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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชเทคนิคเดลฟายเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพดวยวิธีระบบ และศึกษาแนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในชวงป พ.ศ. 2547–
2551 โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 17 ทาน และผูบริหารมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนการสอบถามความคิดเห็นเปนจํานวน 3 รอบ โดยรอบแรกเปนการสอบถามความคิดเห็นดวย
แบบสอบถามชนิดปลายเปดในประเด็นที่กําหนดให หลังจากนั้นไดนําขอคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญและผูบริหารทุกทานมา
สังเคราะหเพื่อสรางเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด เพื่อนําแบบสอบถามชนิดปลายปดที่ไดนี้ไปถามผูเช่ียวชาญและ
ผูบริหารกลุมเดิมอีกเปนรอบที่ 2 และนําขอมูลที่ไดจากรอบ 2 มาวิเคราะหโดยหาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล 
โดยที่คามัธยฐานเปนคาที่ใชพิจารณาความเปนไปไดของการพัฒนา และความเปนไปไดของแนวโนมเทคโนโลยีการศึกษา 
สวนคาพิสยัระหวางควอไทลเปนคาที่ใชพิจารณาความสอดคลองของคําตอบระหวางผูเช่ียวชาญดวยกันวามีความสอดคลอง
กันสูงหรือตํ่า หลังจากนั้นนําผลที่ไดจากการวิเคราะหในรอบที่ 2 ไปสอบถามผูเช่ียวชาญและผูบริหารอีกรอบซึ่งเปนรอบ   
ที่ 3 เพื่อเปนการยืนยันความคิดเห็นเดิม หรือตองการเปลี่ยนความคิดเห็นเปนอยางอื่น แลวนําขอมูลในรอบที่ 3 มาวิเคราะห
เปนขั้นตอนสุดทาย ซึ่งผลการวิจัยพบวา 

1. ผูเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความเห็นวาแนวทางการพัฒนาแผนก
เทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในดานการบริหารงานของแผนก ดานการบริการสื่อการเรียนการสอน งาน
บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย ออกแบบ และพัฒนาการเรียนการสอน ดานงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอน ดานการประสานงาน การใหคําแนะนํา การเผยแพร การพัฒนา และการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ดาน
การประเมินการใชสื่อการสอน และดานงบประมาณ มีความเปนไดในระดับมากถึงมากที่สุด สวนความสอดคลองของ
คําตอบในกลุมผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพพบวา สวนใหญมีความสอดคลองกัน
ในทุกๆ ดานในระดับสูงถึงสูงมาก มีเพียงประเด็นเดียวที่มีความเห็นที่สอดคลองกันในระดับต่ํา คือ งานบริการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนที่กลุมผูเช่ียวชาญและผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพเห็นสอดคลองกันต่ํา คือ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ
โทรทัศน และสื่อวิทยุกระจายเสียง  
 
 
 
 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพดวยวิธีระบบ” 
ซึ่งไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 



2. ผูเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีการศึกษาเห็นวาแนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในชวงป พ.ศ. 2547 – 
2551 ในดานการบริหารจัดการของหนวยงาน การบริการสื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย 
ออกแบบ และพัฒนาการเรียนการสอน ดานงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานบรรยากาศการเรียน
การสอน และดานการจัดสรรงบประมาณดานเทคโนโลยีการศึกษา มีความเปนไดในระดับมากถึงมากที่สุด สวนความสอด 
คลองของคําตอบในกลุมผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 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 develop-
ment 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. 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
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. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง ฝกปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปนรักการอาน และเกิด
การใฝรูอยางตอเนื่อง 

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู
ดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณ-
ธรรม 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 ที่ไดกลาวถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวาเปน 
สวนสําคัญของการศึกษาดังนี้ “ใหมีการพัฒนาบุคลากร   
ทั้งดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมี
ความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผู  
เรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําไดเพื่อใหมี

ความรูและทักษะที่เพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการ 
ศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต” 

จะเห็นไดวา ดานการจัดการศึกษา เปนลักษณะการจัด
การศึกษาโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง และใหผูเรียนมีสิทธิ
ไดรับการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองตามอัตภาพ และเต็มศักยภาพ ดังที่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มี
ช่ือเสียงแหงหนึ่งไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาโดย
คํานึงถึงผู เรียนเปนศูนยกลาง จึงไดมีการกอต้ังแผนก
เทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมาโดยเปนหนวยงานที่มีภารกิจ
สําคัญในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงาน
ที่เนนดานการใหบริการโสตทัศนูปกรณ ซอมบํารุงรักษา
อุปกรณโสตทัศนูปกรณ และใหบริการผลิตสื่อ และเปน
หนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานการเรียนการสอนแก
อาจารย กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเปนการ
ดําเนินการจัดการที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฉบับปจจุบัน 

การจัดการดานการศึกษาจาํเปนตองมีการพัฒนาระบบ
การทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกวา
ที่เปนอยู ซึ่งวิธีระบบ (Systems Approach) เปนวิธีการหนึ่ง
ที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาหนวยงานดานการศึกษาได 
โดยที่วิธีระบบดังกลาวเปนกระบวนการพัฒนาวิธีการแก 
ปญหาที่มีขั้นตอน มีระเบียบแบบแผนที่แนนอน โดยการ
วางแผนสําหรับการดําเนินงาน หรือประยุกตใชตามหนวย 
งานตางๆ โดยเฉพาะในการศึกษา หรือสถาบันการศึกษา 
เพื่อใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายหรือจุดประสงคที่กําหนด
ไว โดยดําเนินการตามกระบวนการที่วางไว เพื่อประสิทธิ-
ภาพของงาน วิธีระบบมีองคประกอบสําคัญดังนี้ 1) ขอมูล
หรือวัตถุดิบ (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) ผลผลิต 
(Output) และ 4) ขอมูลยอนกลับ (Feedback) ขอดีของการ
นําวิธีระบบ  ก็คือ  เปนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูมา        
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 
การประยุกตใชกับสถานการณอื่นหรือหนวยงานอื่นได
ตามความเหมาะสม (สุรชัย  ประเสริฐสรวย, 2542: 17-20, 
50-51) ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาหนวยงานดวยวิธี
ระบบจึงเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะนํามาใชในการ
บริหารงาน เนื่องจากเปนวิธีการของการแกปญหาที่มีขั้น 
ตอน มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนและสามารถประยุกตใช
ไดดีสําหรับหนวยงานเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่  
ไดกําหนดไวและเปนการปรับแกไขงานใหมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของจะเห็นไดวาเทค-
โนโลยีเพื่อการศึกษามีความสําคัญตอการจัดการศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542  
ทั้งในสภาพปจจุบันและอนาคต ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษา มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพดวยวิธีระบบ และศึกษาแนวโนมเทค-
โนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาป 2547–2551 เพื่อเปน
แนวทางในการบริหารจัดการ การพัฒนาแผนกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประ- 
หยัดมากขึ้น โดยกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนหรือ
ผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และยังไดทราบแนวโนมของ
เทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต อันจะทําให
ผูที่เกี่ยวของกับแผนกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ สามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยน หรือแกไขใหทันกับ
ลักษณะของแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการ 
ศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพดวยวิธีระบบ  

2. เพื่อศึกษาแนวโนมเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาป พ.ศ.2547–2551 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนกเทค-
โนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพดวยวิธีระบบ และ
ศึกษาแนวโนมดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรในที่นี้ คือ ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการ 
ศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2. กลุมตัวอยางในที่นี้ เปนผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปนผูที่ให
ความคิดเห็นหรือทรรศนะในประเด็นตางๆ และเปนผูตอบ
แบบสอบถามการวิจัย โดยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดังนี้ 

 2.1 ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวนรวม 
17 คน ซึ่งเปนกลุมที่ใหขอมูลในขั้น EDFR: Ethnographic 
Delphi Futures Research (จํานวน 3 รอบ) 

 2.2 ผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 5 คน 
3. เปนการศึกษาแนวโนมเทคโนโลยีการศึกษาเฉพาะ

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาชวงป 2547–2551 
 

คํานิยามปฏบิตัิการ 
1. การพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ หมายถึง แนวความคิดที่ไดจากกลุมตัวอยางเกี่ยว 
กับการที่จะปฏิบัติเพื่อใหแผนกเทคโนโลยีการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีการพัฒนาดียิ่งขึ้น และสามารถ
ไดผลอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยแนวความคิด
ของกลุมตัวอยางนั้นจะไดมาจากการใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถาม 3 รอบ เพื่อเปนการยืนยันความคิดเห็น หรือ
จะเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น และนําขอมูลมาวิเคราะห
ความคิดเห็นวามีความคิดเห็นที่สอดคลองกันแคไหนใน
ประเด็นตางๆ ที่ผูวิจัยศึกษา ซึ่งผูวิจัยจะใชความคิดเห็นจาก
กลุมตัวอยางที่เห็นวามีความเปนไปไดมากถึงมากที่สุด 
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
ตัวอยางที่เห็นวามีความเปนไปไดมากถึงมากที่สุด และ
ความเห็นของกลุมตัวอยางที่มีความสอดคลองกันสูงถึงสูง



มากมาแสดงเปนแนวโนมเทคโนโลยีการศึกษาในชวงป 
พ.ศ. 2547-2551 

3. วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การ
บริหาร การจัดการ โดยมีปจจัยนําเขา กระบวนการ วิธีการ
ปฏิบัติงาน มีผลลัพธในการปฏิบัติงาน และนําขอมูลปอน 
กลับมาปรับปรุงแกไขพิจารณาหนวยงาน การดําเนินงาน 
การสงเสริม การสนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิดประ-
สิทธิภาพ และประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและการศึกษา 

4. การวิจัยเชิงอนาคต (EDFR: Ethnographic Delphi 
Futures Research) หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และการตัดสินใจในประเด็นที่สนใจจากกลุมผู 
เช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ สําหรับการที่จะทําใหไดมาซึ่งขอมูล
ที่สอดคลองกันและมีความถูกตองที่เช่ือถือได โดยการวิจัย
เชิงอนาคตในที่นี้ใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Tech-nique) ซึ่ง
ใหผูเช่ียวชาญตอบแบบสอบถามการวิจัย 3 รอบ และทําการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อหาคามัธยฐานและคาพิสัย
ระหวางควอไทล เพื่อดูความเปนไปไดและความสอดคลอง
ในแตละประเด็นปญหา 
 
ประโยชนท่ีไดรับ  

1. ขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทาง
สําหรับการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

2. สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาใชในการวาง 
แผน การกําหนดนโยบาย และการบริหารจัดการของหนวย 
งานไดชัดเจน มีประสิทธิภาพ และประหยัด 

3. ทราบแนวโนมเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในอนาคต 

4. เปนขอมูลใหกับผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ
ผูที่เกี่ยวของไดทราบแนวทางการพัฒนาแผนกเทคโนโลยี
การศึกษาและทราบแนวโนมเทคโนโลยีการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในป พ.ศ. 2547–2551 อันจะเปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานเทค-
โนโลยีการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

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

ซึ่งใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิคเดลฟาย (นง-
ลักษณ  วิรัชชัย, 2541: 133–134) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรที่ใชในงานวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูเช่ียวชาญ

ดานเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ เปนผูเช่ียวชาญทาง
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 17 คน โดยมีเกณฑในการ
เลือกผูเช่ียวชาญเทคโนโลยีการศึกษา คือ มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโททางดานเทคโนโลยีการ 
ศึกษา หรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยหรือมีประสบการณ
ดานการสอน การบริหารงานดานเทคโนโลยีการศึกษา หรือมี
ตําแหนงทางการบริหารระดับหนวยงาน หมายถึง ผูอํานวย-
การ หรือหัวหนาแผนก และผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จํานวน 5 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม

ชนิดปลายเปด และแบบสอบถามชนิดปลายปด โดยแบบ 
สอบถามดังกลาวไดแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางใน
การพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพดวยวิธีระบบ 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนม
เทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ระหวางป พ.ศ. 2547–2551 

โดยการสรางแบบสอบถามชนิดปลายปดเปนแบบ 
สอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 สเกล (ระดับ) ดังนี้ 

ระดับ 1 คือ เห็นดวยนอยที่สุด 
ระดับ 2 คือ เห็นดวยนอย 
ระดับ 3 คือ เห็นดวยปานกลาง 
ระดบั 4 คือ เห็นดวยมาก 
ระดับ 5 คือ เห็นดวยมากที่สุด 
วิธีการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
1. กําหนดประเด็นการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการ-

ศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2. กําหนดประเด็นแนวโนมเทคโนโลยีการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาชวงป พ.ศ. 2547–2551 



3. สรางแบบสอบถามปลายเปด ใหครอบคลุมเนื้อหา
ตามวัตถุประสงคการวิจัย  

4. สรางแบบสอบถามปลายปด ใหครอบคลุมเนื้อหา
ตามวัตถุประสงคการวิจัย  

และประเด็นของแบบสอบถามรอบที่ 1 เพื่อสรางแบบ 
สอบถามสําหรับเปนแบบสอบถามตามเนื้อหาในรอบที่ 2 
และ 3  

การหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
1. สําหรับแบบสอบถามชนิดปลายเปดไดนํามาหา

คุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาตรวจ 
สอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity)  

2. สําหรับแบบสอบถามชนิดปลายปด ไดหาคุณภาพ
โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุ 
ประสงคของการวิจัย (IOC: Index of Item–Objective Con-
gruence) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545: 22–23) 
และเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 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

ความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญตามประเด็นที่กําหนด
ไปใหกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นเปนรอบที่ 1 

2. นําขอมูลหรือความคิดเห็นที่ไดในประเด็นตางๆ 
จากผูเช่ียวชาญที่เปนกลุมตัวอยางในรอบที่ 1 มาสรางเปน
แบบสอบถามปลายปดพรอมทั้งหาคาความเที่ยงตรง และ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

3. นําแบบสอบถามชนิดปลายปดที่ผานการหาความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแลวไปสอบถามความคิดเห็น
จากกลุมผูเช่ียวชาญ หรือกลุมตัวอยางเดิมอีก ซึ่งเปนการทํา
เทคนิคเดลฟายรอบที่ 2 

4. นําขอมูลหรือความคิดเห็นที่ไดจากกลุมตัวอยางใน
รอบที่ 2 มาวิเคราะหหามัธยฐาน และหาคาพิสัยระหวาง 
ควอไทลเพื่อดูความคิดเห็นของกลุมตัวอยางวาอยูใน
ตําแหนงใกลกัน หรือแตกตางกันเพียงใด 

5. นําแบบสอบถามชนิดปลายปดที่มีมัธยฐานและคา
พิสัยระหวางควอไทลของแตละขอคําถาม  และแสดง
ตําแหนงของคําตอบของผูเช่ียวชาญที่เปนกลุมตัวอยางเดิม 
พรอมทั้งแสดงตําแหนงของกลุมดวย เพื่อสงแบบสอบถาม
ถามชุดนี้กลับไปยังผูเช่ียวชาญหรือกลุมตัวอยางเดิม ใหทํา
การยืนยัน หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบในแตละขอคําถามใน
แบบสอบถาม ซึ่งเปนการทําเทคนิคเดลฟายรอบที่ 3 

6. นําขอมูลที่ไดจากรอบที่ 3 มาวิเคราะหหามัธยฐาน 
และคาพิสัยระหวางควอไทลอีกครั้ง 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรม SPSS for Windows ดังนี้ 

1. วิเคราะหหามัธยฐาน (Median)  
2. คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)  
สําหรับการแปลความหมายของมัธยฐานที่คํานวณได

จากกลุมผูเช่ียวชาญ แปลความหมายไดดังนี้ (ไชยยศ เรือง-
สุวรรณ, 2534 อางในลัดดาวัลย  สุขะวัลลิ, 2541: 8) 

มัธยฐาน 
ตํ่ากวา      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 
ต้ังแต    4.50 ขึ้นไป แสดงวา  ขอความนั้นเปนไป

ไดมากที่สุด 
สําหรับการแปลความหมายของคาพิสัยระหวางควอ-

ไทล เปนการคํานวณหาคาความแตกตางระหวางควอไทล
ที่ 3 และควอไทลที่ 1 โดยคาพิสัยระหวางควอไทลของขอ
คําถามที่มีคาไมมากกวา 1.50 แสดงวาความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญตอขอคําถามนั้นสอดคลองกัน และถาคาพิสัย
ระหวางควอไทลของขอคําถามที่มีคามากกวา 1.50 แสดง
วา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตอขอคําถามนั้นไมสอด 
คลองกัน โดยมีเกณฑการพิจารณาความสอดคลองดังนี้ 
(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 
 

สรุปผลการวิจัย  
จากการวิเคราะหขอมูลไดขอสรุปดังนี้ 
1. ผูเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพเห็นวา แนวทางการพัฒนาแผนกเทค-
โนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในดานการ
บริหารงานของแผนก ดานการบริการสื่อการเรียนการสอน 
ดานงานบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ดานงานวิจัย 
ออกแบบ และพัฒนาการเรียนการสอน ดานงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานการ
ประสานงาน การใหคําแนะนํา การเผยแพร การพัฒนา และ
การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ดานการประเมินการใชสื่อ
การสอน และดานงบประมาณ มีความเปนไดในระดับมาก 
ถึงมากที่สุด สวนความสอดคลองของคําตอบในกลุม
ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาและผูบริหารมหา-
วิทยาลัยกรุงเทพพบวา สวนใหญมีความสอดคลองกันใน
ทุกๆ ดานในระดับสูงถึงสูงมาก มีเพียงประเด็นเดียวที่มี
ความเห็นที่ไมสอดคลองกัน คือ งานบริการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ไดแก การผลิตสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุโทรทัศน และ
สื่อวิทยุกระจายเสยีง  

2. ผูเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีการศึกษาเห็นวา แนวโนม
ของเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในชวงป พ.ศ. 
2547–2551 ในดานการบริหารจัดการของหนวยงาน ดาน
บริการสื่อการเรียนการสอน ดานการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน ดานงานวิจัย การออกแบบและพัฒนาการเรียนการ
สอน ดานงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน ดานบรรยากาศการเรียนการสอน และดานการจัด 
สรรงบประมาณดานเทคโนโลยีการศึกษา มีความเปนไปได
ในระดับมากถึงมากที่สุด สวนความสอดคลองของคําตอบ
ในกลุมผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาพบวา สวน
ใหญมีความสอดคลองกันในทุกๆ ดานในระดับสูงถึงสูง
มาก มีเพียงบางประเด็นที่มีความเห็นที่ไมสอดคลองกัน 
ไดแก 1) ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะการ

ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูทางไกล และการ
เรียนรูแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) ดานการจัด 
สรรงบประมาณดานเทคโนโลยีการศึกษา ในลักษณะ Infra-
structure และการจัดหารายไดจากหนวยงานภายนอก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ดานการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษาของมหา-
วิทยาลัยกรุงเทพดวยวิธีระบบ เห็นวา ควรมีการใชวิธี
ระบบมาพัฒนาหนวยงานในประเด็นตางๆ ตอไปนี้  

1. ในดานการบริหารงานของแผนกเทคโนโลยีการ 
ศึกษา เนื่องจากผลการศึกษาพบวา มีความเปนไปไดมาก
ถึงมากที่สุด และมีความสอดคลองกันสูงถึงสูงมาก ในการ
พัฒนาหนวยงานดวยวิธีระบบ โดยมีปจจัยนําเขา ปจจัย
กระบวนการ และปจจัยผลลัพธ โดยหนวยงานตองกําหนด
แผนงาน เปาหมาย วัตถุประสงคที่ชัดเจน มีบุคลากรระดับ
ผูอํานวยการ หัวหนาแผนก อาจารยและเจาหนาที่ นักการ 
และสถานที่ ต้ังของหนวยงานควรอยูใกลกับหนวยอื่น   
เพื่อการบริการที่สะดวก นอกจากนี้ ควรกําหนดปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน และยุทธศาสตรของหนวยงาน มีการจัด
โครงสรางหนวยงานในระดับฝายหรือศูนยหรือสํานัก ที่ต้ัง
ของหนวยงานเปนเอกเทศ มีการจัดสรรพื้นที่อยางเปน
สัดสวน ใชศักยภาพบุคลากร อุปกรณ นําเทคโนโลยีสาร-
สนเทศมาใชในการจัดการ มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อยางตอเนื่องและควรมีการประเมินการบริหารจัดการของ
หนวยงานแบบ 360 องศา 

2. ดานบริการโสตทัศนูปกรณ เนื่องจากผลการศึกษา 
พบวา มีความเปนไปไดมากถึงมากที่สุด และมีความสอด- 
คลองกันสูงถึงสูงมาก ดังนั้นในการพัฒนาหนวยงานโดยวิธี
ระบบ โดยมีปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ และปจจัยผล-
ลัพธ ในการบริหารบริการสื่อการเรียนการสอนควรบริการ
โสตทัศนูปกรณไดตรงเวลา ถูกตอง และตรวจสอบได จัด 
เก็บอุปกรณโสตทัศนูปกรณอยางเปนระบบ เปนระเบียบ
สะดวกตอการนําไปใชงาน และมีการตรวจเช็คและซอม
อุปกรณโสตทัศนูปกรณเปนประจํา นอกจากนี้ ควรมีการ
ติดตั้งโสตทัศนูปกรณใหเพียงพอกับผูใชบริการโดยการ
ติดตั้งอยางถาวรใหครบทุกหองเรียน มีคําแนะนําสั้นๆ เขียน
ติดไวที่อุปกรณโสตทัศนูปกรณ มีอุปกรณเสริมที่พรอม 
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
อุปกรณผลิตสื่อที่ทันสมัย มีการวิเคราะหกลุมเปาหมาย 
ผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม บริการผลิตสื่อทันตามเวลาที่
กําหนด ตรวจเช็ค ซอมบํารุงรักษาอุปกรณเปนประจํา 
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
ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย และเปนประโยชน มีอุปกรณที่
เพียงพอ มีการเรียนการสอนผานทางไกล สามารถเรียนได
ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส เนนความแตกตางระหวางบุคคล 
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนมีโอกาสและเขาถึงการ
เรียนเรียนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

6. ดานการประสานงานการใหคําแนะนํา การเผยแพร 
และการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีความเปนไปได
มากถึงมากที่สุด และมีความเห็นสอดคลองกันสูง ดังนั้นใน
ดานนี้ควรมีการประชาสัมพันธการดําเนินงาน การเผยแพร
เทคโนโลยีการศึกษากับผูใชบริการภายในมหาวิทยาลัย 
และมีการประชาสัมพันธภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ควรมีการพัฒนาโครงการวิจัยดานเทคโนโลยีการศึกษา 
และการประสานงาน การใหความรวมมือ การใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา และการเผยแพรงานเทคโนโลยีการศึกษา 

7. ดานการประเมินสื่อการเรียนการสอน เนื่องจากใน
การพัฒนาหนวยงานดานนี้ดวยวิธีระบบมีความเปนไปได
มากที่สุด และมีความเห็นสอดคลองกันสูง ดังนั้น ในการ
พัฒนาจึงควรมีการประเมินการใหบริการโสตทัศนูปกรณ 
การประเมินการใชสื่อการเรียนการสอน ประเมินประ-
สิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน และการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการสื่อการเรียนการสอน และประเมิน
การเรียนรูจากสื่อการเรียนการสอน 

8. ดานงบประมาณ เนื่องจากในการพัฒนาหนวยงาน
ดานนี้ดวยวิธีระบบมีความเปนไปไดมากถึงมากที่สุด และ
มีความเห็นสอดคลองกันสูง ดังนั้นในการพัฒนาจึงควรมี
การจัดสรรงบประมาณเฉพาะดานเทคโนโลยีการศึกษา
โดยตรงจากมหาวิทยาลัย และจัดสรรงบประมาณใหเพียง 
พอกับการบริหารจัดการหนวยงาน นอกจากนี้ ควรจัดสรร
งบประมาณในลักษณะ  Infrastructure ควรจัดสรรงบ 
ประมาณในลักษณะรวมกับหนวยงานอื่น (share resource) 
และการหารายไดจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตามที่ผลการวิจัยพบวามี ความเปนไปไดมากถึงมาก
ที่สุด และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นสอดคลองกันสูง 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนวยงานของเทคโนโลยีการ 
ศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับหลักการที่วา  เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการศึกษา โดยใหมีการ
พัฒนาบุคลากรและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
ใชเทคโนโลยีการศึกษาใหเหมาะสม เพื่อใหผู เรียนได
พัฒนาโดยใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเพื่อ
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 
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แผนภาพที่ 1 แนวทางของการพัฒนาแผนกเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
    

ดานแนวโนมเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ปพ.ศ. 2547–2551 เห็นแนวโนมในประเด็นตางๆ ดังตอ 
ไปนี้ 

1. แนวโนมดานการบริหารจัดการหนวยงาน ซึ่งจากผล
การศึกษาพบวา มีความเปนไปไดมากถึงมากที่สุด และมี
ความเห็นสอดคลองกันสูง ในประเด็นการมีนโยบายจาก
ผูบริหารที่ชัดเจน หนวยงานควรมีการกําหนดปรัชญา วิสัย- 
ทัศน  พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย วัตถุประสงค และแผน 
งานของหนวยงาน ปฏิบัติงานตามแผนใหไดผลเปนสวน 
มาก กําหนดหลักเกณฑในการบริหารงานใหชัดเจน มีโครง 
สรางหนวยงานในระดับฝาย หรือศูนยหรือสํานัก มีการนํา
วิธีระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
จัดการหนวยงาน มีการดําเนินงานที่ชัดเจน มีมาตรฐานตรวจ 
สอบได วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานแบบ 360 องศา  
และขอรับประกันคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายนอก
หนวยงาน 

2. แนวโนมดานการบริการสื่อการเรียนการสอน ซึ่ง
จากผลการศึกษาพบวา มีความเปนไปไดมากที่สุด และมี

ความเห็นสอดคลองกันสูงถึงสูงมาก ในประเด็นควรมีการ
ใหบริการโสตทัศนูปกรณไดตรงเวลา มีการติดตั้งโสต-
ทัศนูปกรณประจําครบทุกหองเรียน และเพียงพอตอความ
ตองการ สงเสริม สนับสนุนการใชโสตทัศนูปกรณประกอบ 
การเรียนการสอน ใหคําแนะนํา คําปรึกษาการใชโสตทัศนู-
ปกรณ มีคูมือการใชโสตทัศนูปกรณ มีขั้นตอนการบริการ
โสตทัศนูปกรณ และสามารถตรวจสอบได มีการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวของตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง มีอุปกรณ 
เสริม หรือพวง ที่สามารถใชงานไดทันที มีระบบการจัดเก็บ
โสตทัศนูปกรณ ตรวจเช็ค ซอมบํารุงรักษา โสตทัศนูปกรณ 
และมีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพื่อจะนํา 
มาปรับปรุงแกไขการบริการสื่อการเรียนการสอน 

3. แนวโนมดานการบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา มีความเปนไปไดมากถึงมาก
ที่สุด และมีความเห็นสอดคลองกันสูง ในประเด็นการผลิต
สื่อ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อ 
สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ผลิตสื่อเพื่อการเรียน 
รูดวยตนเอง มีการเนนผูเรียนเปนศูนยกลางผลิตสื่อเพื่อ 
การเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต บทเรียนคอมพิวเตอร

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 



ชวยสอน และหนวยงานควรมีอุปกรณในการผลิตสื่อที่
เพียงพอ และทันสมัย มีบุคลากรที่พรอม เพียงพอ และมี
การผลิตสื่อในรูปแบบของดิจิตอล และสามารถอินเทอร-
แอคทีฟได นอกจากนี้ในดานการประเมินผลจะมีการประ- 
เมินผลความพึงพอใจในการใหบริการผลิตสื่อการเรียนการ
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 มียุทธ-
ศาสตรการสอน 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 เพ่ือตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล หรือการเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

6. แนวโนมดานบรรยากาศการเรียนการสอน จะเห็นวา
มีแนวโนมความเปนไปไดมากถึงมากที่สุด และมีความสอด 
คลองกันสูงดวยในเรื่องการจัดอาคารสถานที่ หองเรียน 
หองปฏิบัติการตามความเหมาะสม มีหนวยงานที่สงเสริม 
สนับสนุนการเรียนรู เชน สํานักหอสมุด ศูนยคอมพิวเตอร 
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มี
การเรียนการสอนโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยการเรียนการสอนที่เนนความแตกตาง

ระหวางบุคคล หรือการเนนผู เรียนเปนศูนยกลาง มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก และสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
และมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

7. แนวโนมดานการจัดสรรงบประมาณดานเทคโน-
โลยีการศึกษา 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
วาในดานแนวโนมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาชวงป พ.ศ. 
2547-2551 โดยผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันสูง
และมีความเปนไปไดมากถึงมากที่สุด การใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในดานการบริหารจัดการหนวยงานและนํา
การบริการสื่อการเรียนประเภทโสตทัศนูปกรณ ไดแก
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรรวมกับการใชซอฟตแวรคอม- 
พิวเตอรตางๆ และการใชสื่อผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่ง
สอดคลองกับหลักการของสํานักงานคณะกรรมการการ 
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



โดยผูเรียนมีสวนรวมโดยการเรียนผานเครือขายอินเทอร-
เน็ต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสื่อการเรียนการสอนที่เนน
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหไดใชเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อใหมีความรูและทักษะ  
ในการเรียนรู แสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการพัฒนาแผนกเทค-
โนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

1.1 หนวยงานตองมีการกําหนดแผนงาน เปาหมาย 
วัตถุประสงคที่ชัดเจน มีบุคลากรระดับผูอํานวยการ หัวหนา
แผนก อาจารยและเจาหนาที่ นักการ และสถานที่ต้ังของ
หนวยงานควรอยูใกลกับหนวยอื่นเพื่อการบริการที่สะดวก  
กําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และยุทธศาสตรของ
หนวยงาน จัดโครงสรางหนวยงานในระดับฝายหรือศูนย
หรือสํานัก ที่ ต้ังของหนวยงานเปนเอกเทศ มีการจัดสรร 
พ้ืนที่อยางเปนสัดสวน ใชศักยภาพบุคลากร อุปกรณ นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการ มีการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่องและควรมีการประเมินการ
บริหารจัดการของหนวยงานแบบ 360 องศา 

1.2 ใหบริการโสตทัศนูปกรณไดตรงเวลา ถูกตอง 
และตรวจสอบได จัดเก็บอุปกรณโสตทัศนูปกรณอยางเปน
ระบบ เปนระเบียบสะดวกตอการนําไปใชงาน และมีการ
ตรวจเช็ค และซอมอุปกรณโสตทัศนูปกรณเปนประจํา มี
การติดต้ังโสตทัศนูปกรณใหเพียงพอกับผูใชบริการโดย
การติดตั้งอยางถาวรใหครบทุกหองเรียน มีคําแนะนําสั้นๆ 
เขียนติดไวที่อุปกรณโสตทัศนูปกรณ มีอุปกรณเสริมที่
พรอม สามารถทํางานไดทันที จัดทําคูมือการใชโสตทัศนู-
ปกรณ จัดทํา Website ของหนวยงาน จัดอบรมผูใชโสต-
ทัศนูปกรณอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

1.3 จัดระบบการใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อยางเปนระบบ มีอุปกรณผลิตสื่อที่ทันสมัย มีการวิเคราะห
กลุมเปาหมาย ผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม บริการผลิตสื่อ
ทันตามเวลาที่กําหนด ตรวจเช็ค ซอมบํารุง รักษาอุปกรณ
เปนประจํา พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
สารสนเทศ ผลิตสื่ออิ เล็กทรอนิกส  โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับผู เรียน วัตถุประสงค เปาหมายและเนื้อหา 

ประเมินผลการใชสื่อ และประเมินความพึงพอใจจากสื่อ
การเรียนการสอน 

1.4 มีการวิเคราะหผูเรียน ผูสอน กระบวนการเรียน
การสอน โดยหนวยงานเทคโนโลยีการศึกษาควรมีสวน
รวมในการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน สนับ 
สนุน สงเสริม และสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน 

1.5 อํานวยความสะดวกดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยระบบขอมูลเครือขายตองมีความถูกตอง รวดเร็ว ทัน 
สมัย และเปนประโยชน มีอุปกรณที่เพียงพอ ใหผูเรียน
สามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส 

1.6 มีการประชาสัมพันธการดําเนินงาน การเผย 
แพรเทคโนโลยีการศึกษากับผูใชบริการภายในมหาวิทยาลัย 
และมีการประชาสัมพันธภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ควรมีการพัฒนาโครงการวิจัยดานเทคโนโลยีการศึกษา และ
การประสานงาน การใหความรวมมือ การใหคะแนะนํา คํา 
ปรึกษา และการเผยแพรงานเทคโนโลยีการศึกษา 

1.7 มีการประเมินการใหบริการโสตทัศนูปกรณ 
การประเมินการใชสื่อการเรียนการสอน ประเมินประ-
สิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน และการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการสื่อการเรียนการสอน และประเมิน
การเรียนรูจากสื่อการเรียนการสอน 

1.8 มีการหารายไดจากภายนอกมหาวิทยาลัยมา
เสริมงบประมาณที่ไดจากมหาวิทยาลัย 

2. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีการศึกษา 

2.1. มีนโยบายที่ชัดเจน มีการกําหนดปรัชญา วิสัย- 
ทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย วัตถุประสงค และ
แผนงานของหนวยงาน กําหนดหลักเกณฑในการบริหาร 
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 และสามารถอินเทอร-
แอคทีฟได ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจในการให 
บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน  

2.3 สนับสนุนใหมีการวิจัยถึงรูปแบบและการนํา 
เสนอที่เปนรูปธรรมในดานเนื้อหา กระบวนการและกิจ-
กรรมการเรียนการสอน 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
เรียนการสอนโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยการเรียนการสอนที่เนนความแตกตาง
ระหวางบุคคล มีสิ่งอํานวยความสะดวก และสื่อการเรียน
การสอนที่เพียงพอ และมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลาก 
หลาย 

2.5 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเฉพาะดาน
เทคโนโลยีการศึกษาอยางพอเพียงกับการบริหารจัดการ
หนวยงาน สนับสนุนงบประมาณในลักษณะ Infrastructure 
สนับสนุนงบประมาณในลักษณะรวมกับหนวยงานอื่น 
(share resource) และสนับสนุนใหหารายไดจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
3.1 ควรมีการวิจัยในลักษณะนี้สําหรับหนวยงาน

อื่นๆ  
3.2 ควรมีการวิจัยแนวโนมการใชเทคโนโลยีการ 

ศึกษาเฉพาะดาน เชน แนวโนมทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนการสอน เปนตน 
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ดร.สุพจน  อิงอาจ สําเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครุศาสตร-
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และครุ-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปจจุบันดํารง
ตําแหนงหัวหนาแผนกบริการโสตทัศนูปกรณรังสิต ศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 


