําขอมูลปอน
กลับมาปรับปรุงแกไขพิจารณาหนวยงาน การดําเนินงาน
การสงเสริม การสนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ และประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและการศึกษา
4. การวิจัยเชิงอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi
Futures Research) หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวม
ขอมู ล และการตัดสินใจในประเด็นที่สนใจจากกลุมผู
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ สําหรับการที่จะทําใหไดมาซึ่งขอมูล
ที่สอดคลองกันและมีความถูกตองที่เชื่อถือได โดยการวิจัย
เชิงอนาคตในที่นี้ใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Tech-nique) ซึ่ง
ใหผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามการวิจัย 3 รอบ และทําการ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติ เ พื่ อ หาค า มั ธ ยฐานและค า พิ สั ย
ระหวางควอไทล เพื่อดูความเปนไปไดและความสอดคลอง
ในแตละประเด็นปญหา

ประโยชนที่ไดรับ
1. ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จ ะเป น แนวทาง
สําหรับการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
2. สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาใชในการวาง
แผน การกําหนดนโยบาย และการบริหารจัดการของหนวย
งานไดชัดเจน มีประสิทธิภาพ และประหยัด
3. ทราบแนวโนม เทคโนโลยีก ารศึกษาสําหรับ การ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในอนาคต
4. เปนขอมูลใหกับผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ
ผูที่เกี่ยวของไดทราบแนวทางการพัฒนาแผนกเทคโนโลยี
การศึกษาและทราบแนวโน มเทคโนโลยี การศึ กษาระดั บ
อุดมศึกษาในป พ.ศ. 2547–2551 อันจะเปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ที่ใชวิธีการศึกษาแบบการวิจัยเชิง
อนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi Futures Research)

ซึ่งใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคเดลฟาย (นงลักษณ วิรัชชัย, 2541: 133–134) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในงานวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ เปนผูเชี่ยวชาญทาง
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 17 คน โดยมีเกณฑในการ
เลือกผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการศึกษา คือ มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโททางดานเทคโนโลยีการ
ศึกษา หรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยหรือมีประสบการณ
ดานการสอน การบริหารงานดานเทคโนโลยีการศึกษา หรือมี
ตําแหนงทางการบริหารระดับหนวยงาน หมายถึง ผูอํานวยการ หรือหัวหนาแผนก และผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จํานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม
ชนิดปลายเปด และแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยแบบ
สอบถามดังกลาวไดแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางใน
การพั ฒ นาแผนกเทคโนโลยีก ารศึกษาของมหาวิท ยาลั ย
กรุงเทพดวยวิธีระบบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนม
เทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ระหวางป พ.ศ. 2547–2551
โดยการสรา งแบบสอบถามชนิด ปลายป ดเป น แบบ
สอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 สเกล (ระดับ) ดังนี้
ระดับ 1 คือ เห็นดวยนอยที่สุด
ระดับ 2 คือ เห็นดวยนอย
ระดับ 3 คือ เห็นดวยปานกลาง
ระดับ 4 คือ เห็นดวยมาก
ระดับ 5 คือ เห็นดวยมากที่สุด
วิธีการสรางเครื่องมือวิจัย
1. กําหนดประเด็นการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. กํ า หนดประเด็ น แนวโน ม เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาชวงป พ.ศ. 2547–2551

3. สรางแบบสอบถามปลายเปด ใหครอบคลุมเนื้อหา
ตามวัตถุประสงคการวิจัย
4. สรางแบบสอบถามปลายปด ใหครอบคลุมเนื้อหา
ตามวัตถุประสงคการวิจัย
และประเด็นของแบบสอบถามรอบที่ 1 เพื่อสรางแบบ
สอบถามสําหรับเปนแบบสอบถามตามเนื้อหาในรอบที่ 2
และ 3
การหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
1. สํ า หรั บ แบบสอบถามชนิ ด ปลายเปด ได นํา มาหา
คุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาตรวจ
สอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity)
2. สําหรับแบบสอบถามชนิดปลายปด ไดหาคุณภาพ
โดยการหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งของเนื้ อ หากั บ วั ต ถุ
ประสงคของการวิจัย (IOC: Index of Item–Objective Congruence) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545: 22–23)
และเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปมาเปนขอ
คําถามในแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้
3. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
การวิจัยดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (สุชาติ
ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2537: 143) ในแตละดานของแบบสอบ
ถามการวิจัย ไดคาตั้งแต 0.891-0.982
วิธีดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับวิธีดําเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยเทคนิคเดลฟายในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการดังตอไปนี้
1. นําแบบสอบถามชนิดปลายเปดที่ไดผานการตรวจ
ความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญตามประเด็นที่กําหนด
ไปใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นเปนรอบที่ 1
2. นําขอมูลหรือความคิ ดเห็นที่ไดในประเด็นตางๆ
จากผูเชี่ยวชาญที่เปนกลุมตัวอยางในรอบที่ 1 มาสรางเปน
แบบสอบถามปลายปดพรอมทั้งหาคาความเที่ยงตรง และ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามชนิดปลายปดที่ผานการหาความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแลวไปสอบถามความคิดเห็น
จากกลุมผูเชี่ยวชาญ หรือกลุมตัวอยางเดิมอีก ซึ่งเปนการทํา
เทคนิคเดลฟายรอบที่ 2
4. นําขอมูลหรือความคิดเห็นที่ไดจากกลุมตัวอยางใน
รอบที่ 2 มาวิเคราะหหามัธยฐาน และหาคาพิสัยระหวาง
ควอไทล เ พื่ อ ดู ค วามคิ ด เห็ น ของกลุ ม ตั ว อย า งว า อยู ใ น
ตําแหนงใกลกัน หรือแตกตางกันเพียงใด

5. นําแบบสอบถามชนิดปลายปดที่มีมัธยฐานและคา
พิ สั ย ระหว า งควอไทล ข องแต ล ะข อ คํ า ถาม และแสดง
ตําแหนงของคําตอบของผูเชี่ยวชาญที่เปนกลุมตัวอยางเดิม
พรอมทั้งแสดงตําแหนงของกลุมดวย เพื่อสงแบบสอบถาม
ถามชุดนี้กลับไปยังผูเชี่ยวชาญหรือกลุมตัวอยางเดิม ใหทํา
การยืนยัน หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบในแตละขอคําถามใน
แบบสอบถาม ซึ่งเปนการทําเทคนิคเดลฟายรอบที่ 3
6. นําขอมูลที่ไดจากรอบที่ 3 มาวิเคราะหหามัธยฐาน
และคาพิสัยระหวางควอไทลอีกครั้ง
การวิ เ คราะห ข อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห
ขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรม SPSS for Windows ดังนี้
1. วิเคราะหหามัธยฐาน (Median)
2. คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)
สําหรับการแปลความหมายของมัธยฐานที่คํานวณได
จากกลุมผูเชี่ยวชาญ แปลความหมายไดดังนี้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2534 อางในลัดดาวัลย สุขะวัลลิ, 2541: 8)
มัธยฐาน
ต่ํากวา 1.50
แสดงวา ขอความนั้นเปนไป
ไดนอยที่สุด
ระหวาง 1.50 – 2.49 แสดงวา ขอความนั้นเปนไป
ไดนอย
ระหวาง 2.50 – 3.49 แสดงวา ขอความนั้นเปนไป
ไดปานกลาง
ระหวาง 3.50 – 4.49 แสดงวา ขอความนั้นเปนไป
ไดมาก
ตั้งแต 4.50 ขึ้นไป แสดงวา ขอความนั้นเปนไป
ไดมากที่สุด
สําหรับการแปลความหมายของคาพิสัยระหวางควอไทล เปนการคํานวณหาคาความแตกตางระหวางควอไทล
ที่ 3 และควอไทลที่ 1 โดยคาพิสัยระหวางควอไทลของขอ
คําถามที่มีคาไมมากกวา 1.50 แสดงวาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญตอขอคําถามนั้นสอดคลองกัน และถาคาพิสัย
ระหวางควอไทลของขอคําถามที่มีคามากกวา 1.50 แสดง
วา ความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญตอขอคําถามนั้นไมสอด
คลองกัน โดยมีเกณฑการพิจ ารณาความสอดคลองดัง นี้
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2534 อางในลัดดาวัลย สุขะวัลลิ,
2541: 8)

คาพิสัยระหวางควอไทล
0.00 - 0.99 แสดงวา คําตอบมีความสอดคลองกันสูง
มาก
1.00 -1.99 แสดงวา คําตอบมีความสอดคลองกันสูง
2.00 - 2.99 แสดงวา คําตอบมีความสอดคลองกันต่ํา
3.00 ขึ้นไป แสดงวา คําตอบไมมีความสอดคลองกัน

สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะหขอมูลไดขอสรุปดังนี้
1. ผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเห็นวา แนวทางการพัฒนาแผนกเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพในด า นการ
บริหารงานของแผนก ดานการบริการสื่อการเรียนการสอน
ด านงานบริ ก ารผลิ ตสื่ อ การเรี ย นการสอน ด า นงานวิ จั ย
ออกแบบ และพั ฒนาการเรี ยนการสอน ด านงานบริ การ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นการสอน ด า นการ
ประสานงาน การใหคําแนะนํา การเผยแพร การพัฒนา และ
การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ดานการประเมินการใชสื่อ
การสอน และดานงบประมาณ มีความเปนไดในระดับมาก
ถึ ง มากที่ สุ ด ส ว นความสอดคล อ งของคํ า ตอบในกลุ ม
ผู เชี่ ยวชาญด านเทคโนโลยี การศึ กษาและผู บ ริ หารมหาวิทยาลัยกรุงเทพพบวา สวนใหญ มีความสอดคลองกันใน
ทุ กๆ ด านในระดั บสู งถึ งสู งมาก มี เพี ยงประเด็ นเดี ยวที่ มี
ความเห็นที่ไมสอดคลองกัน คือ งานบริการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ไดแก การผลิตสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุโทรทัศน และ
สื่อวิทยุกระจายเสียง
2. ผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีการศึกษาเห็นวา แนวโนม
ของเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในชวงป พ.ศ.
2547–2551 ในดานการบริหารจัดการของหนวยงาน ดาน
บริการสื่อการเรียนการสอน ดานการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน ดานงานวิจัย การออกแบบและพัฒนาการเรียนการ
สอน ดานงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน ดานบรรยากาศการเรียนการสอน และดานการจัด
สรรงบประมาณดานเทคโนโลยีการศึกษา มีความเปนไปได
ในระดับมากถึงมากที่สุด สวนความสอดคลองของคําตอบ
ในกลุ มผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวา สวน
ใหญมีความสอดคลองกันในทุกๆ ดานในระดับสูงถึงสูง
มาก มีเพียงบางประเด็นที่มีความเห็นที่ไมสอดคลองกัน
ไดแก 1) ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะการ

ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูทางไกล และการ
เรียนรูแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) ด านการจัด
สรรงบประมาณดานเทคโนโลยีการศึกษา ในลักษณะ Infrastructure และการจัดหารายไดจากหนวยงานภายนอก

อภิปรายผลการวิจัย
ดานการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพด ว ยวิ ธี ร ะบบ เห็ น ว า ควรมี ก ารใช วิ ธี
ระบบมาพัฒนาหนวยงานในประเด็นตางๆ ตอไปนี้
1. ในดานการบริหารงานของแผนกเทคโนโลยีการ
ศึกษา เนื่องจากผลการศึกษาพบวา มีความเปนไปไดมาก
ถึงมากที่สุด และมีความสอดคลองกันสูงถึงสูงมาก ในการ
พัฒนาหนวยงานดวยวิธีร ะบบ โดยมีป จ จัย นําเขา ปจ จัย
กระบวนการ และปจจัยผลลัพธ โดยหนวยงานตองกําหนด
แผนงาน เปาหมาย วัตถุประสงคที่ชัดเจน มีบุคลากรระดับ
ผูอํานวยการ หัวหนาแผนก อาจารยและเจาหนาที่ นักการ
และสถานที่ ตั้ ง ของหน ว ยงานควรอยู ใ กล กั บ หน ว ยอื่ น
เพื่อการบริการที่สะดวก นอกจากนี้ ควรกําหนดปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน และยุทธศาสตรของหนวยงาน มีการจัด
โครงสรางหนวยงานในระดับฝายหรือศูนยหรือสํานัก ที่ตั้ง
ของหน ว ยงานเป น เอกเทศ มี ก ารจั ด สรรพื้ น ที่ อ ย า งเป น
สัดสวน ใชศักยภาพบุคลากร อุปกรณ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการ มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อยางตอเนื่องและควรมีการประเมินการบริหารจัดการของ
หนวยงานแบบ 360 องศา
2. ดานบริการโสตทัศนูปกรณ เนื่องจากผลการศึกษา
พบวา มีความเปนไปไดมากถึงมากที่สุด และมีความสอดคลองกันสูงถึงสูงมาก ดังนั้นในการพัฒนาหนวยงานโดยวิธี
ระบบ โดยมีปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ และปจจัยผลลัพธ ในการบริหารบริการสื่อการเรียนการสอนควรบริการ
โสตทัศนูปกรณไดตรงเวลา ถูกตอง และตรวจสอบได จัด
เก็บอุปกรณโสตทั ศนูปกรณ อยางเปนระบบ เปนระเบียบ
สะดวกตอการนําไปใชงาน และมี การตรวจเช็ คและซอม
อุปกรณโสตทัศนูปกรณเปนประจํา นอกจากนี้ ควรมีการ
ติดตั้ งโสตทั ศนูปกรณ ให เพี ยงพอกั บผู ใช บริ การโดยการ
ติดตั้งอยางถาวรใหครบทุกหองเรียน มีคําแนะนําสั้นๆ เขียน
ติ ดไว ที่ อุ ปกรณ โสตทั ศนู ปกรณ มี อุ ปกรณ เสริ มที่ พร อม
สามารถทํางานไดทันที จัดทําคูมือการใชโสตทัศนูปกรณ
จัดทํา Website ของหนวยงาน จัดอบรมผูใชโสตทัศนูปกรณ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง บุคลากรของหนวยงานมีความเต็มใจ
และมีใจรักในงานบริการโสตทัศนูปกรณ และมีการเก็บ
รวบรวมขอมูล นํามาวิเคราะหขอมูล การใชโสตทัศนูปกรณ
จากผูใชบริการเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นตอไป
3. ดานการบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน เนื่องจาก
ผลการศึกษาพบวา มีความเปนไปไดมากถึงมากที่สุด และ
มีความสอดคลองกันสูง ดังนั้นควรจัดระบบการใหบริการ
สื่อการเรียนการสอนอยางเปนระบบหรือเปนขั้นตอน มี
อุป กรณผลิตสื่อ ที่ทั น สมัย มีการวิเคราะหกลุ ม เปาหมาย
ผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม บริการผลิตสื่อทันตามเวลาที่
กํ า หนด ตรวจเช็ ค ซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ เ ป น ประจํ า
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ผลิตสื่อมัลติมิเดียสารสนเทศ
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส คํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียน
วัตถุประสงค เปาหมายและเนื้อหา ประเมินผลการใชสื่อ
และประเมินความพึงพอใจจากสื่อการเรียนการสอน สวน
ดานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุ
โทรทัศนมีความเปนไปไดสูง แตความเห็นไมสอดคลอง
กัน
4. ดานงานวิจัย การออกแบบ การพัฒนาการเรียนการ
สอน ผลการศึกษาพบวา ในการพัฒนาหนวยงานดวยวิธี
ระบบมีความเปนไปไดมากถึงมากที่สุด และมีความสอด
คลองกันสูง ดังนั้นในดานงานวิจัย การออกแบบ และการ
พัฒนาการเรียนการสอน ควรมีการวิเคราะหผูเรียน ผูสอน
กระบวนการเรียนการสอน โดยหนวยงานเทคโนโลยีการ
ศึกษาควรมีสวนรวมในการออกแบบและพัฒนาการเรียน
การสอน สนับสนุน สงเสริม และสรางบรรยากาศในการ
เรียนการสอน
5. ดานการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้พบวา มีความเปนไปไดมาก
ถึงมากที่สุด และมีความเห็นสอดคลองกันสูงในการพัฒนา
งานดานนี้ดวยวิธีระบบ ซึ่งไดแก การอํานวยความสะดวก
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบขอมูลเครือขายมีความ
ถูกต อง รวดเร็ ว ทันสมัย และเป นประโยชน มีอุปกรณที่
เพียงพอ มีการเรียนการสอนผานทางไกล สามารถเรียนได
ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส เนนความแตกตางระหวางบุคคล
เน นผู เรี ยนเป นศู นย กลาง ผู เรี ยนมี โอกาสและเข าถึ งการ
เรียนเรียนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ดานการประสานงานการใหคําแนะนํา การเผยแพร
และการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีความเปนไปได
มากถึงมากที่สุด และมีความเห็นสอดคลองกันสูง ดังนั้นใน
ดานนี้ควรมีการประชาสัมพันธการดําเนินงาน การเผยแพร
เทคโนโลยีการศึกษากับผูใชบ ริการภายในมหาวิทยาลัย
และมีการประชาสัมพันธภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ควรมีการพัฒนาโครงการวิจัย ดานเทคโนโลยีการศึ ก ษา
และการประสานงาน การใหความรวมมือ การใหคําแนะนํา
คําปรึกษา และการเผยแพรงานเทคโนโลยีการศึกษา
7. ดานการประเมินสื่อการเรียนการสอน เนื่องจากใน
การพัฒนาหนวยงานดานนี้ดวยวิธีระบบมีความเปนไปได
มากที่สุด และมีความเห็นสอดคลองกันสูง ดังนั้น ในการ
พัฒนาจึงควรมีการประเมินการใหบริการโสตทัศนูปกรณ
การประเมิ น การใชสื่ อ การเรีย นการสอน ประเมิ น ประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน และการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการสื่อการเรียนการสอน และประเมิน
การเรียนรูจากสื่อการเรียนการสอน
8. ดานงบประมาณ เนื่องจากในการพัฒนาหนวยงาน
ดานนี้ดวยวิธีระบบมีความเปนไปไดมากถึงมากที่สุด และ
มีความเห็นสอดคลองกันสูง ดังนั้นในการพัฒนาจึงควรมี
การจัดสรรงบประมาณเฉพาะดานเทคโนโลยีการศึก ษา
โดยตรงจากมหาวิทยาลัย และจัดสรรงบประมาณใหเพียง
พอกับการบริหารจัดการหนวยงาน นอกจากนี้ ควรจัดสรร
งบประมาณในลั ก ษณะ Infrastructure ควรจั ด สรรงบ
ประมาณในลักษณะรวมกับหนวยงานอื่น (share resource)
และการหารายไดจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามที่ผลการวิจัยพบวามี ความเปนไปไดมากถึงมาก
ที่ สุ ด และกลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล อ งกั น สู ง
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนวยงานของเทคโนโลยีการ
ศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก การที่ ว า เทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการศึกษา โดยใหมีการ
พัฒนาบุคลากรและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
ใช เ ทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาให เ หมาะสม เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได
พั ฒ นาโดยใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นรู ด ว ยตนเองเพื่ อ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542:12-14)
และตองมีการนําวิธีระบบมาใชในการบริหารจัดการหนวย

งานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ (สุรชัย ประเสริฐสรวย, 2542:
50-51, กิดานันท มลิทอง, 2543: 74-77) ดวยการบริหารจัด
การหนวยงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเนนขอบขาย

และบทบาทที่สําคัญของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (เชาวเลิศ
เลิศชโลฬาร และ กอบกุล สรรพกิจจํานงค, 2543: 3) ซึ่งจะ
เห็นไดจากสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ไดดังแผนภาพที่ 1

INPUT

PROCESS

OUTPUT

ปจจัยนําเขา
1. การบริหารจัดการ
2. บุคลากร
3. อุปกรณและสถานที่
4. งบประมาณ

ปจจัยกระบวนการ
1. การบริการโสตทัศนูปกรณ
2. การบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน
3. งานวิจัย ออกแบบ พัฒนาการเรียน
การสอน
4. การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน
5. การใหคําแนะนํา คําปรึกษา และการ
เผยแพรงานเทคโนโลยีการศึกษา

ผลลัพธ
1. ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
2. ความพึงพอใจของผูใช
บริการ

FEEDBACK
แผนภาพที่ 1 แนวทางของการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดานแนวโนมเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ปพ.ศ. 2547–2551 เห็นแนวโนมในประเด็นตางๆ ดังตอ
ไปนี้
1. แนวโนมดานการบริหารจัดการหนวยงาน ซึ่งจากผล
การศึกษาพบว า มีความเป นไปไดมากถึงมากที่สุด และมี
ความเห็นสอดคลองกันสู ง ในประเด็นการมี นโยบายจาก
ผูบริหารที่ชัดเจน หนวยงานควรมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย วัตถุประสงค และแผน
งานของหนวยงาน ปฏิบัติงานตามแผนใหไดผลเปนสวน
มาก กําหนดหลักเกณฑในการบริหารงานใหชัดเจน มีโครง
สรางหนวยงานในระดับฝาย หรือศูนยหรือสํานัก มีการนํา
วิ ธี ระบบและเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช ในการบริ หาร
จัดการหนวยงาน มีการดําเนินงานที่ชัดเจน มีมาตรฐานตรวจ
สอบได วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของหนวยงานแบบ 360 องศา
และขอรับประกันคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายนอก
หนวยงาน
2. แนวโนมดานการบริการสื่อการเรียนการสอน ซึ่ง
จากผลการศึกษาพบวา มีความเปนไปไดมากที่สุด และมี

ความเห็นสอดคลองกันสูงถึงสูงมาก ในประเด็นควรมีการ
ให บริ การโสตทั ศนู ปกรณ ได ตรงเวลา มี การติ ดตั้ งโสตทัศนูปกรณประจําครบทุกหองเรียน และเพียงพอตอความ
ตองการ สงเสริม สนับสนุนการใชโสตทัศนูปกรณประกอบ
การเรียนการสอน ใหคําแนะนํา คําปรึกษาการใชโสตทัศนูปกรณ มีคูมือการใชโสตทัศนูปกรณ มีขั้นตอนการบริการ
โสตทั ศนู ปกรณ และสามารถตรวจสอบได มี การพั ฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวของตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง มีอุปกรณ
เสริม หรือพวง ที่สามารถใชงานไดทันที มีระบบการจัดเก็บ
โสตทัศนูปกรณ ตรวจเช็ค ซอมบํารุงรักษา โสตทัศนูปกรณ
และมีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพื่อจะนํา
มาปรับปรุงแกไขการบริการสื่อการเรียนการสอน
3. แนวโนมดานการบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา มีค วามเป นไปไดม ากถึ ง มาก
ที่สุด และมีความเห็นสอดคลองกันสูง ในประเด็นการผลิต
สื่อ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อ
สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ผลิตสื่อเพื่อการเรียน
รูดวยตนเอง มีการเน นผูเรียนเปนศูนยกลางผลิตสื่อ เพื่อ
การเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต บทเรียนคอมพิวเตอร

ชว ยสอน และหนว ยงานควรมีอุ ป กรณ ใ นการผลิต สื่อ ที่
เพียงพอ และทันสมัย มีบุคลากรที่พรอม เพียงพอ และมี
การผลิตสื่อในรูปแบบของดิจิตอล และสามารถอินเทอรแอคทีฟได นอกจากนี้ในดานการประเมินผลจะมีการประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน สําหรับประเด็นที่แนวโนมมีความเปนไปไดมาก แต
ไมมีความสอดคลองกัน คือ การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการ
สอนทางไกล และการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน
4. แนวโนมดานการวิจัย การพัฒนา และการออกแบบ
การเรียนการสอน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา มีความเปน
ไปไดมาก และมีความเห็นสอดคลองกันสูง ควรใหมีการ
วิจัยถึงรูปแบบและการนําเสนอที่เปนรูปธรรมในดานเนื้อ
หา กระบวนการและกิจกรรมการเรียนการสอน ความเหมาะ
สมของสื่อการเรียนการสอนอันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการเรียน การสอน มีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุมเปาหมาย มียุทธศาสตรการสอน เทคนิคการสอน กระบวนการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม มีการประเมินผล ตรวจสอบและปรับ
ปรุงแกไข
5. แนวโนมดานการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา มีความเปน
ไปไดมากถึงมากที่สุด และมีความเห็นสอดคลองกันสูงถึง
สูงมากในดานนี้ โดยผูเรียนจะมีโอกาสไดเรียนรูสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่เขามาเรียนไดใชบริการ เอื้อ
อํานวยความสะดวกดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเรียนมี
โอกาสเรียนรู เขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
ไดทุกที่ทุกเวลาดวยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็วเปนประโยชน
ตอการเรียนการสอน หรือเรียนรูคนควา ศึกษาดวยตนเอง
ผานเครื่องอินเทอรเน็ต ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล หรือการเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
6. แนวโนมดานบรรยากาศการเรียนการสอน จะเห็นวา
มีแนวโนมความเปนไปไดมากถึงมากที่สุด และมีความสอด
คล องกั นสู งด วยในเรื่ องการจั ดอาคารสถานที่ ห องเรี ยน
หองปฏิบัติการตามความเหมาะสม มีหนวยงานที่สงเสริม
สนับสนุนการเรียนรู เชน สํานักหอสมุด ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มี
การเรียนการสอนโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือขาย
อิ นเทอร เน็ ต โดยการเรี ยนการสอนที่ เน นความแตกต า ง

ระหว า งบุ ค คล หรื อ การเน น ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลาง มี สิ่ ง
อํานวยความสะดวก และสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ
และมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย
7. แนวโนมดานการจัดสรรงบประมาณดานเทคโนโลยีการศึกษา จะเห็นไดวามีแนวโนมความเปนไปไดมาก
และมีความสอดคลองกันสูงในดานการจัดสรรงบประมาณ
ดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยเฉพาะ สวนการจัดสรรงบ
ประมาณในลักษณะ Infrastructure และการจัดหารายได
จากหนวยงานภายนอก มีความเปนไปไดมากแตไมมีความ
สอดคลองกัน ดังนั้น ในอนาคตมีความเปนไปไดที่จะจัด
สรรงบประมาณเฉพาะดานเทคโนโลยีการศึกษา แตยังคง
ไปไมถึงการจัดงบประมาณในลักษณะ Infrastructure และ
การจัดหารายไดจากหนวยงานภายนอก
ตามที่ผลการวิจัยพบวา แนวโนมเทคโนโลยีการศึกษา
ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาชวงป พ.ศ. 2547–
2551 ในดานหนวยงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้นตอง
กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย
วัตถุประสงค และแผนงานของหนวยงานใหชัดเจนและ
ปฏิบัติได ในดานการบริการสื่อการเรียนการสอน การผลิต
สื่อการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การ
บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และจะตองมีการ
สรางบรรยากาศในการเรียนการสอน และแนวโนมดาน
การจัดสรรงบประมาณจะตองทําในลักษณะที่เปนการจัด
สรรงบประมาณดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยเฉพาะ และ
ตองใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด จะเห็นได
วาในดานแนวโนม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาชวงป พ.ศ.
2547-2551 โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกั นสู ง
และมีความเปนไปไดมากถึงมากที่สุด การใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในดานการบริหารจัดการหนวยงานและนํา
การบริ ก ารสื่ อ การเรี ย นประเภทโสตทั ศ นู ป กรณ ได แ ก
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรรวมกับการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรตางๆ และการใชสื่อผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่ง
สอดคลองกับหลักการของสํ านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ (2542: 12-14) ลัดดาวัลย สุขะวิลลิ (2541:
82-84) เบญจพร มหาพิรุณ (2541) Joss Molly (2001) และ
Sherry Larrain, Billig Shellry, Jrsse Daniel, Watson
Acosta, Deborah (2001) ที่เนนใหผูเรียนไดคิดไดวิเคราะห
ดวยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ดวยการนําสื่อการเรียนการสอนมาใชกับผูเรียน

โดยผูเรียนมีสวนรวมโดยการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสื่อการเรียนการสอนที่เนน
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหไดใชเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อใหมีความรูและทักษะ
ในการเรียนรู แสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1.1 หนวยงานตองมีการกําหนดแผนงาน เปาหมาย
วัตถุประสงคที่ชัดเจน มีบุคลากรระดับผูอํานวยการ หัวหนา
แผนก อาจารยและเจ าหนาที่ นั กการ และสถานที่ ตั้งของ
หนวยงานควรอยูใกลกับหนวยอื่นเพื่อการบริการที่สะดวก
กํ าหนดปรั ชญา ปณิ ธาน วิ สั ยทั ศน และยุ ทธศาสตร ของ
หนวยงาน จัดโครงสรางหน วยงานในระดับฝายหรือศูนย
หรื อสํ านั ก ที่ ตั้ งของหน วยงานเป นเอกเทศ มี การจั ดสรร
พื้นที่ อยางเปนสั ดสวน ใช ศั กยภาพบุ คลากร อุ ปกรณ นํ า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ใ นการจั ดการ มี ก ารพั ฒนา
บุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่องและควรมีการประเมินการ
บริหารจัดการของหนวยงานแบบ 360 องศา
1.2 ใหบริการโสตทัศนูปกรณไดตรงเวลา ถูกตอง
และตรวจสอบได จัดเก็บอุปกรณโสตทัศนูปกรณอยางเปน
ระบบ เปนระเบียบสะดวกตอการนําไปใชงาน และมีการ
ตรวจเช็ค และซอมอุปกรณโสตทัศนูปกรณเปนประจํา มี
การติดตั้งโสตทัศนูปกรณใหเพียงพอกับผูใชบริการโดย
การติดตั้งอยางถาวรใหครบทุกหองเรียน มีคําแนะนําสั้นๆ
เขี ย นติ ด ไว ที่ อุ ป กรณ โ สตทั ศ นู ป กรณ มี อุ ป กรณ เ สริ ม ที่
พรอม สามารถทํางานไดทันที จัดทําคูมือการใชโสตทัศนูปกรณ จัดทํา Website ของหนวยงาน จัดอบรมผูใชโสตทัศนูปกรณอยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.3 จัดระบบการใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อยางเปนระบบ มีอุปกรณผลิตสื่อที่ทันสมัย มีการวิเคราะห
กลุมเปาหมาย ผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม บริการผลิตสื่อ
ทันตามเวลาที่กําหนด ตรวจเช็ค ซอมบํารุง รักษาอุปกรณ
เปนประจํา พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
สารสนเทศ ผลิ ต สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสมกั บผู เรี ยน วั ตถุ ประสงค เป าหมายและเนื้ อ หา

ประเมินผลการใชสื่อ และประเมินความพึงพอใจจากสื่อ
การเรียนการสอน
1.4 มีการวิเคราะหผูเรียน ผูสอน กระบวนการเรียน
การสอน โดยหนวยงานเทคโนโลยีการศึกษาควรมีสวน
รวมในการออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการสอน สนับ
สนุน สงเสริม และสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน
1.5 อํานวยความสะดวกดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยระบบขอมูลเครือขายตองมีความถูกตอง รวดเร็ว ทัน
สมัย และเป นประโยชน มีอุป กรณ ที่เพี ย งพอ ใหผูเ รีย น
สามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส
1.6 มี การประชาสั มพั นธ การดํ าเนิ นงาน การเผย
แพรเทคโนโลยีการศึกษากับผูใชบริการภายในมหาวิทยาลัย
และมีการประชาสัมพันธภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ควรมีการพัฒนาโครงการวิจัยดานเทคโนโลยีการศึกษา และ
การประสานงาน การใหความรวมมือ การใหคะแนะนํา คํา
ปรึกษา และการเผยแพรงานเทคโนโลยีการศึกษา
1.7 มีการประเมินการใหบ ริการโสตทัศ นูปกรณ
การประเมิ น การใชสื่ อ การเรีย นการสอน ประเมิ น ประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน และการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการสื่อการเรียนการสอน และประเมิน
การเรียนรูจากสื่อการเรียนการสอน
1.8 มี ก ารหารายได จ ากภายนอกมหาวิท ยาลั ย มา
เสริมงบประมาณที่ไดจากมหาวิทยาลัย
2. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีการศึกษา
2.1. มีนโยบายที่ชัดเจน มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทั ศ น พั นธกิ จ ยุ ท ธศาสตร เป าหมาย วั ตถุ ประสงค และ
แผนงานของหนวยงาน กํ าหนดหลักเกณฑในการบริหาร
งานใหชัดเจน มีโครงสรางหนวยงานในระดับฝาย หรือศูนย
หรือสํานัก มีการนําวิธีระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการบริหารจัดการหนวยงาน จัดใหมีการดําเนินงานที่
ชัดเจน มีมาตรฐาน ตรวจสอบได วิเคราะห ออกแบบ และ
พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานแบบ 360 องศา และขอรับประกันคุณภาพการ
ศึกษาจากภายในและภายนอกหนวยงาน
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อที่
สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ผลิตสื่อเพื่อการเรียน
รูดวยตนเอง และหนวยงานควรมีอุปกรณในการผลิตสื่อที่

เพียงพอ และทันสมัย มีบุคลากรที่พรอม เพียงพอ และมี
การผลิตสื่อในรูปแบบของดิจิตอล และสามารถอินเทอรแอคทีฟได ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจในการให
บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน
2.3 สนับสนุนใหมีการวิจัยถึงรูปแบบและการนํา
เสนอที่เปนรูปธรรมในดานเนื้อหา กระบวนการและกิจกรรมการเรียนการสอน ความเหมาะสมของสื่อการเรียน
การสอน มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาและกลุมเปาหมาย มียุทธศาสตรการสอน เทคนิค
การสอน กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มี
การประเมินผล ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
2.4 สนับสนุนใหจัดอาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการตามความเหมาะสม มีหนวยงานที่สงเสริม สนับ
สนุนการเรียนรู เชน สํานักหอสมุด ศูนยคอมพิวเตอร ศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา และศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีการ
เรีย นการสอนโดยเทคโนโลยีส ารสนเทศ และเครือ ขา ย
อินเทอรเน็ต โดยการเรียนการสอนที่เนนความแตกตาง
ระหวางบุคคล มีสิ่งอํานวยความสะดวก และสื่อการเรียน
การสอนที่เพียงพอ และมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลาก
หลาย
2.5 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเฉพาะดาน
เทคโนโลยีการศึกษาอยางพอเพียงกับการบริหารจัดการ
หนวยงาน สนับสนุนงบประมาณในลักษณะ Infrastructure
สนั บ สนุ น งบประมาณในลั ก ษณะร ว มกั บ หน ว ยงานอื่ น
(share resource) และสนับสนุนใหหารายไดจากภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรมีการวิจัยในลักษณะนี้สําหรับหนวยงาน
อื่นๆ
3.2 ควรมีการวิจัยแนวโนมการใชเทคโนโลยีการ
ศึกษาเฉพาะดาน เชน แนวโนมทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนการสอน เปนตน

บรรณานุกรม
กิดานันท มลิทอง. 2543. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ.
เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร และ กอบกุล สรรพกิจจํานง. 2543.
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา. ทบวงมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ.

นงลักษณ วิรัชชัย. 2541. วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงดานการ
วิจัยและสถิติ ในรวมบทความทางวิธีวิทยาการวิจัย
เลม 1. สมหวัง พิธิยานุวัฒน บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เบญญพร มหาพิรุณ. 2541. แนวโนมการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษาในป พ.ศ. 2545
(หลังแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8). กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธระดับปริญญาโท. สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (http://202.
28.17.1/thes/educat/met/0287t.html) เขาถึง 3 เมษายน
2546.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545. เอกสารประกอบ
การฝกอบรมหลักสูตรการสรางเครื่องมือการวิจัยทาง
สั ง คมศาสตร . นนทบุ รี : สํ า นั ก พิ ม พ ม หาวิ ท ยาลั ย สุโขทัยธรรมาธิราช.
ลัดดาวัลย สุขะวัลลิ. 2541. แนวโนมการใชคอมพิวเตอร
เพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ในระหวางป พ.ศ.
2541–2546. กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. 2537. การสรางมาตรวัดในการวิจัย
ทางสั งคมศาสตร และพฤติ กรรมศาสตร . กรุ งเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
สุรชัย ประเสริฐสรวย. 2542. การจัดระบบงานเทคโนโลยี
การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายก
รัฐมนตรี. 2542. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานการพิมพ.
Joss, Molly. 2001. Now Playing in Schools: Digital
Video.Technology&Learning; Vol:22;Lssue:3;
Page:17;Mon,1 Oct 2001 (20011001); http://203.
144.244.21/asap/detail.nsp
Sherry Lorraine, Billig, Shlley, Jesse Daniel, Watson–
Acosta, Deborah. 2001. Assessing the impact of
instructional technology on students achivement. The Journal Technological Horizons In
Education; http://2031.144.244.21/asap/detoil.nsp

ประวัติผูวิจัย

ดร.สุพจน อิงอาจ สําเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปจจุบันดํารง
ตําแหนงหัวหนาแผนกบริการโสตทัศนูปกรณรังสิต ศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

