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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการสื่อการสอนของครูผูสอนใน                
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษารูปแบบการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัยไดแกครูผูสอน  จํานวน 80  ทาน  ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษา 8 ทาน 
ระดับมัธยมศึกษา 8 ทาน  รวมเปน 16 ทาน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 16 ทาน และครูผูสอนได
ประเมินรูปแบบการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการวิจัยพบวาดานสภาพการใชสื่อการสอนของครูผูสอนมีในระดับนอย สื่อการสอนท่ีใช             
สวนใหญไดแก เอกสารตําราและหนังสืออานประกอบและวีดิทัศน ดานปญหาของครูผูสอนพบวา ครูผูสอน         
ขาดความรูและทักษะในการผลิตสื่อขาดผูเช่ียวชาญท่ีใหคําปรึกษา ใหความรูฝกอบรมการผลิตสื่อ ดานสถานท่ี
พบวาสภาพหองเรียนไมเพียงพอ ไมเอื้ออํานวยตอการใชสื่อ สวนความตองการสื่อการสอนพบวา ครูผูสอนมี
ความตองการสื่อการสอนทุกประเภทในระดับมาก โดยเฉพาะสื่อมัลติมีเดีย เครื่องคอมพิวเตอร และโทรทัศน 
เปนตน

การศึกษารูปแบบการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี 
จากผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 16 ทาน สรุปรูปแบบของศูนยท่ีได 8 ประเด็นดังนี้ มีวิสัยทัศนท่ีมุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีระบบบริหารบริการดีเยี่ยม พันธกิจท่ีใหบริการและสงเสริมการ
ผลิตสื่อการสอน ใหคําแนะนําการใชโสตทัศนูปกรณตางๆ เผยแพรขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีการศึกษาใหแก
ครู นักเรียนและชุมชน เปนรูปแบบรวมศูนยแบบเอกเทศไมรวมกับหองสมุด  โครงสรางการบริหารองคกร            
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาข้ึนตรงตอผูอํานวยการหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ควรเปนผูเช่ียวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท และคณะทํางานไดมาจากตัวแทนหมวดวิชาและผูท่ีสนใจ  
ภาระงานแบงออกเปน 4 ฝาย ระบุดวยสถานท่ีต้ังและพื้นท่ีการใชงานอยูบริเวณ   ศูนยกลางของ โรงเรียน มีการจัด
หาและประเมินวัสดุอุปกรณ แหลงงบประมาณไดจากการบริจาคและสนับสนุนจากสมาคมตางๆ มีการ              
ประชาสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับสถาบันอื่นการประเมินรูปแบบ
ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรีจากครูผูสอนในโรงเรียนจํานวน          
80 ทาน  พบวารูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาท่ีไดในระดับ “มาก” สมควรท่ีจะนําไปปฏิบัติเปนรูปธรรม
ไดจริง

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร          ปการศึกษา 2545
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SULEEPORN WONGPHANUWAT : A STUDY OF  EDUCATIONAL TECHNOLOGY CENTER MODEL FOR 
THAMUANGRAJBUMRUNG SCHOOL, KANCHANABURI  PROVINCE. MASTER’S REPORT ADVISOR : ASSO. PROF. 
VANIDA CHIONGPRASIT. 180 pp.  ISBN 974-653-689-3

The purposes of this research were 1) to study conditions, problems and needs of teachers in
Thamuangratbamrung School, Kanchanaburi towards the use of teaching media.  2) to study model in establishing
Educational Technology Center.  The samples of the study were 80 teachers, 8 educational technology experts in tertiary
level, 8 educational technology experts in secondary school level. The data were collected by interviewing 16
educational technology experts and the questionnaires  were distributed to 80 teachers to assess the model of the
Educational Technology Center of Thamuangratbamrung School, Kanchanaburi.

The results of the study revealed that the condition of teachers in using instructional media was at minimum
level. The materials that were used by most teachers were documents, textbooks, video. It was found that teachers
lacked knowledge and skill in producing, instructional media and there were no experts to give consultation and training
on the instructional media. Besides, there were not enough rooms for instructional media and the rooms were not
appropriate for using and producing media. Finally, the teachers needed all kinds of instructional media at the maximum
level especially multimedia, computers and televisions, etc.

Due to the study in establishing the Educational Technology Center in Thamuangratbamrung School, 
Kanchanaburi from 16 educational media experts, it was found that there were 8 characteristics of the center as follows: 
1)The Center should have vision that aimed to develop educational quality by using educational technology. The 
administration and service system should be excellent. The mission of the center should give service, develop 
instructional media and give advice in using educational media. 2)The Center should distribute information in 
educational technology to teachers, students and communities. 3)The Center should be independent and not be one part 
of a library .4)The administrative structure of the Center should consist of the head of the Center  (under the director) 
who should be an expert in educational technology and graduated at least at the master degree level. The staff of the 
Center should be the representatives from teaching sections and those who were interested. The Center should leave 4 
divisions .5)The location of the Center should be in the middle of the school. 6)The Center should provide and assess the 
software and hardware. 7)The budget of the Center should be collected from donations and support from various 
organizations. 8)There should be public relation and cooperation with other Educational Technology Center in other 
institutions.

From the assessment of the Educational media Center of Thamuangratbamrung School, Kanchanaburi from 
80 teachers, it was found out that the model of the Center that were assessed at the high level should be put in to 
practice.

Department of  Educational   Technology               Graduate School, Silpakorn University         Academic Year 2002
Student’s signature……………………………………..
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บทท่ี  1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
        ปจจุบันเปนชวงแหงการเปล่ียนแปลงสหัสวรรษใหม (New Millennium) เขาสู
ศตวรรษท่ี 21 เกิดการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ หลายประเทศ
ตองเตรียมการสรางเสริมศักยภาพของประชากรในชาติท้ังในดานทักษะ ความรู ทัศนคต ิ คานิยม 
โดยการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Education) ผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือความเจริญกาวหนาควบคูกับการธํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศของตน ซ่ึง        
สอดคลองกับแนวคิดของ John Dewey ท่ีวา ชีวิตตองเปล่ียนแปลงทุกขณะ การจัดการศึกษา       
เพียงชวงเวลาหนึ่งจึงไมเพียงพอ  จําเปนตองจัดการศึกษาใหแกบุคคลตลอดชีวิต เพราะจะทําให
ประเทศชาติเขาสูสังคมโลกงายขึ้น  การเผยแพรความรู ความเขาใจ ส่ิงท่ีมีคุณคา ภูมิปญญา  และ
วัฒนธรรมไปสูสังคมตางๆ ท่ีงายขึ้นจะเปนสวนช้ีนําส่ิงท่ีดีเขาสูสังคมโลก เยาวชนของชาติจึงตอง
ใหความสนใจและเห็นคุณคาของเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารท่ีเพ่ิมขึ้น

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  มาตรา 64 ไดใหความสําคัญตอ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยระบุวารัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนา             
แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจ
แกผูผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ท้ังนี้โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปน              
ธรรม  มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมี
ความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และ           
ประสิทธิภาพ มาตราท่ี 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือ      
การศึกษา เพ่ือใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย

กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําส่ัง ใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  
เปนหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรระดับชาติท่ีมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนคนด ี
มีปญญามีความสุข และมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาและประกอบอาชีพ คือเปน       
มาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค กําหนดใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง  
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ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา มีคุณธรรม และคานิยมอันพึงประสงค มีความคิดสรางสรรค
ใฝรูใฝเรียน รักการอาน  รักการเขียนและรักการคนควา มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการ            
เปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร วิทยา
ศาสตรและทักษะในการดําเนินชีวิต รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีด ี
มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค ภูมิใจในความเปนไทยและยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  กีฬา ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม มีความรักประเทศชาติ
และทองถ่ิน  มุงทําประโยชนและส่ิงท่ีดีงามใหสังคม

การจัดการเรียนรู   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเนนผู เรียนเปนสําคัญ                        
ครูผูสอนจะตองใชรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย  เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง              
การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน เรียนรูจากธรรมชาติ เรียนรูจากการปฏิบัติจริง เรียนรูแบบ
บูรณาการ และเรียนรูคูคุณธรรม

ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ท่ีจะนํามาใชจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน จึงตองมีความหลากหลาย  เนนส่ือเพ่ือการศึกษาคนควาดวยตนเอง  ผูเรียนและผูสอน
สามารถจัดทําและพัฒนาส่ือขึ้นเอง หรือนําส่ิงตางๆ ท่ีมีอยูรอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใชใน
การเรียนรูโดยใชวิจารณญาณในการเลือกใชส่ือและแหลงความรู เพ่ือสงเสริมใหการเรียนรูเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนตองเล็งเห็นความสําคัญตอการใชส่ือประกอบการสอนของครูอาจารย
ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการสอน  ทําใหประหยัดเวลาในการสอน  นักเรียนมีความเขาใจตอบทเรียน     
ไดงายขึ้น (ทรงชัย   ลิมปพฤกษ 2532:57) สถานศึกษาจึงตองพัฒนาศูนยส่ือการศึกษาใหทําหนาท่ี
อยางเต็มท่ี ยิ่งกวานั้นโลกรอบตัวผูเรียนไมวาจะเปนภายในสถานศึกษา บาน ชุมชน ตลอดจนขอมูล
จากท่ัวโลกท่ีผูเรียนสามารถเขาถึงไดดวยเทคโนโลยีก็เปนเครือขายการเรียนรูท่ีไมมีขีดจํากัด อีกท้ัง
ยังเพ่ิมพูนจนยากจะจดจําท่ัวถึง  ผูเรียนจึงตองไดรับการช้ีแนะและฝกใหรูจักคิดแสวงหาแหลง        
ขอมูลและวิธีการคนควาขอมูลจากส่ือเทคโนโลยีและแหลงความรูตางๆดวยตนเองอยางอิสระ 
ตลอดจนไดรับการฝกใหสามารถคิดวิเคราะห เพ่ือเลือกสรรขอมูลมาใชประโยชน (กรมวิชาการ 
2545:9)

การนําเทคโนโลยีตางๆ มาประยุกตใชในดานการเรียนการสอนนับวาเปนการเสริม
ประสิทธิภาพทางดานการศึกษาใหพัฒนาอยูตลอดเวลา เทคโนโลยีทางการ  ศึกษาจัดอยูในมิติท่ี
สามของการศึกษานอกเหนือจากมิติทางดานบริหารและดานวิชาการ เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา
เทคโนโลยีการศึกษาเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยใหการจัดการศึกษาดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะมีสวนเกี่ยวของอยูกับวิธีการจัดระบบทางการศึกษา
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จากความสําคัญของการจัดการปฏิรูปการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  2542               
ความคิดของนักการศึกษา ในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ตางก็        
มุงเนนการพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  และการจัดทําส่ือการเรียนการสอนเพ่ือมุงให         
ผูเรียนประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย สอดคลองกับความตองการความสามารถ ความสนใจ  และ
การนําไปใชประโยชนของผูเรียน ผูสอนกับผูเรียนจะตองรวมกันกาวไปสูสัมฤทธิผลของการศึกษา

จากการท่ีผูวิจัยมีโอกาสปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางานโสตทัศนศึกษา โรงเรียน            
ทามวงราษฎรบํารุงเปนเวลา 4 ป พบวาการแบงสายงานการบริหารงานโสตทัศนศึกษานี้ยัง              
ไมชัดเจน การบริการและจัดระบบเก็บส่ือวัสดุอุปกรณยังไมเปนระบบเทาท่ีควร  สถานท่ีบริการไม
เหมาะสมเพียงพอ ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน ครูสวนใหญยังขาดความรูและประสบ
การณในการผลิตส่ือ และใชส่ืออยางถูกตองทําใหไมนิยมผลิตและใชส่ือประกอบการสอน 
ประกอบกับบุคลากรไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร ทําใหเปนอุปสรรคท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ือเทคโนโลยี อันเปนส่ิงท่ีจําเปนมากในยุคปฏิรูปการศึกษา 
การแกปญหานั้นตองดําเนินไปท้ังระบบพรอมๆ กัน คือ ฝายผูบริหาร ตองเปดใจกวางยอมรับสภาพ
การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาใหมๆ โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา             
ฝายวิชาการตองสนับสนุนใหมีการใชส่ือการสอนอยางกวางขวาง ฝายเทคโนโลยีทางการสอนตอง
ดําเนินการจัดตั้งหนวยรับผิดชอบเปนส่ือกลางเพ่ือจัดหาส่ือการสอนตามหลักสูตรและสอดคลอง
กับความตองการของครูผูสอน มีสถานท่ี เครื่องอํานวยความสะดวกในการผลิตส่ือและมี                 
ผูรับผิดชอบควบคุมดูแล รักษาซอมแซม จัดทําสถิติ จัดกิจกรรมเสริมความรู อํานวยความสะดวกให
มีการใชส่ือการสอนอยางสมํ่าเสมอ (สมบูรณ  สงวนญาติ 2534:57-58)

ดังนั้นเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาดังกลาวผูวิจัยจึง ศึกษารูปแบบการจัดตั้ง                    
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี  เพ่ือศึกษาแนวทางในการ
จัดเปนศูนยกลางในดานการบริการส่ือการเรียนการสอน การฝกอบรม  การผลิต การจัดหา              
การจัดเก็บ การซอมบํารุงตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอนใหกับ        
ครู อาจารย และนักเรียน  ชวยแกปญหาดานการสอนของครู อาจารย ท่ียังใชวิธีสอนแบบเดิม โดย
ไมนิยมนําส่ือมาใชประกอบการเรียนการสอน  อีกท้ังเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของ  โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรีใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น   ซ่ึงจะ        
เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาระบบการศึกษา ใหกาวทันกับเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว  
นับวาเปนการพัฒนาดานการจัดการศึกษาใหกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  อีกทางหนึ่ง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎร

บํารุงจังหวัดกาญจนบุรี
2. เพ่ือศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการใชส่ือการสอนของครูผูสอนใน โรงเรียน

ทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี
สมมุติฐานการวิจัย

ไดรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัด
กาญจนบุรี  ท่ีเหมาะสมมีเกณฑเฉล่ียในระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย

1. ศึกษาสภาพของส่ือการสอน  ความตองการส่ือการสอน  ปญหาและอุปสรรคใน
การใชส่ือการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

2. รูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  
จังหวัดกาญจนบุร ี ใน  8 ประเด็น ดังนี้

2.1 วิสัยทัศน พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 
จังหวัดกาญจนบุรี

2.2 รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
2.3 โครงสรางการบริหารองคกรและภาระงาน
2.4 บุคลากรท่ีดําเนินงาน
2.5 สถานท่ีตั้งและพ้ืนท่ีการใชงาน
2.6 การจัดหาวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน
2.7 แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน
2.8 การประชาสัมพันธและการประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยี         

การศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ
นิยามศัพทเฉพาะ

1. “ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา” หมายถึง ศูนยบริการกลางในการดําเนินงานดาน                 
โสตทัศนวัสดุ  โสตทัศนูปกรณ  เทคโนโลยีวัตกรรมการศึกษาตางๆ โดยเฉพาะ โดยมีการใหบริการ
ส่ือการสอน การจัดเก็บ บํารุง รักษา ซอมแซมเครื่องมือส่ือการสอน  การจัดฝกอบรมวิทยากรทาง
ดานเทคโนโลยีการศึกษา การจัดนิทรรศการทางการศึกษา การใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนการให
ความชวยเหลือการศึกษา คนควา วิจัยดานส่ือการเรียนการสอน การทดลองใชและทดสอบ        
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ประสิทธิภาพส่ือการสอน   การประเมินและติดตามผลการใช ส่ือการสอนในโรงเรียน                              
ทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

2.  “ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษา”  หมายถึง  บุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถหรือประสบการณการสอนดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ทบวงมหาวิทยาลัย

3.  “ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา”  หมายถึง บุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถหรือประสบการณทางดานงานโสตทัศนศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไมนอยกวา 5 ป

4.  “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูท่ี 141 
หมู 1 ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการ ศึกษาคนคว า เกี่ ยวกับงานวิจั ย เรื่ องการศึกษารูปแบบในการจัดตั้ ง                      
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี  ในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้

1. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
1.1 ความสําคัญและความหมาย
1.2 วิวัฒนาการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
1.3 วิสัยทัศน พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
1.4 รูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
1.5 โครงสรางการบริหารองคกรและภาระงาน
1.6 งานบริการ
1.7 บุคลากรท่ีดําเนินงาน
1.8 สถานท่ีตั้งและพ้ืนท่ีการใชงาน
1.9 จัดหาวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน
1.10 แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน
1.11 การประชาสัมพันธและการประสานความรวมมือระหวางศูนย

เทคโนโลยีการศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ
2.   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

2.1     งานวิจัยในประเทศไทย
2.2     งานวิจัยตางประเทศ

6
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1. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
1.1   ความสําคัญและความหมาย

ปจจุบันเทคโนโลยีการศึกษาไดแพรหลายไปในทุกๆ ระดับของสถาบันการศึกษาซ่ึง
ในมาตรา 64 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศักราช 2542 วาดวยรัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนา  แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วัสดุ
อุปกรณและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงิน
สนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ท้ังนี้โดย 
เปดโอกาสใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม

ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหเกิดปญหาตามมา คือ ปญหาในการดูแลเก็บรักษา การซอมบํารุง 
การใหบริการ  การผลิต  และการจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษาดังกลาว ฉะนั้นจึงจําเปนจะตอง
จัดใหมีหนวยงานขึ้นเพ่ือเปนศูนยกลางในการรับผิดชอบ และดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง          
ซ่ึงหนวยงานนี้อาจจะรวมหรือแยกจากหองสมุดก็ได ดังท่ี  ฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ (ม.ป.ป. : 21) 
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2526 : 92) และ วนิดา จึงประสิทธ์ิ (2526 : 8) ไดรวบรวมช่ือของหนวยงาน        
ดังกลาว ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวดังตอไปนี้

1. ศูนยส่ือทางการศึกษา (Educational Media Center)
2. ศูนยบริการส่ือ (Instructional Media Center)
3. ศูนยวัสดุการศึกษา (Instructional Materials Center)
4. ศูนยทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resources Center)
5. ศูนยส่ือ (Media Center)
6. ศูนยเทคโนโลยีทางการสอน  (Instructional Technology Center)
7. ศูนยรวมวัสดุการเรียน  (Comprehensive Learning Resources Center)
8. ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  (Educational Technology Center)
9. ศูนยวิทยบริการ (Resource Center)
สุเวช ณ หนองคาย (2516 : 11-12) ไดรวบรวมรายช่ือเรียกศูนยตางๆ ไวดังนี้
1. ศูนยส่ือ (media Center)
2. ศูนยวัสดุการเรียน (Learning Material Resource Center)
3. ศูนยวัสดุการสอน (Instructional Materials Center)
4. ศูนยวัสด ุ(Meterial Center)
5. หองสมุดแหลงการเรียน (Learning Resource Library)
6. ศูนยวัสดุการศึกษา (Educational Material Center)
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7. ศูนยการเรียน (The Learning Center)
8. ศูนยแหลงวัสด ุ(Resource Materials Center)
9. ศูนยแหลงวิทยาการ  (Resource Center)
10. หองสมุดแบบเรียน (Textbook Library)
11. หองสมุดวัสดุอุปกรณเอนกประสงค (Multi Media Library)
12. หองปฏิบัติการวัสดุหลักสูตร (Curriculum Materials Laboratory)
13. หองปฏิบัติการหลักสูตร (Curriculum Laboratory)
14. หองสมุดหลักสูตร (Curriculum  Library)
15. ศูนยแหลงความรู (Knowledge Resource Center)
16. ศูนยหลักสูตร (Curriculum Center)

ศัพทตางๆ เหลานี้ ใชแตกตางกันไปท้ังนี้ขึ้นอยูกับความตองการขององคกรหรือ            
หนวยงานหรือสถาบัน ท่ีจะเลือกใชตามความเหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมายในแตละแหง 

สําเภา  วรางกูร (2512:13) ไดกลาวถึงช่ือของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาดังนี้            
“…แทจริงแลวศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนเพียงช่ือท่ีทันสมัยขึ้นเทานั้น ขอบขายการดําเนิน
งาน มิไดแตกตางไปจากศูนยโสตทัศนศึกษามากนัก  ความหมายของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
มิไดแตกตางกัน  กลาวคือ หมายถึง ศูนยฯ หรือหนวยงานท่ีใหบริการเปนสวนกลางเกี่ยวกับวัสดุ  
อุปกรณ ประกอบการเรียนการสอน ใหขอสนเทศเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสดุ  แหลงท่ีมา ตลอดจน
เครื่องมือ และวิธีการใหมๆ ท่ีจะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น…”

ไพบูลย  สืบสาย (2532:12-13) ไดสรุปความหมายไววา เปนแหลงรวมแนวคิดและส่ือ
ในรูปแบบตางๆ ท้ังท่ีเปนส่ิงพิมพและไมใชส่ิงพิมพ คือวัสดุอุปกรณและวิธีการ เปนสถานท่ีท่ีมีการ
จัดวางแผนอยางดีสําหรับเก็บวัสดุอุปกรณภายใตการดูแล และการอํานวยความสะดวกของผูท่ีมี
ความรูเปนอยางดีทางวัสดุการศึกษาท่ัวไป

วนิดา  จึงประสิทธ์ิ (2532 : 9)  ไดใหความหมายวา “…เปนหนวยงานท่ีใหบริการส่ือ
การสอนในโรงเรียน  โดยเนนการจัดศูนยฯ ท่ีรวมท้ังส่ือส่ิงพิมพและโสตทัศนวัสดุเขาดวยกันและ
เปนท่ีสําหรับวางแผน  ผลิต  ทดลองใช และประเมินวัสดุอุปกรณตางๆ …”

ชัยยงค  พรหมวงศ (2523 : 260)  ไดกลาวไววาศูนยส่ือการศึกษา (Educational Media 
Center)  เปนคําใหมสําหรับการศึกษาแตเดิมใชช่ืออยางอ่ืนเปนศูนยโสตทัศนศึกษาบาง  หรือศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษาบาง  แตความหมายและกิจกรรมขององคกรมีลักษณะเดียวกันคือเปน
หนวยงานวางแผน ผลิต  และบริการส่ือการศึกษาใหแกหนวยงานการศึกษาและบุคลากรในระดับ  
และระบบการศึกษาตางๆ ศูนยส่ือการศึกษานี้แตเดิมทําหนาท่ีเพียงการใหบริการเทานั้น  อาจมี
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ขนาดเล็กเพียงหองเก็บอุปกรณและวัสดุการศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาจัดหาซ้ือ หรือครู–อาจารย       
จั ด ทําขึ้ นแล วนํามา เก็บรวบรวมได  แตบางสถา บันอาจขยายงาน ศูนย ให ใหญ โต มี                                 
เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดหา และผลิตส่ือการศึกษา บริการผูใชก็ได…

นักวิชาการทางการศึกษาตางประเทศ ก็ไดใหความหมายของศูนยเทคโนโลยีทาง         
การศึกษาในนานาทรรศนะตางๆ กัน ดังนี้

De  Kieffer  (1965 : 106 - 107)  ไดกลาวถึงศูนยส่ือวา  “…เปนแหลงท่ีเก็บรวบรวม
วัสดุอุปกรณตางๆ อยางมีระบบ  เพ่ือบริการใหแกอาจารยผูสอน ทําการแจกจาย ใหยืม ดูแลรักษา  
และซอมแซม  จัดทําดัชนี  ใหความสะดวกแกคณะกรรมการในการตรวจพิจารณาวัสดุอุปกรณกอน
การส่ังซ้ือ  นอกจากนี้ควรจะเปนท่ีซ่ึงอาจารยศึกษานิเทศนและผูบริหารตางๆ มารวมปรึกษาหารือ 
และรับบริจาคศูนยฯ รวมกัน…”

Purvis (1969 : 33)  ไดใหกรอบความคิดวา “…นอกจากจะเปนศูนยท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ
ทางการสอนแลว  ยังเปนหนวยงานบริการในการประชุมอบรมและฝกงานทางโสตทัศนศึกษา 
ตลอดจนเปนหนวยงานใหคําปรึกษา แนะนําและใหขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา…

Hicks และ Tillin (1970 : 4 – 5 ) กลาวถึงศูนยส่ือวาวา  “…ในการเรียกช่ือศูนยนี้การตั้ง
ช่ือจะเนนใหเห็นถึงหนาท่ี และการบริการท่ีตางกัน ศูนยวัสดุการสอนกําเนิดขึ้นกอน มีหนาท่ีจัด
วัสดุท่ีจําเปนใหคณะครูสําหรับสอนนักเรียนเปนกลุม  ไมมีบริการนักเรียนเปนรายบุคคล เม่ือวัสดุ
และเครื่องมือไดรับการพัฒนา  ใหใชเปนรายบุคคลได จึงบริการใหเปนรายบุคคล และเปล่ียนช่ือ
เปนศูนยวัสดุอุปกรณการศึกษา เพ่ือเนนบริการใหชัดวาบริการท้ัง ครู และนักเรียน สวนศูนยการ
เรียนเปนการเนนความสัมพันธระหวาง ครู และนักเรียน ตัวตอตัวเปนการตัดสินใจวา เด็กแตละคน
ควรจะเรียนอยางไร  จึงจะเปนประโยชนและสะดวกมากท่ีสุด และศูนยแหลงวิทยาการเปนการบอก
ใหรูวาไมเพียงแตวัสดุเทานั้นแตรวมถึงวิทยาการท่ีเปนประโยชนตอหองสมุดดวย…”

Mcginniss (1971 : 154-156) ใหความหมายวา  “…เปนศูนยท่ีเกิดจากการรวมกันเปน
สวนกลาง และมีการจัดซ้ือวัสดุอยางระมัดระวังโดย ผูชํานาญทางวัสดุการศึกษาทําใหเกิดความ
ประหยัด  ผลจากการจัดองคกรโดยผูท่ีไดรับการอบรมมาสําหรับงานนี้  โดยเฉพาะทําใหศูนยนี้มี
ประสิทธิภาพและมีความเปนเลิศเนื่องจากวาศูนยนี้มีความสามารถใหบริการแกคร ู  และนักเรียน
สามารถเรียนรู วิธีการใชส่ือไดทุกชนิดในการศึกษาหาความรู ซ่ึงจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี         
ตั้งเอาไว…”

คําวาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology Center) แมจะเรียกช่ือ           
แตกตางกันไป แตเนื้อหาความหมายท่ีแทจริงจะคลายคลึงกัน  คือเปนองคกรหรือหนวยงานท่ีให
บริการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ  ประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงดําเนินงานใหบริการดานการผลิต  รวม
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ท้ังการบริการ จัดเก็บ สืบคน ยืม – คืน ตลอดจนเปนแหลงบริการขอมูลสารสนเทศตางๆ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการศึกษารวมท้ังการบริการใหคําแนะนําปรึกษา วางแผนการผลิตส่ือการสอน              
ทดลองใช และประเมินผลการใชส่ือการสอน  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งขึ้น

1.2    วิวัฒนาการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
1.2.1   วิวัฒนาการในตางประเทศ

จากการศึกษาถึงความเปนมาของศูนย เทคโนโลยีการศึกษา   พบวา                         
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาในระยะเริ่มแรกนั้นอยูในรูปพิพิธภัณฑโรงเรียน  และไดมีวิวัฒนาการ
ตามลําดับ

เกื้อกูล  คุปรัตน และคณะ (2518:8) สรุปการวิวัฒนาการดังนี้ กิจการพิพิธภัณฑ
เริ่มขึ้นโดยชาวอังกฤษบางกลุม  จากกลุมเล็กขึ้นมาเปนกลุมใหญเริ่มจากการสะสมของเกา  ตอมามี
การตั้งแสดงนิทรรศการขึ้น และไดมีผูรวบรวมจัดตั้งขึ้น เปนพิพิธภัณฑตั้งช่ือวา British Museum 
ในป 1753  และในสหรัฐก็มีผูจัดตั้งพิพิธภัณฑขึ้นเชนกัน  ตั้งช่ือพิพิธภัณฑนั้นวา The Museum of 
Charlston ตามวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก็มีผูคิดท่ีจะตั้งขึ้นเชนกัน โดย College Museum ตั้งขึ้นใน
ป 1783  ท่ี Dartmouth College  ในปตอมา 1784    ไดตั้ง  University  Museum  นั้น ท่ี Harvard 
University ในสหรัฐอเมริกา…

Erickson (1968 : 13 - 17) รวบรวมความเปนมาของศูนยเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาดังนี้

-  ป ค.ศ. 1900 จัดตั้งพิพิธภัณฑแหงฟลาเดลเฟยในรัฐเพนซิลวาเนีย  พิพิธภัณฑ
แหงนี้ไดจัดบริการถายภาพสําหรับใชประกอบการสอนแกโรงเรียนตางๆในรัฐเพนซิลวาเนีย

-  ป ค.ศ. 1904 จัดตั้งพิพิธภัณฑทางการศึกษา ท่ีโรงเรียนเซนตหลุยในป   ค.ศ. 
1907 ไดมีการจัดตั้งท่ีอานหนังสือสาธารณะ หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑแสดงศิลปะ ท่ีเมืองรีด
ดิ้ง

-   ป ค.ศ. 1909  จัดตั้งพิพิธภัณฑทางการศึกษาท่ีเมือง  คลิฟแลนด ในป     ค.ศ. 
1915  ไดมีการจัดตั้งหองสมุดทางการสอน  ท่ีเมืองฟลาเดลเฟย  เพ่ือจัดหาและหมุนเวียนวัสดุ  
อุปกรณประกอบการสอนใหแกโรงเรียนตางๆ โดยการจัดสงวัสดุไปใหโรงเรียนแลวขนกลับดวย  
อีกท้ังพิมพรายช่ือแนะนําวิธีใชตามหลักสูตรดวย

-   ป ค.ศ. 1917  จัดตั้งหนวยโสตทัศนศึกษาท่ีเมืองชิคาโก โดยในป  ค.ศ. 1895   
ครูใหมของโรงเรียนตางๆ ในเมืองนี้ไดเรี่ยไรเงินกันเพ่ือซ้ือสไลดและกอตั้งสโมสรขึ้น เรียกวา 
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“Projection club”  โรงเรียนแตละแหงมีเครื่องฉายสไลดของตนเอง แตสไลดซ่ึงเปน          โสตทัศน
ศึกษาจะอยูท่ีสโมสรหมุนเวียนกันใช  งานของสโมสรกาวหนา  และขยายใหญขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ัง
ป ค.ศ. 1917  กรรมการศึกษาของเมืองจึงไดรวมกิจการของสโมสรนี้ตั้งเปน               โสตทัศน
ศึกษาขึ้น

-     ป ค.ศ. 1918  จัดตั้งศูนยโสตทัศนศึกษาขึ้นท่ีโรงเรียนเนเวอด
-    ป ค.ศ. 1919  จัดตั้งศูนยโสตทัศนศึกษาเพ่ือใหความชวยเหลือ   แนะนํา

ทางโสตทัศนศึกษาพรอมๆ กับพิพิธภัณฑสําหรับเด็กท่ีเมืองดีทรอย ขณะเดียวกันท่ีเมืองเคนซาสได
จัดตั้งศูนยโสตทัศนศึกษา และภายในปนี้ไดมีการจัดตั้ง  สถาบันวัสดุประกอบการสอนแหงชาต ิ
(National for Visual Instruction) หรือ NAVI  ขึ้นท่ีกรุงวอชิงตันดีซี เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา

-    ป ค.ศ. 1920  ไดมีการจัดตั้งศูนยโสตทัศนศึกษาท่ีลอสแองเจิลลิส จัดตั้ง
หองสมุดประชาชน และศูนยโสตทัศนศึกษาท่ีนิวยอรก

-    ป ค.ศ. 1922  จัดตั้งศูนยโสตทัศนศึกษาพรอมกันท่ีเมืองฟริสเบอร  และ
เมืองแอตแลนตา  กอตั้งสํานักงานโสตทัศนศึกษาและธรรมชาติศึกษา

-    ป ค.ศ. 1923  ท่ีเมืองซัปโปโล และเมืองโอกแลนส   ไดจัดตั้งศูนยโสต
ทัศนศึกษาขึ้น

-   ป ค.ศ. 1946 – 1954  สมาคมการศึกษาแหงชาติของสหรัฐอเมริกาไดวิจัย
พบวา ในชวงระยะเวลานี้มีสถาบันการศึกษาไดจัดตั้งหนวยงานทางโสตทัศนศึกษาอยางเปนทาง
การเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 16  เปนรอยละ 27  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนมากกวารอยละ 51 จาก โรงเรียน
ท้ังส้ิน 1,310  โรง  ไดจัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้นอยางเปนทางการ

-  ป ค.ศ. 1959  จากการสํารวจสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกาไดพบวามี
สถาบัน   560 แหง ท่ีไดเปดสอนวิชาโสตทัศนศึกษาใหกับนักศึกษา  สวนตามโรงเรียนตางๆ ใน
สหรัฐอเมริกานอกจากจะมีศูนยโสตทัศนวัสดุ  อุปกรณภายในโรงเรียนแลว  ยังไดมีการเปดอบรม
ความรูทางโสตทัศนศึกษาใหกับครูประจําการโดยเฉพาะ โดยไดรับการสนับสนุนจากฝาย              
โสตทัศนศึกษาประจําเมือง ซ่ึงทํางานรวมกับฝายการศึกษาของรัฐ
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         1.2.2   วิวัฒนาการภายในประเทศไทย
วิรุณ  ลีลาพฤทธ์ิ (2521:5)  ไดกลาวถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ                       

โสตทัศนศึกษาในประเทศไทยวา  “…ยังไมเกิดขึ้นในวงการศึกษาของไทยอยางจริงจังจนกระท่ัง
ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สํานักขาวสารอเมริกัน  (USIS) ไดนําเอาภาพยนตรประชาสัมพันธเขา
มาฉายเผยแพรในประเทศไทย เพ่ือใหคนไทยรูจักประเทศของเขามากขึ้นคํานี้จึงไดถูกนํามาใชใน
วงการศึกษานับตั้งแตนั้นมา…”

เกื้อกูล   คุปรัตน  (2518 : 11 - 12) ไดรวบรวมวิวัฒนาการของศูนยเทคโนโลยี
ในประเทศไทย ดังนี้

- ป พ.ศ. 2483  จัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้นในกองการศึกษาผูใหญ                           
กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และมีหนวยโสตทัศนศึกษาตามจังหวัดตางๆ บริการ             
ประชาชน และมีการบริการโรงเรียนเปนครั้งคราว

-    ป พ.ศ. 2490 ไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐเกี่ยวกับสาธารณสุขโดย  กรม
อนามัยตั้งแผนกโสตทัศนศึกษา เพ่ือเผยแพรความรูแกประชาชน  และตอมาไดมาจัดตั้งบริการโสต
ทัศนอุปกรณขึ้น เพ่ือผลิตอุปกรณแกหนวยราชการตางๆ สําหรับใหการศึกษาแกประชาชน

-  มีผูเช่ียวชาญทางโสตทัศนศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินเดียนามาชวยท่ีวิทยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมิตร  ซ่ึงเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษาแหงแรกท่ีตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้นใน
คณะวิชาการศึกษา เพ่ือบริการใหความรูอบรมคร ู  อาจารย  และนิสิตนักศึกษาเจาหนาท่ีศูนย
พัฒนาการศึกษา

-     ป พ.ศ. 2498  ตั้งศูนยโสตทัศนศึกษาขึ้นท่ีวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
-   ป พ.ศ.2500    คณะครุศาสตรจุฬา   และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตั้งศูนย               

โสตทัศนศึกษา
-    ป พ.ศ. 2507   ไดกอตั้งทองฟาจําลองขึ้นเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนวิชา             

ดาราศาสตร และภูมิศาสตรใหแกสถาบันศึกษาตางๆ
-    ป พ.ศ.2511   ไดมีการจัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้นในวิทยาลัยครู  หลาย

แหง เชน วิทยาลัยครูอุตรดิตถ วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา เพ่ือทําหนาท่ีใหบริการผลิต                 
โสตทัศนวัสดุใหแกครูอาจารยในวิทยาลัย

-    ป พ.ศ. 2513  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดตั้งหนวยงานทางส่ือการศึกษา
โดยสังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรมโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบริการผลิตและการใชส่ือการสอน
ประเภทตํารา
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สงวน   โขงรัตน (2532 : 24) ไดรวบรวมประวัติการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการ
ศึกษาเพ่ิมเติมไวดังตอไปนี้

-  ป พ.ศ. 2521  จัดตั้งสํานักเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
ธิราช  มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนหนวยงานกลางในการวางแผนจัดระบบผลิตส่ือ และใหบริการส่ือการ
ศึกษาทางไกลแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

-   ป พ.ศ. 2522  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้ง
ศูนยบริภัณฑเพ่ือการศึกษาขึ้น  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการการศึกษาแบบเปดสําหรับทุกคนท่ีใฝ
ใจหาความรู และสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยอิสระในวิชาดาราศาสตร วิทยาศาสตร และวัฒน
ธรรม

-    ป พ.ศ. 2525  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดตั้งหนวยงานวัสดุการศึกษา
ขึ้นเพ่ือใหบริการดานส่ือการศึกษาแกอาจารย  โดยขึ้นอยูกับสํานักหอสมุดกลาง

วีระ  ไทยพานิช (2528 : 20) กลาวถึงความสําคัญในการจัดใหมีศูนยเทคโนโลย ี          
การศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ ดังนี้  “…ในป พ.ศ. 2507  ไดเปดการสอนระดับมหาบัณฑิต  
ทางเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป พ.ศ. 2510  ท่ีคณะครุศาสตร                 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (โสตทัศนศึกษา) ป พ.ศ. 2525  ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ป พ.ศ.2526 ท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2528  ท้ังนี้เพราะบุคลากรทางดาน
เทคโนโลยีการศึกษาเหลานี้ จะไปมีสวนชวยสงเสริมและพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีการศึกษา
ใหมีความกาวหนา เพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติตอไป…”

1.3  วิสัยทัศน พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
การจัดวางทิศทางเปนการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ โดยพิจารณาจากภารกิจ                        

ผูมีสวนไดสวนเสีย  คานิยม  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและการประเมินสถานภาพของ           
หนวยงาน เพ่ือใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรับรูทิศทางในอนาคตของหนวยงาน จะทําใหเกิด            
การประสาน การจัดสรร และการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดย
ใหบุคลากรทุกฝายรวมกันตั้งความมุงหวังท่ีจะพัฒนาหนวยงานไปสูความสําเร็จ

1.3.1  การกําหนดวิสัยทัศน (Vision)
สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย (2545:149-154) ไดกลาว

ถึงวิสัยทัศนและพันธกิจดังนี้
ความหมายของวิสัยทัศน หมายถึง
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1. เปาหมายท่ีมีลักษณะกวางๆ เปนความตองการในอนาคต โดยมิได
กําหนดวิธีการไวเปนขอความท่ัวไป  ซ่ึงกําหนดทิศทางของภารกิจ เปนความมุงหมายในสถานท่ีเรา
จะไปเปน หรือเราไปอยู ณ วันหนึ่งในอนาคต  ท่ีองคกรมุงหมาย  มุงหวังหรือประสงคจะเปน หรือ
จะมีในอนาคต การกําหนดวิสัยทัศนจึงเปนไปเพ่ือตอบคําถามภาพท่ีพึงประสงคของหนวยงานใน
อนาคต (What to be?) นั่นเอง

2. เปาหมายท่ีมีลักษณะกวาง ซ่ึงเปนความตองการในอนาคตโดยมิได
กําหนดวิธีการไว เปนขอความท่ัวไปซ่ึงกําหนดทิศทางของภารกิจเปนความมุงหมายในสถานภาพท่ี
เราจะไปเปนหรือเราจะไปอยู ณ  วันหนึ่ง ในอนาคต หรือสถานภาพอยางใดอยางหนึ่ง (หรือหลายๆ 
อยาง ) ท่ีองคกรมุงหมาย มุงหวัง หรือประสงคจะเปน หรือจะมีในอนาคต

3. จุดมุงหวัง ความตั้งใจ ความมุงม่ันหรือส่ิงท่ีคิดวาควรจะเปนใน
อนาคต  โดยมองอนาคตจากการสํารวจสภาพท่ีแทจริงท้ังภายในและภายนอก  โดยเนนความเปน
เลิศและการสรางโอกาส  ดูอดีตเพ่ือประกอบการมองอนาคต แตมิใชอดีตเพียงอยางเดียวจะตองมี
จินตนาการหรือความฝนดวย

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิสัยทัศน (Vision Concept)
- เนนคุณคาหรือคานิยมของสังคม (Social Values)
- เนนพลังผลักดันท่ีจะไปใหถึงจุดหมาย (Driving Forces)
- เนนความมุงม่ันในวิธีการท่ีจะไปใหถึง (Strategic Intent)

องคประกอบของวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ
ขอความวิสัยทัศนหนวยงานอาจใชกรอบแนวคิดในการเขียน  โดยพิจารณาจาก

องคประกอบดานตางๆของหนวยงาน ดังนี้
1. ภารกิจ บทบาทหนาท่ีซ่ึงหนวยงานรับผิดชอบ
2. สมรรถนะท่ีแตกตางหรือจุดเดนของหนวยงาน
3. คานิยมรวมหรือวัฒนธรรมการทํางานขององคกร
4. เปาหมายท่ีพึงประสงคหรือตองการใหเกิดขึ้น

ประโยชนของวิสัยทัศนตอการบริหารองคกร
1. กอใหเกิดการทํางานเปนทีมของครูและบุคลากรในหนวยงา น โดยมี

ความมุงไปสูจุดหมายเดียวกัน
2. เปนการกําหนดอนาคตรวมกันท่ีทุกคนมีความเช่ือม่ันศรัทธา
3. เปนการฝาฟนกับความทาทายใหมไมหลงกับความสําเร็จในอดีต
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ลักษณะวิสัยทัศนที่ดี
1. มีความชัดเจน  สามารถนําไปสูการปฏิบัติได
2. เปนภาพเชิงบวกท่ีสะทอนถึงความเปนเลิศของหนวยงานในอนาคต 

ซ่ึงอาจจะกําหนดเวลาไวดวยก็ได
3. ตองทาทายความสามารถของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
4. คํานึงถึงผูรับบริการ (นักเรียนและครู) เปนสําคัญ
5. มีความสอดคลองกับแนวโนมในอนาคต

แผนภาพท่ี 1  แสดงวิสัยทัศน คือ คําตอบของคําถามวา “WHAT  TO   BE ?”
ท่ีมา  :  สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย,
 เหลียวหลังแลหนาผูบริหารมัธยมศึกษาตอการปฏิรูปการศึกษา ,(กรุงเทพมหานคร :                            
โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 151.

หนทางท่ีเปนไปได
จากวันนี้ถึงวันนั้น

หาจุดเดน/ศักยภาพ
ในดานทรัพยากร

เขาใจปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น

องคประกอบของ
วิสัยทัศนเชิงกลยุทธ

การพรรณนาสภาพ
แวดลอมในการ

ดําเนินงาน
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1.3.2  การกําหนดพันธกิจ (Mission)
พันธกิจ หมายถึง แนวทางท่ีองคกรจะดําเนินงานใหบรรลุตามวิสัยทัศน                 

ท่ีกําหนด
การเขียนขอความพันธกิจ (Mission Statement)

ขอความพันธกิจ (Mission Statement) เปนการแสดงถึงองคประกอบ
ดานคานิยม จุดมุงหมายหลักขององคกรท่ีตองการบรรลุใหถึง  บงบอกทิศทางในอนาคตขององคกร  
และขอบเขตการปฏิบัติงานองคกรเปนการตอบคําถามถึงส่ิงท่ีตองดําเนินการ (What to do ?) เพ่ือให
บรรลุผลตามวิสัยทัศน

องคประกอบของขอความพันธกิจ
การเขียนขอความพันธกิจ หนวยงานควรครอบคลุมสาระสําคัญดังนี้

1. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนและกระบวนการจัด
การเรียนการสอนและการบริการการศึกษาของหนวยงาน

2. ผูรับประโยชนและบริการโดยตรงจากการดําเนินงานของ
หนวยงาน คือนักเรียนและครู

3. วิธีดําเนินงานของหนวยงานท่ีมุงสูความสําเร็จ
4. ประโยชนท่ีผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน ไดรับจากหนวยงาน
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แผนภาพท่ี  2  แสดงพันธกิจ คือ คําตอบของคําถามวา “WHAT TO DO ?”
ท่ีมา  :  สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย,
 เหลียวหลังและหนาผูบริหารมัธยมศึกษาตอการปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพคุรุสภา,2545), 154.

การกําหนดพันธกิจ จะแสดงองคประกอบดานคานิยม
และวัฒนธรรมรวมกันท่ีซับซอนหลากหลาย สรางสรรคแลก
เปล่ียนโดยคนทุกคน       พันธกิจ เปนเสมือนตัวปอน

ของการสรางสรรคยุทธศาสตร
    พันธกิจ  ควรจะระบุจุดมุงหมายหลักของ
หนวยงาน เหตุผลท่ีหนวยงานดํารงอยู มีอยู

    พันธกิจ  เปนคําพรรณนาแสดงเหตุผลใน
การดํารงอยูของหนวยงาน วาตั้งหนวยงาน
เพ่ืออะไร

       พันธกิจ   เปนหลักนําทางท่ีจะพาไปสู
กระบวนการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร

ที่สําคัญพันธกิจไมใชหนาที่การงาน ที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา
…ไปวันหนึ่งๆ เทานั้น
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1.4 รูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
จากการศึกษาคนคว าขอมูลรูปแบบศูนย เทคโนโลยีการศึกษา  นักวิชาการ                   

หลายทานท่ีกลาวถึงรูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้
สําเภา   วรางกูร (2521 : 12-14) ไดจําแนกรูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาออก

เปน 3 รูปแบบ คือ
1.  ศูนยโสตทัศนศึกษา (Audio –Visual Center) ศูนยฯ แบบนี้มีลักษณะเปนเอกเทศ 

คือ เปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงานตางๆ ดานโสตทัศนศึกษาเปนการเฉพาะ โดยมีบุคลากร สถานท่ี 
วัสด ุเครื่องมือ  ตลอดจนมีการบริหารงาน   การจัดใหบริการทางดานโสตทัศนศึกษาเปนของหนวย
เองท้ังหมดโดยเฉพาะศูนย แบบเอกเทศนี้เหมาะสําหรับสถาบันอุดมศึกษา

2.  ศูนยวัสดุการศึกษา (Instructional Materials Center) ศูนยฯ แบบนี้จัดรวมเปนหนวย
งานระหวางหองสมุดกับงานทางดานโสตทัศนศึกษาภายในศูนยฯ มีวัสดุการศึกษา 2 ประเภท         
ไดแก หนังสือ (Book or Printed Media) กับโสตทัศนอุปกรณ (Audio-Visual or Non-Book 
Materials) การจัดดําเนินงานบริหารงานดานตางๆ จะใชบุคลากรรวมกัน หัวหนาศูนยฯ หรือ           
หัวหนาหองวัสดุการศึกษา (Educational Media Specialist) อาจเปนบรรณารักษ นักส่ือการศึกษา 
(Media Specialist)

3. ศูนยสหการส่ือการศึกษา (Co-operative  Audio-Visual Center or Educational 
Media Consortium) ศูนยฯแบบนี้จัดแบบรวมกลุมสถาบันการศึกษาท่ีอยูใกลเคียงกัน ในทําเลท่ีการ
คมนาคมสะดวก  อาจจะเปนกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือประถมศึกษา  ศูนยฯแบบนี้มี                       
โสตทัศนูปกรณ อาคารสถานท่ีปฏิบัติงานของกลุม ส่ือการสอนท่ีใชรวมกันในกลุม  เครื่องมือท่ีใช
ในการเรียนการสอน  ศูนยฯจะทําหนาท่ีบริการเครื่องมือ การจายเครื่องมือ  ตลอดจนการบริการ                
ซอมบํารุงเครื่องมือ

กรมสามัญศึกษา (2523 : 58 - 60) ไดเสนอแนวการจัดรูปแบบของศูนยฯไวเปน                
2 รูปแบบคือ

1. แบบเอกเทศ คือ การจัดเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติการตางๆ ในดาน                          
โสตทัศนศึกษาโดยเฉพาะ มีสถานท่ี บุคลากร  วัสดุและเครื่องมือ อุปกรณ  ตลอดจนการจัดบริการ
ตางๆ ของหนวยเองท้ังหมด

2.   แบบสห  คือ จัดรวมกับหองสมุดโรงเรียนเปนหนวยงานเดียวกัน อาจเรียกวาหนวย
หรือศูนยฯหรือหองสมุดวัสดุการศึกษา

ภุชงค   อังคปรีชาเศรษฐ (2531 : 103-104) ไดจําแนกประเภทของศูนยฯไว 2 รูปแบบ 
คือ
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1. ศูนยส่ือโสตทัศนวัสดุ (Audio – Visual Center)  เปนศูนยฯท่ีใหบริการเฉพาะ            
โสตทัศนวัสดุอยางเดียว  ไมรวมการใหบริการหองสมุด  บริการดังกลาวจะจัดในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา

2.  ศูนยส่ือการสอน (Instructional Media Center)  เปนศูนยฯท่ีใหบริการท้ังส่ิงพิมพ
และโสตทัศนวัสดุ มักจัดในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขนาดเล็ก

ศิริพงค   พยอมแยม  (2533 : 155 - 156)  ไดแบงรูปแบบของการจัดศูนยเทคโนโลยี
การศึกษาออกเปน 2  แบบ  คือ

1. จัดแบบแยก  เปนการจัดท่ีแบงแยกส่ือส่ิงพิมพออกเปนงานหองสมุดและแยกส่ือ       
ไมตีพิมพเปนงานโสตทัศน

2. จัดแบบรวม  เปนหนวยงานท่ีรวมท้ังงานหองสมุด  และโสตทัศนเขาดวยกัน           
นักเรียนสถาบันวิทยบริการ หรือศูนยส่ือการเรียนการสอน

สุนันท   ปทมาคม (2523 : 19-54) แบงประเภทของศูนยวิทยบริการเปน 3 ประเภท คือ
1. ศูนยวิทยบริการแบบศูนยรวม  เปนหนวยยอยท่ีรวมอยูในท่ีแหงเดียวกัน                  

ศูนยประเภทนี้ตองทํางานกวาง  และใหบริการอยางดี  และรวดเร็ว มีการบริหารอยางรัดกุม และ
การควบคุมในการใชส่ือตางๆ เนื้อท่ีและเจาหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  และประหยัด                    
งบประมาณ

2. ศูนยวิทยบริการแบบกระจาย ศูนยแบบนี้แยกออกเปนหนวยงานเล็กๆ ท่ีกระจาย
อยูท่ัวไป ใหบริการตามความตองการของผูใชมากกวาแบบแรก  โดยสามารถผลิตส่ือการศึกษาได
เองแตการควบคุมการใชส่ือ เนื้อท่ี และเจาหนาท่ีไมมีประสิทธิภาพมากนัก แตสามารถใหบริการ
ตรงความตองการของผูใชบริการมากขึ้น

3. ศูนยวิทยบริการแบบผสม เปนศูนยวิทยบริการท่ีมีลักษณะของศูนยแบบรวมศูนย
และกระจายซ่ึงจะเปนศูนยท่ีมีการบริหารอยางรัดกุม และใหบริการไดตรงตามความตองการของผู
ใชไดเปนอยางดี

องอาจ   จิยาจันทร (2523:3-4) ไดจําแนกประเภทของศูนยส่ือการศึกษาตามสถานท่ีตั้ง
ของศูนยส่ือการศึกษา 3 รูปแบบ ดังนี้

1. ศูนยบริการส่ือการสอนท่ีจัดบริการในโรงเรียน โดยโรงเรียนแตละแหงได             
ดําเนินการจัดตั้งขึ้น เชนเดียวกับหองสมุดโรงเรียน

2. ศูนยบริการส่ือการสอนท่ีจัดตั้งขึ้นสําหรับกลุมโรงเรียน โดยเกิดขึ้นจากการ            
รวมกลุมกันระหวางโรงเรียนหลายๆ แหงในชุมชนใกลเคียงกัน เพ่ือใหบริการ แลกเปล่ียนส่ือ           
การสอนซ่ึงกันและกัน
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3. ศูนยบริการส่ือการสอนท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนประโยชนตอสาธารณชน โดยมิได           
เอ้ือประโยชนตอกลุมบุคคล  โรงเรียน กลุมโรงเรียนโดยเฉพาะ แตใหบริการกับประชาชนท่ีสนใจ
เขามาศึกษาคนควาทุกคน ศูนยบริการส่ือการสอนท่ีจัดตั้งในลักษณะนี้ เชน ศูนยเทคโนโลยี               
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2526:39) ใหความเห็นวารูปแบบของการบริการส่ือการศึกษาใน
โรงเรียนกําหนดรูปแบบได 4 ลักษณะ ไดแก

1. แบบกระจาย คือจะไมมีศูนยรวบรวมวัสดุและส่ือการศึกษาท่ีเปนกิจลักษณะและ
จะไมมีบุคลากรผูเช่ียวชาญงานเฉพาะในดานนี้ ดําเนินงานในโรงเรียน ครูใหญหรือบุคคลท่ี              
ครูใหญมอบหมายจะเปนเพียงผูใหคําแนะนําชวยเหลือท่ัวๆ ไปเทานั้น สวนวัสดุและส่ือการสอน        
ท่ัวไปจะอยูท่ีครูแตละคน

2. จัดแบบหองสมุดอยางเดียว คือการจัดบริการส่ือการสอนในลักษณนี้โรงเรียนจะ
จัดใหมีบริการโดยเฉพาะส่ิงพิมพโดยจัดทําเปนหองสมุด มีครูบรรณารักษคอยใหความชวยเหลือ
เปนผูบริการ สวนวัสดุ อุปกรณ และส่ือการสอนประเภทโสตทัศนวัสดุ ซ่ึงครูแตละคนจะ         
ดําเนินการเอง

3. จัดแบบศูนยรวมเฉพาะอยาง การจัดบริการในลักษณะนี้โรงเรียนจะจัดใหมี           
ศูนยส่ือการสอน 2 ประเภท คือ มีหองสมุดใหบริการทางดานหนังสือพิมพตางๆ และมีศูนยรวม
วัสดุอุปกรณการสอนประเภทโสตทัศนศึกษาแยกออกตางหาก โดยจัดใหครูบางคนหรือมีคณะ

4. จัดแบบศูนยบริการส่ือการสอนแบบสมบูรณ การจัดบริการส่ือการสอนใน        
โรงเรียนลักษณะนี้ ส่ิงพิมพและวัสดุอุปกรณโสตทัศนศึกษาท้ังหลาย จะจัดรวมไวในศูนยบริการท่ี
เดียวกันโดยเนนการเอาเทคโนโลยีทางการสอนและวิธีระบบเขามาใช ท้ังนี้โดยจัดใหมีผูชํานาญ
งานเฉพาะสาขาเขามาดําเนินงานใหบริการ

สรุปรูปแบบในการจัดตั้ง ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาในภาพรวมแบงไดเปน 3 แบบ 
คือ

1. แบบเอกเทศ เปนการแยกศูนยจากหองสมุด เปนแบบกระจายอาจแบงเปน           
หนวยงานเล็กๆ เรียกช่ือตางกัน เชนศูนยวัสดุการศึกษา ศูนยส่ือโสตทัศนวัสดุ หรือศูนย                  
โสตทัศนูปกรณ

2. แบบรวม เปนการรวมงานโสตทัศนศึกษากับงานหองสมุดอยูดวยกัน เรียกช่ือ
ตางๆ เชน สถาบันวิทยบริการศูนยสห ศูนยบริการส่ือการสอนอยางสมบูรณ

3. แบบสหการส่ือการศึกษา เปนการรวมศูนยโสตท่ีอยูบริเวณใกลกัน ขึ้นกับทําเล           
ท่ีตั้งและการคมนาคมสะดวก
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1.5   โครงสรางการบริหารองคกรและภาระงาน
ในแตละองคกรหรือหนวยงานโครงสรางการบริหารงานยอมมีลักษณะแตกตางกัน

ออกไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคหรือนโยบายในแตละแหง  โครงสรางการบริหารงานของ        
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา จึงมีรูปแบบตางๆ กัน และตองมีความตอเนื่องมีความสัมพันธกันใน               
สายงาน  เพ่ือใหการดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายอยางมี ประสิทธิภาพ

การจัดโครงสรางหนวยงาน  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการปฏิบัติงานสามารถดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ  เพราะโครงสรางหนวยงานจะแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีมีและยังชวยให
มองเห็นความสัมพันธของหนวยงานในการจัดโครงสรางหนวยงานดําเนินการตามลําดับได              
(เท้ือน  ทองแกว 2532 : 27)  ดังนี้

1. แบงงานออกเปนหนวยยอย ไดแก  แผนกตางๆ
2. แบงหนวยงานใหญออกเปนหนวยงานยอย  แลวจัดระบบในหนวยงานยอยโดย

แบงงานกันทําใหเหมาะสม
3. มอบหมายอํานาจหนาท่ี
4. จัดใหมีหนวยงานท่ีปรึกษาเพ่ือการปรับปรุงงาน
5. ตรวจสอบโครงสรางท้ังหมด
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของแตละหนวยงาน  ยอมมีลักษณะแตกตางกันขึ้นอยูกับ

ลักษณะความตองการและสภาพแวดลอมของแตละหนวยงาน  ฉะนั้นการดําเนินงานของศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา จะตองสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน และตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน 
มีความสัมพันธในการดําเนินงาน มีความตอเนื่อง ดังนั้น โครงสรางของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  
จึงมีรูปแบบท่ีแตกตางกันดังนี้

1.  โครงสรางการแบงสายงานฝายโสตทัศนศึกษากลางสํานักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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แผนภาพท่ี 3   โครงสรางการแบงสายงานฝายโสตทัศนศึกษากลางสํานักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ
          มหาวิทยาลัย

ท่ีมา  :  ฝายโสตทัศนศึกษากลาง สํานักวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เอกสารอัดสําเนา
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538) ,3.

ผูอํานวยการการศูนยวิทยบริการ

ฝายวิจัยและวาง
แผนระบบการสอน

ฝายกราฟฟก ฝายโสตทัศนศึกษา
และการบันทึกเสียง

ฝายถายภาพ ฝายโสตทัศนูปกรณ

หัวหนาฝายโสตทัศนศึกษากลาง
คณะกรรมการหนวยโสตทัศนศึกษากลาง
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2.  โครงสรางการแบงสายงานของศูนยผลิตส่ือการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

แผนภาพท่ี 4  โครงสรางการแบงสายงานของศูนยผลิตส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา
ท่ีมา  : เอกวิทย  แกวประดิษฐ,  “ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตมหาสารคาม ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533), 20.

ศูนยผลิตส่ือการศึกษา

ฝาย
วิชาการ

ฝายโทรทัศน
เพ่ือการศึกษา

ฝาย
ภาพนิ่ง

ฝายกราฟก
และศิลปกรรม

ฝายบันทึกเสียง
เพ่ือการศึกษา

- งานธุรการ
- งานวางแผนพัฒนา
และจัดระบบการ
ผลิต

- งานผลิตและ
วิเคราะหสคริปสื่อ
การศึกษา

- งานแนะนําและใหคํา
ปรึกษาการผลิต การ
ใชสื่อ

- งานเผยแพรความรู
ดานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา

- งานวิจัยและประเมิน
ผลสื่อฯ

- งานประชาสัมพันธ

- งานถายทํา
นอกสถานท่ี

- งานถายทําใน
สตูดิโอ

- งานอุปกรณ
ภาพ เสียง และ
เทคนิค

- งานตัดตอ
ภาพและเสียง

- งานถายภาพ
สไลด

- งานถายภาพสี
และขาวดํา

- งานลาง อัด
ขยายภาพ

    (หองมืด)
- งานเก็บรักษา

และจะระบบ
ภาพนิ่ง

- งานกราฟก เพื่อ
โทรทัศน

- งานกราฟกเพื่อ
ถายภาพ

- งานกราฟกเพื่อ
ผลิตสื่อการสอน

- งานกราฟคเพื่อ
การพิมพ

- งานบันทึกเสียง
คําบรรยาย

- งานบันทึกเสียง
โทรทัศน

- งานบันทึก
เสียงสไลด

- งานอุปกรณ
เสียงเทคนิค
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3. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งอยูท่ีถนนศรีอยุธยา               
เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  มีหนาท่ีใหการศึกษาคนควา  วิจัย ทดลอง พัฒนา ผลิต  และให
บริการดานส่ือการศึกษาแกกลุมเปาหมายท้ังในและนอกระบบโรงเรียน  รวมท้ังประชาชนท่ัวไปมี
โครงสรางการบริหารงานภายใน  แบงเปน 7 ฝาย  คือ ฝายวิทยุโรงเรียน  ฝายโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
ฝายบริหารงานท่ัวไป  ฝายชางเทคนิค  ฝายผลิตโสตทัศนูปกรณ  ฝายสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และฝายวิทยุเพ่ือการศึกษาประชาชน แผนภาพท่ี 5 นี้

แผนภาพท่ี 5 แสดงโครงสรางการบริหารงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษากรมการศึกษา
นอกโรงเรียน

ท่ีมา  :   กาญจนา     โชคเหรียญสุขชัย,    “โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”  ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,  2536),  34.

ฝายวิทยุโรงเรียน ฝายวิทยุเพ่ือการศึกษาประชาชน

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

ฝายโทรทัศนเพ่ือการศึกษา ฝายวิทยุเพ่ือการศึกษาประชาชน

ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงิน บัญชี และงบ
ประมาณ

- งานพัสดุและยานพาหนะ
- งานประสานงานและเผยแพร

ฝายผลิตโสตทัศนูปกรณ
- งานผลิตส่ือโสตทัศนวัสดุ
- งานบริการส่ือทางการศึกษา
- งานผลิตส่ือส่ิงพิมพ
- งานบริการทางศิลปกรรม

ฝายชางเทคนิค
- งานวิชาการเทคนิค
- งานควบคุมเสียง และออก
อากา

- งานเทคนิค โทรทัศน
- งานซอมบํารุง
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4. โครงสรางการแบงสายงานของสํานักเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัย         
สุโขทัยธรรมาธิราช

แผนภาพท่ี 6  โครงสรางการแบงสายงานของสํานักเทคโนโลยีทางการศึกษา
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ท่ีมา  :  ศุนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารอัดสําเนา
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), 11.

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

สํานักงาน
เลขานุการ

ฝายจัดระบบ
และวิจัย

ส่ือการสอน

ศูนยบริการ
สอนทางวิทยุ
และโทรทัศน

ศูนย
โสตทัศนศึกษา

- งานสารบรรณ
- หนวยพัสดุและ

การเงิน
- หนวยธุรการ

ท่ัวไป

- หนวยระบบสื่อ
การสอน

- หนวยคลังขอมูล
สื่อการศึกษา

- หนวยวิจัยสื่อการ
ศึกษา

- หนวยผลิต
- หนวยวิทยุเพ่ือ
การศึกษา

- หนวยโทรทัศน
เพ่ือการศึกษา

- หนวยเทคนิค

- หนวยถายภาพและ
ไมโครฟลม

- หนวยเทปตลับ
- หนวยบริการโสต
ทัศนศึกษา

- หนวยทําภาพยนต
การศึกษา

- หนวยกราฟก
- หนวยส่ือสอนเสริม
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5. โครงสรางการแบงสายงานของศูนยเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แผนภาพท่ี 7  โครงสรางการแบงสายงานของศูนยเทคโนโลยีและส่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ท่ีมา  :  ศูนยเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,
เอกสารอัดสําเนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2538),7.

ศูนยเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

งานธุรการ และเลขานุการ งานบัญชีพัสดุ งานศิลปกรรม

ศูนยบรรณสารสนเทศ

แผนกเอกสารและการพิมพ แผนกโสตทัศนบริการ
งานธุรการและเลขานุการ- งานธุรการและเลขานุการ

งานบริการยืม คืน
โสตทัศนูปกรณ

งานพิมพ
ตนฉบับ

งานผลิต
สําเนา

งานพิมพ
เรียง เย็บ
ตัด เขาเลม

แผนกเอกสารและการพิมพ

งานบริการใช
โสตทัศนูปกรณ

งาน
เทคนิค

งานถายภาพนิ่ง
สไลด  วีดีโอ

งานบริการปรึกษา
ฝกอบรม และ
สรางทักษะ

งาน
ตนฉบับส่ือ
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1.6  งานบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ส่ิงสําคัญยิ่งของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาคือการบริการซ่ึง ถือวา มีความสําคัญอยาง

มาก เพราะในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษานั้นมีวัตถุประสงค คือ “การใหบริการ” การให
บริการนั้นเปนการจัดบริการดานการใช  ใหยืม  การผลิต  การสําเนา  การเผยแพรความรูและการให
สารสนเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ 2532 : 24)

สุธรรม  บัวทอง (2538:111) ไดทําการวิจัยโครงการจัดตั้งศูนยวิทยบริการโรงเรียน             
จาอากาศพบวา การบริการของศูนยวิทยบริการโรงเรียนจาอากาศควรมีบริการดังตอไปนี้

1. การใชและการผลิตส่ือการศึกษา
2. การใหคําแนะนําปรึกษา และฝกอบรม การซอมบํารุง
3. การจัดใหมีหองทํางานและส่ิงอํานวยความสะดวก
4. การจัดใหมีส่ือการศึกษาประเภทส่ือวัสดุ  อุปกรณ  และวิธีการ
5. การจัดนิทรรศการ
6. การศึกษานอกสถานท่ี และการสาธิตและสถานการณจําลอง
สมาคมหองสมุดแหงประเทศอังกฤษ  ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการของ                 

ศูนยวิทยบริการ   4   ประการ ไดแก  (จันทรา  ปทมสุนทร 2535 : 12-13)
1. งานการผลิต
2. การเก็บรักษา
3. การจัดระบบ
4. การบริการ
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  ไดใหความเห็นวาในดานการบริการผลิตควรอยูใน

ความดูแลของแผนกเทคโนโลยีการศึกษา  ซ่ึงมีลักษณะเปนหนวยงานหนึ่งของศูนยวิทยบริการ         
การจัดเก็บวัสดุ  ท่ีจะใหบริการไวท่ีใดนั้นไมสําคัญ  ความสําคัญอยูท่ีการจัดบริการใหผูใชเกิดความ
สะดวก  ทันใจ  โดยจัดใหมีระบบส่ือกลางท่ีมีประสิทธิภาพ  (จันทรา  ปทมสุนทร 2535 : 13)

วนิดา  จึงประสิทธ์ิ  (2532:17)  กลาววาศูนยบริการส่ือการสอนมีหนาท่ีหลักใน          
การบริการและท่ีเกี่ยวของกับการบริการ  ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการ 6 อยางคือ

1. การจัดหาส่ือการสอนเพ่ือการบริการ
2. การบริการส่ือการสอน
3. การบํารุงรักษาส่ือการสอน
4. การประชาสัมพันธ
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5. กิจกรรมทางวิชาการ ท่ี เกี่ ยวของกับการใหบริการ  เชน  การฝกอบรม                       
ครูประจําการ การวิจัย และการจัดนิทรรศการ

6. การประเมินผลงาน
บุญเหลือ  ทองเอ่ียม  และ  สุขสวัสดิ์  ภาษิต  (2531 : 69) กลาววา  งานการใหบริการ

ตางๆ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ควรมีดังนี้
1. การจัดทําแคตตาล็อก
2. การใหบริการยืมโสตทัศนศึกษา
3. การใหขอสนเทศเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
4. การผลิตส่ือเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน
5. การรับจองวัสดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ
6. การบริการรับ – สงโสตทัศนศึกษา
7. การประสานงานระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
8. การเผยแพรงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
9. การใหความชวยเหลือคร ู– อาจารยผูสอน และนักเรียน
10. การจัดและเก็บรักษาโสตทัศนศึกษา
11. การทําสถิติและรายงาน
12. การจัดกิจกรรม นิทรรศการทางวิชาการ
พิเชษฐ   เพียรเจริญ  (2530 : 1) ไดกลาวถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของศูนย

เทคโนโลยีการศึกษา แบงตามฝายตางๆ ดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการ

1.1 งานสารบรรณ
1.2 การเงินและบัญชี
1.3 งานพัสดุ
1.4 งานการเจาหนาท่ี

2. ฝายสงเสริมและวิจัยเทคโนโลยีการศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้
2.1 การฝกอบรมครูอาจารย
2.2 การสนับสนุนงานฝกอบรมในมหาวิทยาลัยและหนวยงานอ่ืน
2.3 การวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.4 ขาววารสาร
2.5 วางแผนและออกแบบงานผลิตส่ือการสอน
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2.6 รวบรวมแหลงอุปกรณทางเทคโนโลยีการศึกษา
2.7 ผลิตส่ือการสอนชวยโรงเรียนชนบท
2.8 จัดรายการทางวิทยุ  โทรทัศน
2.9 การติดตามผลงานและประเมินผลงานดานตางๆ

3. ฝายผลิตมีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้
3.1 งานผลิตอุปกรณประเภทกราฟก
3.2 งานผลิตแผนภาพโปรงใส
3.3 งานผลิตสไลด
3.4 งานผลิตเอกสารคําสอนและอ่ืนๆ
3.5 งานผลิตหุนจําลองและวัสดุ
3.6 งานผลิตชุดการสอนสําเร็จรูป
3.7 งานผลิตภาพยนตร
3.8 งานบันทึกเสียง
3.9 งานผลิตรายการโทรทัศน
3.10 งานผลิตรายการวิทยุ
3.11 งานซิลคสกรีน

4. ฝายบริการส่ือการสอน
4.1 บริการเครื่องฉายสไลด
4.2 บริการเครื่องฉายภาพโปรงใส
4.3 บริการเครื่องฉายภาพทึบแสง
4.4 บริการเครื่องฉายภาพฟลมสตริป
4.5 บริการเครื่องฉายภาพยนตร
4.6 บริการเครื่องขยายเสียง
4.7 บริการออกแบบปกและตนฉบับงานกราฟก
4.8 บริการบันทึกเสียง
4.9 บริการถายภาพนิ่ง ภาพยนตรโทรทัศน
4.10 บริการผลิตรายการวิทย ุ โทรทัศน
4.11 บริการถายเอกสาร
4.12 งาน Catalogue
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5. ฝายเทคนิค
5.1 ซอมบํารุงอุปกรณอิเลคทรอนิคสประเภทเครื่องเสียง
5.2 ออกแบบและสรางอุปกรณอิเลคทรอนิคส
5.3 ซอมเครื่องฉายตางๆ
5.4 ใหคําปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ

ภาระงานของฝายตางๆ   สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ   แบงเปนฝายๆ ดังนี้

- สํานักงานเลขานุการ
- ฝายบริการส่ือโสตทัศน
- ฝายโทรทัศนและวิทยุ
- ฝายเทคโนโลยีภาพถาย
- ฝายกราฟกและการพิมพ
- ฝายผลิตส่ือมัลติมีเดีย
- ฝายฝกอบรมและเผยแพร
- ฝายวิจัยและพัฒนา
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบดวยสํานักงาน              

เลขานุการ ฝายจัดระบบและวิจัยส่ือการศึกษา  ศูนยบริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน          
ศูนย โสตทัศนศึกษา  ศูนยผลิตภาพยนตรและภาพถายเพ่ือการศึกษา ฝายวิศวกรรมเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

-      สํานักงานเลขานุการ
มีหนาท่ีความรับผิดชอบดําเนินงานสารบรรณและธุรการท่ัวไปของสํานัก

เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวกับงานสารบรรณ  ธุรการ  
บุคลากร  การเงิน  การประชาสัมพันธ  และควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑตางๆ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจ
อ่ืนๆ ไดรับ       มอบหมายจากท่ีประชุมสํานักฯ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการศึกษา

-  ฝายจัดระบบและวิจัยส่ือการศึกษา
มีหนาท่ีในการวางแผนผลิตพัฒนาและควบคุมคุณภาพส่ือการศึกษา จัดระบบส่ือ        

การศึกษาวิจัยและประเมินส่ือการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลส่ือการศึกษา และพัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยีการศึกษา
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-  ศูนยโสตทัศนศึกษา
มีหนาท่ีผลิตส่ือเสริมสําหรับระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. เชน ส่ือสอนเสริม          

ไดแก  เอกสารโสตทัศน และเทปเสียง  ไดแก  เทปเสียงประกอบชุดวิชา  เทปเสียงประจําชุดวิชา 
และเทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง ผลิตงานประเภทกราฟกและงานศิลปกรรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ใหบริการผลิตเทปเสียงท้ังหนวยงานภายในและงานภายนอกมหาวิทยาลัยใหบริการ
โสตทัศนูปกรณในการอบรมนักศึกษาและวิชาการตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นรวมท้ังกิจกรรมตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยและซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณตางๆ

-  ศูนยบริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน
มีหนาท่ีรับผิดชอบผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ผลิต         

รายการวีดิทัศน  จัดตารางออกอากาศ  และควบคุมตรวจสอบการออกอากาศรายการ ใหบริการ
บันทึกเสียงและบันทึกเทปโทรทัศน รวมท้ังการสนับสนุนการผลิต เชน การแตงหนา แตงกาย           
จัดฉากโทรทัศน  จัดวัสดุอุปกรณ

-  ศูนยผลิตภาพยนตรและภาพถายเพ่ือการศึกษา
มีหนาท่ีในการผลิตภาพยนตรเสริมหลักสูตรการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย          

ภาพยนตรศิลปวัฒนธรรม  และภาพยนตรกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  ผลิตภาพถายประกอบเอกสาร
การสอน  และรายการวิทยุโทรทัศน  ผลิตภาพถายเพ่ือบริการทางวิชาการ  และกิจกรรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย ผลิตภาพถายและไมโครฟอรมตามความตองการของหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ผลิตและใหบริการฉายอเนกทัศน

-  ฝายวิศวกรรมเทคโนโลยีการส่ือสาร
ทําหนาท่ีจัดระบบการปฏิบัติงานผลิตรายการวิทยุและโทรทัศนทางดานเทคนิค

การใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี งานพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือใหมี         
ประสิทธิภาพสนับสนุนการผลิตรายการและการซอมบํารุงวัสดุและครุภัณฑ และจัดหาใหเพียงพอ
ตอการใชงาน

โดยสรุปแลวหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  หรือหนวยงานส่ือการสอน  
พอสรุปไดดังนี้

1.  มีหนาท่ีใหการสนับสนุนส่ือทางการศึกษาทุกประเภท ท่ีเปนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.   ใหบริการงานเทคโนโลยีทางการศึกษาในการยืมคืนส่ือ  แนะนําวิธีการใช
3. ทําการผลิตส่ือ และจัดหาส่ือทุกชนิดท่ีสามารถนํามาประยุกตใชประกอบ                 

การเรียนการสอนได
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4.   เปนศูนยกลางการฝกอบรม และการวิจัยคนควา  สํารวจความตองการ
5.  เปนศูนยกลางการเก็บรวบรวมส่ือการสอน  ดวยกรรมวิธีท่ีมีระบบและเปนระเบียบ

และการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณ เครื่องมือส่ือทุกชนิดใหพรอมใชอยูตลอดเวลา
ในการใหบริการจึงควรพยายามดําเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะดังกลาวให

มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพราะจะเปนการกระตุนและสงเสริมใหมีการใชส่ือการสอนอยาง             
กวางขวางและในการใหบริการนั้น อาจจะกระทําไดเปน 2 รูปแบบ คือ (กระทรวงศึกษาธิการ   
2532 : 24)

1. การบริการอยูกับท่ี โดยวัสดุ อุปกรณทุกชนิดอยูในศูนยเทคโนโลยีการศึกษามีการ
ตรวจสอบคุณภาพของส่ืออยางถูกตองและถูกระบบ เพ่ือใหไดส่ือท่ีมีคุณภาพไวคอยบริการการให
บริการลักษณะนี้ ผูขอบริการจะตองมาติดตอดวยตนเองท่ีศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

2.  การบริการเคล่ือนท่ี เปนการใหบริการส่ือแบบหมุนเวียนออกไปตามโรงเรียนตางๆ 
และนํากลับมาท่ีเดิม  มีการจัดระบบการหมุนเวียน  การนํากลับอยางถูกวิธี  การจัดทําในลักษณะนี้  
จะคลายกับหองสมุดเคล่ือนท่ีและมีประชาสัมพันธไปดวย

ไชยยศ   เรืองสุวรรณ (2526:64-65) กลาวถึงหนาท่ีของศูนยวิทยบริการในมหาวิทยาลัย  
โดยสรุปหนาท่ีสําคัญไว 4 ดานดังนี้

1. ปรับปรุงการเรียนการสอน ศูนยวิทยบริการควรจัดหาส่ือและเครื่องมือตางๆ ท่ี        
จําเปนตอการเรียนการสอนและการชวยเหลือแกผูสอนในดานตางๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอน

2. ชวยการศึกษาพิเศษ การฝกอบรม และการวิจัยในดานการศึกษาพิเศษ คือการให
ความชวยเหลือดานส่ือและเครื่องมือตางๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษ การฝกอบรมและการคนควา
วิจัยถือเปนงานหนึ่งของศูนยวิทยาบริการ อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาการสอนในระดับอุดมศึกษา

3. ทําหนาท่ีประชาสัมพันธสถาบันตอชุมชน ศูนยวิทยบริการมักจัดรายการวิทยุและ
โทรทัศน จัดรายการตางๆ ทางส่ือมวลชน เพ่ือใหการศึกษาแกสังคม การใหบริการแกชุมชนเชนนี้
ถือเปนการประชาสัมพันธอยางหนึ่ง

4. สรางความเปนผูนําทางวิชาชีพ ศูนยวิทยบริการในอีกแงมุมหนึ่งคือ การเปนศูนย
การเรียนรู ดังนั้นทรัพยากรทางการศึกษาจะรวมอยูในศูนยอยางพรอมมูล จึงทําใหผูเรียนมีโอกาส
ไดศึกษาคนควาอยางกวางขวาง
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เรวัติ   เปยมระลึก (2523:20-21) ไดสรุปบทบาทและหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยี               
การศึกษาไวดังนี้

1. เก็บรวบรวมโสตทัศนูปกรณตางๆ อยางเปนระเบียบ โดยแยกออกเปนหมวดหมู
2. สํารวจความตองการและจัดซ้ือโสตทัศนูปกรณท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสม          

กับงาน
3. ผลิตอุปกรณการสอนตามความตองการ
4. จัดบริการใหยืมและใชอุปกรณ
5. เก็บและรักษาโสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยูเสมอ
6. บํารุงรักษา  และซอมแซมโสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยูเสมอ
7. จัดบริการใหคําปรึกษาแนะนํา และประชาสัมพันธงานของศูนยเทคโนโลยี           

การศึกษา
8. ใหการอบรมในดานการใชและการผลิตโสตทัศนูปกรณ
9. ประเมินผลงานของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนระยะๆ
Beswick (1972:16) ไดกลาวถึงหนาท่ีและบริการของศูนยวิทยบริการในโรงเรียนไว         

ดังนี้
1. จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับดานการผลิตและชวยสอน โดยมีเจาหนาท่ีและ

ผูเรียนชวยงาน
2. ชวยในการเลือกจัดหาส่ือวัสดุการศึกษาในรูปแบบตางๆ สําหรับการศึกษารายบุคคล

และกลุมยอย ใหสัมพันธกับหลักสูตร และความตองการทางวัฒนธรรมอยางเหมาะสมท่ีสุด
3. จัดเก็บส่ือการศึกษาสําหรับรายบุคคลและสวนยอย   รวมถึงการจัดเก็บ                

โสตทัศนูปกรณและส่ือการศึกษาไวใหบริการแกคร ูและผูเรียนในช้ันเรียนดวย
4.  จัดหมวดหมูและดรรชนีของแหลงส่ือการศึกษา ท้ังท่ีอยูในศูนย หรือในโรงเรียน
5. แนะนํา และแนะแนวทางในการเตรียมงานการเรียนการสอนในการใชศูนยใน        

การศึกษารายบุคคล  และแนะนําส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริหารงานของศูนยแกครู อาจารย
และผูเรียนดวย

6.  ใหบริการยืมส่ืออุปกรณการศึกษาอยางสะดวกและรวดเร็ว
7. ติดตอประสานงานกับแหลงส่ือการศึกษาภายนอกโรงเรียน
8. เปนตัวแทนสําหรับรับผิดชอบดูแลรักษา และซอมแซมเครื่องมือตางๆของ           

โรงเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



34

ทววีัฒน   วัฒนกุลเจริญ (2543:48) ไดวิจัยวาภาระหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
แบงหนวยงานท้ังหมดออกเปน 3 หนวยงานดังตอไปนี้

1. ฝายเลขานุการ  มีภาระหนาท่ีดังนี้
1.1 งานธุรการ  มีภาระหนาท่ีดังนี้

- เสนอแผนงานดําเนินการตางๆ
- ปฏิบัติงานดานธุรการ
- จัดการคลังและพัสดุ

1.2 งานวิชาการ มีภาระหนาท่ีดังนี้
- วิเคราะหจัดหมวดหมูหนังสือ
- ทําบัตรรายการ
- ซอมและรักษาหนังสือใหอยูในสภาพดี
- งานส่ิงพิมพ

1.3 งานบริการ  มีภาระหนาท่ีดังนี้
- ใหคําแนะนําแกผูใชบริการ
- บริการคนควาวิจัย
- บริการยืมคืน

1.4 งานสถิติและวิจัย  มีภาระหนาท่ีดังนี้
- จัดทําสถิติการใชบริการของฝายตางๆ
- ดําเนินการวิจัยเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนย
- สอบถาม  และวิจัยเกี่ยวกับความตองการของครูผูสอน นักเรียน                   

ผูใชบริการ
- ประเมินผลการใชส่ือการสอนภายในศูนยวิทยบริการ
- รับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน

2.  ฝายเทคโนโลยีการศึกษา   แยกออกเปน  4  งาน ไดแก
2.1  งานถายภาพ  มีภาระหนาท่ีดังนี้

- ใหคําปรึกษาในการเลือกใชหรือผลิตส่ือชนิดภาพถายท่ีเหมาะสม
- บริการถายภาพชนิดตางๆ
- บริการลางอัดภาพสี ภาพขาวดํา
- บริการอัดสําเนาภาพถาย
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2.2 งานกราฟก  มีภาระหนาท่ีดังนี้
- บริการผลิตแผนโปรงใส
- ใหคําปรึกษาในการเลือกใชหรือผลิตงานกราฟก
- บริการผลิตโปสเตอร
- บริการเขียนภาพ
- บริการออกแบบตนฉบับจากคอมพิวเตอร

2.3 งานแสงเสียง  มีภาระหนาท่ีดังนี้
- ใหคําปรึกษาแนะนําการเลือกใชหรือผลิตงานดานแสงเสียง
- บริการใหยืมจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ
- บริการถายวิดีทัศน
- บริการตัดตอวิดีทัศน
- บริการบันทึกเสียง
- บริการซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ
- บริการอัดสําเนาเทปเสียงและวีดิทัศน

2.4 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  มีภาระหนาท่ีดังนี้
- พัฒนาและบํารุงรักษาระบบเครือขายหองสมุด
- เก็บรวบรวมส่ือทุกชนิดในฐานขอมูล
-  ให คําปรึ กษา เกี่ ยวกับการใชและการผลิตบทเรียนคอมพิว เตอร               

ชวยสอน
- พัฒนาระบบการสืบคนดวยคอมพิวเตอร

3.  ฝายประชาสัมพันธ มีภาระหนาท่ีดังนี้
- ใหคําปรึกษาแกผูมาติดตอขอใชบริการ
- ออกแบบ ผลิต เผยแพรขาวสารการดําเนินการและความกาวหนาของ             

ศูนยฯ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย และการเผยแพรพระพุทธศาสนาทางส่ิงพิมพ  เอกสาร  
วารสาร  วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ

- จัดหาส่ือตามท่ีมีผูรองขอ
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆเพ่ือขอความอนุเคราะหในเรื่องตางๆ

4.   ฝายศึกษาดวยตนเอง  มีภาระหนาท่ีดังนี้
- รวบรวมส่ือเพ่ือการบริการ
- ติดตามความกาวหนาของส่ือสมัยใหมท่ีสามารถนํามาใชในศูนยได
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- จัดเตรียมสถานท่ีใหเหมาะสมกับการเรียนรู
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาการเรียนรูของผูมาใชบริการ

5. ฝายฝกอบรม มีภาระหนาท่ีดังนี้
- เสนอโครงการฝกอบรมความรูตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนย
- จัดอบรมการวิเคราะห ผลิต และใชส่ือการสอน
- จัดอบรมความรูตางๆ ตามท่ีผูใชบริการตองการ
- จัดอบรม และใหความรูทางพระพุทธศาสนา
- จัดสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนหรือระดมความคิดเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

นอกจากภาระหนาท่ีของหนวยงานตางๆท่ีไดแยกไวแลวนั้น ภาระและหนาท่ีของศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา  โดยไมไดระบุวาเปนภาระหนาท่ีของหนวยงานใด หนวยงานหนึ่งโดยสรุปได
ดังนี้

1. จัดหาและผลิตส่ือการสอนทุกประเภท เพ่ือใหบริการแกระบบการเรียน               
การสอน

2. เก็บรวบรวมโสตทัศนูปกรณตางๆ อยางเปนระเบียบ โดยแยกออกเปน           
หมวดหมู

3. สํารวจความตองการและจัดซ้ือโสตทัศนูปกรณท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสม           
กับงาน

4. ผลิตอุปกรณการสอนตามความตองการ
5. จัดบริการใหยืมและใชอุปกรณ
6. เก็บและรักษาโสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยูเสมอ
7. บํารุงรักษา  และซอมแซมโสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยูเสมอ
8. ประชาสัมพันธงานของศูนยวิทยบริการ
9. ใหการอบรมในดานการใชและการผลิตโสตทัศนูปกรณ
จากขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาพอสรุปได คือ

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรมีกิจกรรมในการใหบริการ ดังนี้
1.  การบริการจัดหาและผลิตส่ือการสอน
2. การบริการใหยืมส่ือการสอน
3. การจัดและเก็บรักษาส่ือการสอน

            4.     การบริการส่ือการสอนท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี
             5.     การบริการซอมบํารุงส่ือการสอนใหอยูในสภาพการใชงานไดตลอดเวลา
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6.   การจัดกิจกรรม การเผยแพรความรู และใหคําปรึกษาทางวิชาการดานส่ือการสอน 
การจัดนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับส่ือการสอน

        7.    การวิจัย  ประเมินผล  และทดสอบประสิทธิภาพของส่ือการสอน

1.7 บุคลากรภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในงานดานเทคโนโลยีการศึกษานับเปนปจจัยสําคัญ

ยิ่งตอความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
วนิดา  จึงประสิทธ์ิ (2532 : 15) กลาวถึงคณะผูรวมงาน (Media Staff) ของ              

ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1.  Professional Staff  ไดแก  พวกท่ีมีความรูความสามารถ ประสบการณทาง

เทคโนโลยีการศึกษาหรือโสตทัศนศึกษา  ตลอดจนมีความรูในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับงานการ
บริการโสตทัศนูปกรณ แบงออกเปน

1.1  Media  Specialist ไดแก  ผูท่ีศึกษาในสาขา วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือ 
โสตทัศนศึกษา บุคคลพวกนี้ไดช่ือวาเปน “นักเทคโนโลยีทางการศึกษา”

หนาท่ีของ Media  Specialist
-  มีหนาท่ีจัดและดําเนินงานการบริการส่ือฯ ตางๆ ตลอดจนกิจกรรมท่ี          

เกี่ยวของใหเปนไปตามวัตถุประสงค
-     เปนผูใหคําแนะนําแกผูใชบริการ  ในดานการเลือก  การผลิต  การใช

ส่ือ การสอน
-    วางแผนงานรวมกับหัวหนาศูนย  และปฏิบัติตามนโยบายท่ีวางไว
-   ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ท่ีนักเทคโนโลยีการศึกษาจะพึงตระหนัก   หรืองาน

จากความคิดสรางสรรค เพ่ือใหงานการบริการเปนไปตามอุดมการณ
1.2  Media  Technician  ไดแก ผูท่ีทําหนาท่ีเปน “ชางเทคนิค” มักไดรับวุฒิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาในสาขาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานบริการ ดังนี้
-   ชางเขียน     สําหรับผลิตส่ือการสอนทางดานกราฟก    (Graphic 

Instructional Materials) และงานกราฟกในลักษณะอ่ืน  เชน งานกราฟกเพ่ือการประชาสัมพันธ 
เปนตน

-   ชางภาพ   สําหรับผลิตส่ือฯท่ีเกี่ยวของกับการถายภาพ  เชน  สไลด  
ฟลม     สคริป  ภาพยนตร  และวีดิทัศน  ตลอดจนงานถายภาพท่ัวๆ ไป
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-  ชางอิเล็กทรอนิกส  สําหรับควบคุมการใช  การบํารุงรักษา ตลอดจน
การซอมแซมเครื่องมือโสตทัศนะ (Audio-Visual Equipments) ซ่ึงประกอบดวยเครื่องฉาย                
เครื่องเสียง ตลอดจนเครื่องมืออ่ืนๆ เชน เครื่องอานไมโครฟลม  ไมโครฟชคอมพิวเตอร  เปนตน 
ซ่ึงลวนแตเปนเครื่องมือราคาแพง   ดังนั้น  บุคคลพวกนี้จึงควรเปนผูท่ีมีความรักและทนุถนอม
เครื่องมือใหมากเปนพิเศษ

ชางเทคนิคสาขาตางๆ ท่ีมาทํางานอยูในบริเวณศูนยบริการส่ือการสอนประเภท              
โสตทัศนูปกรณนี้ อาจเปนชางในสาขาอ่ืนอีกก็ไดตามความเหมาะสม เชน ชางไฟฟา ชางพิมพ

2.  Non-Professional Staff (Media Aids)  ไดแก  ผูชวยงานการบริการ เชน ผูทําหนาท่ี
ในงานธุรการ  นักการภารโรง  (อาจรวมถึงพนักงานขับรถ) เปนตน

แผนภาพท่ี 8  สรุปบุคลากรของศูนยบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
ท่ีมา  :  วนิดา  จึงประสิทธิ, การบริหารและบริการงานโสตทัศนศึกษา
(นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2532), 16.

หัวหนาศูนย
(Media  Specialist)

คณะผูรวมงาน
(Media  Staff)

Professional  Staff Non - Professional  Staff

Media Specialist Media

ชางเขียน ชางภาพ ชางอิเล็กทรอนิกส

ธุรการ เสมียนพิมพดีด นักการภารโรง
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Edwards (1973:119) กลาวถึงคุณสมบัติของเจาหนาท่ีในศูนยวิทยบริการวา จะตองมี
คุณสมบัติดังนี้

1. เจาหนาท่ีศูนยวิทยบริการจําเปนตองใชทักษะอ่ืนๆ  มากกวาทักษะทาง               
หองสมุด

2. เปนผูรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ  ท้ังหมดมากกวาเปนเพียงบรรณารักษ
3. ทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการศูนย  และทําหนาท่ีประสานงาน  อํานวยการในการ  

เลือกซ้ือ  ผลิต  จัดเก็บ  จัดการกับส่ือท้ังหมด
4. อํานวยการในการใชส่ือเหลานั้น
5. อํานวยการใหการบริหารงานของศูนยวิทยบริการใหเปนไปอยางมีระบบ  โดย

คํานึงถึงความตองการของโรงเรียนในปจจุบันและอนาคตดวย
Trump  (1973 : 26 )  กลาววา  “…บุคลากรในศูนยวิทยบริการตองมีผูชวยการสอน     

ซ่ึงอาจจะเปนนักศึกษาป  สุดทาย  แมบานหรือครูปลดเกษียณแลวดูแลใกลชิด  ผูชวยการสอน             
ไมเพียงแตจะชวยใหครูประหยัดเวลา คาใชจาย  และยังชวยไมใหครูสอนนักเรียนมากเกินไปจน          
ผิดหลักของศูนยวิทยบริการ  ผูชวยเหลานี้จะคอยตอบคําถามเด็กนักเรียนและดูแลอุปกรณ                  
ชวยประเมินผลผูชวยศูนยจะแตกตางจากบรรณารักษตรงท่ีผูชวยจะเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ…”

บุญเหลือ   ทองเอ่ียม  และสุขสวัสดิ์  ภาษิต (2531  : 3 - 7) กลาววา ควรประกอบดวย
บุคลากรฝายตางๆ ดังนี้

1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  มีคุณสมบัต ิคือ
1.1 ดานการศึกษา

1.1.1 ไดรับปริญญาทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.1.2 มีความรูเกี่ยวกับหลักสูตร  และการบริหาร
1.1.3 มีความรู ความชํานาญในการใชโสตทัศนวัสดุอุปกรณทุกประเภท

1.2 ดานวิชาชีพ
1.2.1 มีประสบการณทางดานการบริหารงาน
1.2.2 สามารถใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานตางๆ ภายในศูนยเทคโนโลยี          

การศึกษา
1.3   หนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มีดังนี้

1.3.1  หนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารท่ัวไป  เชน เปนผูนําดานการบริหารเตรียม
และจัดทํางบประมาณของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
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1.3.2 หนาท่ีเกี่ยวกับการบริการ  เชน  พัฒนากิจการของศูนยเทคโนโลยี         
การศึกษา สงเสริมใหมีการจัดการฝกอบรมเกี่ยวกับการใช การผลิตส่ือยางสมํ่าเสมอ

1.3.3     หนาท่ีเกี่ยวกับการกระจายงาน เชน   จัดใหมีการวัดผล  การเลือกการ
จัดซ้ือวัสดุและเครื่องมือใหมๆ

1.3.4   หนาท่ีเกี่ยวกับการผลิตโสตทัศนวัสด ุ  เชน  ใหคําปรึกษาในเรื่องการ
ผลิตวัสดุ  รวมท้ังการจัดรายการวิทยุและโทรทัศน

2.   ผูประสานงาน มีคุณสมบัต ิคือ ควรมีวุฒิปริญญาทางสาขาบริหารธุรกิจ  มีหนาท่ี
ดําเนินการจัดซ้ือ เบิก – จาย ทําบัญชีทะเบียนวัสดุ  อุปกรณ การติดตอและติดตามงานธุรการตางๆ

3.    หัวหนางาน  ธุรการ  มีคุณสมบัต ิคือ มีวุฒิปริญญาทางสาขาบริหารธุรกิจ มีหนาท่ี
ดําเนินการจัดซ้ือ เบิก – จาย ทําบัญชีทะเบียนวัสดุ  อุปกรณ  การติดตอและติดตามงานธุรการตางๆ

4.    หัวหนางานบริการ  มีคุณสมบัต ิคือ มีวุฒิปริญญาทางเทคโนโลยีการศึกษา มีหนา
ท่ีจัดวางระเบียบตางๆ ของงานบริการ ทําตารางบันทึกยืม – คืน การใช การตรวจสอบรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ดูแลเม่ือวัสดุชํารุดเสียหาย

5.   หัวหนางานวิชาการ   มีคุณสมบัต ิ  คือมีคุณวุฒิปริญญาทางเทคโนโลยีการศึกษา
หรือทางสายชาง มีหนาท่ีพิจารณาส่ังซ้ือวัสดุอุปกรณ จัดวางนโยบายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ             
จัดเอกสารเพ่ือแนะนําการใชวัสดุอุปกรณ จัดใหมีการฝกอบรม

6. เจาหนาท่ีตางๆ  ประจําศูนย เทคโนโลยีการศึกษา  มีคุณสมบัติ คือ มี                                
วุฒิประกาศนียบัตรตามสายงานนั้นๆ มีหนาท่ีชวยประสานงาน  ดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยี         
การศึกษา ใหดําเนินงานไปดวยความเรียบรอย

7.    ชางเทคนิค     มีคุณสมบัต ิคือมีวุฒิประกาศนียบัตรสายอาชีพ ชางไฟฟา ชางวิทยุ
หรือกอสราง มีหนาท่ีชวยเหลือในเรื่องการใชแกผูใชบริการ ตรวจดูเครื่องมือใหมๆ ท่ี                          
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ไดรับมาเก็บรักษา ซอมแซม  วัสดุอุปกรณท่ีชํารุดและอ่ืนๆ

8.    ชางกราฟก  มีคุณสมบัต ิคือมีวุฒิประกาศนียบัตรสายอาชีพทางศิลปะ มีหนาท่ีออก
แบบและทํางานเกี่ยวกับอารตเวิรค การจัดปายนิเทศ  จัดนิทรรศการตางๆ

9.  ชางภาพ  มีคุณสมบัต ิ คือ มีวุฒิประกาศนียบัตรสายอาชีพทางชางภาพ มีหนาท่ี           
ถายภาพนิ่งท้ังภาพขาว - ดํา  และภาพสี  สไลด ภาพยนตร รวมท้ังการลางฟลมและอัดขยายภาพ

10.  พนักงานพิมพดีด  มีคุณสมบัต ิ  คือ เปนผูท่ีมีความรู ไมต่ํากวา มัธยมศึกษาปท่ี 3 
และมีความสามารถพิมพดีดภาษาไทย – อังกฤษ ไดมีหนาท่ีพิมพจดหมายหรืองานตางๆ                           
สงจดหมายจัดทําตารางรายการ จัดทําดัชนีและคูมือการใชโสตทัศนวัสดุ  โสตทัศนูปกรณ และ
ทํางานอ่ืนๆ ท่ีถูกกําหนดใหจากหัวหนางาน
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11.   พนักงานขับรถ  มีคุณสมบัต ิ  คือ มีพ้ืนความรูไมต่ํากวา ป. 4  มีหนาท่ีขับรถ       
ในการนําเอาวัสดุ–อุปกรณสงไปยังท่ีตางๆ ปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายจากบุคลากร            
ภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เม่ือจะไปติดตอธุระยังสถานท่ีตางๆ

12.   ภารโรง มีคุณสมบัต ิคือ มีพ้ืนฐานความรูไมต่ํากวา ป.4  อานออก  เขียนได  มี
หนาท่ีปฏิบัติงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และดูแลความ
สะอาดสถานท่ีภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

เรวัต ิ   เปยมรําลึก (2523 : 28) ไดกลาวไววา หนาท่ีของผูอํานวยการศูนยมีดังนี้
1. เปนผูบริหารงานและเปนผูควบคุมบุคลากรทุกฝาย
2. ใหคําแนะนําและกําหนดนโยบายในการบริหารงาน
3. วางโครงการระยะยาวเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือโสตทัศนศึกษาใหแกศูนย
4. วางแผนการใช  ตลอดจนการผลิตโสตทัศนูปกรณ
5. เปนผูอบรมครูอาจารยในโรงเรียนเกี่ยวกับการใชโสตทัศนูปกรณ
6. จัดการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางหัวหนาฝาย และหัวหนาหมวด

ตางๆ เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. ศึกษาปญหา หาทางแกปญหาและปรับปรุงแกไขงานท่ีรับผิดชอบ
8. จัดทํางบประมาณและจัดหาทุน
9. จัดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคาร
10. จัดนิทรรศการและการทดลองเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ 

แกครูอาจารยในสถาบันการศึกษาของตน
คุณสมบัติของผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา หัวหนาศูนย หรือ ผูอํานวยการ

ศูนย จะเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะทําใหงานของศูนยสําเร็จไปดวยดีเพราะเปนท้ังผูบริหาร
และรับผิดชอบงานของศูนยโดยตรง

วนิดา  จึงประสิทธ์ิ (2532 : 13) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของหัวหนาศูนยบริการไววา
1. เปนผูไดรับปริญญาทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือโสตทัศนศึกษา  หรือ                 

โสตทัศนศึกษา มีความรูความสามารถและประสบการณในหลักการทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ตลอดจนการวางแผนการผลิตนโยบายการใชส่ือการสอนและการจัดการ

2. เปนผูมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหาร นิเทศการศึกษา การวิจัย จิตวิทยา          
การศึกษาและการประเมินผล

3.  ควรเปนผูมีประสบการณทางการสอน  การฝกอบรมหรือการบรรยาย
4. มีความเปนผูนํา มีความเช่ือม่ันในตนเอง และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
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5. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี และมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดดี
6. เปนผูท่ีมีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี และมีความคิดริเริ่ม           

สรางสรรค
7. เปนผูท่ีมีความกระตือรือรน และเปดใจกวางสําหรับส่ิงใหม
8. เปนผูท่ีมีความสุขุม รอบคอบ
9. เปนผูมีความเขาใจและซาบซ้ึงในบทบาทของนักเทคโนโลยีทางการศึกษาใน

ฐานะท่ีเปนหัวหนาหนวยงานการใหบริการส่ือการสอน
จากขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  พอสรุปได  คือ 

บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ควรประกอบดวยบุคลากรในดานตาง ๆ ดังนี้
1.   บุคลากรดานการบริหาร  ประกอบดวย  หัวหนาศูนย   หัวหนาฝายตาง ๆ  มีวุฒิทาง

การศึกษาในระดับปริญญาตรี   หรือสูงกวาตามสายงานท่ีเกี่ยวของ  มีหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป     
ภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ติดตาม  และประเมินผลการทํางานภายในศูนยเทคโนโลยี         
การศึกษา

2. บุคลากรดานธุรการ ประกอบดวย บุคลากร ดานบัญชี การธุรการ มีวุฒิทาง              
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพตามสายงานท่ีเกี่ยวของ มีหนาท่ีจัดทําเอกสาร รับ-สง หนังสือทํา
บัญชี  การเบิก-จาย การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ

3.  บุคลากรดานบริการ  ประกอบดวย บุคลากรดานการยืม – คืนส่ือการสอน ดาน
บริการสารสนเทศ เผยแพร ประชาสัมพันธ ประสานงานบุคคล มีวุฒิทางการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพตามสายงานท่ีเกี่ยวของ มีหนาท่ีรับผิดชอบการใหบริการตาง ๆ  ดูแลวัสดุอุปกรณ และการ
จัดเก็บรักษา

4.   บุคลากรดานวิชาการ  ประกอบดวย  ผูเช่ียวชาญฯ ผูชํานาญการทางดานวิชาการ มี
วุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีหนาท่ีใหคําแนะนํา ปรึกษา ชวยเหลือเกี่ยวกับ
งานวิชาการและการจัดอบรม

5.  บุคลากรทางดานชาง  ประกอบดวย  ชางเทคนิค ชางภาพ ชางกราฟกชางไฟฟา          
มีวุฒิทางการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.  หรือปวส.  ตามสายงานท่ีเกี่ยวของ มีหนาท่ีให
บริการ และชวยเหลือในดานการจัดทํา ผลิต ซอมแซม บํารุงรักษา ตรวจเช็คเครื่องมือวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลา

6. พนักงานทําความสะอาดทําหนาท่ีในการดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณ          
อาณาเขตของศูนยท้ังหมด
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1.8  สถานที่ตั้งและพ้ืนที่ใชงานตางๆ  ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
สถานท่ีตั้งของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  เปนสวนประกอบสําคัญอีก อยางหนึ่งท่ีตอง

พิจารณาเลือกใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสะดวกในการท่ีผูใชบริการจะเขามาติดตอได 
หลักในการเลือกอาคารสถานท่ีตั้งนั้น (กรมสามัญศึกษา  2523 :  61 – 62 )  มีแนวคิดสรุปไดดังนี้

1.  อยูใกลชุมชนติดถนนใหญ  มีรถผานไป – มา ไดสะดวกในการรับสงวัสดุและ
อุปกรณ ตั้งอยูในท่ีซ่ึงผูใชบริการมาถึงไดงาย  ไมควรตั้งอยูท่ีในท่ีมีการจราจรคับคั่ง และควรอยูหาง
จากเสียงรบกวนท้ังหลาย

2.    ควรพิจารณาถึงภูมิประเทศ  เชน อยูในท่ีสวยงาม   อากาศดี
3.    มีบริเวณกวางขวางสามารถขยายศูนยเทคโนโลยีการศึกษาตอไปไดในอนาคต
4.    ใกลตัวอาคารไมควรปลูกตนไมใหญ เพราะจะทําใหบังแสงสวางและขัดขวางทาง

ระบายอากาศ
5.    ไมควรตั้งอยูใกลชิดอาคารอ่ืน ๆ ท่ีสูงกวามากเกินไป เพราะจะบังทิศทางลมและ

แสงสวาง
6.    ภายในอาคารควรออกแบบใหมีการติดตอถึงกันไดสะดวก
7. สรางดวยส่ิงท่ีทนทาน ราคาไมสูงนักและสวยงามนาดู
8. กําหนดขนาดของหองแตละหองเทาท่ีจําเปน  เพ่ือเปนการประหยัดและไมเกิดการ

สูญเปลาของพ้ืนท่ี
วนิดา  จึงประสิทธ์ิ (2532 : 114-117)  กลาวถึงหลักการเลือกอาคารสถานท่ีท่ี          

เหมาะสมของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ควรยึดหลักดังตอไปนี้
1. เลือกสถานท่ีท่ีเปนใจกลางของสถานศึกษานั้นๆ เพ่ือความสะดวกและคลองตัวใน

การใชบริการ  ถาเปนอาคารเดิมท่ีดัดแปลงตอเติม  ควรอยูในสวนท่ีติดตอกับสวนอ่ืนของ             
หนวยงานไดอยางสะดวก เชน อยูตรงกลางของอาคาร  ไมใชอยูมุมตึกหรือดานริมท่ีไมมีทางเดิน 
ติดตอ ถาเปนอาคารหลายๆ ช้ันควรอยูช้ันกลางๆ ถาเปนอาคารท่ีแยกเปนเอกเทศ มักตองมีทางเดิน
เช่ือมกับอาคารอ่ืน  เพราะศูนยเทคโนโลยีการศึกษามักจะประสบปญหามีผูเขามาใชบริการนอย 
ท้ังๆท่ีมีส่ือใหบริการจํานวนไมนอย  อาจสืบเนื่องมาจากปญหาดานอาคารสถานท่ีไมอํานวยได
ประการหนึ่ง เชน ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาอยูบนอาคารช้ันบนสุดของอาคารท่ีมีมากกวา 3 ช้ัน 
หรือตั้งอยูริมอาคารท่ีมีทางเดินยาวมากๆ

2. อาคารท่ีเหมาะสมกับการเปนศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโดยเฉพาะศูนยบริการท่ี
เปนเอกเทศ ถาเปนไปไดควรมีทางเดินขึ้นท่ีลาดชัน  ท้ังนี้เพ่ือสะดวกแกการเคล่ือนยายวัสดุ           
อุปกรณไปใชในอาคารอ่ืน
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3. เลือกสถานท่ีท่ีสามารถขยายตอไปไดในอนาคต  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา          
ไมวาจะเปนสวนหนึ่งของอาคารหรือเปนเอกเทศ จะตองมีลักษณะท่ีขยายตอไปไดในอนาคต ดังนั้น
ในการวางแผนดําเนินงานจึงตองคิดในระยะยาวในอนาคตดวย เพ่ือใหสอดคลองกับการเลือกอาคาร
สถานท่ี

4. เลือกสถานท่ีท่ีมีเสียงรบกวนนอย  ควรอยูหางจากสถานท่ีท่ีมีเสียงดัง  เชน              
หองดนตร ี โรงงาน  แตถาหากวาหลีกเล่ียงไมไดก็อาจลงเสียงรบกวนใหนอยลง เชน การเพ่ิมความ
หนาของผนังหอง หรือใชผนังกระจก แตควรระมัดระวังเรื่องอันตรายดวย

5. ไมควรอยูใกลตึกหรืออาคารท่ีสูงกวา  เพราะจะบังทิศทางลม  แตถาหากเปน
อาคารท่ีติดเครื่องปรับอากาศก็ไมมีปญหา

วนิดา  จึงประสิทธ์ิ (2532:123)  ไดกลาวถึงส่ิงท่ีควรคํานึงถึงในการออกแบบอาคารท่ี
ตั้งของศูนยวิทยบริการท่ีดีไวดังนี้

1. อาคารตองมีคุณคาในการใชงาน  ผูออกแบบและผูปฏิบัติงานจึงตองประสานงาน
กันอยางใกลชิด เพ่ือท่ีจะไดอาคารท่ีเหมาะสม และตรงกับความตองการมากท่ีสุด

2. มีความสวยงาม  นาด ู ดึงดูดความสนใจ อาจจะตองใชหลักจิตวิทยาผสมกับงาน
ดานศิลปะ  เชน การใชสีท่ีคํานึงถึงความรูสึก  และอารมณ

3. ประหยัดงบประมาณในการกอสราง  เนื้อท่ีไมสูญเปลา ไมหรูหราฟุมเฟอย  ควร
เปนแบบท่ีเรียบงาย  หลีกเล่ียงมุมท่ีสลับซับซอน  พ้ืนท่ีสามารถยืดหยุนตอการใชงานได

4. คํานึงถึงความปลอดภัย  มีระบบปองกันภัย
5. คํานึงถึงความสะดวกสบาย  ไมคับแคบ  ไมสรางความอึดอัดแกผูมาใชบริการและ

ผูทํางาน  ภายในอาคารควรมีทางเดินติดตอกันไดสะดวก
นอกจ ากนั้ น ยั ง ไ ด ก ล า ว ถึ ง บุ ค คล ท่ี เ กี่ ยวข องกับด านอาคารสถาน ท่ีของ                      

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาวาจะเกี่ยวของกับบุคคลดังตอไปนี้
1 .  ผู บริหารสถาน ศึกษา   เปน ผู กําหนดนโยบายในการดําเนินงานของ                          

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาและมีสวนเกี่ยวของในการจัดหางบประมาณในการสรางหรือตอเติม
อาคาร

2. ผูใชงาน ไดแก  หัวหนาหรือผูอํานวยการ และบุคลากรของศูนยวิทยบริการซ่ึงเปน
ผูท่ีทราบดีวาศูนยตองการเนื้อท่ีมากนอยเพียงใด และใชประโยชนเพ่ืออะไรบาง  และแตละสวน
ของเนื้อท่ีควรมีลักษณะอยางไร
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3. ผูออกแบบ เปนผูแปลความตองการของผูใชงาน เม่ือผสมผสานกับนโยบายการ
ดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาแลวใหออกมาเปนรูปราง โดยผูออกแบบประกอบดวย 
บุคคล 2 ประเภท คือ

3.1 สถาปนิก  เปนผูออกแบบโครงสราง
3.2 มัณฑนากร  เปนผูออกแบบการตกแตงภายใน (Interior design)

นอกจากนี้  ยังมีขอคิดเกี่ยวกับอาคารของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา บุญเหลือ ทองเอ่ียม 
และ สุขสวัสดิ์  ภาษิต ( 2531 :  20 )  เพ่ิมเติมดังนี้

1. เนื้อท่ี  ควรมีขนาดพอเหมาะกับผูใชและสามารถขยายเพ่ิมเติมไดในอนาคต
2. แสงสวาง  ควรใหมีแสงสวางพอดีและเขาถูกทิศทางและเม่ือแสงสวางจาก        

ธรรมชาตินอยเกิน จําเปนจําเปนตองใชแสงไฟเขาชวย ควรมีแสงสวางเฉล่ียประมาณ 30 ฟุต
3. การถายเทอากาศภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ควรจัดใหมีประตูหนาตางและ

ชองลมใหเพียงพอเพ่ือใหระบายอากาศไดดี
4. เสียง  ควรหางไกลจากเสียงรบกวนอ่ืน ๆ  ไมวาจะเปนเสียงธรรมชาติ หรือเสียงท่ี

คนกอขึ้น
5. ประต ู หนาตาง ควรทําประต ู หนาตาง 1 ใน 3 สวนของพ้ืนท่ีท้ังหมด เพ่ือให          

แสงสวางเขาไดอยางพอเพียงและชวยระบายอากาศดวย
จากขอสรุป  และขอเสนอแนะขางตน  การเลือกสถานท่ีตั้งของศูนยเทคโนโลยีการ

ศึกษาเกิดประสิทธิภาพและความสะดวกของผูใชบริการนั้นควรคํานึงถึงองคประกอบตอไปนี้
1. เปนท่ีแยกเปนเอกเทศ  จัดตั้งอยูศูนยกลางของสถานศึกษาซ่ึงสะดวกตอการเดิน

ทาง  หรือถาเปนสวนหนึ่งของอาคารควรอยูช้ันลางหรือช้ันท่ี 2  ไมควรจัดตั้งอยูช้ันบนสุดของ
อาคาร หรืออยูริมสุดของอาคารท่ีมีทางเดินยาวมากๆ เพราะจะเปนอุปสรรคตอผูใชบริการ

2. ตั้งอยูหางจากเสียงรบกวน  และมีมลภาวะทางอากาศสูง เพราะจะเปนการ             
รบกวนการคนควาของผูใชบริการ แตถาศูนยติดเครื่องปรับอากาศก็จะทําใหปญหานี้ลดนอยลง

3. ควรมีบริเวณกวางขวาง สามารถขยายตัวอาคารออกไปไดในอนาคต ดังนั้น ในการ
วางแผนดําเนินงานจึงตองคิดในระยะยาวในอนาคตดวย เพ่ือใหสอดคลองกับการขยายตัวในอนาคต

4. ควรอยูหางอาคารท่ีสูงกวา  และไมควรปลูกตนไมใหญใกลตัวอาคารเพราะจะ          
บังแสงสวาง บังทิศทางลมทําใหระบบการระบายอากาศไมด ีและอาจไดรับอันตรายจากตนไมใหญ

5. เปนอาคารเอกเทศ  ไมควรมีทางขึ้นท่ีลาดชัน เพ่ือความสะดวกในการ                 
เคล่ือนยายวัสดุอุปกรณ หรือสามารถแกไขดวยการจัดทําทางยกของโดยเฉพาะ
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6. ควรเตรียมการปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจจะ           
เกิดขึ้น เชน ถาเปนอาคารเอกเทศควรยกพ้ืนใหสูงกวาปกติ เปนตน

1.9 การจัดหาและการประเมินคุณภาพส่ือการสอนของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
การคัดเลือกและจัดหาวัสดุอุปกรณ และส่ือการสอนเพ่ือการดําเนินงานของศูนย

เทคโนโลยีการศึกษาปริมาณของผูเขามาใชบริการเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องจากวัสดุอุปกรณ และ
ส่ือการสอนประเภทตางๆ ท่ีจะนํามาใหบริการนั้น ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาจะตองมีวิธีการและขั้น
ตอนในการจัดหาท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหส่ือท่ีมีนั้นเปนไปตามความตองการ และเกิด
ประโยชนมากท่ีสุด นักเทคโนโลยีการศึกษาไดเสนอแนะวิธีการเลือก และจัดหาวัสดุอุปกรณ และ
ส่ือการสอนเพ่ือใหบริการในศูนยเทคโนโลยีการศึกษาดังนี้

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526:125) และสมบูรณ สงวนญาติ (2534:61) ไดกลาวถึงเกณฑ
ในการเลือกวัสดุ อุปกรณสรุปไดดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใชงาน
2. มีความแข็งแรงทนทาน
3. ราคาพอสมควร
4. มีลําดับขั้นการใชท่ีไมยุงยาก
5. คุณภาพในการทํางานของเครื่องตองดี
6. มีการออกแบบด ีสวยงาม ประณีต
7. มีความงายในเรื่องของการบํารุงรักษา และซอมแซม
8. พิจารณาจากช่ือเสียงของบริษัทผูผลิต
9. บริการซอมแซมท่ีบริษัทจะให
10. นาสนใจ เช่ือถือได
11. กะทัดรัด เคล่ือนยายงาย
โดยมีขอเสนอแนะวาการจัดหาหรือเลือกวัสดุอุปกรณประเภทตางๆ อาจหามาไดจาก

หลายวิธีการ เชน การจัดซ้ือของคณะกรรมการผลิตขึ้นเอง การติดตอขอบริจาค และการขอยืม 
เปนตน
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วนิดา จึงประสิทธ์ิ (2532:23) กลาวถึงวิธีการจัดหาส่ือการสอนเพ่ือใหบริการใน           
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โดยเสนอแนวทาง 4 วิธี พรอมท้ังเหตุผลดังนี้

1. การผลิต โดยการผลิตส่ือการสอนขึ้นใชเอง ควรยึดหลักท่ีวา ส่ือการสอนใดท่ี
สามารถผลิตเองได โดยไมเกินขีดความสามารถของศูนยบริการควรไดรับการผลิตขึ้นมามากกวา
การจัดซ้ือ

2. การจัดซ้ือ การจัดซ้ือเปนวิธีการท่ีสะดวกท่ีสุด แตส่ือตางๆ ท่ีจัดซ้ือควรไดรับการ
พิจารณาแลววา การจัดซ้ือเปนวิธีการท่ีดีสําหรับการจัดหา

3. การขอยืม การขอยืมเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะจัดหาส่ือการสอนมาเพ่ือการบริการ แต
เปนการจัดหาส่ือเพ่ือใหบริการช่ัวคราว มักใชในกรณีท่ีส่ือนั้นๆ มีขั้นตอนการผลิตท่ีซับซอนมาก
ตองการเครื่องมือในการผลิต และตองการผูมีความรูในการผลิต ส่ือมีราคาแพง หรือบางครั้งไมมี
จําหนาย

4. การขอบริจาค การขอรับบริจาคเปนวิธีการหนึ่งในการจัดหาส่ือการสอน แตเปนวิธี
การท่ีไมควรคาดหวังวาจะไดส่ือตามท่ีตองการ ดังนั้น วิธีการนี้จึงควรเปนวิธีการสุดทายท่ีคํานึงถึง
ในการจัดหาส่ือเขาไวในศูนย

นัยนา  นุรารักษ (2539:81-82) กลาววา วิธีการเลือกวัสดุ อุปกรณ และส่ือประกอบการ
เรียนการสอนนั้นมีหลักในการเลือกดังตอไปนี้

1. วัสดุ อุปกรณและส่ือประกอบการเรียนการสอนนั้นสอดคลองตามหลักสูตร          
เนื้อหาวิชา

2. การใชประโยชนในวัสดุ อุปกรณ และส่ือประกอบการเรียนการสอนนั้นสามารถ
ใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี

3. ประสิทธิภาพของวัสด ุอุปกรณ และส่ือประกอบการเรียนการสอนนั้นมีความ แข็ง
แรงทนทาน

4. ผูใชสามารถใชงานไดงาย
5. คุณภาพวัสดุ อุปกรณ และส่ือประกอบการเรียนการสอนนั้นไดมาตรฐานเปน           

ท่ียอมรับ
6. การออกแบบวัสดุ อุปกรณ และส่ือประกอบการเรียนการสอนเหมาะสมในการ         

ใชงาน
7. ราคาของวัสดุ อุปกรณ และส่ือประกอบการเรียนการสอนเหมาะสมกับ              

คุณภาพของส่ือ
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8. วัสดุ อุปกรณ และส่ือประกอบการเรียนการสอนงายตอการเก็บรักษาและ             
ซอมแซม

9. ช่ือเสียงของบริษัทดานการบริการกอนและหลังการขาย
10. ความปลอดภัยในการใชงาน
จากงานวิจัย ขอสรุป และขอเสนอแนะขางตน การคัดเลือกและจัดหาวัสดุอุปกรณ และ

ส่ือการสอนเพ่ือการดําเนินงานและการใหบริการของศูนยวิทยบริการนั้นควรมีหลักในการคัดเลือก
และจัดหาดังตอไปนี้

1. การผลิต โดยการผลิตส่ือการสอนขึ้นใชเอง ควรผลิตใหตรงกับจุดมุงหมายของการ
ใชงาน โดยพิจารณาความสามารถและความพรอมของบุคลากร ซ่ึงจะทําใหไดส่ือการสอนท่ีตรงกับ
ความตองการของผูใชจริงๆ

2. การจัดซ้ือ เปนวิธีการท่ีสะดวกท่ีสุด แตส่ือตางๆ ท่ีจัดซ้ือควรไดรับการพิจารณา
แลววามีความเหมาะสม โดยตองคํานึงถึงความคุมทุนของการใชงาน การจัดซ้ือเปนวิธีการท่ีดี
สําหรับการจัดหา แตขอเสียก็คือ การจัดซ้ือตามระเบียบของราชการอาจเกิดความลาชา ไมทันตอ
การใชงาน หรือไดส่ือการสอนท่ีลาสมัยแลว เปนตน

3. การขอยืม เปนวิธีการหนึ่งท่ีจะจัดหาส่ือการสอนมาเพ่ือการบริการ แตเปนการจัด
หาส่ือเพ่ือใหบริการช่ัวคราว โดยมักใชในกรณีท่ีส่ือนั้นๆ หายาก หรือมีราคาแพง อาจขอยืมระหวาง
หนวยงานราชการตอราชการ หรือจากภาคเอกชน บริษัทหางราน ควรคํานึงถึง ความนาเช่ือถือของ
องคกรท่ียืม ความรับผิดชอบตอส่ือท่ียืมมา ดังนั้นควรใชวิธีการขอยืมใหนอยมากท่ีสุด

4. ขอรับบริจาค เปนวิธีการหนึ่งในการจัดหาส่ือการสอนสําหรับหนวยงานท่ีประสบ
ปญหาดานงบประมาณ แตมีขอจํากัดเพราะอาจไดส่ือท่ีไมตรงกับความตองการ หรือขาด              
ประสิทธิภาพดังนั้น วิธีการนี้จึงควรเปนวิธีการสุดทายท่ีคํานึงถึงในการจัดหาส่ือเขาไวในศูนย

การประเมินวัสดุอุปกรณ และส่ือการสอน
การประเมินการดําเนินงานของศูนยภาคเทคโนโลยีการศึกษา สามารถประเมินได

จากหลายปจจัย เชน ประเมินวัสดุอุปกรณ และส่ือการสอนท่ีมีในศูนย ผลท่ีไดจากการประเมิน
สามารถนํามาใชในการพิจารณาการจัดหาส่ือการสอนในโอกาสตอไป ดังนั้นศูนยเทคโนโลยี           
การศึกษาตองมีหลักในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัสดุอุปกรณ และส่ือ           
การสอนท่ีมีมาตรฐาน นักเทคโนโลยีการศึกษาหลายทานใหขอเสนอแนะดังตอไปนี้

วนิดา  จึงประสิทธ์ิ (2532:26-27) ไดใหนิยามของการประเมินคุณคาของส่ือ        
การสอนวา หมายถึง การพิจารณาคุณคาของวัสด ุ (Materials) หรือ เครื่องมือ (Equipments)           
แตละชนิดวามีคุณคาตอการเรียนการสอนมากนอยเพียงไร มีขอดีและขอบกพรองอยางไร เพ่ือให
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การจัดซ้ือหรือการจัดหาส่ือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือไดส่ือท่ีกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี 
แตตองประหยัดงบประมาณมากท่ีสุด

ลักษณะของการประเมินคา มีอยูดวยกัน 2 ลักษณะคือ
1. การประเมินคาภายนอก เปนการประเมินคา “คุณสมบัต”ิ ซ่ึงมักพิจารณา

เฉพาะ คุณลักษณะ รูปราง สวนประกอบ การใชงาน เชน คุณสมบัต ิ (ภายนอก) ของเครื่องฉาย 
สไลด คําวา “คุณสมบัติทางเทคนิค”  ก็หมายถึงคุณสมบัติภายนอกนั่นเอง เชน ภาพท่ีมีคุณสมบัติ
ทางเทคนิคดี แสดงวาเปนภาพท่ีถายทําดี ขนาดเหมาะสม เปนตน

2. การประเมินคาภายในเปนการประเมินคา “คุณภาพ” เชน การพิจารณา
เนื้อหา ความยากงายของส่ือ เปนตน

สวนการประเมินคาเครื่องมือโสตทัศนะ (Audio-Visual Equipments) ควรมีหลัก
ในการพิจารณา คือความคงทน ความสะดวกในการใช ความกะทัดรัด คุณภาพของเครื่อง                    
การออกแบบ ความปลอดภัย ความสะดวกในการบํารุงรักษาและซอมแซม ราคา ช่ือเสียงของบริษัท             
ผูผลิต และการบริการซอม

วนิดา จึงประสิทธ์ิ (2532:31-32) กลาววามีหลักเกณฑในการประเมินคาวัสด ุ                 
โสตทัศนะ (Audio – Visual Materials) ดังนี้

1.  ดานความเหมาะสม
1.1 วัสดุดังกลาวสงเสริมการศึกษาโดยท่ัวไปหรือโดยเฉพาะในเรื่องใด              

เรื่องหนึ่ง
1.2  เหมาะสมกับระดับการศึกษาหรือไม ใหพิจารณาในแงของการใช

ภาษา
1.3  การเสนอแนวคิด ลําดับของการพัฒนาการ การดึงดูดความสนใจ 

เสนอเนื้อหาท่ีเปนพ้ืนฐานหรือชวยเสริมหลักสูตร
2. ความเช่ือถือได

2.1 ขอมูลท่ีเสนอถูกตอง  ทันสมัย และเช่ือถือได
2.2 ผูผลิตมีช่ือเสียงท่ีนาเช่ือถือ

3.  ความนาสนใจ
3.1 วัสดุดังกลาวดึงดูดความสนใจของผูเรียนหรือไม
3.2 วัสดุดังกลาวกระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็นหรือไม
3.3 วัสดุดังกลาวสรางสรรคจินตนาการ และความคิดริเริ่มสรางสรรค

หรือไม
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4.    การรวบรวมเนื้อหา
4.1 เนื้อหาสาระของวัสดุไดจัดลําดับเปนอยางดีและสมดุลยหรือไม
4.2 ไดระบุวัตถุประสงคอยางชัดเจนและสังเกตเห็นไดงาย
4.3 ไดแสดงเนื้อหาสาระท่ีชัดเจนตามหลักเกณฑการเรียนรูมากนอย

เพียงใด
4.4 วิธีการเขียนหรือการบรรยาย สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม
4.5 วิธีการบรรยายหรือบทสนทนามีคุณสมบัติเปนท่ีนิยมหรือไม
4.6 ขอมูลมีสาระไมออกนอกเรื่อง
4.7 ดนตร ีฉากองคประกอบชวยกันเสริมใหภาพมีความสวยงามหรือไม
4.8 ช่ือเรื่อง หรือหัวเรื่อง เหมาะสมหรือไม
4.9 ไดบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีมุงหวังไวหรือไม

5.  คุณสมบัติทางเทคนิค
5.1 เปนท่ีนาพอใจหรือไม
5.2 ภาพปรากฏเปนท่ีพอใจหรือไม
5.3 สีเหมาะสม สวยงาม ส่ือความหมายชัดเจนหรือไม
5.4 เสียงชัดเจนนาฟงหรือไม
5.5 เสียง ภาพท่ีปรากฏ และขอมูลสอดคลองกันหรือไม

6.  ราคา (โดยพิจารณาจากความเหมาะสม เปรียบเทียบราคาของวัสดุท่ีมีและ
ความจําเปนท่ีจะตองใชกับวงเงินท่ีกําหนดไวเพ่ือจัดซ้ือวัสดุใหม)

อรพรรณ   พรสีมา (2542:68) กลาววา หลักเกณฑการประเมินส่ือประเภทวัสดุ มี
หลัก ดังตอไปนี้

1. เนื้อหาสาระเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน
2. เนื้อหาถูกตอง ทันสมัย และสอดคลองกับจุดมุงหมายในการพัฒนา                

นักเรียน
3. เปนส่ือท่ีมีความคงทนถาวร
4. ใชสะดวก ปลอดภัย
5. ดึงดูดความสนใจของนักเรียน
6. เปนส่ือท่ีนักเรียนสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง

จากงานวิจัย  ขอสรุป และขอเสนอแนะขางตนสามารถสรุปหลักและวิธีการประเมิน
วัสด ุอุปกรณ และส่ือการสอนของศูนยวิทยบริการไดดังตอไปนี้
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วิธีการประเมินวัสดุอุปกรณและส่ือการสอนสามารถตรวจสอบโดยวิธีการตอไปนี้
1. จัดทําแบบสอบถามสําหรับครูผูสอน บุคลากรในศูนย และผูใชบริการเพ่ือ          

ตรวจสอบความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ
2. ประเมินโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค  และหลักสูตรของศูนย
3. ประเมินโดยเจาหนาท่ีของศูนยเอง วิธีการนี้สามารถใชไดท้ังขั้นตอนใน

การจัดซ้ือและการตรวจสอบหลังการใชงาน เพราะเจาหนาท่ีจะเปนผูท่ีมีความชํานาญมากท่ีสุด
4. ประเมินจากสถิติการใชงาน หากวัสดุอุปกรณ หรือส่ือการสอนชนิดใดมี

การใชงานบอยครั้งยอมถือวามีความคุมทุนสูง เปนตน
5. จัดสัมมนา หรือประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นของบุคลากรแตละศูนย 

เพ่ือระดมความคิดเห็นมาใชประกอบการประเมิน
6. การจัดทําตูแสดงความคิดเห็น วิธีการนี้ใชเพ่ือเปนการแสดงความคิดเห็น

ไดดีมากวิธีหนึ่ง เพราะสามารถแสดงาความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี โดยไมมีผูอ่ืนทราบ แตการนํา         
ขอเสนอแนะมาพิจารณาควรคํานึงถึงความแตกตางของบุคคลดวย การแสดงความคิดเห็นไมควรมี
อคติกับหนวยงานเขามาเกี่ยวของ

โดยหลักในการประเมินวัสดุอุปกรณ และส่ือการสอนท่ีเกิดประสิทธิภาพนั้น ตอง
อาศัยความรวมมือของทุกฝาย ไมวาจะเปน ผูบริหาร บุคลากร นักเทคโนโลยีการศึกษา และผูใช
บริการโดยตองประเมินคุณคาและประโยชนของวัสดุอุปกรณ และส่ือการสอนอยางตรงไปตรงมา 
และรวมกันหาทางแกไขขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น เพราะบางครั้งปญหาจากการใชงานอาจไมไดอยูท่ี
วัสด ุอุปกรณหรือส่ือการสอน แตอาจอยูท่ีขั้นตอนการใชบริการ หรือเกิดจากตัวบุคคลท่ีใหบริการก็
ได ควรหาทางแกไขท่ีถูกตองยอมทําใหการบริการมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

1.10  แหลงงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
คําวา  “งบประมาณ”  ในภาษาอังกฤษใชคําวา  “ Budget”  ( ไตรรัตน   โภคพลากรณ 

2530 : 456 )  มี ผูกลาววามีท่ีมาจากคําภาษาฝรั่งเศสโบราณวา  “Bougette”   แตตามราชาศัพทเดิม
ในประเทศอังกฤษ  Budget  หมายถึง กระเปาหรือถุงของรัฐบาล ซ่ึงเสนาบด ี ( รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง )  ของกษัตริยใชบรรจุเอกสารตาง ๆ  ท่ีแสดงถึงความตองการของประเทศและ
ทรัพยากรท่ีมีอยูปจจุบันความหมายของคําวา Budget ก็เปล่ียนแปลงไปไดหลายความหมายแลวแต
จะใหความหมายในลักษณะใด
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คําวา “งบประมาณ”  ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน           
พ.ศ. 2525  (ราชบัณฑิตยสถาน 2525 : 205 )   ไดใหความหมายไววา คือ บัญชีหรือจํานวนเงินท่ี
กําหนดไวเปนรายรับรายจาย

นิยามของคําวา  “งบประมาณ”  นั้น  มีนักวิชาการในประเทศไทยไดใหนิยามใน
ลักษณะตาง ๆ ดังนี้

ไพศาล ชัยมงคล ( 2517 :  20 )  กลาววา  “...งบประมาณ คือ  เอกสารอยางหนึ่ง
ประกอบดวยขอความและตัวเลข ซ่ึงเสนอขอรายจายเพ่ือรายการและวัตถุประสงคตาง ๆ ขอความ
จะพรรณนาถึงรายการคาใชจาย เชน    เงินเดือน ครุภัณฑ คาใชสอย เปนตน หรือวัตถุประสงค เชน 
การเศรษฐกิจ การศึกษา การปองกันประเทศ เปนตน และมีตัวเลขแนบอยูดวยทุกรายการหรือทุก
วัตถุประสงค อาจพิจารณาคําวางบประมาณไดวาเปนพฤติกรรมท่ีตั้งใจไว  และการพยากรณ …”

แหลงงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของศูนย เทคโนโลยีการศึกษานั้น                    
องอาจ          จิยะจันทน  (2523 :    86 )  และ วนิดา จึงประสิทธ์ิ (2532 : 163 – 164 )  มีความเห็น
สอดคลองกันวา งบประมาณท่ีจะนํามาดําเนินการไดมาจาก 2  แหลง คือ

1.  งบประมาณแผนดิน  เงินสวนนี้เปนงบประมาณท่ีไดจากเงินของรัฐ  ซ่ึงแบงสวนให
แกหนวยราชการทุกแหง  ซ่ึงจะตองเขียนเปนรายละเอียดคําของงบประมาณรายจายประจําปให
สํานักงบประมาณพิจารณาทุกป

2.  งบพิเศษ เปนเงินสวนท่ีราชการแตละแหงหาไดเอง เชน อาจไดมาจาก
2.1 เงินคาบํารุงการศึกษา
2.2 เงินท่ีผูบริจาคใหกับหนวยงาน
2.3 เงินท่ีไดรับจากสมาคมตาง ๆ เชน  สมาคมครู  และผูปกครองหรือหนวยงาน

บริษัท  หางราน
2.4 คาเชารานคา
2.5 การจัดหารายไดพิเศษ เชนการฉายภาพยนตร การแสดงละคร การจัด

นิทรรศการ การผลิตวัสดุออกจําหนาย เปนตน
นิยามท่ีนําเสนอมาขางตนไมวาจะเปนนิยามในลักษณะใด  แตกตางหรือคลายคลึงกัน

ก็มีสวนถูกตองดวยท้ังส้ิน อาจสรุปไดวา
งบประมาณ หมายถึง เครื่องมือ เอกสารหรือแผนการท่ีแสดงถึงความตองการใน

ลักษณะแผนทางการเงินหรือโครงการท่ีจะดําเนินการดานการเงินในปงบประมาณหนึ่ง ๆ ของ              
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาท่ีจําเปนจะตองอาศัยงบประมาณในการดําเนินงานในเรื่องตางๆ เพ่ือใช
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เปนการใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจนการคนควาตางๆ ทางดานการศึกษาให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.11  การประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
การดําเนินงานทุกเรื่อง จําเปนตองมีการประชาสัมพันธ กลาวคือ การทําใหกลุม              

เปาหมายทราบการดําเนินงาน กิจกรรม  และบริการท่ีดียอมสงผลใหมีผูเขามาใชบริการมากขึ้น  
โดยหลักของการประชาสัมพันธท่ีดีก็เพ่ือสรางความเขาใจ และภาพลักษณท่ีดีใหกับศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา

วิจิตร  อาวะกุล (2534:67)  กลาววา การประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามของ
สถาบันในการท่ีจะแสวงหาความสัมพันธ ความรวมมือและการสนับสนุนจากประชาชน ตลอดจน
ธํารงไวซ่ึงทัศนคติท่ีดีของประชาชนตอสถาบันใหคงอยูตอไป

ทวีวัฒน  วัฒนกุลเจริญ (2543:80, อางถึงใน สุมุกดา  มวงศิร ิ 2541:21)  กลาววา               
การประชาสัมพันธหมายถึง การทํางานท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางกลุมคน  
สถาบัน และประชาชน  เพ่ือใหไดมาซ่ึงความรวมมือการยอมรับ  สนับสนุน  ความศรัทธา และ
ความไววางใจตอสถาบัน โดยเปนการส่ือสารสองทางสถาบันจะตองเปนผูส่ือสาร และผูรับสารใน
เวลาเดียวกัน

จากคําจํากัดความขางตน การประชาสัมพันธหมายถึง การดําเนินการอยางมี           
แบบแผนขององคกร สถาบันตอประชาชนหรือกลุมชนเพ่ือใหกลุมชนมีความรู ความเขาใจใน         
เรื่องราวหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือกอใหเกิดความสัมพันธอันดี มีทัศนคติท่ีดีตอสถาบัน เกิดการ         
ยอมรับและสนับสนุนการดําเนินงานดานตางๆ ขององคกร หรือสถาบัน

งานประชาสัมพันธเปนงานท่ีตองเขาไปสัมผัสกับกลุมคน ซ่ึงอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ 
ดังนั้นจึงจําเปนตองอาศัยส่ือในการประชาสัมพันธดังนี้

1.  การทําขาว ท้ังท่ีลงเปนขาวในเอกสารประชาสัมพันธของสถานศึกษา หรือของศูนย
เทคโนโลยีการศึกษาเอง และการทําขาวเพ่ือประกาศ เชน การประกาศผานเสียงตามสาย ตามเปา
หมายประกาศเปนตน

2.  การทําเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ  รูปแบบของเอกสารท่ีใชในการ                
ประชาสัมพันธสามารถแบงตามลักษณะของรูปเลม เชน แผนปลิวโปสเตอร แผนพับ  จุลสาร          
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ  หนังสือเลม  เปนตน
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3.  การใชส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ การใชส่ือประเภทนี้มีหลายลักษณะ เชน การจัด
ทําสไลดประกอบเสียง  การผลิตรายการโทรทัศน การจดทํารายการวิทยุกระจายเสียง การจัดแสดง
ขนาดยอย  ปายนิเทศ  นิทรรศการ  โดยตองจัดทําอยางนาสนใจ

4. การนําเยี่ยมชมศูนยเทคโนโลยีการศึกษา วิธีการนี้เปนการเผยแพรผลงาน และ
กระตุนใหผูใชบริการทราบขาวสาร  ขอมูลโดยตรง และสามารถสอดแทรกส่ิงท่ีศูนยตองการให           
ผูใชบริการรับทราบไดเปนอยางด ีรวมท้ังทําใหผูใชบริการสนใจอยากมาใชบริการของศูนยดวย

จากงานวิจัย ขอสรุป ขอเสนอแนะขางตน การประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีการ
ศึกษา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมท่ีทําขึ้นอยางมีแบบแผน จุดประสงคเพ่ือตองการเผยแพร 
(Publicity) ใหการศึกษา (Education) ประกาศ (Declaration) แจงขาวคราว (To inform) ใหความรู 
(Knowledge) ความเขาใจ (Understanding)  เปนการสรางภาพลักษณท่ีด ีและถูกตองของศูนยใหสา
ธารณชนหรือผูใชบริการทราบ กอใหเกิดทัศนคติท่ีด ี ความรวมมือ การยอมรับ สนับสนุน ความ
ศรัทธาและความไววางใจ  ท้ังยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนยกับผูมาใชบริการอีก
ดวย ดังนั้นการประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีการศึกษาตองเปนการส่ือสารสองทาง ศูนยจะตอง
เปนท้ังผูส่ือสาร  และผูรับสารในเวลาเดียวกัน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการบริการใหสนอง
ความตองการของผูใชบริการมากท่ีสุด

การประชาสัมพันธของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาสามารถใชส่ือในการประชาสัมพันธ 
โดยสามารถแบงประเภทของส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธของศูนยไดดังนี้

1.  ส่ือประเภทส่ิงพิมพ (Printed Media) ไดแก เอกสาร แผนปลิว  แผนพับ  โปสเตอร 
วารสาร นิตยสาร  จุลสาร  หนังสือพิมพ หนังสือเลม จดหมายเวียน  ซ่ึงท้ังหมดนั้นอาจจะเปนส่ือ
ของสถาบันหรือของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเอง

2.   ส่ือโสตทัศนะ (Audio – Visual Media) ไดแกการผลิตรายการโทรทัศน การจัดทํา
รายการวิทยุกระจายเสียงการจัดทําสไลดประกอบเสียง  หรือการนําเสนองานดวยคอมพิวเตอร 
เปนตน

3.  ส่ือมวลชน (Mass  Media)  ไดแก  วิทยุกระจายเสียง  หนังสือพิมพ โทรทัศน         
ภาพยนตร ส่ือประเภทนี้มีขอดีตรงท่ีสามารถประชาสัมพันธ ไดกับคนจํานวนมาก แตคาใชจายใน
การผลิตมีราคาแพง

4.  ส่ือบุคคล (Personal Media) ไดแก บุคลากรท่ีทํางานในศูนย และการนําเยี่ยมชม
ศูนยส่ือประเภทนี้ถือวาเปนส่ือท่ีกอใหเกิดความประทับใจ และสรางทัศนคติทีดีตอผูใชบริการได
มากท่ีสุด  หากบุคลากรใหบริการอยางเต็มความสามารถ ผูมาเยี่ยมชมหรือผูมาใชบริการยอมอยาก
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มาใชบริการ แตในทางตรงกันขาม หากบุคลากรในศูนยใหบริการไมประทับใจหรือนําเสนอขอมูล
ผิดพลาดก็ถือเปนการประชาสัมพันธการบริการในทางลบดวยเชนเดียวกัน

5.  การจัดเหตุการณพิเศษ (Special Events) ไดแก การจัดนิทรรศการ การแสดง          
จัดงานประเพณี ฯลฯ

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 งานวิจัยในประเทศไทย

การศึกษาคนควางานวิจัยในประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับศูนยเทคโนโลยีการศึกษาพบวา
มีผูทําการวิจัยเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ในหนวยงานตาง ๆ ไวมากมาย           
พอสรุปไดดังนี้

พินิจ แสงแกว (2530 : จ )  ไดทําการวิจัยเรื่อง  “ การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ของศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา”   ผลการวิจัยสรุปไดวา            
ผูบริหาร แพทย พยาบาล  และเจาหนาท่ีสวนใหญยังขาดความรูในเรื่องการใชส่ือการสอนและ          
การใชโสตทัศนูปกรณ และมีความคิดเห็นวา ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรมีฐานะเปนหนวยงาน
เอกเทศ  สถานท่ีควรตั้งอยู ท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  เพราะมีความพรอมทางดาน                       
โสตทัศนูปกรณมาก

สงวน   โขงรัตน  (2532 :  127 – 128 )  ไดทําการวิจัยเรื่อง  “ การศึกษาสภาพปจจุบัน
และความตองการศูนยส่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ”  ผลการวิจัยสรุปไดวามหาวิทยาลัยสงฆ
ยังไมมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดานโสตทัศนศึกษาโดยตรง  การใหบริการดานโสตทัศนศึกษาสวน
มากเกี่ยวกับการใหยืม  และการใชเครื่องมืออุปกรณโสตทัศนตาง ๆ ท่ีสําคัญ คือ การขาด             
งบประมาณในการผลิตและจัดหาส่ือการสอนและจากความคิดเห็นจากผูบริหาร ผูสอนผูเรียนและ
เจาหนาท่ี ตองการใหมีการจัดตั้งศูนยส่ือการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ  โดยควรมีอาคารเปน              
เอกเทศตั้งอยูในสถานท่ีท่ีสะดวกตอการติดตอการใชบริการ และเปนหนวยงานสังกัดกองบริการ
ศึกษา

นพรัตน ชูไสว  (2533 : 90 - 91)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  “ โครงการจัดตั้งศูนยส่ือทางการ
ศึกษา”  ผลการวิจัยสรุปไดวา ครู – อาจารย ประสบปญหาในการใชโสตทัศนูปกรณ เชน การขาด
งบประมาณในการจัดหาโสตทัศนูปกรณมีจํานวนจํากัด  เจาหนาท่ีรับผิดชอบมีไมเพียงพอและมี
ความคิดเห็นวาสถานท่ีจัดตั้งศูนยส่ือทางการศึกษาควรเปนหนวยงานเอกเทศ และอยูในความดูแล
ของผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร
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สุวิทย เจริญพานิช  ( 2534 :  154 - 155)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  “ การศึกษาเพ่ือหารูปแบบ
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สําหรับวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน”  ผลการวิจัยสรุปไดวา                 
ผูบริหารวิทยาลัยและอาจารยผูสอน เห็นดวยวาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา จะตองมีบุคลากรท่ีมี
ความรู ความชํานาญ งานดานโสตทัศนศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชเห็นควร
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โดยจัดใหเปนหนวยงานกลางเพ่ือทําหนาท่ี
บริการ จัดหา ผลิต และซอมบํารุงส่ือการสอนและอุปกรณตาง ๆ

กาญจนา  โชคเหรียญสุขชัย  (2536 : ค)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  “โครงการจัดตั้ง           
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ”   ผลการวิจัยสรุปไดวา อาจารย
สวนใหญประสบปญหาวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนมีจํานวนไมเพียงพอ สวนผลการ
สํารวจวัสดุอุปกรณ ปรากฏวามีจํานวนนอย สวนใหญอยูในสภาพชํารุด สวนทางดานความคิดเห็น
ของโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา พบวาในการบริหารงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควร
เปนหนวยงานอิสระ  สวนแผนการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาในระยะ 5 ป แรก  ควรจัด        
งบประมาณในวงเงิน 2,414,866 บาท  และควรมีพ้ืนท่ีของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาในการปฏิบัติ
งาน ประมาณ 2, 706  ตารางเมตร

2.2  งานวิจัยในตางประเทศ
Joo  (1980 :  3712 - A)  ทําการวิจัยเรื่อง  “สภาพปจจุบันของศูนยโสตทัศนศึกษาใน

วิทยาลัยครู วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ในประเทศเกาหลี ”  ผลการวิจัยพบวาในสถาบันการ
ศึกษารอยละ 50  มีศูนยโสตทัศนศึกษา และรอยละ 48   เสนอใหเปดแผนกโสตทัศนศึกษาในหลาย
สถาบันยังไมกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของศูนยฯไวใหชัดเจน  การบริการดานการผลิตส่ือยัง
ไมเพียงพอจํานวนผูเช่ียวชาญและชางเทคนิคดานโสตทัศนศึกษายังไมเพียงพอ ผูใชสวนมากยัง         
ไมทราบระเบียบและนโยบายของศูนยฯ  ไมมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ และการ
ขยายแผนงานการขาดงบประมาณและบุคลากรทางดานโสตทัศนศึกษา ซ่ึงเปนอุปสรรคท่ีสําคัญ            
ผูวิจัยยังไดสรุปวา เทคโนโลยีทางการสอนในปจจุบันของประเทศเกาหลียังลาสมัยกวาอเมริกา

Langhome  (1982 : 1018 – A )  ศึกษาเกี่ยวกับ “การใชแหลงโสตทัศนศึกษาของ
อนุศาสนาจารยกองทัพเรือ”  ผลการวิจัยพบวา  อนุศาสนาจารย ( หมายถึงบุคลากรท่ีทําหนาท่ีใน          
การอบรมทหารทางดานจิตใจเพ่ือใหม่ันคงอยูในศีลธรรม รวมท้ังทําหนาท่ีเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา)  
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงโสตทัศนศึกษาเปนอยางดี และใชประโยชนจากแหลง                       
โสตทัศนศึกษาหลายแหงดวยกันเกี่ยวกับการใชส่ือการศึกษานั้น อนุศาสนาจารยเห็นวาส่ือการ
ศึกษาท่ีใชมากท่ีสุด คือสไลด เทป โทรทัศน ฟลมภาพยนตร เทปเสียง
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จากการสํารวจในกองทัพบกและกองทัพเรือ ในสหรัฐอเมริกา (Saettler 1985:158-180)  
เกี่ยวกับ “ ความตองการการฝกในระยะตน ๆ  ( Early Surveys of Training Needs)” โดยสํารวจตั้ง
แตเริ่มสงครามซ่ึงพบวา การใชส่ือการสอนยังไมเปนท่ีนาพอใจ ขาดอุปกรณ ผูสอนไมมีประสบ
การณในการใชโสตทัศนูปกรณ ทําใหการฝกสอนท่ีใชโสตทัศนูปกรณลมเหลว ไมไดผลดีเทาท่ีควร
นอกจากนี้ในกองทัพบกยังพบวา  ผูทําหนาท่ีในการฝกสอนขาดความเขาใจในการใชภาพยนตร
และไมเขาใจหนาท่ีของภาพยนตร หลังการสํารวจครั้งนี้จึงไดมีการจัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาใน
หนวยงานของกรมการส่ือสาร  สวนทางกองทัพเรือนั้นจากผลการสํารวจพบวา  1 ใน 4 ของผูสอน
ในกองทัพเรือไมใชภาพยนตรเลย และ 1 ใน 2 ใชภาพยนตรอยางไมเต็มท่ี  เม่ือมีการสัมภาษณ 
ปรากฏวา 97%  ของผูสอนมีความตองการในการใชส่ือการสอนในการฝก

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับศูนยเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทยและตางประเทศนั้น  
ผลการวิจัยจะมีความคลายคลึงกันกลาว คือ บุคลากรมีความตองการใหมีบริการส่ือการสอน           
มีส่ิงอํานวยความสะดวกทางดานส่ือการสอนอยางเพียงพอ ดานบุคลากรของศูนยฯนั้นควรเปนผูมี
ความรู ความชํานาญทางดานโสตทัศนศึกษาโดยตรง สวนการบริหารนั้นจะมีความตองการใหเปน
แบบเอกเทศ  สามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การขาดงบประมาณ

ขอมูลตาง ๆ  เบ้ืองตนท่ีนําเสนอมา  จะเปนแนวทางในการวิจัยโครงการฯ และ           
การสรางเครื่องมือวิจัย เพ่ือรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนมาใชใน   “การศึกษารูปแบบใน
การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุร”ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน          
ทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุร ี  ซ่ึงเปนการวิจัยและพัฒนา (R & D : Research and 
Development) แบบสัมภาษณ (Interviews) โดยผูวิจัยแบงการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ

ตอนท่ี 1    การศึกษาปญหาความตองการส่ือการสอนของครูผูสอนในโรงเรียน
ทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

ตอนท่ี  2   การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
ทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี
          ตอนท่ี  3  การประเมินรูปแบบการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
ทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1.1 ครูผูสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุร ี ปการศึกษา  2545

ทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Simple Sampling) จํานวน 80 ทาน  เพ่ือใชเปนกลุมตัวอยางในการ
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาความตองการส่ือการสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  
จังหวัดกาญจนบุรี

1.2   ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษารวม          
16  ทาน
2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้  แบงออกเปน 2 ระยะ  โดยแตละระยะมีเครื่องมือในการวิจัยดังนี้
การวิจัยระยะที ่ 1 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการส่ือการสอนของครูผูสอน

ของโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ีโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากครูผูสอนใน
โรงเรียนจํานวน 80  ทาน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตร
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ฐานของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมดนําเสนอในรูปของตารางและความเรียง โดยมีขั้น
ตอนการสรางเครื่องมือดังนี้

1. ศึกษารวบรวมขอมูลเรื่องส่ือการศึกษารวบรวมขอมูลเรื่องส่ือการสอนศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา  ศูนยส่ือการศึกษา  ศูนยวิทยบริการ  จากเอกสาร  ตํารา  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือนํามาสรางเปนเครื่องมือในการวิจัย

2. สรางแบบสอบถาม  จากหลักการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  โดยมีประเด็นคําถาม
ท้ังหมด  2   ตอน ดังนี้

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
2. สภาพปญหา ความตองการดานเทคโนโลยีการศึกษาของ                      

โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี  แบงออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ คือ
2.1  สภาพของส่ือการสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี
2.2 ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอนของครูผูสอน

ในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี
2.3 ความตองการส่ือการสอนของครูผูสอน ในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

จังหวัดกาญจนบุรี
2.4 ความตองการการจัดตั้งและบริการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
2.5 ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของครูผูสอน  ท่ีมีตอการศึกษารูปแบบในการ

จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ของโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี
3. นําแบบสอบถามฉบับรางไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา  เพ่ือขอคําแนะนํา แกไข
4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาแนะนํา  เพ่ือสราง

เปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และดําเนินการเก็บขอมูลตอไป ดังแผนภาพท่ี 12
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                 ตรวจสอบ
               แบบสอบถาม                         ไมผาน
        โดยอาจารยท่ีปรึกษา

       

แผนภาพท่ี 9  แสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม การศึกษาสภาพปญหา และความตองการ
ส่ือการสอนของ ครูผูสอน ของโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

          เร่ิมตน

ศึกษารวบรวม ขอมูลจากเอกสาร
ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ

นําไปดําเนินการเก็บขอมูล
ในระยะท่ี 1

      สรางแบบสอบถาม

ปรับปรุง
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การวิจัยระยะที่ 2 การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน           
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี  โดยใชเทคนิคการสัมภาษณ  แบบเจาะลึก ( In-Depth 
Interviews)  จํานวน 1 ครั้ง  โดยใชขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 8 ทาน และผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8 ทาน โดยมี
ประเด็นการสัมภาษณท้ังหมด 13 ประเด็น  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี  และหาคารอยละ           
นําเสนอในรูปของตารางและความเรียงการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – Depth Interviews)                
แบบสัมภาษณฉบับนี้มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้

1. นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามในระยะท่ี 1 มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดย
คํานวณความถ่ี รอยละ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เพ่ือใชเปนขอมูลเบ้ืองตน

2. ศึกษารายละเอียดเทคนิคการตั้งคําถาม และวิธีการสัมภาษณ แบบเจาะลึก                 
(In – Depth Interviews) จากเอกสาร ตํารา อินเตอรเน็ต งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และศึกษานโยบาย           
ขอมูล ทรัพยากรดานเทคโนโลยีการศึกษา  ของโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุร ี  
ในดานบุคลากร อาคารสถานท่ี งบประมาณ และวัสดุ – อุปกรณ  เพ่ือใชเปนขอมูลพิจารณารวมกัน
กับขอมูลเบ้ืองตน  ท่ีไดจากแบบสอบถามระยะท่ี 1 มากําหนดหัวขอคําถามการสัมภาษณ  สําหรับ
ใชเปนเครื่องมือ  ในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – Depth Interviews) ฉบับราง โดยเรียบเรียงเปน
ประเด็นการสัมภาษณท้ังหมด 13 ประเด็น ดังนี้

2.1   วิสัยทัศน  พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  
จังหวัดกาญจนบุรี

2.2 รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
2.3 โครงสรางการบริหารงาน
2.4 บุคลากรท่ีดําเนินงาน
2.5 งานการใหบริการ
2.6 ประเภทของส่ือท่ีใหบริการ
2.7 สถานท่ีตั้ง
2.8 การจัดพ้ืนท่ี
2.9 การจัดหาวัสดุอุปกรณ
2.10 การประเมินคุณภาพวัสดุ  อุปกรณการศึกษา
2.11 แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน
2.12 วิธีการและเทคนิคการประชาสัมพันธ
2.13 การประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ
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3. นําแบบคําถามการสัมภาษณแบบเจาะลึก   (In – Depth Interviews)   ฉบับรางไป
ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา  เพ่ือขอคําแนะนํา แกไขขอมูลจากการสัมภาษณ นําแบบการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In – Depth Interviews) ไปใหผูเช่ียวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิทางดานเทคโนโลยี
การศึกษา ตรวจสอบ แนะนํา แกไขเพ่ือใชเปนขอมูลการสัมภาษณ  สําหรับใชดําเนินการเก็บขอมูล
ตอไป ดังแผนภาพท่ี 10

                                                               ตรวจสอบ  แกไขแบบการ
                                                           สัมภาษณ โดยอาจารยท่ีปรึกษา

แผนภาพท่ี 10 แสดงขั้นตอนการสรางแบบการสัมภาษณ แบบ In – Depth Interviews
สําหรับนําไปใชในการสัมภาษณเก็บขอมูล

เริ่มตน

ขอมูลเบ้ืองตนจากการสรุปผลการสอบถามในระยะท่ี 1

ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณ แบบเจาะลึก
(In – Depth Interviews)

สรางแบบการสัมภาษณ แบบเจาะลึก
(In – Depth Interviews) ฉบับราง

แบบการสัมภาษณ แบบ In – Depth Interviews
 ท่ีสมบูรณ (ขอมูลและคําถามนํา

ในการสัมภาษณ)

ผาน ปรับปรุง

ไมผาน
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4.  นําขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาท่ีไดจากการบันทึก
เทปเสียง มาถอดเทปเปนความเรียง และนํามาศึกษาความถ่ีของความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีตอประเด็นตางๆ นําขอมูลท่ีมีความคิดเห็นเกินรอยละ 50 มา กําหนดเปน
รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาใน 13 ประเด็นดังนี้

4.1 วิสัยทัศน พันธกิจ
4.2 รูปแบบ
4.3 โครงสราง
4.4 บุคลากรท่ีดําเนินงาน
4.5 งานการใหบริการ
4.6 ประเภทของส่ือท่ีใหบริการ
4.7 สถานท่ีตั้ง
4.8 การจัดพ้ืนท่ี
4.9 ระบบการจัดหาวัสดุอุปกรณ
4.10 การประเมินคุณภาพวัสดุอุปกรณการศึกษา
4.11 แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน
4.12 วิธีการและเทคนิคการประชาสัมพันธ
4.13 การประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ

โดยทําเปนตารางหาคารอยละของความเห็น โดยเรียงความคิดเห็นจากมากไปถึงนอย 
แลวนําประเด็นท่ีมีคารอยละสูงสุดมากําหนดรูปแบบศูนย เทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน                 
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

5.  เนื่องจากรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 13 ประเด็นท่ีกลาวมาแลว
ในบางขอสามารถนํามารวมเปนขอเดียวกันได  ดังนี้

5.1 โครงสรางและงานการใหบริการเปนโครงสรางขององคกรและภาวะงาน
5.2 สถานท่ีตั้งและการจัดพ้ืนท่ี เปนสถานท่ีตั้งและพ้ืนท่ีการใชงาน
5.3 ประเภทของส่ือท่ีใหบริการ ระบบการจัดหาวัสดุอุปกรณและการประเมินคุณ

ภาพวัสดุอุปกรณการศึกษา เปนการจัดหาและประเมินวัสดุอุปกรณส่ือการสอน
5.4 วิธีการและเทคนิคการประชาสัมพันธรวมกับการประสานความรวมมือ

ระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ เปน การประชาสัมพันธและการประสานความ
รวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

6.  ประเด็นการสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาท่ีไดรวมกันจาก 13 
ประเด็นเหลือเพียง 8 ประเด็น เพ่ือนําไปทําแบบประเมินรูปแบบการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ีดังนี้

1. วิสัยทัศน  พันธกิจ
2. รูปแบบ
3. โครงสรางการบริหารงานและภาระงาน
4. บุคลากรท่ีดําเนินงาน
5. สถานท่ีตั้งและพ้ืนท่ีการใชงาน
6. การจัดหาและประเมินวัสดุอุปกรณส่ือการสอน
7. แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน
8. การประชาสัมพันธและการประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการ

ศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ

การวิจัยระยะที ่  3   การประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา    โรง
เรียนทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุรี  ผูตอบแบบสอบถามคือครูโรงเรียนทามวงราษฎร
บํารุง                 จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน  80 ทาน
          การนําเสนอขอมูลในระยะท่ี  3  นี้ผูวิจัยนําเสนอขอมูลท้ังหมดจํานวน  8  ประเด็น ตาม
ขอบเขตของการวิจัย วิเคราะหโดยการแจกแจงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  นําเสนอในรูป
ของตารางและความเรียง  โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังนี้

1. นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญจํานวน  16  ทาน มาวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ  โดยคํานวณความถ่ีรอยละ

2. จัดทําแบบสอบถามการประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา                  
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง       จังหวัดกาญจนบุร ี โดยมีประเด็นการถาม  8  ประเด็น  ดังนี้

2.1   วิสัยทัศน  พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุรี

 2.2   รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
 2.3   โครงสรางการบริหารองคกรและภาระงาน
 2.4   บุคลากรท่ีดําเนินงาน
 2.5   สถานท่ีตั้งและพ้ืนท่ีการใชงาน
 2.6   การจัดหาวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน
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 2.7   แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน
 2.8  การประชาสัมพันธและการประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยี

การศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ
       3.  นําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนําเพ่ือสรางเปน           
แบบสอบถามฉบับสมบูรณและดําเนินการเก็บขอมูลตอไป  ดังแผนภาพท่ี  11

                                                                   เริ่มตน

                                                       ตรวจสอบแกไขโดย
                                                         อาจารยที่ปรึกษา

                                       แบบสอบถามรูปแบบการจัดตั้ง
                                               ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

แผนภาพท่ี  11  แสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถามรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

ขอมูลเบ้ืองตนจากการสัมภาษณ  ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา

สรางแบบสอบถาม

   ปรับปรุง

   ไมผาน
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การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือขอความรวมมือ

จากผูเช่ียวชาญ  ในการขอสัมภาษณ การใหความคิดเห็น การศึกษารูปแบบในการจัดตั้ง                    
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ของโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรีโดยผูวิจัยนําหนังสือ
ไปติดตอกับผูเช่ียวชาญดวยตนเองและใหเอกสารขอมูลเบ้ืองตนท่ีผูวิจัยไดวิเคราะหแลวในระยะท่ี 1 
ประกอบการพิจารณาใหความเห็นกอนการสัมภาษณโดยนัดหมายวัน เวลา ในการสัมภาษณ             
กอนลวงหนา

2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญตามวัน เวลา               
ท่ีกําหนดนัดหมาย

3.  นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  จากครู
อาจารยโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุร ี โดยกําหนดนัดหมายวันเวลาในการสง

4.    ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามวันเวลาท่ีนัดหมาย

การวิเคราะหขอมูล

สถิติ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม คือคาความถ่ี  คารอยละ                          
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

S.D. = 1n
2)xf(x

−
−∑

ระยะที่ 1  การศึกษาสภาพปญหาความตองการส่ือการสอนของครูผูสอน  ของ               
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี โดยใชมาตราสวนประมาณคาแบบ Rating Scale 5 
ระดับโดยใชเกณฑของ Best (1981:182) มาตราสวนประมาณคาแบบ Rating Scale   ตามเกณฑดังนี้

4.50 – 5.00 มากท่ีสุด
3.50 – 4.49 มาก
2.50 – 3.49 ปานกลาง
1.50 – 2.49 นอย
1.00 – 1.49 นอยท่ีสุด

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  โดยใชคาสถิติ ความถ่ี คารอยละ  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบและความเรียง   โดยมีลําดับการนําเสนอขอมูลดังนี้
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    1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
 2.  สภาพของส่ือการสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

 3.  ความตองการส่ือการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุรี
 4.  ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอนของครูผูสอนในโรงเรียน
ทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุรี
 5.   ความตองการ  การจัดตั้งและบริการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   โรงเรียน
ทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุรี

 6.  ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะและปญหาอุปสรรคดานส่ือการสอน
ระยะที่ 2   การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียน                      

ทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุรีโดยใชเทคนิคการสัมภาษณ  แบบเจาะลึก  ( In-Depth  
Interviews) จํานวน  1 ครั้ง  โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  8  ทาน  และผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  8  ทาน โดยมี
ประเด็นการสัมภาษณท้ังหมด  13  ประเด็น  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี  และหาคารอยละ       
นําเสนอในรูปของตารางและความเรียง  โดยมีลําดับการนําเสนอขอมูลดังนี้

1. วิสัยทัศน  พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  
จังหวัดกาญจนบุรี

2. รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
3. โครงสรางการบริหารงาน
4. บุคลากรท่ีดําเนินงาน
5. งานการใหบริการ
6. ประเภทของส่ือท่ีใหบริการ
7. สถานท่ีตั้ง
8. การจัดพ้ืนท่ี
9. ระบบการจัดหาวัสดุอุปกรณ
10. การประเมินคุณภาพวัสดุ  อุปกรณการศึกษา
11. แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน
12. วิธีการและเทคนิคการประชาสัมพันธ
13. การประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับสถาบันอ่ืน
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ระยะที่ 3   การประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวง
ราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยใชขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ  ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา  16 ทาน ผูตอบแบบสอบถามคือครูโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน  80  ทาน  คาสถิติท่ีใชไดแก  คาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ             
ขอมูล  (S.D.)  โดยกําหนดเกณฑในการตัดสินวาประเด็นท่ีเหมาะสมเปนรูปแบบ  ตองมีคาเฉล่ีย      
เลขคณิต ( x ) ตั้งแต  3.00  ขึ้นไป โดยสรุปประเด็นการสัมภาษณท้ังหมด  8  ประเด็น  ลําดับการ         
นําเสนอขอมูล ดังตอไปนี้

1. วิสัยทัศน  พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุรี

2. รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
3. โครงสรางการบริหารองคกรและภาระงาน
4. บุคลากรท่ีดําเนินงาน
5. สถานท่ีตั้งและพ้ืนท่ีการใชงาน
6. การจัดหาวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน
7. แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน
8. การประชาสัมพันธและการประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยี

การศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ศึกษาแนวคิด และขอมูลในประเด็นที่สนใจ
(เอกสาร รายงาน ตํารา งานวิจัย สัมภาษณบุคคล)

กําหนดหัวของานวิจัย

ศึกษารายละเอียดในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษาวิธีการวิจัยเทคนิคการสัมภาษณ
แบบ In-Depth Interviews

กําหนดรูปแบบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัย

ศึกษาสภาพปญหา ความตองการส่ือการสอน ของครู
ผูสอนในโรงเรียน และศึกษาในการสรางรูปแบบในการ
จัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา บุคลากร การจัดประเภท
ส่ือ การบริการ สถานที่ต้ัง และพ้ืนที่ใชงานภายในศูนยฯ

ที่เหมาะสมสําหรับ   โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง    
จังหวัดกาญจนบุรี

กําหนดกรอบความตองการเก่ียวกับ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของ

โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัด
กาญจนบุร ีในดานตาง ๆ
เพ่ือนํามาสรางกรอบคําถาม

สงแบบสอบถามไปยังครูผูสอน
ในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุรี  ทั้งหมด

จํานวน 80 คน

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลเพ่ือราง
ตนแบบ (ฉบับราง) ศูนยเทคโนโลยี

การศึกษาของ   โรงเรียน
ทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

สรางแบบสอบถาม
(pre – research) เพ่ือเก็บขอมูล

เบื้องตน

ดําเนินการวิจัยโดยใชเทคนิคการสัมภาษณ
แบบ In – Depth Interviews

สรางแบบสัมภาษณ ตรวจสอบ แกไขแบบสัมภาษณ โดยอาจารยที่ปรึกษา, ผูเช่ียวชาญ

สัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

นักเทคโนโลยีการศึกษา ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

สรางตารางวิเคราะห และสังเคราะหผลสรุปขอมูลที่ได

รูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

ประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโดยครูผูสอน 80 ทาน

แผนภาพท่ี 12 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยการศึกษารูปแบบในการจัดตั้ง
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี
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แหลงขอมูล
แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาคนควาเพ่ือทําการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. หอสมุดคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
5. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. สภาวิจัยแหงชาติ
7. หอสมุดแหงชาติ
8. สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
9. โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยนี้ เปนการวิจัยการศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา            
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี โดยแบงการวิจัยออกเปน 3 ระยะ ตามขอบเขตของ
การวิจัยท่ีกําหนดไว  และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้

ระยะที่ 1  การศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการส่ือการสอนของครูผูสอนโรงเรียน
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี โดยเก็บขอมูลจากครูผูสอนในโรงเรียน จํานวน 80 ทาน 
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ของกลุม               
ตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมดนําเสนอในรูปของตารางและความเรียง สวนขอเสนอแนะ           
โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังนี้

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  (ตารางท่ี 1)
2. สภาพส่ือการสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร(ีตารางท่ี 2-5)
3. ความตองการส่ือการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัด

กาญจนบุรี  (ตารางท่ี 6-8)
4. ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนทามวงราษฎร-

บํารุง จังหวัดกาญจนบุรี  (ตารางท่ี 9-12)
5. ความตองการ การจัดตั้งและบริการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี(ตารางท่ี 13-14)
6. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  สําหรับการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน

ทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุร ี  (ตารางท่ี 15-16)
ระยะที่ 2  การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน                   

ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรีโดยใชเทคนิคการสัมภาษณ แบบเจาะลึก (In–Depth 
Interviews) จํานวน 1 ครั้งโดยใชขอมูลจากแบบการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา  8 ทาน และผูมีประสบการณดานงานโสตทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8 ทาน

ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจํานวน 8 ทาน เปนเพศชาย           
ท้ังหมด อายุมากกวา 40 ปขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตร ี 1 ทาน ระดับปริญญาโท  4 ทาน 
และระดับปริญญาเอก 3 ทาน มีประสบการณดานเทคโนโลยีการศึกษามากกวา 10 ป
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ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8 ทาน เปนเพศชาย 7 ทาน            
เพศหญิง 1 ทาน  อายุมากกวา 35 ปขึ้นไป  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ี6 ทาน ระดับปริญญาโท 2 
ทาน  มีประสบการณดานงานโสตทัศนศึกษา มากกวา 5 ป

มีประเด็นการสัมภาษณมีท้ังหมด 13 ประเด็น วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหา
คารอยละนําเสนอในรูปของตารางและความเรียง  โดยมีลําดับการนําเสนอขอมูลดังนี้

1. วิสัยทัศน พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา (ตารางท่ี 17)
2. รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา (ตารางท่ี 18)
3. โครงสรางการบริหารงาน (ตารางท่ี 19)
4. บุคลากรท่ีดําเนินงาน (ตารางท่ี 20)
5. งานใหบริการ (ตารางท่ี 21)
6. ประเภทของส่ือท่ีใหบริการ (ตารางท่ี 22)
7. การจัดหาวัสดุอุปกรณ (ตารางท่ี 23)
8. การประเมินคุณภาพวัสดุ  อุปกรณการศึกษา (ตารางท่ี 24)
9. สถานท่ีตั้ง (ตารางท่ี 25)
10. การจัดพ้ืนท่ีการใชงาน (ตารางท่ี 26)
11. แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ (ตารางท่ี 27)
12. การประชาสัมพันธ (ตารางท่ี 28)
13. การประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ

(ตารางท่ี 29)
ระยะที่ 3  การประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวง

ราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา16ทาน ผูตอบแบบสอบถามคือครู โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง              
จังหวัดกาญจนบุร ีจํานวน 80 ทาน  คาสถิติท่ีใช  ไดแก  คาเฉล่ีย ( X  )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของขอมูล ( S.D.)  โดยกําหนดเกณฑการตัดสินวาประเด็นท่ีเหมาะสมเปนรูปแบบ  ตองมีคาเฉล่ีย
เลขคณิต ( X  )  เทากับหรือมากกวา  3  โดยสรุปประเด็นการสัมภาษณท้ังหมด 8 ประเด็น  โดยมี
ลําดับการนําเสนอขอมูลดังตอไปนี้

1. วิสัยทัศน  พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
2. รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
3. โครงสรางการบริหารองคกรและภาระงาน
4. บุคลากรท่ีดําเนินงาน
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5. สถานท่ีตั้งและพ้ืนท่ีการใชงาน
6. การจัดหาและประเมินวัสดุอุปกรณส่ือการสอน
7. แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน
8. การประชาสัมพันธและการประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยี         

การศึกษา  กับสถาบันอ่ืน ๆ
ระยะที่ 1    การศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการส่ือการสอนของครูผูสอนใน

   โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง    จังหวัดกาญจนบุรี
1.  สถานภาพของครูในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและรอยละสถานภาพของครูในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
    จังหวัดกาญจนบุร ีจําแนกตามขอมูลสวนตัว (N = 80 คน)

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ
1. เพศ
       ชาย
       หญิง

25
55

31.25
68.75

2. อายุ
25 – 35  ป
36 – 45  ป
มากกวา  45  ป

5
16
59

6.25
20
73.78

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

70
10

87.5
12.5

4. ตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน (ตอบได
มากกวา 1)
ฝายบริหาร / ผูชวยผูอํานวยการ
หัวหนาฝาย / หัวหนาหมวด / หัวหนางาน
ศูนยการเรียนรู
ครูผูสอน

5
17
7
75

6.25
21.25
8.75
93.75
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สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ
5. ประสบการณการสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

จังหวัดกาญจนบุรี
มากกวา  5 – 10 ป
มากกวา 10 – 15 ป
มากกวา 15 – 20 ป
มากกวา 20  ป

4
12
13
51

5
15
16.25
63.75

จากตารางท่ี 1  แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนตอบแบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ 31.25  
เปนเพศหญิงรอยละ 68.75 ครูสวนใหญอายุอยูในชวงมากกวา 45 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 73.75         
รองลงมา คืออายุ 36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 20 และ อายุ 25 – 35  ป คิดเปนรอยละ  6.25

ครูในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี  เปนสวนใหญ 
คิดเปนรอยละ  87.5  และปริญญาโทคิดเปนรอยละ 12.5

ครูท่ีตอบแบบสอบถามเปนฝายบริหารและผูชวยผูอํานวยการ คิดเปนรอยละ 6.25             
หัวหนาฝาย หัวหนาหมวดและหัวหนางาน คิดเปนรอยละ 21.25  หัวหนาศูนยการเรียนรู คิดเปน
รอยละ 8.75 และครูผูสอน คิดเปนรอยละ 93.75

ค รู ผู ท่ี ต อบ แบบสอบถ า มส ว น ใ หญ มี ป ร ะ สบก ารณ ส อน ใน โ ร ง เ รี ยน                                      
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี มากกวา 20 ป  คิดเปนรอย 63.75  รองลงมา คือมากกวา          
15-20 ป คิดเปนรอยละ  16.25  มากกวา 10 – 15 ป คิดเปนรอยละ  15  และมากกวา 5 – 10 ป               
คิดเปนรอยละ 5

2.  สภาพของส่ือการสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี
การสํารวจสภาพการใชส่ือและสภาพของส่ือการสอนในโรงเรียนทามวงราษฎร

บํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี   นี้นําเสนอขอมูลจากการสํารวจโดย แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ไดแก

1. สภาพการใชส่ือการสอนของครูผูสอน (ตารางท่ี 2) แสดงคารอยละ  คาเฉล่ีย              
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพของส่ือท่ีมี นําเสนอตามประเภทของส่ือการสอนท่ี
สํารวจ 3 ประเภท ดังนี้

2. ส่ือการสอนประเภทวัสดุ   ส่ิงพิมพ  โสตทัศนวัสดุอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3)
3. ส่ือการสอนประเภทเครื่องมือและอุปกรณ (ตารางท่ี 4)
4.  ส่ือการสอนประเภทกิจกรรมและวิธีการ (ตารางท่ี 5)

ตารางท่ี 1 (ตอ)
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ตารางท่ี 2    แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของสภาพการใชส่ือการสอนของ
ครูผูสอน โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

การใชส่ือการสอนของครูผูสอน X S.D. แปลความหมาย
1. การใชส่ือการสอนของครูผูสอน 2.00 0.42 นอย

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา  การใชส่ือการสอนของครูผูสอนในโรงเรียน                                
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี อยูในระดับนอย ( X  = 2.00)
ตารางท่ี 3  แสดงคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพการใชของส่ือการ

สอนประเภทวัสดุ   ส่ิงพิมพ  โสตทัศนวัสดุ

ส่ือการสอนประเภทส่ือการสอน มีใช
รอยละ X S.D. แปลความหมาย

1. เอกสารตําราและหนังสืออานประกอบ
2. แบบเรียน
3. คูมือหลักสูตร คูมือนักเรียน
4. หนังสืออางอิง
5. นิตยสาร วารสาร  หนังสือพิมพ
6. เทปบันทึกเสียง
7. แผนท่ี ลูกโลก
8. แผนภูมิ แผนสถิติ
9. ภาพโปสเตอร
10. ภาพถาย รูปภาพ
11. ฟลมสไลด
12. แผนโปรงใส
13. ของจริง  และของตัวอยาง

87.5
90
85

77.50
87.5
70

77.5
81.25

90
81.25
82.5
75

81.25

4.67
4.83
4.15
4.61
4.40
4.36
4.16
4.35
4.44
4.22
4.24
4.07
3.95

0.61
0.41
0.97
0.60
0.82
0.67
0.96
0.62
0.55
0.78
0.43
0.71
0.89

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มาก
มาก

มากท่ีสุด
มาก
นอย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา ส่ือการสอนประเภทวัสดุ วัสดุกราฟค ส่ิงพิมพ               
โสตทัศนวัสดุอ่ืนท่ีใชมากท่ีสุด คือ แบบเรียนและภาพโปสเตอรคิดเปนรอยละ 90  รองลงมาคือ 
เอกสารตําราและหนังสืออานประกอบนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ  (87.5) คูมือหลักสูตร คูมือ
นักเรียน (85) แผนภูมิ    แผนสถิติ ภาพถาย  รูปภาพ  ของจริง และของตัวอยาง (81.25) หนังสือ          
อางอิง  แผนท่ี ลูกโลก  (77.5)  แผนโปรงใส (75) เทปบันทึกเสียง (70) และฟลมสไลด (52.5) ตาม
ลําดับ  โดยประเด็นสภาพของส่ือท่ีมีอยูในระดับมากไดแก  แบบเรียน   ( X   = 4.83 )  เอกสารตํารา
และหนังสืออานประกอบ  ( X   = 4.83 )  และหนังสืออางอิง  ( X  = 4.61 )  ตามลําดับ
ตารางท่ี 4  แสดงคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของการใชของส่ือ

การสอนประเภทเครื่องมือโสตทัศนะ

ส่ือการสอนประเภทส่ือการสอน มีใช
รอยละ X S.D. แปลความหมาย

1. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
2. เครื่องฉายภาพยนตร
3. เครื่องฉายสไลด
4. เครื่องบันทึกเสียง
5. เครื่องฉายภาพทึบแสง
6. LCD, DLP
7. Visualizer
8. โทรทัศน
9. เครื่องเลนวิดีทัศน
10. เครื่องรับวิทยุ
11. เครื่องขยายเสียง
12. คอมพิวเตอร
1 3 .  ส่ื อ มัลติ มี เดี ย เชนการสอนโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร
14. การใชชุดการสอน
15. ปายนิเทศ  กระเปาหนัง
16. กระดานดํา ,  white  board

45
0

42.5
45

31.25
13.75
22.5
62.5
66.25
66.25

55
42.5

12.25
57.50
53.75
77.5

3.56
0

2.41
3.17
3.16
2.36
3.44
3.72
3.45
3.47
3.39
2.41

2.42
3.46
3.40
3.76

1.36
0

1.52
1.48
1.62
1.43
1.15
1.20
1.19
1.34
1.21
1.52

1.65
1.31
0.98
0.90

มาก
-

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
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จากตารางท่ี 4  แสดงใหเห็นวา  ส่ือการสอนประเภทเครื่องมือและอุปกรณท่ีมีใชมากท่ี
สุด คือกระดานดํา White board คิดเปนรอยละ (77.5)  รองลงมาคือ โทรทัศน (62.5) เครื่องเลน              
วิดีโอเทป เครื่องรับวิทยุ (66.25)  การใชชุดการสอน (57.5) เครื่องขยายเสียง (55)  ปายนิเทศ 
กระเปาผนัง (53.75)  เครื่องฉายภาพขามศรีษะ เครื่องบันทึกเสียง (45) เครื่องฉายสไลด 
คอมพิวเตอร (42.5)  เครื่องฉายภาพทึบแสง (31.25)  Visualizer (22.5) และ LCD, DLP (13.75)            
ส่ือมัลติมีเดีย  รอยละ  12.25
ตารางท่ี 5   แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดับประสิทธิภาพของการใชส่ือการสอน

ประเภทกิจกรรมและวิธีการ

ระดับประสิทธิสภาพของส่ือการสอน
ประเภทส่ือการสอน

ไดใช
รอยละ X S.D. แปลความหมาย

1. การแสดงบทบาทสมมติ
2. สถานการณจําลอง
3. การแสดงละคร
4. การจัดนิทรรศการ
5. การสาธิต
6. การฝกปฏิบัติ
7. การศึกษานอกสถานท่ี

56.25
51.25
56.25

70
67.5
70

68.75

3.44
3.44
3.36
3.54
3.59
3.70
3.49

1.06
1.14
1.03
0.89
0.90
0.91
0.88

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง

จากตารางท่ี 5   แสดงใหเห็นวา ส่ือการสอนประเภทกิจกรรมและวิธีการท่ีใชมากท่ีสุด
คือ การจัดนิทรรศการ การฝกปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 70  รองลงมาคือ การศึกษานอกสถานท่ี (68.75)  
การสาธิต (67.5) การแสดงบทบาทสมมต ิ การแสดงละคร (56.25) และสถานการณจําลอง (51.258)

โดยประสิทธิภาพของการใชของกิจกรรมและวิธีสอนท่ีใชอยูในระดับมากคือการ             
ฝกปฏิบัติ ( X = 3.70 )  การสาธิต  ( X  = 3.59 )  และการจัดนิทรรศการ  ( X  =  3.54 )  ตามลําดับ
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3. ความตองการส่ือการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัด
กาญจนบุรี

การสํารวจความตองการส่ือการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  
จังหวัดกาญจนบุร ีในงานวิจัยนี้นําเสนอขอมูลจากการสํารวจโดยแสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตร
ฐาน และระดับความตองการส่ือการสอนแตละประเภท โดยแบงประเภทของส่ือการสอนท่ีสํารวจ
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก

1. ความตองการส่ือการสอนประเภทวัสด ุ  วัสดกุราฟค ส่ิงพิมพ  โสตทัศนวัสดุ
อ่ืนๆ

2. ความตองการส่ือการสอนประเภทเครื่องมือและอุปกรณ
3. ความตองการส่ือการสอนประเภทกิจกรรมและวิธีการ

ตารางท่ี 6   แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดับความตองการส่ือการสอนประเภท
ส่ือส่ิงพิมพและโสตทัศนวัสดุ  ( Audio – Visual   materials  )

ประเภทของส่ือการสอน X S.D. แปลความหมาย
1. เอกสารตําราและหนังสืออานประกอบ
2. แบบเรียน
3. คูมือหลักสูตร คูมือนักเรียน
4. หนังสืออางอิง
5. นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ
6. เทปบันทึกเสียง
7. วีดิทัศนหรือเทปโทรทัศน
8. แผนท่ี ลูกโลก
9. แผนภูมิ  แผนสถิติ
10. ภาพโปสเตอร
11. ภาพถาย  รูปภาพ
12. ฟลมสไลด
13. แผนโปรงใส
14. ของจริง และของตัวอยาง
15. หุนจําลอง

3.79
3.6
3.74
3.46
3.68
3.2
3.66
2.80
3.21
3.45
3.36
3.14
3.61
3.71
3.39

1.04
0.87
0.95
1.22
1.16
1.26
1.18
1.30
1.19
1.16
1.23
1.26
1.13
1.14
1.20

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

ปานกลาง
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จากตารางท่ี 6  แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนมีความตองการส่ือการสอนประเภทส่ือส่ัง
พิมพและโสตทัศนวัสดุ วัสดุกราฟค  ส่ิงพิมพ โสตวัสดุอ่ืนๆ ในระดับมาก  โดยมีความตองการส่ือ
ประเภทเอกสารตําราและหนังสืออานประกอบมากท่ีสุด ( X  = 3.79) ลองลงมาคือ คูมือหลักสูตร             
คูมือนักเรียน ( X  = 3.74) ของจริงและของตัวอยาง  ( X  = 3.71) นิตยสาร   วารสารหนังสือพิมพ 
( X  = 3.68) วีดิทัศนหรือเทปโทรทัศน ( X  = 3.66) แผนโปรงใส ( X  = 3.61) หุนจําลอง( X  = 3.39) 
ภาพถาย  รูปภาพ   ( X  = 3.36)  แผนภูมิ แผนสถิติ ( X  = 3.21) เทปบันทึกเสียง  ( X  = 3.20)            
ฟลมสไลด  ( X  = 3.14) แผนท่ีลูกโลก ( X  = 2.80) ตามลําดับ
ตารางท่ี 7   แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดับความตองการส่ือการสอนประเภท

เครื่องมือโสตทัศนวัสด ุ( Audio – Visual  Equipments  )

ประเภทของส่ือการสอน X S.D. แปลความหมาย
1. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ
2. เครื่องฉายภาพยนตร
3. เครื่องฉายสไลด
4. เครื่องบันทึกเสียง
5. เครื่องฉายภาพทึบแสง
6. LCD, DLP
7. Visualizer
8. โทรทัศน
9. เครื่องเลนวิดีโอเทป
10. เครื่องรับวิทยุ
11. เครื่องขยายเสียง
12. คอมพิวเตอร
13. ส่ือมัลติมีเดีย เชน การสอนโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร
14. การใชชุดการสอน
15. ปายนิเทศ  กระเปาผนัง
16. กระดานดํา, white board

3.46
0

3.21
3.29
3.18
3.24
2.98
3.75
3.70
2.96
3.33
4.53

4.55
3.59
3.33
3.44

1.59
0

1.39
1.39
1.50
1.32
1.42
1.15
1.27
1.45
1.33
0.62

0.55
1.19
1.21
1.35

ปานกลาง
ไมตองการ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางท่ี 7  แสดงใหเห็นวา  ครูผูสอนมีความตองการส่ือการสอนประเภทเครื่องมือ
และอุปกรณในระดับมากท่ีสุดคือ ส่ือมัลติมีเดีย  ( X  = 4.55) คอมพิวเตอร ( X  = 4.53) เครื่องมือ
และอุปกรณท่ีตองการในระดับมากคือ โทรทัศน ( X  = 3.75) เครื่องเลนวีดิโอเทป ( X  = 3.70)            
การใชชุดการสอน ( X  = 3.59) เครื่องมือและอุปกรณท่ีตองการในระดับปานกลางคืนเครื่องฉาย
ภาพขามศรีษะ  ( X  = 3.46) กระดานดํา, white board ( X  = 3.44) ปายนิเทศ เครื่องขยายเสียง          
( X  = 3.33) เครื่องบันทึกเสียง ( X  = 3.29) LCD, DLP ( X  = 3.24) เครื่องฉายสไลด ( X  = 3.21)          
เครื่องฉายภาพทึบแสง ( X  = 3.18) Visualizer ( X  = 2.98 ) เครื่องรับวิทยุ ( X  = 2.96) สวน              
เครื่องมือและอุปกรณท่ีไมความตองการคือ เครื่องฉายภาพยนตร
ตารางท่ี 8   แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดับความตองการส่ือการสอนประเภท

กิจกรรมและวิธีการ  (  Audio – Visual  Activities  )

ประเภทของส่ือการสอน X S.D. แปลความหมาย
1. การแสดงบทบาทสมมติ
2. สถานการณจําลอง
3. การแสดงละคร
4. การจัดนิทรรศการ
5. การสาธิต
6. การฝกปฏิบัติ
7. การศึกษานอกสถานท่ี

3.24
3.16
3.15
3.63
3.63
3.76
3.65

1.19
1.20
1.20
1.12
1.22
1.20
1.08

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางท่ี 8  แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนมีความตองการใชส่ือการสอนประเภท                 
กิจกรรมและวิธีการในระดับมาก คือ การฝกปฏิบัติ ( X  = 3.76), การศึกษานอกสถานท่ี ( X  = 3.65), 
การสาธิต ( X  = 3.63), การจัดนิทรรศการ ( X  = 3.63) การแสดงบทบาทสมมต ิ( X  = 3.24) สถาน
การณจําลอง ( X  = 3.16) และการแสดงละคร ( X  = 3.15) ตามลําดับ
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4 .  ปญหาและ อุปสรรคในการใช ส่ือก ารสอนของครู ผู สอนในโรงเรี ยน                                   
ทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุรี

การสํารวจปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอนของครูผูสอนในโรงเรียน                  
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ีในงานวิจัยนี้ นําเสนอขอมูลจากการสํารวจโดยแสดงคาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอน แบงเปน 4 
ประเด็นปญหา ไดแก

1. ปญหาและอุปสรรคดานครูผูสอน
2. ปญหาและอุปสรรคดานการใชส่ือการสอน
3. ปญหา และอุปสรรคดานการผลิตและการจัดหาส่ือการสอน
4. ปญหาและอุปสรรคดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอม โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 

จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางท่ี 9 แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดับของปญหาและอุปสรรคดานครู            

ผูสอน รวมท้ังระดับความชวยเหลือท่ีตองการ

ปญหาและอุปสรรค ตองการความชวยเหลือปญหาและอุปสรรค
X S.D. แปลความหมาย ตองการ ไมตองการ

1. ความรูและทักษะในการผลิตส่ือการ
สอน

2 .  ความรู และทักษะในการใช ส่ือ             
การสอน

3. ความม่ันใจในการใชส่ือการสอน
4. ความสนใจในการใชส่ือการสอน
5. ขาดการประเมินผลผูเรียนหลังจาก

ใชส่ือการสอน
6. ใชส่ือแลวสอนไมทันหลักสูตรตาม

เวลาท่ีกําหนด
7. หากิจกรรมท่ีนักเรียนจะมีสวนรวม

ในการใชส่ือไดยาก
8. นักเรียนไมสนใจเทาท่ีควร
9. วิธีการประเมินผลการใชส่ือการสอน

3.81

3.74

3.2
3.15
3.06

3.00

2.83

2.81
2.81

1.26

1.14

1.06
1.20
1.14

1.16

1.13

1.13
1.41

มาก

มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

96.50

93.90

81.70
62.20
58.30

59.10

83.90

84.80
77.80

3.50

6.10

18.30
37.80
41.70

40.90

15.70

14.80
22.10
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จากตารางท่ี 9 แสดงใหเห็นวา ปญหาและอุปสรรคท่ีครูผูสอนประสบในระดับมากคือ 
เรื่องความรู และทักษะในการใช และการผลิตส่ือการสอน ( X  = 3.81) ความรูและทักษะในการใช
ส่ือการสอน ( X  = 3.74)

สวนปญหาและอุปสรรคท่ีครูผูสอนประสบในระดับปานกลางคือ ความม่ันในการใช
ส่ือการสอน ( X  = 3.2) ความสนใจในการใชส่ือการสอน ( X  = 3.15) ขาดการประเมินผลผูเรียน
หลังจากใชส่ือการสอน ( X  = 3.06) ใชส่ือแลวสอนไมทันหลักสูตรตามเวลาท่ีกําหนด ( X  = 3.00) 
หากิจกรรมท่ีนักเรียนจะมีสวนรวมในการใชส่ือไดยาก ( X  = 2.83) นักเรียนไมสนใจเทาท่ีควร              
( X  = 2.81)  และวิธีการประเมินผลการใชส่ือการสอน ( X  = 2.81)

โดยครูผูสอนตองการความชวยเหลือในการแกไขปญหาเรื่องความรูและทักษะใน           
การผลิตส่ือการสอนมากท่ีสุด (96.5) รองลงมาคือ ความรู และทักษะในการใชส่ือการสอน (93.9) 
วิธีการประเมินผลการใชส่ือการสอน (84.8) ขาดการประเมินผลผูเรียนหลังการใชส่ือการสอน 
(83.9) ความม่ันใจในการใชส่ือการสอน  (81.7) ความสนใจในการใชส่ือการสอน (77.8), นักเรียน
ไมสนใจเทาท่ีควร (62.2) หากิจกรรมท่ีนักเรียนจะมีสวนรวมในการใชส่ือไดยาก (59.1) ใชส่ือแลว
สอนไมทันหลักสูตรตามเวลาท่ีกําหนด (58.3) ตามลําดับ
ตารางท่ี 10 แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดับของปญหาและอุปสรรคดาน

การใชส่ือการสอน รวมท้ังคารอยละของความตองการใหชวยเหลือ

ปญหาและอุปสรรค ตองการความชวยเหลือปญหาและอุปสรรค
X S.D. แปลความหมาย ตองการ ไมตองการ

1. เวลาท่ีสอนในแตละครั้งมีนอยเกินไป
2 .  ผลการ เรี ยนโดยใช ส่ือก ารสอน                   
ไมแตกตางจากวิธีการสอนท่ีไมใชส่ือ
การสอน

3. เสียเวลาในการเตรียมส่ือการสอนมาก
4. ขาดส่ือการสอนท่ีตองการใช
5. ขาดบุคลากรท่ีใหบริการหรืออํานวย
ความสะดวกในการใชส่ือการสอน

6. ส่ือการสอนากระจายอยู ท่ี ผูสอน            
แตละทาน

3.03
2.78

2.89
4.35
4.55

4.50

1.15
1.20

1.23
0.57
0.55

0.50

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

56.25
46.25

52.5
65

62.5

58.75

43.75
53.75

47.5
35

37.5

41.25
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จากตารางท่ี 10  แสดงใหเห็นวา  ปญหาและอุปสรรคท่ีครูผูสอนประสบในระดับมาก 
คือ ขาดส่ือการสอนท่ีตองการใช ( X  = 4.55), ขาดบุคลากรท่ีใหบริการหรืออํานวยความสะดวกใน
การใชส่ือการสอน ( X  = 4.55) และ ส่ือการสอนกระจายอยูท่ีผูสอนแตละทานจึงไมสามารถยืมใช
ได  ( X  = 450) ตามลําดับ

สวนปญหาและอุปสรรคท่ีครูผูสอนประสบในระดับปานกลาง คือ เวลาท่ีสอนในแต
ละครั้งมีนอยเกินไป ( X  = 3.03), เสียเวลาในการเตรียมส่ือการสอนมาก ( X  = 2.89) และผล         
การเรียนโดยใชส่ือการสอนไมแตกตางจากวิธีการสอนท่ีไมใชส่ือการสอน ( X  = 2.78)

โดยครูผูสอนตองการความชวยเหลือในการแกไขปญหาดานขาดส่ือการสอนท่ี
ตองการใชมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ (65)  รองลงมือคือ ขาดบุคลากรท่ีใหบริการหรืออํานวยความ
สะดวกในการใชส่ือการสอน  (62.5)  ส่ือการสอนกระจายอยูท่ีผูสอนแตละทาน (58.75) เสียเวลาใน
การเตรียมส่ือการสอนมาก (52.5)เวลาท่ีสอนในแตละครั้ง ผลการเรียนโดยใชส่ือการสอนไมแตก
ตางจากวิธีการสอนท่ีไมใชส่ือการสอน (56.25) และผลการเรียนโดยใชส่ือการสอนเวลาท่ีสอนใน
แตละครั้งมีนอยเกินไป คิดเปนรอยละ (46.25)  ตามลําดับ
ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดับของปญหาและอุปสรรคดาน        

การผลิตและการจัดหาส่ือการสอน รวมท้ังระดับความชวยเหลือท่ีตองการ

ปญหาและอุปสรรค ตองการความชวยเหลือปญหาและอุปสรรค
X S.D. แปลความหมาย ตองการ ไมตองการ

1. ขาดงบประมาณในการผลิตส่ือ
        การสอน
2. ขาดการสนับสนุนจากผูบริหารใน

ดานการผลิตส่ือ
3. ไมสามารถจัดหาวัสด ุอุปกรณในการ

ผลิตส่ือการสอน
4. ขาดเวลาในการผลิตส่ือการสอน
5 .  ขาด ผู เ ช่ี ยวชาญในการผ ลิต ส่ือ               

การสอน
6. ไมทราบขาวสารหรือขอมูลของส่ือ

การสอนใหมๆ ท่ีเกิดขึ้น
7. ไมรูจักแหลงจําหนายส่ือการสอน

3.41

3.08
3.26

3.55
3.61

3.34

3.11

1.16

1.15
1.20

1.17
1.14

1.19

1.14

มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

71.25

65
70

76.25
71.25

73.75

67.5

28.75

35
30

23.75
28.75

26.25

32.5
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จากตารางท่ี 11  แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนประสบปญหาและอุปสรรคในระดับมากคือ  
ขาดผูเช่ียวชาญในการผลิตส่ือการสอน ( X  = 3.61) ขาดเวลาในการผลิตส่ือการสอน  ( X  = 3.55) 
ขาดงบประมาณในการผลิตส่ือการสอน ( X  = 3.41)

สวนปญหาและอุปสรรคท่ีครูผูสอนประสบในระดับปานกลางคือไมทราบขาวสาร
หรือขอมูลของส่ือการสอนใหมๆ ท่ีเกิดขึ้น ( X  = 3.34) ไมสามารถจัดหาวัสด ุ อุปกรณในการผลิต
ส่ือการสอน ( X  = 3.26) ไมรูจักแหลงจําหนายส่ือการสอน ( X  = 3.11) และ การสนับสนุนของ            
ผูบริหาร ( X  = 3.08)

โดยครูผูสอนตองการความชวยเหลือในปญหาและอุปสรรคในดานขาดงบประมาณ 
ในการผลิตส่ือการสอนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 76.25 รองลงมา คือ ขาดผูเช่ียวชาญในการผลิตส่ือ
การสอนคิดเปนรอยละ 73.75
ตารางท่ี 12 แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดับของปญหาและอุปสรรคดาน        

สถานท่ีและส่ิงแวดลอม โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ีรวมท้ังระดับ
ความตองการใหชวยเหลือ

ปญหาและอุปสรรค ตองการความชวยเหลือปญหาและอุปสรรค
X S.D. แปลความหมาย ตองการ ไมตองการ

1. สภาพหองเรียนไมเอ้ืออํานวยใหใช
ส่ือการสอน

2. มีปญหาเรื่องกระแสไฟฟา  เชน                
ไฟดับ ไฟลัดวงจร

3. หองเรียนขาดส่ิงอํานวยความสะดวก
ในการใชกระแสไฟฟา เชน ปล๊ักไฟ

3.29

2.86

3.13

1.32

1.21

1.27

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

63.75

58.75

58.75

36.25

41.25

41.25

จากตารางท่ี 12  แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนประสบปญหาและอุปสรรคดานสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี  ในระดับ  ปานกลาง และตองการ
ความชวยเหลือในการแกไขปญหา คือ  สภาพหองเรียนไมเอ้ืออํานวยใหใชส่ือการสอน  ( X  = 3.29)
สวนปญหาและอุปสรรคในระดับนอยไดแกหองเรียนขาดส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชกระแส
ไฟฟา ( X  = 3.13)  มีปญหาเรื่องกระแสไฟฟา ( X  = 2.86) ตามลําดับ
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โดยครูผูสอนตองการความชวยเหลือในการแกไขปญหาดานสภาพหองเรียนไม           
เอ้ืออํานวยใหใชส่ือการสอนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.75  รองลงมาคือหองเรียนขาดส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการใชกระแสไฟฟา  คิดเปนรอยละ 58.75  ปญหาเรื่องกระแสไฟฟาโดยคิดเปน      
รอยละ 58.75  ตามลําดับ

5.   ความตองการจัดตั้งและบริการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุรี

การสํารวจความตองการ   การบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน               
ทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี   ในงานวิจัยนี้นําเสนอขอมูลจาการสํารวจโดยแสดง                        
คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดังนี้

1. ความตองการใหจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎร               
จังหวัดกาญจนบุร ี  (  ตารางท่ี    13  )

2. ความตองการการบริการบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน              
ทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุร ี  (  ตารางท่ี    14  )
ตารางท่ี 13 แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดับของความตองการใหจัดตั้ง

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี

การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา X S.D. แปลความหมาย
1.  ความตองการใหจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 4.74 0.61 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 13  แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนของโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง                      
จังหวัดกาญจนบุร ี มีความตองการใหจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 
จังหวัดกาญจนบุร ีในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.74)
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ตารางท่ี 14 แสดงคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และระดับของความตองการการบริการ
ของ ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี

การบริหารศูนยเทคโนโลยีการศึกษา X S.D. แปลความหมาย
1. ดานการบริการส่ือการสอน
2. ดานการผลิตส่ือการสอน
3. ดานอาคารสถานท่ี  ส่ิงอํานวย  ความสะดวก
4. งบประมาณในการดําเนินงานจัดตั้ง
5. บุคลากรในการดําเนินงาน
6. การฝกอบรมทางการผลิตส่ือการสอน
7. เปนแหลงการเรียนรูของผูเรียน
8. เปนแหลงวิจัยและพัฒนาส่ือ

4.71
4.76
4.25
4.61
4.50
4.70
4.90
4.70

0.58
0.48
0.77
0.72
0.62
0.56
0.30
0.62

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 14 แสดงใหเห็นวา  ครูผูสอนมีความตองการการบริการของศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุร ี มากท่ีสุดในทุกดาน

6.   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การ สํารวจข อคิ ด เ ห็น    ข อ เสนอแนะโรง เรี ยนท าม ว งร าษฎร บํารุ ง                           

จังหวัดกาญจนบุร ี ในงานวิจัยนี้นําเสนอขอมูลจากการสํารวจโดยเสดงคารอยละ  ดังนี้
1. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะความตองการดานการบริการ ส่ือการสอนของ             

ครูผูสอนโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี
2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานการผลิตส่ือการสอนของศูนยดานการผลิต

ส่ือการสอนโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี
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ตารางท่ี 15 แสดงคารอยละ ของความคิดเห็นและขอเสนอแนะความตองการดานส่ือการสอนของ
ครูผูสอนโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความถี่ คารอยละ
1. ควรจัดอบรมสัมมนาการผลิตและใชส่ือ
2. ควรมีเจาหนาท่ีประจําเพ่ือบริการส่ือไดตลอดเวลา
3. ควรจัดระบบการบริการส่ือใหชัดเจน
4. ควรจัดบริการส่ืออีเลคทรอนิคส
5. ควรมีการจัดประกวดส่ือการสอน
6. ควรมีศูนยรวมท่ีจะบริการยืมคืนส่ือตางๆ
7. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ
8. ควรจัดหาส่ือการสอนใหมากขึ้น
9. ควรยืมส่ือจากศูนยเครือขายหรือสําเนา

33.00
27.00
21.00
18.00
14.00
12.00
10.00
9.00
8.00

41.25
33.75
26.25
22.50
17.50
15.00
12.50
11.25
10.00

จากตารางท่ี 15  แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นและขอเสนอแนะความตองการดานการ
บริการส่ือการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี มากท่ีสุดคือ 
ควรจัดอบรมสัมมนาการผลิตและใชส่ือรอยละ 41.25 ควรมีเจาหนาท่ีประจําเพ่ือบริการส่ือไดตลอด
เวลารอยละ 33.75 ควรจัดระบบการบริการส่ือใหชัดเจนควรมีการจัดประกวดส่ือการสอนรอยละ 
17.50 ควรมีศูนยรวมท่ีจะบริการยืมคืนส่ือตางๆ รอยละ 15 ควรมีการสนับสนุนงบประมาณรอยละ 
12.50 ควรจัดหาส่ือการสอนใหมากขึ้นรอยละ 11.25 และควรยืมหรือสําเนาส่ือจากศูนยเครือขาย
รอยละ 10
ตารางท่ี 16 แสดงคารอยละของความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานการผลิตส่ือการสอนของครูผู

สอน โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความถี่ คารอยละ
1. ครูขาดทักษะในการผลิตและใชส่ือ
2. ขาดคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ
3. ส่ือลาสมัย
4. ขาดงบประมาณ
5. ขาดการสนับสนุน

21.00
13.00
7.00
16.00
4.00

26.25
16.25
2.75
20.00
5.00
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จากตารางท่ี 16  แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานการผลิตส่ือการ
สอนของครูผูสอน โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ีมากท่ีสุดคือครูขาดทักษะในการ
ผลิตและใชส่ือรอยละ 26.25 ขาดคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญรอยละ 16.25 ขาดงบประมาณรอยละ 
20.00 และขาดการสนับสนุนจากผูบริหารรอยละ 5.00

ระยะที่ 2   การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน                 
ทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

การนําเสนอผลการวิจัยในระยะท่ี 2 นี้ ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  8  ทานและ ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา  8 ทาน รวมเปน  16  ทาน   ซ่ึงผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี ไดรับขอมูลท่ีผูวิจัยได
วิเคราะหแลวจากระยะท่ี  1  ประกอบการพิจารณา ใหความเห็นโดยมีประเด็นการสัมภาษณท้ังหมด  
13  ประเด็น  วิเคราะห โดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ นําเสนอในรูปของตารางและ
ความเรียง ดังนี้
ตารางท่ี 17  แสดงคารอยละในประเด็นท่ีเกี่ยวกับวิสัยทัศน  พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น

ผูเชี่ยวชาญระดับ
1.  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

อุดมศึกษา

1.1 มุงพัฒนาความรูเทคโนโลยีการศึกษาใหแกครูและ
นักเรียน

1.2 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษามีหนาท่ีช้ีนําและพัฒนา
สังคม

87.50

12.50

มัธยมศึกษา

1.1 มีบริการและการจัดการท่ีดี
1.2 มีการผลิตส่ือและใหครูทุกคนสามารถผลิตส่ือได
1.3 วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน
1.4 มีบริการใหคําปรึกษา  แกครู

62.50
25.00
12.50
25.00

จากตารางท่ี 17 แสดงใหเห็นวาผู เ ช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ                 
อุดมศึกษาและมีความเห็นทางดานวิสัยทัศนของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎร-
บํารุง จังหวัดกาญจนบุรีคือมุงพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีการศึกษาใหแกครูและนักเรียน              

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89

รอยละ 87.50 สวนผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีความเห็นวาควร              
มุงเนนการบริการและการจัดการท่ีดี รอยละ 62.50

พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุรี  
คือ มุงการสงเสริม พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีการศึกษาแกครูและนักเรียน   สงเสริมใหมีระบบ
บริการและการจัดการท่ีดี
ตารางท่ี 18  แสดงคารอยละในประเด็นท่ีเกี่ยวกับรูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

      โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น

ผูเชี่ยวชาญระดับ
2.  รูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

อุดมศึกษา

2.1 แบบศูนยรวม   ( Centralize )
2.2 แบบผสม (  Centralize  and  Decentralize )
2.3 แบบเอกเทศไมรวมกับหองสมุด
2.4 ขึ้นอยูกับลักษณะของงานและผูใชบริการ

75.00
25.00
75.00
25.00

มัธยมศึกษา

2.1 แบบศูนยรวม   ( Centralize )
2.2 แบบกระจายอํานาจ  ( Decentralize )
2.3 แบบเอกเทศไมรวมกับหองสมุด
2.4 แบบผสม  (  Centralize  and  Decentralize )
2.5 เปนศูนยกลางมีศูนยยอยประจําหมวด
2.6 ไมมีความคิดเห็น

62.50
12.00
87.50
50.00
25.00
12.50

จากตารางท่ี 18  แสดงใหเห็นวา ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ           
อุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความเห็นสอดคลองกันในการจัดรูปแบบศูนยเทคโนโลยี           
การศึกษา   โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี วาควรเปนแบบเอกเทศรอยละ75.00 
และ 62.50  และเปนเอกเทศ ไมรวมกับหองสมุด  รอยละ  75.00  และ  87.50
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ตารางท่ี 19  แสดงคารอยละในประเด็นท่ีเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานของ
      ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น

ผูเชี่ยวชาญระดับ
3.  โครงสรางของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

อุดมศึกษา

3.1  ขึ้นตรงกับผูอํานวยการโรงเรียน
3.2   ขึ้นตรงกับฝายใดก็ได  แลวแตนโยบายโรงเรียน
3.3   ขึ้นตรงกับฝายวิชาการ เพราะสนับสนุนการเรียน

การสอน

75.00
12.50
12.50

มัธยมศึกษา
3.1 ขึ้นตรงกับผูอํานวยการโรงเรียน
3.2   ขึ้นตรงกับฝายวิชาการ  หรือฝายบริการ ฝายใดก็ได
3.3   ขึ้นตรงกับฝายบริการ

62.50
25.00
12.50

จากตารางท่ี 19  แสดงใหเห็นวา ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ในระดับอุดม
ศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานของ           
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี การบริหารงานใหขึ้น
ตรงกับผูอํานวยการโรงเรียนโดยตรงรอยละ 75.00 และ 62.50 ตามลําดับ
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ตารางท่ี 20  แสดงคารอยละในประเด็นท่ีเกี่ยวกับบุคลากรท่ีดําเนินงาน
     ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น

ผูเชี่ยวชาญระดับ
4.  บุคลากรที่ดําเนินงาน ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

อุดมศึกษา

4.1 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  4.1.1      ไดจากผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
4.1.2 ไดจากครูท่ีอาสาสมัครทํางาน
4.1.3 ไดจากครูอาจารยท่ีมีจิตใจบริการ
4.1.4 ไดจากครูคอมพิวเตอร
4.1.5 มีวุฒิการศึกษาไปต่ํากวาปริญญาโท

4.2 คณะทํางาน  ( Staff )  ในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  4.2.1      ครูอาจารยท่ีอาสาสมัครทํางาน

87.50
62.50
62.50
50.00
12.50

50.00

มัธยมศึกษา

4.1 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  4.1.1      ไดจากผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
4.1.2 มีวุฒิการศึกษาไปต่ํากวาปริญญาโท
4.1.3 ไดจากคร ู– อาจารยท่ีอาสาสมัครทํางาน
4.1.4 ไดจากครูคอมพิวเตอร
4.2 คณะทํางาน  ( Staff ) ในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
4.2.1 ไดจากครูอาจารยตัวแทนหมวดวิชา
4.2.2 ไดจากครูอาจารยท่ีอาสาสมัครทํางาน

87.50
62.50
62.50
50.00

20.00
50.00

จากตารางท่ี 20  แสดงวาผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษา         
เ ห็นวาบุคลากรท่ีดําเนินงานของศูนย เทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง                    
จังหวัดกาญจนบุร ี หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรเปนผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษามี
วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท และคณะทํางาน ควรไดจากตัวแทนของหมวดวิชาหรือผูสนใจ
สวนผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเห็นควรใหบุคลากรท่ีดําเนินงานของ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี มาจากครูผูชํานาญการ
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ดานเทคโนโลยีการศึกษา รองลงมาคือครูท่ีสนใจและมีความสามารถทางดานศิลปะรอยละ 62.50 
ครูคอมพิวเตอรรอยละ 50.00 และครูท่ีมาจากตัวแทนของหมวดวิชา รอยละ 25.00
ตารางท่ี 21  แสดงคารอยละในประเด็นท่ีเกี่ยวกับประเภทการใหบริการ

      ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น

ผูเชี่ยวชาญระดับ
5. ประเภทการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

อุดมศึกษา

5.1  บริการดานโสตทัศนูปกรณ และโสตทัศนวัสดุ
5.2 บริการดานการฝกอบรมดานเทคโนโลยีการศึกษา
5.3 เปนแหลงการเรียนรู
5.4 บริการดานภูมิปญญาทองถ่ิน

100.00
87.50
62.50
25.00

มัธยมศึกษา

5.1  บริการดานโสตทัศนูปกรณ และโสตทัศนวัสดุ
5.2 เปนแหลงการเรียนรู
5.3 ใหคําปรึกษา แนะนํา
5.4 บริการดานภูมิปญญาทองถ่ิน

100.00
75.00
25.00
25.00

จากตารางท่ี 21  แสดงใหเห็นวาผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ          
อุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการใหบริการของศูนยเทคโนโลยี           
การศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี วาบริการดานโสตทัศนูปกรณและ          
โสตทัศนวัสดุเปนอันดับแรกรอยละ 100.00  รองลงมาคือใหเปนแหลงบริการ การฝกอบรมดาน
เทคโนโลยีการศึกษา รอยละ 87.50 เปนแหลงเรียนรู รอยละ 62.50 และ 75.00   บริการดาน           
ภูมิปญญาทองถ่ินและใหคําปรึกษาแนะนํารอยละ 25.00
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ตารางท่ี 22  แสดงคารอยละในประเด็นท่ีเกี่ยวกับประเภทของส่ือท่ีใหบริการของ
      ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น

ผูเชี่ยวชาญระดับ

6.  ประเภทของส่ือที่ใหบริการ ของศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา คารอยละ

อุดมศึกษา

6 . 1  ประ เภทโสตทัศนูปกรณและโสตทัศนวัสดุ            
ทุกชนิด

6.2 ส่ือบุคคล  และส่ือทองถ่ิน
6.3 ส่ือท่ีครูและนักเรียนผลิตขึ้น

87.50

12.50
12.50

มัธยมศึกษา
6.1 ส่ือรวมสมัย
6.2 ส่ือหลัก  เชน โสตทัศนูปกรณ และโสตทัศนวัสดุ
6.3 ส่ือทองถ่ิน

100.00
87.50
25.00

จากตารางท่ี 22  แสดงใหเห็นวาผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ         
อุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับประเภทของส่ือท่ีใหบริการของ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรีควรเปนส่ือหลัก เชน          
โสตทัศนูปกรณ (Audio – Visual Equipment) และโสตทัศนวัสดุ (Audio – Visual Materials)         
รองลงมาคือ ส่ือรวมสมัย เปนส่ือการสอน ประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก ส่ือประเภทซีดีรอม  
และมัลติมีเดีย ส่ือดิจิตอล ส่ือประเภทไมโครคอมพิวเตอร การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตท่ีได
จาก ภูมิปญญาทองถ่ิน  ส่ือท่ีครูและนักเรียนรวมกันผลิตขึ้น
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ตารางท่ี 23  แสดงคารอยละในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณของ
      ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น

ผูเชี่ยวชาญระดับ
9.  การจัดหาวัสดุอุปกรณ ของ ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

อุดมศึกษา

9.1 ไดจากการผลิตส่ือและสําเนา
9.2 ไดจากทรัพยากรในชุมชน, ครูและนักเรียนผลิต            

ส่ือเอง
9.3 ไดจากเครือขายของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
9.4 ไดจากการประกวดส่ือ

50.00
12.50

12.50
12.50

มัธยมศึกษา

9.1 ไดจากแหลงขอมูลตางๆ
9.2 ไดจากการผลิตส่ือเอง
9.3 จัดหาส่ือท่ีตรงกับวัตถุประสงคและเนื้อหาวิชาของ

บทเรียน
9.4 การประกวดส่ือ

37.50
50.00
25.00

12.50
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ตารางท่ี  24    แสดงคารอยละในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพวัสดุ  อุปกรณการศึกษาของ
         ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น

ผูเชี่ยวชาญระดับ

10. การประเมินคุณภาพวัสด ุ อุปกรณการศึกษาของ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

อุดมศึกษา

10.1  ประเมินจากคณะกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากหมวด
วิชาดวยโดยใชมาตรฐาน  เชน
-   การประเมินส่ือของกรมวิชาการ
-   เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมประเมิน

10.2  การวิจัย  และประเมินโดยสถิติการใชงาน
10.3  ผูใชส่ือเปนผูประเมิน

37.50

37.50
25.00

มัธยมศึกษา
10.1   ดูจากสถิติการใช
10.2   ประเมินจากประสิทธิภาพของงานดานปริมาณ

และคุณภาพ

37.50
62.50

จากตารางท่ี 23 และ 24 แสดงใหเห็นวาผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับ                
อุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความเห็นสอดคลองกัน ท่ีเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณของศูนย
เทคโนโลนีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี วาควรผลิตส่ือการสอนขึ้นใช
เองใหสอดคลองตามหลักสูตร ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษามีความเห็น
วาควรจัดหาวัสดุอุปกรณจากแหลงขอมูลตางๆ รวมท้ังจัดหาส่ือท่ีตรงวัตถุประสงคและเนื้อหาวิชา
ของบทเรียน

สําหรับการประเมินคุณภาพวัสดุอุปกรณการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา            
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษา มีความเห็นวา ควรประเมินประสิทธิภาพของงานท้ังดานปริมาณและดานคุณภาพ ผูเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา ท้ังระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความเห็นวาควรประเมินจาก
ตัวแทนหมวดวิชาโดยใชมาตรฐานจากองคกรภายนอกใชการวิจัยและสถิติการใชงาน
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ตารางท่ี 25   แสดงคารอยละในประเด็นท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีตั้งของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
       โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น

ผูเชี่ยวชาญระดับ
7.  สถานที่ตั้ง ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

อุดมศึกษา
7.1 อยูศูนยกลางของโรงเรียน
7.2 มีความสะดวกในการคมนาคม
7.3 ไมมีเสียงรบกวน

87.50
75.00
25.00

มัธยมศึกษา
7.1  อยูศูนยกลางของโรงเรียน
7.2  มีความสะดวกในการคมนาคม
7.3  หางไกลจากเสียงรบกวน

87.50
75.00
25.00

ตารางท่ี 26   แสดงคารอยละในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการจัดพ้ืนท่ีการใชงานของ
       ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี
ประเด็น

ผูเชี่ยวชาญระดับ
8.  การจัดพ้ืนที่การใชงาน  ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

อุดมศึกษา

8.1 มีสวนใหบริการ  สวนผลิต  สวนเก็บวัสดุ               
อุปกรณ สวนแสดงส่ือและนิทรรศการ สวนเรียนรู
ดวยตนเอง สวนคลินิกส่ือ มีทางเขาออกเพียงทาง
เดียว

8.2 พ้ืนท่ีบริการจัดอยูสวนหนา และใชระบบ 5  ส ใน
การจัดการ

8.3 ไมแสดงความคิดเห็น

87.75

25.00

25.00

มัธยมศึกษา

8.1 มีสวนบริการคนควาขอมูล
8.2 มีหองประชุม หองเก็บพัสดุ  หองบริการ และคน

ควาขอมูล
8.3 จัดใหมีแหลงเรียนรูของหมวดวิชาและมีหอง              

ผลิตส่ือ

25.00
87.50

25.00
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จากตารางท่ี 25 และ 26  แสดงใหเห็นวาผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความเห็นสอดคลองกันท่ีใหสถานท่ีตั้งของศูนยเทคโนโลยีการ
ศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุร ี  โดยเปนศูนยกลางของสถานศึกษา สวนพ้ืน
ท่ีการใชงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี ผูเช่ียว
ชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามีความเห็นสอดคลองกันคือ  
ใหเปนท่ีบริการ เก็บวัสด ุและเปนแหลงคนควาขอมูลสามารถเรียนรูดวยตนเอง
ตารางท่ี 27   แสดงคารอยละในประเด็นท่ีเกี่ยวกับแหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน

       ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น

ผูเชี่ยวชาญระดับ

11.  แหลงงบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน ของศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

อุดมศึกษา
11.1 จากเงินงบประมาณ
11.2 เงินบริจาค
11.3 และการจัดกิจกรรมการฝกอบรม

87.50
87.50
12.50

มัธยมศึกษา
11.1 จากเงินงบประมาณ
11.2 จากเงินบริจาค
11.3 จากการหารายไดและการจัดกิจกรรม

87.50
87.50
12.50

จากตารางท่ี 27  แสดงใหเห็นวาผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ           
อุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับแหลงงบประมาณท่ีใชใน               
การดําเนินการ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุร ีไดมา
จากเงินงบประมาณ เงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา เงินจากการจัดกิจกรรมการฝกอบรม  หรือ                  
จัดกิจกรรมหารายไดพิเศษ ฯลฯ
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ตารางท่ี 28   แสดงคารอยละในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ ของ
       ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็น

ผูเชี่ยวชาญระดับ
12. การประชาสัมพันธ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

อุดมศึกษา

12.1 ใชส่ือบุคคล  ส่ือส่ิงพิมพ  และเอกสาร ส่ือทาง             
อิเล็กทรอนิกส  เชน คอมพิวเตอร Internet และ
ส่ือมวลชน  เชน  วิทยุ   โทรทัศน   เสียงตามสาย  
เปนตน

100.00

มัธยมศึกษา

12.1 ใชส่ือส่ิงพิมพ และส่ืออิเล็กทรอนิกส  เชน วิทยุ 
โทรทัศน Internet

12.2 การประกวดส่ือ แสดงนิทรรศการ
12.3 ใชเครือขาย
12.4 ใชส่ือบุคคล

100.00

12.50
12.50
37.50

ตารางท่ี 29   แสดงคารอยละในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการประสานความรวมมือระหวาง
       ศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ

ประเด็น

ผูเชี่ยวชาญระดับ

13.  การประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยี
กับสถาบันอื่นๆ คารอยละ

อุดมศึกษา 13.1  สรางระบบเครือขาย
13.2   ประสานความรวมมือในทองถ่ิน

100.00
37.50

มัธยมศึกษา 13.1  สรางระบบเครือขาย 100.00
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จากตารางท่ี 28 และ 29  แสดงใหเห็นวาผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความเห็นสอดคลองเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการประชา
สัมพันธของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี โดยการใช       
ส่ือบุคคล (Personal Media) ส่ือส่ิงพิมพ (Printed  Media) และส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Media) 
และส่ือมวลชน (Mass Media) รอยละ 100.00

สวนการประสานความรวมมือระหวาง   ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา        โรงเรียน-
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี กับสถาบันอ่ืนผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา มีความเห็นสอดคลองกันวาตองเปนการสรางระบบเครือขาย          
(รอยละ 100.00)

จากตารางท่ี 17-19 ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาท้ังสองระดับมีความเห็นวา 
วิสัยทัศนคือมุงพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีการศึกษาการบริหารและการจัดการท่ีดี  สวนพันธกิจ 
คือ สงเสริมความรูดานเทคโนโลยีการศึกษาใหแกครู นักเรียนและชุมชน  รูปแบบของศูนย
เทคโนโลยีการศึกษาควรเปนเอกเทศไมรวมกับหองสมุดขึ้นตรงตอผูอํานวยการ หัวหนาศูนย
เทคโนโลยีการศึกษาควรมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโททางดานเทคโนโลยีการศึกษา คณะทํางานควรได
มาจากตัวแทนหมวดวิชาหรือผูท่ีสนใจ ควรบริการทางดานโสตทัศนูปกรณ มีการฝกอบรมทางดาน
การผลิตส่ือ มีบริการทางดานโสตทัศนวัสดุ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส การจัดหาและผลิตส่ือควรให              
สอดคลองกับหลักสูตร

มีการประเมินประสิทธิภาพของส่ือการสอน  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรอยูบริเวณ
สวนกลางของโรงเรียน มีพ้ืนท่ีการใชงานเหมาะสมและเพียงพอ แหลงงบประมาณไดจาก             
งบประมาณแผนดิน เงินบริจาคและการจัดกิจกรรมตางๆ มีการประชาสัมพันธดวยส่ือตางๆ และ
สรางเครือขายเพ่ือประสานความรวมมือกับศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ

ระยะที่ 3  การประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน                       
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี โดยใชแบบประเมินท่ีไดจากการการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา 16 ทาน ผูตอบแบบประเมินคือครูโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 80 ทาน

การนําเสนอขอมูลในระยะท่ี 3  นี้ผูวิจัยนําเสนอขอมูลท้ังหมดจํานวน 8 ประเด็นตาม
ขอบเขตของการวิจัย วิเคราะหโดยการแจกแจงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน นําเสนอในรูป
ของตาราง แผนภูมิและความเรียง

การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินรูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน            
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรีในงานวิจัยนี ้ ผูวิจัยกําหนดเกณฑการประเมิน โดยใชขอมูล
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จากแบบสอบถามท่ีมีคาเฉล่ีย  (Mean) ตั้งแต 3.00  ขึ้นไปคือรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลย ี           
การศึกษา  โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี ท่ีเหมาะสม

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมินรูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ีประกอบดวย  8 ประเด็นดังแสดงไวใน           

ตารางตอไปนี้
ตารางท่ี 30    แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ

        วิสัยทัศน พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
        จังหวัดกาญจนบุรี

วิสัยทัศนและพันธกิจ X S.D. แปลความหมาย
1. วิสัยทัศน มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดวยเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีระบบ
บริหารและการบริหารดีเยี่ยม

2. พันธกิจ “ใหบริการและสงเสริมการ
ผลิตส่ือการสอน ใหคําแนะนําใช
โสตทัศนูปกรณตางๆ เผยแพรขอมูล
ขาวสารดานเทคโนโลยีการศึกษาให
แกครู  นักเรียนและชุมชน

4.19

4.20

0.75

0.72

มาก

มาก

จากตารางท่ี 30 แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนประเมินรูปแบบเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ
ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรีในระดับมาก
ตารางท่ี 31  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบของ

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

รูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษา X S.D. แปลความหมาย
1. รูปแบบของศูนยเปนแบบเอกเทศไม

รวมกับหองสมุด
4.29 0.78 มาก

จากตารางท่ี 31 แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนประเมินรูปแบบของศูนยเทคโนโลยี               
การศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรีเปนรูปแบบของศูนยเปนแบบเอกเทศไม
รวมกับหองสมุดในระดับมาก
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ตารางท่ี 32  แสดงคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็น              
เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารองคกรและภาระงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงสรางการบริหารองคกรและภาระงาน X S.D. แปลความหมาย
1.   หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นตรงตอ
ผูอํานวยการโรงเรียน
2.   ฝายธุรการมีภาระหนาท่ี 6 ดาน ไดแก

2.1  งานนโยบายและแผนงานมีหนาท่ีดังนี้
2.1.1  ดําเนินการตามนโยบาย และแผนงานท่ี

กรมสามัญศึกษากําหนดไว
2.1.2  วางแผน กําหนดนโยบายเพ่ิมเติมตาม

ศักยภาพของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
2.1.3  กําหนดแผนปฏิบัติงานระยะส้ันและ

ระยะยาว
2.1.4  ประสานงานภายในและภายนอก

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
2.2   งานธุรการและการพิมพมีหนาท่ีดังนี้

2.2.1  งานหนังสือเขา – ออก และตอบจดหมาย
2.2.2  งานจัดซ้ือ จัดจาง

2.3  งานงบประมาณ และการเงิน มีหนาท่ี
2.3.1  ดูแลงบประมาณและทํารายการจัดสรร
2.3.2  ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจายเงิน

ของศูนยฯ
2.4  งานทะเบียน และพัสดุ ครุภัณฑ มีหนาท่ี

2.4.1  ทํารายการพัสดุ  ครุภัณฑ และส่ือท่ีมี
2.4.2  ควบคุมการเบิกจายครุภัณฑ และวัสดุ

2.5  งานสถิติขอมูล มีหนาท่ี
2.5.1  จัดทําขอมูลการใชงานส่ือท่ีใหบริการ
2.5.2   จัดทําสถิติการเขาใชบริการ

4.28

3.98

3.90

4.25

4.23

3.98
4.13

4.26
4.18

4.28
4.33

4.16
4.18

0.68

0.76

0.74

0.74

0.73

0.91
0.75

0.76
0.78

0.75
0.73

0.72
0.73

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
มาก

มาก
มาก

มาก
มาก

มาก
มาก
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โครงสรางการบริหารองคกรและภาระงาน X S.D. แปลความหมาย
2.6  งานประชาสัมพันธและสารสนเทศมีหนาท่ีดังนี้

2.6.1  ใหคําแนะนําปรึกษา
2.6.2   เผยแพรขาวสารและตอนรับผูมาเยี่ยมชม

ศูนยฯ
2.6.3  ใหขอมูลการใชบริการและการผลิตส่ือ

3.  ฝายวิชาการ  มีภาระหนาท่ี 3 ดาน ไดแก
3.1  งานฝกอบรม มีหนาท่ีดังนี้

3.1.1  จัดฝกอบรมการผลิต การใช และการ
นําเสนอส่ือแกครูผูสอน

3.1.2  แนะนําและใหคําปรึกษาการจัดการเรียน
การสอน

3.2  งานวิจัยและและพัฒนาส่ือ มีหนาท่ีดังนี้
3.2.1  สํารวจความตองการส่ือของครูผูสอน

3.3  งานติดตามและประเมินผล มีหนาท่ีดังนี้
3.3.1  ติดตามการดําเนินงาน และเสนอขอมูล

ยอนกลับแกผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ
3.3.2  จัดทําแบบประเมินผลการใชงาน และ

ประสิทธิภาพของส่ือแตละประเภท
4.   ฝายบริการ มีภาระหนาท่ี 3 ดาน ไดแก

4.1  งานบริการส่ือส่ิงพิมพ มีหนาท่ีดังนี้
4.1.1  บริการยืม – คืนส่ือส่ิงพิมพ
4.1.2  จัดระบบการยืม-คืนและงานขอมูลผูใช

และการใหบริการ
4.1.3  บริการตอบคําถามและคนควา
4.1.4  บริการยืมระหวางศูนยเทคโนโลยีการ

ศึกษา
4.1.5  จัดทํารายการคนควาส่ือ
4.1.6  จัดระเบียบ และดูแลส่ือส่ิงพิมพใหอยูใน

สภาพท่ีใชงานไดเสมอ

4.23
4.18

3.98

4.19

4.25

4.44

4.33

4.44

4.18
4.15

4.04
4.20

4.28
4.13

0.69
0.73

0.87

0.80

0.76

0.71

0.73

0.61

0.74
0.73

0.75
0.72

0.68
0.72

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
มาก

มาก
มาก

มาก
มาก

ตารางท่ี 32 (ตอ)
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โครงสรางการบริหารองคกรและภาระงาน X S.D. แปลความหมาย
4.2  งานบริการสารนิเทศ มีหนาท่ีดังนี้

4.2.1  บริการขอมูลท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และความรูท่ัวไป

4.2.2  บริการขอมูลดานการศึกษา
4.2.3  บริการขอมูลศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

ของโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี
4.3  งานบริการส่ืออิเล็กทรอนิกส, สารสนเทศ มี

หนาท่ีดังนี้
4.3.1  บริการส่ือมัลติมีเดีย, CAI และโปรแกรม

ตางๆ
4.3.2  บริการสืบคนขอมูลผาน Internet
4.3.3  บริการหองคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงาน
4.3.4  จัดระบบบริการ และดูแลระบบ

คอมพิวเตอร
4.3.5  พัฒนาและบํารุงรักษาระบบเครือขาย

ในโรงเรียน
5.  ฝายผลิตส่ือ  มีภาระหนาท่ี 3 ดาน ไดแก

5.1  งานผลิตส่ือโสตทัศนวัสดุ  มีหนาท่ีดังนี้
5.1.1  ผลิตส่ือกราฟค
5.1.2  ผลิตส่ือวิดีทัศนโทรทัศน  วิทยุ  สไลด

ภาพนิ่ง ภาพดิจิตอล
5.1.3  ผลิตส่ือท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา
5.1.4  ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส, การนําเสนองาน
5.1.5  ใหคําปรึกษาและแนะนําการผลิตส่ือ

5.2  งานจัดหาส่ือการสอน  มีหนาท่ีดังนี้
5.2.1  จัดหาส่ือท่ีวิเคราะหแลววามีความ

เหมาะสม
5.2.2  ศึกษาและวิเคราะหประสิทธิภาพส่ือท่ีจะ

จัดซ้ือเสนอตอ ผูบริหาร

4.31

4.24
4.26

4.49

4.45
4.39
4.41

4.28

4.25
4.29

4.50
4.39
4.44

4.49

4.50

0.74

0.78
0.79

0.57

0.59
0.65
0.63

0.73

0.77
0.78

0.62
0.72
0.71

0.57

0.62

มาก

มาก
มาก

มาก

มาก
มาก
มาก

มาก

มาก
มาก

มากท่ีสุด
มาก
มาก

มาก

มาก

ตารางท่ี 32 (ตอ)
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โครงสรางการบริหารองคกรและภาระงาน X S.D. แปลความหมาย
5.3  ดานบํารุงรักษาส่ือ  มีหนาท่ีดังนี้

5.3.1  บํารุงโสตทัศนวัสดุ และโสตทัศนูปกรณ
ใหอยูในสภาพใชงาน

5.3.2  ซอมแซมส่ือท่ีชํารุดใหมีสภาพใชงานได

4.53

4.44

0.57

0.61

มากท่ีสุด

มาก

จากตารางท่ี 32 แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนประเมินโครงสรางการบริหารองคกรและ
ภาระงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
ระดับมากท่ีสุด

- ผลิตส่ือท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา
- บํารุงโสตทัศนะวัสดุและโสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพใชงาน

ระดับมาก
- หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นตรงตอผูอํานวยการโรงเรียน
- ดําเนินการตามนโยบายและแผนงานท่ีกรมสามัญกําหนดไว
- วางแผน กําหนดนโยบายเพ่ิมเติมตามศักยภาพของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
- กําหนดแผนปฏิบัติงานระยะส้ัน และระยะยาว
- ประสานงานภายในและภายนอกศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
- งานหนังสือเขา-ออก  และตอบจดหมาย
- งานจัดซ้ือ จัดจาง
- ดูแลงบประมาณและทํารายการจัดสรร
- ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจายเงินของศูนยฯ
- ทํารายการพัสดุและส่ือ
- ควบคุมการเบิกจายครุภัณฑและวัสดุ
- จัดทําขอมูลการใชงานส่ือท่ีใหบริการ
- จัดทําสถิติการเขาใชบริการ
- ใหคําแนะนําปรึกษา
- เผยแพรขาวสารและการตอนรับผูมาเยี่ยมชมศูนยฯ
- ใหขอมูลการใชบริการและการผลิตส่ือ

ตารางท่ี 32 (ตอ)
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ระดับมาก (ตอ)
- จัดฝกอบรมการผลิต การใชและการนําเสนอส่ือแกครูผูสอน
- แนะนําและใหคําปรึกษาการจัดการเรียนการสอน
- สํารวจความตองการส่ือของครูผูสอน
- ติดตามการดําเนินงานและเสนอขอมูลยอนกลับแกผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ
- จัดทําแบบประเมินผลการใชงานและประสิทธิภาพของส่ือแตละประเภท
- บริการยืม-คืนส่ือส่ิงพิมพ
- จัดระบบการยืม-คืนและงานขอมูลผูใชและการใหบริการ
- บริการตอบคําถามและคนควา
- บริการยืมระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
- จัดทํารายการคนควาส่ือ
- จัดระเบียบและดูแลส่ิงพิมพใหอยูในสถานท่ีใชงานไดเสมอ
- บริการขอมูลท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนและความรูท่ัวไป
- บริการขอมูลดานการศึกษา
- บริการขอมูลศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัด

กาญจนบุรี
- บริการส่ือมัลติมีเดีย  CAI และโปรแกรมตางๆ
- บริการสืบคนขอมูลผาน Internet
- บริการหองคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงาน
- จัดระบบบริการและดูแลระบบคอมพิวเตอร
- พัฒนาและบํารุงรักษาระบบเครือขายในโรงเรียน
- ผลิตส่ือกราฟค
- ผลิตส่ือวีดิทัศน สไลด ภาพนิ่ง ภาพดิจิตอล
- ผลิตส่ืออีเล็กทรอนิกส การนําเสนองาน
- ใหคําปรึกษาและแนะนําการผลิตส่ือ
- จัดหาส่ือท่ีมีความเหมาะสม
- ศึกษาและวิเคราะหประสิทธิภาพส่ือท่ีจะจัดซ้ือเสนอตอผูบริหาร
- ซอมแซมส่ือท่ีชํารุดใหมีสภาพใชงานได
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ตารางท่ี 33  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
บุคลากรท่ีดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุรี
บุคลากรที่ดําเนินงาน X S.D. แปลความหมาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจาหนาท่ีฝายธุรการ การเงิน
เจาหนาท่ีจัดหา  และประเมินผลส่ือ
เจาหนาท่ีใหบริการยืม-คืนส่ือ
ชางภาพ
ชางศิลป, กราฟค
เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร
ชางเทคนิค  (ดูแลติดตั้งอุปกรณ)
นักการภารโรง  พนักงานขับรถ

4.50
4.20
4.43
4.18
4.30
4.26
4.36
4.23
4.30
4.18
4.09

0.55
0.72
0.55
0.71
0.68
0.69
0.56
0.69
0.64
0.71
0.89

มากท่ีสุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางท่ี 33   แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนประเมินรูปแบบความสําคัญของบุคลากรท่ี
ดําเนินการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี มากท่ีสุด 
และมากตามลําดับดังนี้
ระดับมากท่ีสุด

ขอท่ี 1 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับมาก

ขอท่ี 3 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ขอท่ี 7 ชางภาพ
ขอท่ี 9 เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร
ขอท่ี 5 เจาหนาท่ีจัดหาและประเมินส่ือ
ขอท่ี 8 ชางศิลป กราฟค
ขอท่ี 6 เจาหนาท่ีใหบริการยืม-คืนส่ือ
ขอท่ี 2 รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ขอท่ี 4 เจาหนาท่ีฝายธุรการ การเงิน
ขอท่ี 11 นักการภารโรง พนักงานขับรถ
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ตารางท่ี 34 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
สถานท่ีตั้งและพ้ืนท่ีของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ตั้งและพ้ืนที่การใชงาน X S.D. แปลความหมาย
1

2
3
4
5

6

7
8

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาอยูบริเวณศูนยกลาง
ของโรงเรียน
มีสวนพ้ืนท่ีการบริการยืม – คืนส่ือการสอน
มีสวนพ้ืนท่ีการผลิตส่ือการสอน
มีสวนพ้ืนท่ีการเก็บส่ือการสอน
มีสวนพ้ืนท่ีการศึกษาคนควา (รายบุคคล,
รายกลุม)
มีสวนพ้ืนท่ีการคนควาและสืบคนดวยระบบ
คอมพิวเตอร
มีสวนพ้ืนท่ีการจัดนิทรรศการและปายนิเทศ
มีสวนพ้ืนท่ีการติดตอ สอบถาม และประชา
สัมพันธ

4.53

4.04
4.14
4.43
4.39

4.43

4.12
4.43

0.57

0.93
0.88
0.67
0.59

0.55

0.88
0.55

มากท่ีสุด

มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

มาก
มาก

จากตารางท่ี 34  แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนประเมินรูปแบบเกี่ยวกับสถานท่ีตั้งและพ้ืนท่ี
การใชงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี ในระดับ
มากท่ีสุด และมากเรียงตามลําดับดังนี้
ระดับมากท่ีสุด

ขอท่ี 1 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาอยูบริเวณศูนยกลางของโรงเรียน
ระดับมาก

ขอท่ี 6 มีสวนพ้ืนท่ีการคนควาและสืบคนดวยระบบคอมพิวเตอร
ขอท่ี 8 มีสวนพ้ืนท่ีการติดตอ สอบถามและประชาสัมพันธ
ขอท่ี 4 มีสวนพ้ืนท่ีการเก็บส่ือการเรียนการสอน
ขอท่ี 5 มีสวนพ้ืนท่ีการศึกษาคนควา (รายบุคคล รายกลุม)
ขอท่ี 3 มีสวนพ้ืนท่ีการผลิตและซอมแซมส่ือการเรียนการสอน
ขอท่ี 7 มีสวนพ้ืนท่ีการจัดนิทรรศการและปายนิเทศ
ขอท่ี 2 มีสวนพ้ืนท่ีการบริการยืม-คืนส่ือการเรียนการสอน
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ตารางท่ี 35 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับการจัด
หาและประเมินวัสดุอุปกรณ ส่ือการสอนของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

จัดหาและประเมินวัสดุอุปกรณ ส่ือการสอน X S.D. แปลความหมาย
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12
13.

14.

สอดคลองกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
ใชประโยชนในวัสดุอุปกรณและส่ือไดอยาง
คุมคา
มีความแข็งแรงทนทาน
งายตอการใชงาน
คุณภาพของส่ือไดมาตราฐานเปนท่ียอมรับ
การออกแบบเหมาะสมในการใชงาน
มีความสะดวกในเรื่องการบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
มีความปลอดภัยในการใชงาน
เคล่ือนยายไดสะดวก
ช่ือเสียงของบริษัทและการบริการหลังการขาย
มีความสวยงามดึงดูดความสนใจ
บุคลากรของศูนยผลิตขึ้นเอง
การแลกเปล่ียนส่ือกับศูนยเทคโนโลยีการ
ศึกษา หรือสถาบันการศึกษาแหงอ่ืนๆ
ขอยืมและสําเนาจากหนวยงานอ่ืน

4.50
4.44

4.28
4.43
4.50
4.45
4.33

4.48
4.30
4.23
4.40
4.29
4.23

4.05

0.55
0.61

0.64
0.63
0.55
0.59
0.61

0.55
0.62
0.68
0.59
0.66
0.66

0.91

มากท่ีสุด
มาก

มาก
มาก

มากท่ีสุด
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

จากตารางท่ี 35 แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนประเมินรูปแบบเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ และส่ือการสอนของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัด
กาญจนบุรี ในระดับมากท่ีสุด และมากเรียงตามลําดับดังนี้
ระดับมากท่ีสุด

ขอท่ี 1 สอดคลองกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
ขอท่ี 5 คุณภาพของส่ือไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
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ระดับมาก
ขอท่ี 8 มีความปลอดภัยในการใชงาน
ขอท่ี 6 การออกแบบเหมาะสมในการใชงาน
ขอท่ี 2 ใชประโยชนในวัสดุอุปกรณและส่ือสามารถใชประโยชนอยางคุมคา
ขอท่ี 4 ผูใชสามารถใชงานไดงาย
ขอท่ี 11 มีความสวยงามดึงดูดความสนใจ
ขอท่ี 7 มีความงายในเรื่องการบํารุงรักษาและซอมแซม
ขอท่ี 9 เคล่ือนยาย ไดสะดวก
ขอท่ี 12 บุคลากรของศูนยผลิตขึ้นเอง
ขอท่ี 3 มีความแข็งแรงทนทาน
ขอท่ี 10 ช่ือเสียงของบริษัทและการบริการหลังการขาย
ขอท่ี 13 การแลกเปล่ียนส่ือกับศูนยเทคโนโลยีการศึกษาหรือสถาบันการศึกษา

แหงอ่ืนๆ
ขอท่ี 14 ขอยืมและสําเนาจากหนวยงานอ่ืน

ตารางท่ี 36  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็น เกี่ยวกับแหลงงบ
ประมาณท่ีใชในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

แหลงงบประมาณ X S.D. แปลความหมาย
1.
2.
3.
4.

งบประมาณแผนดิน
เงินบริจาคของผูมีจิตศรัทธา
เงินสนับสนุนจากสมาคมตางๆ
เงินจากการจัดฝกอบรม กิจกรรม การจัด
งานการกุศล

3.91
4.28
4.28
4.08

0.90
0.64
0.68
0.91

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางท่ี 36 แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับแหลง  
งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 
จังหวัดกาญจนบุร ีในระดับมากดังนี้

ขอท่ี 2 เงินบริจาคของผูมีจิตศรัทธา
ขอท่ี 3 เงินสนับสนุนจากสมาคมตางๆ
ขอท่ี 4 เงินจากการจัดฝกอบรม กิจกรรม การจัดงานการกุศล
ขอท่ี 1 งบประมาณแผนดิน
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ตารางท่ี 37 แสดงคา  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธและการประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎร  จังหวัดกาญจนบุรี

การประชาสัมพันธและการประสานความรวมมือ X S.D. แปลความหมาย
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

ประชาสัมพันธผานส่ือมวลชน
ประชาสัมพันธโดยใชส่ือส่ิงพิมพ เชน แผน
พับ ใบปลิว
ประชาสัมพันธผานส่ือบุคคล
ประชาสัมพันธผานโรงเรียนในชุมชน
ประชาสัมพันธผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชนการ
ทําHomepage
ประชาสัมพันธโดยการจัดกิจกรรม เชน
นิทรรศการเพ่ืออธิบายการดําเนินงาน และ
บริการท่ีจัดขึ้น การเยี่ยมชมศูนย
ผูบริหารศูนยฯ ประสานงานไปยังศูนย
เทคโนโลยีการศึกษาอ่ืนๆ
จัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือสรางเครือขาย
ระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

4.14
4.18

4.15
4.23
4.43

4.13

3.99

4.39

0.84
0.74

0.81
0.69
0.67

0.86

0.85

0.61

มาก
มาก

มาก
มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

จากตารางท่ี 37  แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ               
การประชาสัมพันธและการประสานาความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของ                          
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ีในระดับมากเรียงตามดังนี้

ขอท่ี 5 ประชาสัมพันธผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน การทํา Homepage
ขอท่ี 8 จัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือสรางเครือขายระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ขอท่ี 4 ประชาสัมพันธผานโรงเรียนในชุมชน
ขอท่ี 2 ประชาสัมพันธโดยใชส่ือส่ิงพิมพ เชน แผนพับ ใบปลิว
ขอท่ี 3 ประชาสัมพันธผานส่ือบุคคล
ขอท่ี 1 ประชาสัมพันธผานส่ือมวลชน
ขอท่ี 6 ประชาสัมพันธโดยการจัดกิจกรรมเชนนิทรรศการเพ่ืออธิบายการดําเนินงาน

และบริการท่ีจัดขึ้น การเยี่ยมชมศูนย   เปนตน
ขอท่ี 7 ผูบริหารศูนยประสานงานไปยังศูนยเทคโนโลยีการศึกษาอ่ืนๆ
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จากตารางท่ี 30-37 ครูผูสอนโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี ได
ประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัด
กาญจนบุรี วิสัยทัศนดังนี้ “มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีระบบบริหาร
และบริการดีเยี่ยม” ภายใตพันธกิจท่ีวา “ใหบริการและสงเสริมการผลิตส่ือการสอน ใหคําแนะนํา
การใชโสตทัศนูปกรณตางๆ เผยแพรขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีการศึกษาใหแกครู นักเรียนและ
ชุมชน” รูปแบบของศูนยฯ เปนเอกเทศขึ้นตรงกับผูอํานวยการไมรวมกับหองสมุด หัวหนาศูนยมี
วุฒิปริญญาโททางดานเทคโนโลยีการศึกษา บุคลากรดําเนินงานมากจากหมวดวิชาและผูท่ีสนใจ 
การบริหารงานแบงออกเปน 4 ฝาย คือฝายธุระการ ฝายวิชาการ ฝายบริการและฝายผลิตส่ือ ศูนยฯ
ตั้งอยูสวนกลางของโรงเรียนมีพ้ืนท่ีพอ เหมาะกับการบริการงานตางๆ มีการจัดหาและประเมินวัสดุ
อุปกรณการสอนท่ีมีคุณภาพมีแหลงงบประมาณจากการบริจาค จากสมาคมตางๆ และมีการ             
ประชาสัมพันธประสานความรวมมือกับศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน 
ทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุร ีโดยมีวัตถุประสงคดังนี้

1. เ พ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชส่ือการสอนของครูผูสอนใน              
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

2. เพ่ือศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   โรงเรียนทามวง-             
ราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ประกอบกับขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของครูผูสอน  โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 
จังหวัดกาญจนบุร ีจํานวน 80 ทาน และการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา 8 ทาน ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8 ทาน รวม 16 ทาน
เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

เ ค รื่ อ ง มือ ท่ี ใช ในการ ศึกษาหาข อ มูล สําหรับก ารวิ จั ยครั้ งนี้ ประกอบด ว ย                        
แบบสอบถามจํานวน 2 ชุด โดยในแตละชุดมีท้ังแบบสอบถามปลายปด โดยกําหนดขอความให
เลือกตอบและแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือเปดโอกาสใหผูตอบแสดงความคิดเห็นหรือตอบไดอยาง
อิสระ โดยแบงการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังนี้

การวิจัยระยะท่ี 1  การศึกษาสภาพปญหาความตองการส่ือการสอนของครูผูสอน         
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี จํานวน 80 ทาน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี 
และหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด              
นําเสนอในรูปของตารางและความเรียง

การวิจัยระยะท่ี 2  การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน                
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี  โดยใชเทคนิคการสัมภาษณ แบบเจาะลึก (In- Depth 
Interviews)  จํานวน 1 ครั้ง เครื่องมือท่ีใชคือ แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  8  ทาน และผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8  ทาน โดยมี 
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ประเด็นการสัมภาษณท้ังหมด 13 ประเด็น วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ         
นําเสนอในรูปของตารางและความเรียง

การวิจัยระยะท่ี 3  ประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน                
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี โดยใชขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา 16 ทาน ผูตอบแบบสอบถามคือ ครูผูสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 
จังหวัดกาญจนบุร ีจํานวน 80 ทาน โดยสรุปประเด็นไว 8 ประเด็น  วิเคราะห    คําตอบดวยการหา
คาทางสถิติดวยคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑการตัดสินวาประเด็นท่ีเหมาะสม
เปนรูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี  ตองมีคาเฉล่ีย
เลขคณิต ( X ) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป
สรุปผลการวิจัย

การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา                 
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุร ี โดยแบงการศึกษาออกเปน ขอบขายดังนี้

ขอบขายท่ี 1  การศึกษาสภาพ  ปญหา และความตองการใชส่ือการสอนของ              
ครู               ผูสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ขอบขายท่ี 2  การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน                 
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ีท้ังหมด 8 ประเด็นดังนี้
                    1.    วิสัยทัศน  พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุรี
                    2.    รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง       จังหวัด
กาญจนบุรี

                      3.    โครงสรางการบริหารองคกรและภาระงาน
                    4.     บุคลากรท่ีดําเนินงาน
                    5.     สถานท่ีตั้งและพ้ืนท่ีการใชงาน
                    6.     การจัดหาและประเมินวัสดุอุปกรณส่ือการสอน
                    7.     แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน
                    8. การประชาสัมพันธและการประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีกับสถาบัน
อ่ืน
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ประเด็นที่ 1 การศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการส่ือการสอนของศูนยผูสอนในโรงเรียน       
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี
                     1. การวิจัยในประเด็นนี้ทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามกับครูผูสอนในโรงเรียน         
ทามวงราษฎรบํารุง จํานวน 80  ทาน  โดยผูวิจัยสรุปประเด็นตางๆ ได 5 ประเด็น  ดังนี้

1.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 80  ทาน สวนใหญเปนเพศหญิง
อายุมากกวา 45  ป  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ี  ตําแหนงครูผูสอน    มีประสบการณสอนใน           
โรงเรียนมากกวา 20 ป

1.2 สภาพการใชส่ือการสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี 
ครูโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

1.2.1 ประสิทธิภาพการใชส่ือการสอนในระดับนอย
1.2.2 ประสิทธิภาพการใชส่ือการสอนประเภทวัสดุ ส่ิงพิมพ โสตวัสดุ  ท่ีครู           

ผูสอนมีใชมากท่ีสุดไดแก แบบเรียนและภาพโปสเตอร เอกสารตํารา หนังสืออานประกอบส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดไดแก แบบเรียน เอกสารตําราและหนังสืออานประกอบ

1.2.3 ประสิทธิภาพการใชส่ือการสอนประเภทเครื่องมือและอุปกรณท่ีครูมี
ใชมากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ไดแก กระดานดํา กระดาน White Board ส่ือท่ีมีใชนอย
มากคือ ส่ือมัลติมีเดีย และส่ือไมมีใชเลยคือ เครื่องฉายภาพยนตร

1.2.4 ประสิทธิภาพการใชส่ือการสอนประเภทกิจกรรมและวิธีการ ท่ีครูใช
มากท่ีสุดไดแกการจัดนิทรรศการและการฝกปฏิบัติกิจกรรมและวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดไดแก 
การฝกปฏิบัติ
                    2.   ความตองการส่ือการสอนของครูผูสอน

2.1 ความตองการส่ือการสอนประเภทวัสดุ ส่ิงพิมพ โสตวัสดุอ่ืนๆ ครูผูสอน
ตองการมาก ไดแก เอกสาร ตําราและหนังสืออานประกอบ

2.2 ความตองการส่ือการสอนประเภทเครื่องมือและอุปกรณครูผูสอนตองการมาก
ท่ีสุดคือ ส่ือมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร และโทรทัศน

2.3 ความตองการส่ือการสอนประเภทกิจกรรมและวิธีการครูผูสอนตองการมาก
คือ การฝกปฏิบัติ

3. ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอนของครูผูสอนในโรงเรียน
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี
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3.1 ปญหาอุปสรรคดานครูผูสอน ท่ีครูผูสอนประสบมากไดแก ขาดความรู และ
ทักษะในการผลิตและใชส่ือการสอน ความตองการความชวยเหลือท่ีครูผูสอนตองการมากท่ีสุดได
แก ความรูและทักษะในการผลิตส่ือการสอน

3.2 ปญหาอุปสรรคดานการเลือกและการใชส่ือการสอนท่ีครูผูสอนประสบมากท่ี
สุด และตองการความชวยเหลือมากท่ีสุดไดแก การขาดส่ือการสอนท่ีตองการใช

3.3 ปญหาอุปสรรคดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอมท่ีครูผูสอนประสบและตองการ
ความชวยหลือมากท่ีสุดไดแก ดานสภาพหองเรียนไมเพียงพอและไมเอ้ืออํานวยใหใชส่ือการสอน
                           3.4 ปญหาอุปสรรคดานการผลิตและการจัดหาส่ือการสอนท่ีครูประสบมาก               
ไดแก ขาดผูเช่ียวชาญในการผลิตส่ือการสอน ความตองการความชวยเหลือท่ีครูผูสอนตองการมาก
ท่ีสุดไดแกตองการมีเวลาในการผลิตส่ือการสอนมากขึ้น

4. ความตองการการจัดตั้งและบริการศูนย เทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียน                             
ทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุร ี ครูผูสอนตองการใหมีการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ีอยูในระดับมากท่ีสุด และใหเปนแหลงบริการขอมูล
ทางการศึกษา ระดับความตองการใหจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 
จังหวัดกาญจนบุร ีในระดับมากท่ีสุดและใหเปนแหลงบริการขอมูลทางการศึกษา

5.    ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะและปญหาอุปสรรคดานส่ือการเรียนการสอน
5.1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะความตองการดานส่ือการสอนของครูผูสอน

โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี  ครูผูสอนตองการมากท่ีสุดไดแก  การจัดอบรม
สัมมนาการผลิตและใชส่ือ

5.2 ปญหา อุปสรรค ดานส่ือการสอนของครูผูสอนโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 
จังหวัดกาญจนบุร ี ครูผูสอนมีปญหาอุปสรรคมากท่ีสุด ไดแก ขาดทักษะในการผลิตและการใชส่ือ

ประเด็นที่ 2  การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุรี

การนําเสนอผลการวิจัยในประเด็นท่ี 2 เปนผลการวิจัยจากการวิจัยระยะท่ี 2  และระยะ
ท่ี 3 คือ การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 
จังหวัดกาญจนบุร ีโดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษา  8  ทาน 
และผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8  ทาน  และระยะท่ี 3 เปนการนําขอมูล
ท่ีไดจากผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษามาทําเครื่องมือในการประเมินรูปแบบในการจัดตั้ง
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ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามไดแก ครูผูสอนโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จํานวน 
80 ทาน ผลการประเมินระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด และระดับมากทุกขอ

ผลการศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  
จังหวัดกาญจนบุร ีสรุปดังนี้

1. สถานภาพผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาและผูตอบแบบสอบถาม
1.1 ผู เ ช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจํานวน 8 ทาน          

เปนเพศชายท้ังหมด อายุมากกวา 40 ปขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตร ี1 ทาน ระดับปริญญา
โท  4  ทาน และระดับปริญญาเอก 3 ทาน มีประสบการณดานเทคโนโลยีการศึกษามากกวา 10  ป

1.2 ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8  ทาน เปนเพศชาย 7 
ทาน เพศหญิง 1 ทาน อายุมากกวา 35 ปขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ทาน     ระดับ
ปริญญาโท 2 ทาน มีประสบการณดานงานโสตทัศนศึกษา มากกวา 5  ป

1.3 ครูผูสอนโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี จํานวน 80  ทาน 
สวนใหญเปนเพศหญิง  อายุมากกวา 40 ป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ี  ตําแหนงครูผูสอน                  
มีประสบการณสอนในโรงเรียนมากกวา 25 ป

2. วิสัยทัศน  พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 
จังหวัดกาญจนบุร ี ซ่ึงไดขอมูลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
วิสัยทัศน    -“มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีระบบบริหารบริการท่ีดีเยี่ยม”
พันธกิจ      - “ใหบริการและสงเสริมการผลิตส่ือการสอน ใหคําแนะนําการใชและการบริการ
โสตทัศนูปกรณตางๆ  เผยแพรขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีการศึกษา ใหแกครู นักเรียน
และชุมชน”

3.   รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุร ีเปนรูปแบบการรวมศูนยแบบเอกเทศไมรวมกับหองสมุด
                     4.  โครงสรางการบริหารองคกรและภาระงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียน
ทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุร ี    หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นตรงตอผูอํานวยการ
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ควรเปนผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา มีวุฒิการศึกษา                 
ไมต่ํากวาปริญญาโท คณะทํางานควรไดจากตัวแทนหมวดวิชาหรือผูท่ีสนใจ แบงการบริหารงาน
เปน  4  ฝาย  โดยมีภาระงานดังนี้
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                         4.1  ฝายธุรการมีภาระหนาท่ี 6 ดานคือ
                                  4.1.1 งานนโยบายและแผนงาน ดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกรม
สามัญศึกษากําหนด วางแผน กําหนดแผนปฏิบัติงาน ประสานงานภายในและภายนอก               
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
                                 4.1.2   งานธุรการและการพิมพดูแลงานหนังสือเขา-ออกตอบจดหมาย   จัดซ้ือ 
จัดจาง
                       4.1.3   งานงบประมาณและการเงินดูแลงบประมาณ ทํารายงานจัดสรร                
ควบคุมตรวจสอบการเบิกจายเงิน
                                4.1.4   งานทะเบียน พัสด ุครุภัณฑ จัดทํารายการพัสดุ ครุภัณฑและส่ือ  ควบ
คุมการเบิก-จาย

4.1.5    งานสถิติ-ขอมูล จัดทําขอมูล และสถิติการใชส่ือ
4.1.6 งานประชาสัมพันธและสารสนเทศ ดูแลใหคําแนะนําปรึกษาเผยแพร

ขาวสารใหขอมูลการใชบริการ ใหการตอนรับผูมาเยี่ยมชมศูนยและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธอ่ืนๆ
4.2 ฝายวิชาการ มีภาระหนาท่ี 3 ดานคือ

                                  4.2.1     งานฝกอบรม  จัดฝกอบรมการผลิต
                                  4.2.2     งานใหคําแนะนําปรึกษาการใชส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
                                  4.2.3     งานวิจัยและพัฒนาส่ือ

4.2.4 งานติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของส่ือแตละประเภท
4.3  ฝายบริการ มีภาระหนาท่ี 3 ดานคือ

4.3.1  งานบริการส่ิงพิมพ บริการยืม-คืน จัดระบบยืม-คืน จัดทํารายการคน
ควาส่ือ จัดระเบียบและดูแลส่ิงพิมพ

4.3.2    งานบริการขอมูลดานการเรียนการสอน ความรูท่ัวไป  ความรูดานการ
ศึกษา และขอมูลศูนยเทคโนโลยีโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
                             4.3.3    งานบริการส่ืออิเลคทรอนิกส สารสนเทศบริการส่ือมัลติมีเดีย  สืบคน
ขอมูลผาน Internet บริการหองสมุดคอมพิวเตอร จัดระบบบริหาร ดูแลระบบคอมพิวเตอรพัฒนา
บํารุงรักษาระบบเครือขาย

4.4  ฝายโสตทัศนศึกษา  มีภาระหนาท่ี 3 ดานคือ
4.4.1 งานผลิตโสตทัศนวัสดุ  เชน  ผลิตส่ือกราฟก  ส่ือวีดิทัศน                              

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ใหคําปรึกษาแนะนําการผลิตส่ือ
4.4.2    งานจัดหาส่ือการสอน จัดหาส่ือท่ีเหมาะสม วิเคราะห ประสิทธิภาพส่ือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



118

4.4.3  งานบํารุงรักษาส่ือ   ดูแลส่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและซอมแซม
ส่ือท่ีชํารุด

5. บุคลากรท่ีดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ไดจากตัวแทนของหมวดวิชา
หรือผูสนใจและจากครูผูชํานาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ไดแกหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชางบันทึกภาพ เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร เจาหนาท่ีจัดหาและประเมินส่ือ 
ชางศิลปกราฟก  เจาหนาท่ีใหบริการยืม-คืนส่ือ รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เจาหนาท่ี       
ธุรการและการเงิน ชางเทคนิค นักการภารโรง พนักงานขับรถ
                     6.  สถานท่ีตั้งและพ้ืนท่ีการใชงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี ควรอยูบริเวณศูนยกลางของโรงเรียนมีพ้ืนท่ีการใช
งานแบงเปนสวนสําคัญๆ ดังนี้

6.1 พ้ืนท่ีการบริการยืม-คืนส่ือการสอนและประชาสัมพันธ
6.2 พ้ืนท่ีการคนควาและสืบคนดวยระบบคอมพิวเตอร
6.3 พ้ืนท่ีจัดเก็บส่ือการสอน
6.4 พ้ืนท่ีศึกษาคนควา  รายบุคคล  รายกลุม
6.5 พ้ืนท่ีการผลิตส่ือการเรียนการสอน
6.6 พ้ืนท่ีจัดนิทรรศการและปายนิเทศ
6.7 พ้ืนท่ีซอมแซมส่ือการสอน

7. การจัดหาและประเมินวัสดุอุปกรณและส่ือการสอนของโรงเรียนทามวงราษฎร
บํารุง จังหวัดกาญจนบุรี
                           7.1 การจัดหาตองสอดคลองกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชา มีคุณภาพไดมาตรฐาน
เปนท่ียอมรับ

7.2 การจัดหาโดยวิธีใหบุคลากรของศูนยผลิตเอง
                                        7.3 การประเมินส่ือการสอน ควรมีตัวแทนหมวดวิชาเปนผูประเมินโดยใช          

มาตรฐานจากองคกรภายนอก โดยประเมินท้ังดานปริมาณและคุณภาพ
              8. แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน          
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี ไดจากเงินบริจาคของผูมีจิตศรัทธา และเงินสนับสนุนจาก
สมาคมตางๆ เงินจากการอบรม และงบประมาณแผนดิน

9.  การประชาสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
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9.1 การประชาสัมพันธควรประชาสัมพันธโดยใชส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส การจัดทํา Homepage และจัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือสรางเครือขายระหวาง             
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

9.2  การประสานความรวมมือระหวางศูนย ควรมีการสรางระบบเครือขายซ่ึงกัน
และกันระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษาสถาบันตางๆ

โครงสรางการบริหารองคกรและภาระงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน               
ทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุร ี จะมีลักษณะดังนี้

แผนภาพท่ี 13  แสดงโครงสรางการบริหารองคกรและภาระงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ผูอํานวยการโรงเรียน

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

ฝายธุรการ ฝายวิชาการ ฝายบริการ ฝายผลิตส่ือ

- งานนโยบายและแผนงาน
- งานธุรการและการพิมพ
- งานงบประมาณและการเงิน
- งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ
- งานสถิติและขอมูล
- งานประชาสัมพันธและสารสนเทศ

- งานฝกอบรม
- งานวิจัยและพัฒนาสื่อ
- งานติดตามประเมินผล

- งานบริการสิ่งพิมพ
- งานบริการสารสนเทศ
- งานบริการสื่ออิเลคทรอนิกส

- งานผลิตสื่อ
- งานจัดหาสื่อ
- งานซอมบํารุง
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แผนภาพท่ี 14  แสดงสถานท่ีตั้งของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุรี

อาคาร
 2

อาคาร
 4

อาคาร
 3

อาคาร 1

อตุ
สา
หก

รร
ม

ศ ลิ
ป ะ

พล
ะ

อ ตุ
ส า
หก

รร
ม

เรือนพยาบาล

หอ
ปร
ะช
มุ

หอ
ปร
ะช
มุ

อา
คา
ร 5

 
สถ
าน
ทีต่

ัง้ข
อง
ศนู

ยเท
คโน

โลย
กีาร

ศกึ
ษา

 
 

 
โรง

เรยี
นท

าม
วงร

าษ
ฎร
บํ า
รงุ  

    จ
งัห
วดั
กาญ

จน
บรุ
ี
 ศนูยเทคโนโลยกีารศกึษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



121

แผนภาพท่ี 15  แสดงพ้ืนท่ีการใชงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุรี

 ประชุมยอย  ประชุมยอย  ประชุมยอย
คลินิกส่ือ

บรกิารยืม-คืน
สือ่การสอน

 ประเภทตางๆ

 หองนํ้ า ช.
 หองนํ้ า ญ.

 หองควบคุม
 โทรทัศน

 วงจรปด

 หองควบคุมระบบ
 การเช่ือมเครอืขาย

  หองถายภาพ

 ซอมบํ  ารุง

เก็บวัสดุ

บรเิวณจัดนิทรรศการวิชาการ

พ้ืนท่ีบรกิารซดีีรอม

พ้ืนท่ีบรกิารวีดิ  ทัศน

พ้ืนท่ีบรกิารซีดีรอม

พ้ืนท่ี  บรกิารอนิเตอรเน็ต
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พ้ืนท่ี  บรกิารคอมพิวเตอร
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การอภิปรายผล
                   ในการทําวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดจัดทําอยางเปนระบบ  มีขั้นตอน  แบงการวิจัยเปน 3 ระยะ  
โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ  ทําใหผูวิจัยไดรับทราบขอมูลจากครูอาจารยซ่ึงปฏิบัติงาน
จริงในโรงเรียนท่ีจะเปนท่ีตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ไดรับทราบความคิดเห็นท่ีผูเช่ียวชาญดาน
เทคโนโลยีไดกรุณาสละเวลาอันมีคา  ใหขอเสนอแนะ  ใหแนวทางตางๆโดยใชประสบการณจริงท่ี
ประสบ  เพ่ือใหไดศูนยเทคโนโลยีการศึกษาท่ีสมบูรณท่ีสุด  ในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา  ขอมูล
และความคิดเห็นท่ีผูวิจัยไดรับจึงเปนส่ิงท่ีมีคุณคายิ่งตอการดําเนินงานการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี 
การศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  ซ่ึงผูวิจัยมีขออภิปรายในประเด็นตางๆ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สภาพปญหาและความตองการส่ือการสอนของครูผูสอนโรงเรียน           
ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรีพบวา ยังมีการใชส่ือในระดับนอย ครูยังใชส่ือประเภท
เอกสารเชนแบบเรียน  ภาพโปสเตอร  อุปกรณท่ีใชคือกระดานดํา กิจกรรมท่ีใชมากท่ีสุดไดแกการ
จัดนิทรรศการและการฝกปฏิบัติ มีขอสังเกตคือส่ือท่ีครูตองการมากท่ีสุดคือส่ือมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอร แตเปนส่ือท่ีโรงเรียนมีใชในระดับนอยท่ีสุด ซ่ึงโรงเรียนควรสนับสนุนการใชส่ือ
มัลติมีเดียโดยการจัดซ้ือ จัดหา จัดสรรงบประมาณใหมากท่ีสุด มีการจัดบริการโดยให                        
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการ เพ่ือสนองความตองการของครูผูสอน สวนปญหาและ
อุปสรรคท่ีครูประสบมากท่ีสุด ไดแกขาดความรูและทักษะการใชและการผลิตส่ือขาดผูเช่ียวชาญใน
การผลิตส่ือการสอน ครูผูสอนเสนอแนะใหมีการจัดอบรมสัมมนาการผลิตและใชส่ือการสอนซ่ึง
สอดคลองกับวิสัยทัศนของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัด
กาญจนบุรี ท่ีวา “มุงพัฒนาคุณภาพ  การศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีระบบบริหารและบริการ
ดีเยี่ยม” ภายใตพันธกิจท่ีวา “ใหบริการและสงเสริมการผลิตส่ือการสอน ใหคําแนะนําการใช           
โสตทัศนูปกรณตางๆ เผยแพรขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีการศึกษาใหแกครู นักเรียนและชุมชน”
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จึงควรนําวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีไดจากการ
วิจัยนี้ไป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

ประเด็นที่ 2 รูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎร
บํารุง จังหวัดกาญจนบุรี พบวาควรเปนศูนยเอกเทศ ขึ้นตรงตอผูอํานวยการซ่ึงตรงกับผลการวิจัย
ของพินิจ  แสงแกว (2530:4-8) ท่ีเสนอวาศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรมีฐานะเปนหนวยงานเอก
เทศขึ้นตรงตอศูนยอํานวยการแพทย มีบุคลากรดําเนินงานมาจากตัวแทนของหมวดวิชา ผูสนใจและ               
ครูผูชํานาญการดานเทคโนโลยีการศึกษา ซ่ึงตรงกับผลการวิจัยของประจักษ  สุดประเสริฐ 
(2526:14-19) ท่ีเสนอแนะวาศูนยบริการโสตทัศนควรมีผูเช่ียวชาญส่ือ (Media Specialists) ท่ีทํางาน
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โดยเฉพาะและสอดคลองกับแนวความคิดรูปแบบหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรประจํา
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ของวนิดา จึงประสิทธ์ิ (2532:13) และเรวัติ   เปยมรําลึก (2523:28) ท่ีควร
กําหนดและจัดสัดสวนหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน โดยเนนดานการให
บริการโสตทัศนูปกรณใหครอบคลุมท้ังดานการใหบริการ คําแนะนําในการผลิตส่ือเพ่ือการศึกษา
การจัดทําเอกสารคูมือ แนะนําการใชโสตทัศนูปกรณ รวมท้ังการวิจัยและประเมินผล สําหรับ          
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษามีหนาท่ีในการบริหารจัดการใหองคประกอบตางๆของศูนย
ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและตรงตามเปาหมาย

โครงสรางองคกรและภาระหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาแบงเปน 4 ฝาย คือ             
ฝายธุรการ  ฝายวิชาการ  ฝายบริการ  และฝายผลิตส่ือ มีภาระหนาท่ีคือการกําหนดนโยบายและ  
แผนงาน งานธุรการ งานงบประมาณ งานทะเบียน งานสถิติ-ขอมูล งานประชาสัมพันธ งานฝก         
อบรม งานวิจัยและพัฒนาส่ือ งานติดตามประเมินผล งานบริการส่ือ ส่ิงพิมพ งานบริการสารสนเทศ          
งานบริการส่ืออิเลคทรอนิคส งานผลิตโสตทัศนวัสด ุ งานจัดหาส่ือการสอน งานบํารุงส่ือ ซ่ึงภาระ
หนาท่ีของศูนยนี ้ เม่ือสรุปในประเด็นหลักแลวจะสอดคลองกับ วนิดา จึงประสิทธ์ิ ( 2532:17 ) ท่ี
กลาวถึงหนาท่ีหลักของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  6  ประการ คือ การจัดหาส่ือการสอนเพ่ือการ
บริการ  การจัดระบบการบริการส่ือการสอน การบํารุงรักษาส่ือการสอน การประชาสัมพันธ การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ
ขอเสนอแนะ
                    จากการวิจัยเรื่อง  “การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน               
ทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุร”ี   สมควรท่ีจะดําเนินการใหเปนรูปธรรมและนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป
                           1.1 โรงเรียนควรดําเนินการพัฒนางานโสตทัศนศึกษาท่ีมีอยูเดิมใหเปนศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา   โดยจัดเปนหนวยงานเอกเทศขึ้นตรงตอผูอํานวยการ  มีระบบโครงสรางการ
บริหารองคกรและภาระงานท่ีชัดเจน  มีสถานท่ีตั้งเหมาะสม  กวางขวาง  มีการจัดหาส่ือการสอนท่ี
ทันสมัย  และพอเพียง พรอมท่ีจะใหบริการครู อาจารย และนักเรียน
                           1.2 โรงเรียนควรเรงพัฒนาบุคลากรโดยจัดการอบรมใหความรูในการผลิตส่ือการ
สอน  และสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
                            2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบในอนาคตของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของ  
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต   1    จังหวัดกาญจนบุรี
                            2.2 ควรมีการวิจัยดานความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลย ี         
การศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี
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วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2533.
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ภาคผนวก  ก
ขอมูลพื้นฐานงานโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุรี
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ขอมูลเบื้องตน
งานโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
อ.ทามวง  จ.กาญจนบุรี

รวบรวมโดย

นางสาวศุลีพร   วงศภาณวัุฒน
นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร. 0-3234-2051
มือถือ 0-9897-4339
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โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุงเปนโรงเรียนท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
มุงพัฒนาครูและผูเรียนสูความเปนมาตรฐานทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยี กีฬา

และมีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ในการพัฒนา
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย

ภายใตระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือสุขภาวะและจริยธรรม

ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ
ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และไดรับการดูแลชวยเหลือ

ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคทางสังคม
สามารถศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค
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1.  ภาพรวมของโรงเรียน (School  Profile)

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
สถานท่ีตั้ง 141 หมู 1 ถนนแสงชูโต ตําบลทามวง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

รหัสไปรษณีย   71110
เครื่องหมาย เขื่อนวชิราลงกรณ    ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปนเขื่อนแมกลอง
ปรัชญา ประพฤติดี มีวิชา สามัคค ีกีฬาเกง
คติธรรม ธมฺโมหเว  รกขติ   ธมมจารี

(ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม)
คําขวัญ รูรัก  สามัคค ีมีวินัย ใฝวิชา จรรยางาม
อักษรยอ ท.ม.ร.
สีประจําโรงเรียน มวง-เหลือง
ดอกไมประจําโรงเรียน ดอกชงโค
โทรศัพท 0-3461-1034
โทรสาร 0-3461-2157
Home Page http://school.ge.go.th/tmr2002
E-mail Chongko@maildozy.com
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

สมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

สมาคมศิษยเกา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

คณะกรรมการบริหาร

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานธุรการ
กลุมงานนโยบายและแผน

ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายอํานวยการ

กลุมงานสงเสริมมาตรฐานการศึกษา
กลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุมงานเสริมหลักสูตร

ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาวิชาการ

กลุมงานระดับช้ันป
กลุมงานปกครอง
กลุมงานกิจกรรม

ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

กลุมงานบริการ
กลุมงานสัมพันธชุมชน
กลุมงานสวัสดิการ

รองผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายสนับสนุนกิจการ
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ประวัติโรงเรียน
เดิมอําเภอทามวงไมมีโรงเรียนมัธยมศึกษา ชาวอําเภอทามวงตองสงลูกหลานไปเรียนท่ี

โรงเรียนประจําจังหวัดกาญจนบุร ีซ่ึงเปนระยะทางไกลถึง 12 กิโลเมตร ปละ 200-300 คน ขณะนั้น
รถประจํายังไมคอยมี ทําใหลําบากในการเดินทาง นายพีรศักดิ์  สุขพงษ นายอําเภอทามวง นายสนั่น  
ประสมทรัพย  ศึกษาธิการอําเภอทามวง พรอมกับประชาชนของอําเภอทามวง ไดประชุมปรึกษา
และมีมติเปนเอกฉันทใหกอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอทามวงขึ้น โดยไดรับบริจาคจาก     
ขาราชการ พอคา ประชาชน และพระสงฆ ดังนี้

1. ไดรับเงินงบประมาณจากเงินบํารุงทองท่ีของอําเภอทามวง กอสรางอาคารเรียน 
150,000 บาท

2. ประชาชนบริจาค 35,000 บาท
3. เจาอาวาสวัดศรีโลหะราษฎรบํารุง พระครูโสภณประชานารถ มอบท่ีดินสําหรับ

กอสรางอาคารเรียน เนื้อท่ี 12 ไร 2 งาน 18 ตารางวา มูลคา 20,000 บาท

เม่ืออําเภอไดท่ีดินและงบประมาณในการกอสรางอาคารเรียนแลว จึงขออนุมัติจัดตั้ง
โรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และไดรับอนุมัติใหเปดโรงเรียนตั้งแตปการ
ศึกษา 2501 (17 พฤษภาคม 2501)

การกอสรางอาคารเรียนไดใชวิธีประมูลราคาได 185,000 บาท เปนอาคารไมสองช้ัน 
แบบ 004  8 หองเรียน ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดใหสมทบอีก 10,000 บาท  เปนคาทาสี                
คาเสาธง และสวม กอสรางเสร็จเม่ือ 16 เมษายน 2502

เปดรับนักเรียนครั้งแรก ณ โรงเรียนทามวง (โรงเรียนประถมศึกษา) เม่ืออาคารเรียน
เสร็จ จึงมาเรียนท่ีโรงเรียน และไดทําพิธีเปดปายอาคาร วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2504 โดยหลวงสวัสดิ์  
สารศาสตรพุทธิ อธิบดีกรมสามัญศึกษา

พ.ศ.2501 ซ้ือท่ีดินเพ่ิมอีก 22 ไร 15.6 ตารางวา ดวยเงินงบประมาณ 143,000 บาท          
รวมเปนเนื้อท่ี 34 ไร 2 งาน 33.6 ตารางวา

วันท่ี 5 มิถุนายน 2539 นายประกิจ ธาราพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  
และนายสมชาย  โขวพันธ  นายอําเภอทามวง ขณะนั้น พรอมท้ังคณะครูและกรรมการสมาคม            
ผูปกครองและครูฯ ไดรวมกันหาเงินบริจาคซ้ือท่ีดินเพ่ิมอีก 5 ไร เปนเงิน 3,750,000 บาท ปจจุบัน
โรงเรียนมีท่ีดินท้ังส้ิน  39 ไร  2 งาน  33.6 ตารางวา  และไดกอสรางสระวายน้ํา ซ่ึงกรมสามัญศึกษา
จัดงบประมาณให 19,219,784 บาท เปนสระวายน้ํามาตรฐาน กวางxยาวxลึก = 21 x 50 x 1.30 เมตร
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อาคารเรียน
- อาคารเรียนเปนตึก 3 ช้ัน จํานวน 3 หลัง
- อาคารเรียนเปนตึก 4 ช้ัน จํานวน 1 หลัง
- อาคารไมแบบ 004  ปรับปรุงซอมแซมใหม 1 หลัง

อาคารประกอบ
- อาคารช่ัวคราว 1 หลัง (ปจจุบันใชเปนท่ีจอดรถ)
- โรงฝกงานขนาดเล็ก
- โรงฝกงานเกษตร 1 หลัง
- อาคารอุตสาหกรรม 1 (งานไฟฟา-งานไม)
- อาคารอุตสาหกรรม 2 (งานเช่ือม-งานชาง)
- อาคารอุตสาหกรรม 3 (หองโสตทัศนศึกษา-งานไฟฟา-คหกรรม)
- อาคารศิลปศึกษา 1 หลัง
- หอประชุมแบบ 100/27 จํานวน 1 หลัง
- โรงอาหาร – หอประชุม แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) จํานวน 1 หลัง
- อาคารเรือนพยาบาลบานชงโค
รายนามอาจารยใหญ/ผูอํานวยการ
1.  นายไมตร ี กาญจนรัช ตั้งแต 4 มิถุนายน 2501  - 11 มีนาคม 2502
2.  นายกูล      มณีกุล ตั้งแต 1 เมษายน 2505 -   8 พฤษภาคม 2523
3.  นายบุญสง ทองประศรี ตั้งแต 9 พฤษภคม 2523 - 15 เมษายน 2524
4.  นายสุชาติ  อํามฤคขจร ตั้งแต 16 เมษายน 2524 - 23 กุมภาพันธ 2526
5.  นายอํานวย วิโรจนะ ตั้งแต 28 กุมภาพันธ 2526 - 12 ตุลาคม 2529
6.  นายเดชา  มุกดมณี ตั้งแต 13 ตุลาคม 2529 -   5 พฤศจิกายน 2533
7.  นายประวิทย  คุมมณี ตั้งแต 6 พฤศจิกายน 2533- 7 พฤศจิกายน 2536
8.  นายประกิจ  ธาราพันธ ตั้งแต 7 พฤศจิกายน 2536 - 19 พฤศจิกายน 2539
9.  นายณรงค  โพธ์ิมี ตั้งแต 26 พฤศจิกายน 2539 - 5  กุมภาพันธ  2544

                     10. นายศักรินทร  จริงจิตร ตั้งแต 7  กุมภาพันธ  2544 -  ปจจุบัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



138

ที่ตั้งสถานศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุงตั้งอยูท่ี 141 หมู 1 ตําบลทามวง อําเภอทามวง จังหวัด

กาญจนบุรี อยูติดถนนแสงชูโต การคมนาคมทางรถยนตสะดวกสบายมาก จัดไดวา  เปนโรงเรียนท่ี
อยูในชุมชนคอนขางหนาแนน ใกลวัด ตลาด สถานท่ีราชการ เชน ท่ีวาการอําเภอทามวง สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอทามวง ท่ีทําการไปรษณียอําเภอทามวง   โรงพยาบาลทามวง   วิทยาลัยการอาชีพ
วังขนาย   เขื่อนวชิราลงกรณ ฯลฯ

ลักษณะชุมชน
อําเภอทามวงเปนอําเภอขนาดเล็กของจังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมเปน            

สวนมาก เหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการ
เกษตร คาขาย และมีอุตสาหกรรมขนาดยอมอยูบาง ผูปกครองสวนใหญของนักเรียนโรงเรียน             
ทามวงราษฎรบํารุงประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไรออย ปลูกผัก เล้ียงสัตว รับจาง 
เปนตน

ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร/ผูบริหาร
ผูบริหาร นายศักรินทร จริงจิตร ผูอํานวยการ
ผูชวยผูบริหาร

นายมานิตย ลิมพวัฒน รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการฝายสนับสนุนกิจการ

                         นางสาวถนอมศร ี ล่ิมศิลา ผูชวยผูอํานวยการฝายอํานวยการ
นายธงชัย บุญนวม ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายสงเสริมพัฒนาบุคลากร
นางอาลัย พรหมชนะ ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาวิชาการ

จํานวนบุคลากร
คร-ูอาจารย ชาย 27 คน

หญิง 63 คน
รวม 90 คน
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วุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท   8 คน
ปริญญาตรี 84 คน
ต่ํากวาปริญญาตรี   1 คน

ครูอัตราจาง ชาย 3 คน
หญิง 3 คน
รวม 6 คน

วุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี 6 คน

ลูกจางประจํา
นักการ ชาย 9  คน

หญิง 2  คน
ยาม ชาย 2  คน
พนักงานขับรถ ชาย 2  คน

โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง เปนโรงเรียนขนาดใหญ รับนักเรียนท้ังชายและหญิง 
(สหศึกษา) โดยมีจํานวนนักเรียน เม่ือวันท่ี  10  มิถุนายน    2545  ดังนี้

ระดับ ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนตน 766 779 1545
มัธยมศึกษาตอนปลาย 309 423 732

รวมท้ังส้ิน 1075 1202 2277

อัตราสวน ครู : นักเรียน = 1 : 25
แผนการจัดช้ันเรียน

ระดับ จํานวนหอง จํานวนนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน 11 - 11 - 10 487 - 529 – 529
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 - 6- 5 256 - 237 – 239
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ผลสําเร็จและความภาคภูมิใจ ในปการศึกษา 2544
ระดับจังหวัด
-  ชนะเลิศ  การแขงขันภาษาอังกฤษ เลานิทานระดับ ม.ตน  จากการตอคําศัพทภาษาอังกฤษ

 ม.ปลาย
- ชนะเลิศ การแขงขันทักษะบุกเบิกงานหอคอย  ประเภทเนตรนารี
- นายนพพล  ขุนณรงค  ชนะเลิศดาวรุงลูกทุงชายจากการประกวดรองเพลง”ลูกทุงไทย  ดีไลท

เอฟเอ็ม”
- ชนะเลิศ การแขงขันCROSSWORD เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งท่ี  54
- ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  จํานวน  3  โครงงาน
- ชนะเลิศ  การแขงขันกีฬาจังหวัด ประเภท คะแนนรวม ชายและหญิงอายุไมเกิน  14 และ

18  ป
- ชนะเลิศ การแขงขันวายน้ําสิงห-กรมสามัญประเภทรวมคะแนน ชายรุนอายุไมเกิน 14  ป หญิง

อายุ    ไมเกิน  18  ป
- รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแขงขันทักษะวิชาภาษาไทย  จํานวน  1 รางวัล
-  ชนะเลิศ การแขงขันวงดนตรีแชมเบอรมิวสิค     จํานวน  1 รางวัล
-  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแขงขันวงดนตรีสตริงคอมโบ จํานวน 1 รางวัล
- ชนะเลิศ การประกวดทําขนมไทย    จํานวน  2 รายการ
- ชนะเลิศ การประกวดจัดสวนถาด     จํานวน  4 รางวัล  และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จํานวน  1

รางวัล
ระดับประเทศ
- รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  การประกวดรองเพลงโครงการลูกทุงเสียงทองเยาวชนชางเผือก
- รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนัก

เรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งท่ี  54  จํานวน  1  โครงงาน
- รางวัลดีเดนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ในโครงการ “เยาวชนไทย กาวไกลกับ

เทคโนโลยี “ จากบริษัท ชิน คอรปอรเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  จํานวน  1  รางวัล
- เด็กหญิงภัทรียา  รัตนพันธ  เปนนักเรียนรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ระดับม.ตน
- เด็กชายกศิภักดิ์  ไกแกว  และ เด็กชายทรงชัย  ดอกบุก   ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของ

ประเทศไทยเขารวมการประชุมลูกเสือเอเชีย-แปซิฟค   ณ  ประเทศญี่ปุน
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ผลงานดีเดนของครู
- นางสาวศุลีพร  วงศภาณุวัฒน  ไดรับการคัดเลือกเปนครูโสตทัศนศึกษาดีเดน  ระดับจังหวัด
- นางจริยา  พวงแกว  ไดรับการคัดเลือกเปนครูสายการสอนวิชาภาษาตางประเทศดีเดนระดับ

จังหวัด
- นางเนาวรัตน  ศรีวลีรัตน  ไดรับการคัดเลือกจากสโมสรโรตารีทามวงเปนบุคคลดีเดนดานยุทธ

ศาสตรพลังแผนดิน  ระดับประเทศ  จากกระทรวงศึกษาธิการ
- นางสาวสิรินาถ  สนตุน  ไดรับการคัดเลือกเปนครูดีเดนสายงานแนะแนวระดับจังหวัด
- นางทัศนีย  เรืองวัฒก ี ไดรับการคัดเลือกเปนครูดีเดน  จากกรมสามัญศึกษา   ประจําปการศึกษา

2544
- คณะครูในโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนครูดีเดนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  จากกรมสามัญ

ศึกษา ประจําปการศึกษา 2544  จํานวน  54   คน

ผลงานดีเดนของโรงเรียน
- ไดรับโลหเชิดชูเกียรติเปนโรงเรียนท่ีดําเนินการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน   ปศึกษา   

2544
- ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนนํารองการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญเพ่ือ

พัฒนา     สุขภาวะและจริยธรรม
- ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันวายน้ํานักเรียน สิงห-กรมสามัญ                               

ไทยแลนดเซอรกิต 2001
- โรงเรียนรวมกับชุมชนจัดใหมีการทอดผาปาการศึกษา ไดรับเงินบริจาคเพ่ือใชเปนทุนสําหรับ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีของโรงเรียน จํานวน    979,807.25     บาท
- นักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสอบคัดเลือกเขาเรียนตอในระดับ

อุดมศึกษา  ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ปการศึกษา  2545  จํานวน  38  คน
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งานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

งานโสตทัศนศึกษา เปนงานสนับสนุนการเรียนการสอนขั้นตอนกับฝายพัฒนา              
วิชาการ  ไดมีการพัฒนาปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา  เม่ือมี พ.ศ. 2541  โดยนางศุลีพร                     
วงศภาณวุัฒน เปนหัวหนางานโสตทัศนศึกษาโดยการขอบริจาคจากชุมชน  จัดการแขงขันโบวล่ิง  
ผลิตวิดีทัศนการบริหารเพ่ือสุขภาพ  สวัสดิการโรงเรียนและนายกสมาคมครูและผูปกครองของ           
โรงเรียนรวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 1,080,480  บาท (หนึ่งลานแปดหม่ืนส่ีรอยแปดสิบบาทถวน)  
และไดเปล่ียนช่ือเปน “หองโสตเฉลิมพระเกียรติ” ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการใช  3  สวน  ดังนี้

1. หองประชุมโสตเฉลิมพระเกียรติ  เปนหองประชุมขนาดกลาง 120 ท่ีนั่ง มี                          
โสตทัศนูปกรณในการนําเสนอครบครัน จากการสนับสนุนจากทานผูอํานวยการศักรินทร จริงจิตร

2.    หองปฏิบัติการงานโสตฯ     มีโสตทัศนูปกรณดานเครื่องเสียงระบบไฟ และ IRD    
ชุดรับสัญญาณทางไกลผานดาวเทียมพรอมดาวเทียม 6 ชุด พรอมบริการบันทึกและผลิตส่ือวิดีทัศน

3.    ศาลาเอนกประสงคชัยคุณแสง    เปนศาลาท่ีสรางขึ้นดวยเงินบริจาค  มีระบบไฟ 
แสง และเสียงท่ีตอจากหองปฏิบัติการโสตฯ ไดเพ่ือใชในการตอนรับแขก รับประทานอาหาร หรือ
ประชุมยอย

งานโสตทัศนศึกษามีคณะกรรมการประสานงานของศูนยการเรียนรูจากหมวด                 
วิชาตางๆ 14 ศูนยการเรียนซ่ึงทําหนาท่ีเปนโสตฯ ยอยในการบริการโสตทัศนูปกรณ
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บุคลากร

1.  นางสาวศุลีพร วงศภาณวุัฒน อาจารย 2 ระดับ 7  หัวหนา
2.  นางสาวบุษรา สังวาลยเพ็ชร อาจารย 2  ระดับ 7  ผูชวย
3.  นายธีระพล วุฒิเนตร อาจารย 2  ระดับ 7  ผูชวย
4.  นายเสนห สิทธิโชค นักการภารโรง  ผูชวย
5.  นายวัชระ บุญมาก นักการภารโรง ผูชวย
6. ผูประสานงานโสต หมวด/งานตางๆ

หมวดวิทยาศาสตร นางสาวศิริมา สุธาสันติรักษ
หมวดคณิตศาสตร นายวีระพล เขมะวิชานุรัตน
หมวดภาษาตางประเทศ นายสวัสดิ์ เจริญบุญ
หมวดสังคม นายประวิทย พวงแกว
หมวดภาษาไทย นางเอ้ือง เชาวรักษ
หมวดศิลปะศึกษา นางสาวศุลีพร วงศภาณวุัฒน
หมวดพลานามัย นายธีระพล วุฒิเนตร
หมวดเกษตรกรรม นายสุนทร ทองสุกใส
หมวดอุตสาหกรรม นายชัยวัฒน ชอบเปนไทย
หมวดคหกรรม นางจิราภา ศิริกาญจนไพศาล
หมวดคอมพิวเตอร นายสาวิทย ปูรณะสุคนธ
งานพยาบาล นางสาวสินีนารถ สนฉัตรทอง
งานแนะแนว นางผกาพันธ จันทรภิวัฒน
งานหองสมุด นางสาววรมา สิงหคะนอง
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ภาคผนวก  ข
รายช่ือผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
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รายช่ือ

ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
งานวิจัย :  เร่ืองการศึกษารูปแบบการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยี

โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประศักดิ์   หอมสนิท
หัวหนาภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2.  รองศาสตราจารยสมเชาว   เนตรประเสริฐ
ขาราชการบํานาญ   อดีตอาจารยประจําภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. อาจารยวิวัฒนชัย   สุขนันท
รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4. อาจารยธงชัย   หงษจร
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และส่ือการศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  บางนา  กรุงเทพมหานคร

5. ดร.วิรัตน   ศรีคําจันทร
หัวหนาศูนยศึกษาปฏิบัติการในพ้ืนท่ีและพัฒนาประชาคม
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล

6.  ผูชวยศาสตราจารยศักดา   ชูศรี
ผูชวยผูอํานวยการดานประกันและพัฒนาคุณภาพ
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   กรุงเทพมหานคร
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7. อาจารยอภิภู   สิทธิภูมิมงคล
หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยมหิดล

8. ดร.อดิศักดิ์    จินดานุกูล
ศึกษานเิทศกฯ  หัวหนาหนวยงานศูนยนวัตกรรมและการนิเทศกทางไกล
หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ
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รายช่ือ

ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา
งานวิจัย :  เร่ืองการศึกษารูปแบบการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยี

   โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

1.  นายสมยศ    แมนสงวน
อาจารย 3  ระดับ  9
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เขตพระโขนง   กรุงเทพมหานคร

2.  นางพรพรรณ    อนะมาน
อาจารย   3  ระดับ 8
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร

3. นายอภิชาติ   พุทธเจริญ
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดสระบุรี

4. นายสุนทร    เปยปน
อาจารย 2  ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนสงวนหญิง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี
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5. นายดําริ   สังขสุวรรณ
อาจารย 2  ระดับ 7
นางสาวนสุรา   กิจพิทักษ
อาจารย  2  ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนกรรณสูตร  อําเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี

6.  นายเจนจบ   นพคุณ
อาจารย 2  ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนคงคาราม  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

7. นายโกวิทย    มีอารีย
อาจารย 2  ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนเพชรบุร ี อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

8. นายสุรัตน    ดวงบุปผา
นายเจริญ    กรทรวง
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



149

ตารางการศึกษารวบรวมขอมูลงานวิจัย
เร่ือง การศึกษารูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ตอน การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และผูมีประสบการณ
ทางดานงานโสตทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

วัน เดือน ป ภาคเชา (09.00 น. – 12.00 น.) ภาคบาย (13.00 น. – 16.00 น.)
20 ก.ย. 45 อาจารยธงชัย    หงษจร

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

27 ก.ย. 45 อาจารยอภิชาติ    พุทธเจริญ
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
กรมสามัญศึกษา จังหวัดสระบุรี

อาจารยอภิภู  สิทธิภูมิมงคล
หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีการศึกษา
สํานักหอสมุด ม.มหิดล ศาลายา

2 ต.ค. 45 อาจารยดําริ  สังขสุวรรณ
อาจารย 2  ระดับ 7
อาจารยนุสรา   กิจพิทักษ
อาจารย 2  ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย
อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารยสุนทร   เปยปน
อาจารย 2  ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนสงวนหญิง
อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

3 ต.ค. 45 ดร.วิรัตน   ศรีคําจันทร
หัวหนาศูนยศึกษาปฏิบัติการในพ้ืนท่ี และ
พัฒนาประชาคม สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน  ม.มหิดล  ศาลายา

4 ต.ค. 45 ดร.อดิศักดิ์  จินดานุกูล
ศึกษานเิทศกฯ หัวหนาหนวยงานศูนย
นวัตกรรมและการนิเทศทางไกล
หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

อาจารยศักดา  ชูศรี
ผูชวยผูอํานวยการดานประกัน
และ พัฒนาคุณภาพ  สํานัก พัฒนา
เทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
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วัน เดือน ป ภาคเชา (09.00 น. – 12.00 น.) ภาคบาย (13.00 น. – 16.00 น.)
8 ต.ค. 45 อาจารยพรพรรณ   อนะมาน

อาจารย 3  ระดับ 8
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

อาจารย ม.เจริญ  กรทรวง
อาจารย ม.สุรัตน   ดวงบุปผา
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กรุงเทพมหานคร

9 ต.ค. 45 อาจารยสมยศ   แมนสงวน
อาจารย 3 ระดับ 9
หัวหนาศูนยโสตทัศนศึกษาและส่ือนวัตกรรม
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

10 ต.ค. 45 อาจารยเจนจบ  นพคุณ
อาจารย 2 ระดับ 7 หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนคงคาราม  อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

อาจารยโกวิทย  มีอารีย
อาจารย 2  ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนเพชรบุร ีอําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

ภาคเชา – ภาคบาย
(09.00 น. – 13.30 น.)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประศักดิ์   หอมสนิท
หัวหนาภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารยสมเชาว   เนตรประเสริฐ  ขาราชการบํานาญ
อดีตอาจารยประจําภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

17 ต.ค. 45

อาจารยวิวัฒนชัย   สุขนันท
รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แบบสัมภาษณ
สําหรับผูเช่ียวชาญ

คําชี้แจง
แบบสัมภาษณนี้จะใชเปนแนวทางในการถามเทานั้น  วิธีถามและถอยคําท่ีใชถามจะใช

ใหเหมาะสมกับบุคลากรและสถานการณ

แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณ
แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณดานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา แบง

เปน    2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูใหการสัมภาษณ
1. ช่ือ…………………………………………………………………………………

ตําแหนง……………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………
หนวยงาน/สถาบัน/สถานศึกษา  ท่ีทํางาน
ช่ือหนวยงาน………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ท่ีตั้ง…………………………………….ถนน……………………………………
ตําบล………………………………….แขวง/อําเภอ……………………………
จังหวัด………………………………...รหัสไปรษณีย……………………………
หมายเลขโทรศัพท……………………..มือถือ……………………………………
ประสบการณการทํางาน ดานเทคโนโลยีการศึกษา/ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา…ป

2. ประวัติการศึกษา
สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดระดับ…………………………………………………
วิชาเอก…………….………………………………………………………………
จากสถาบัน………………………………………………………………………
ความรูความสามารถพิเศษ…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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3. วันเวลาท่ีใหการสัมภาษณ
วันท่ี……………เดือน……………………………..พ.ศ.  2545
เวลา………………………………………………………………………………
สถานท่ี……………………………………………………………………………

ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาของการศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุร ี ตามลําดับดังนี้
1. วิสัยทัศน พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
2. รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
3. โครงสรางการบริหารงาน
4. บุคลากรท่ีดําเนินงาน
5. งานใหบริการ
6. ประเภทของส่ือท่ีใหบริการ
7. การจัดหาวัสดุอุปกรณ
8. การประเมินคุณภาพวัสดุ  อุปกรณการศึกษา
9. สถานท่ีตั้ง
10. การจัดพ้ืนท่ีการใชงาน
11. แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ
12. การประชาสัมพันธ
13. การประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับสถาบันอ่ืนๆ

ลงช่ือ…………………………………
     (            )

ตําแหนง………………………………..
    ผูใหการสัมภาษณ
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ภาคผนวก  ค
ระยะท่ี 1 ของการวิจัย

แบบสอบถามสภาพปญหา อุปสรรคและความตองการสื่อการสอน
ของครูผูสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี
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แบบสอบถาม
เพื่อการวิจัยรูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

เรื่อง

“ การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุรี”

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

นางสาวศุลีพร      วงศภาณุวัฒน
นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูดําเนินการวิจัย

โปรดสงแบบสอบถามกลับคืนภายในวันท่ี …………………..
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คําช้ีแจง

แบบสอบถามชุดน้ี  มีท้ังหมด  2 ตอน   ประกอบดวย

ตอนท่ี  1   คําถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนท่ี  2  โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
2.1 สภาพของสื่อสารสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

จังหวัดกาญจนบุรี
2.2 ความตองการสื่อสารสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

จังหวัดกาญจนบุรี
2.3 ปญหาและอุปสรรคดานการใชสื่อการสอนโรงเรียนทา

มวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี
2.4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับการจัดต้ังศูนย

เทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัด
กาญจนบุรี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



156

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชสื่อการสอนของ
ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุรี

2.  เพื่อศึกษารูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียน
ทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุรี
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  3 ลงในชองวาง (   )  หนาคําตอบท่ีตรงกับขอคิดเห็นของทานมาก

ท่ีสุด

1. เพศ
(    )   ชาย (    )  หญิง

2. อายุ
(   )  ไมเกิน 25  ป (   )  26 – 30 ป
(   )  31 – 35  ป (   )  36 – 40  ป
(   )  41 – 45  ป (   )  มากกวา  45  ป

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(   )  ต่ํากวาปริญญาตรี
(   )  ปริญญาตรี
(   )  สูงกวาปริญญาตรี
(   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………

4. รายวิชาท่ีสอน  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(   )  วิชาเลือก  โปรดระบุ…………………………………………

5. ประสบการณการสอน โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี
 (   )  นอยกวา  5  ป
(   )  5 – 10 ป
(   )  11 – 15  ป
(   )  มากกวา 15 ป
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ตอนที่ 2 สภาพปญหาและความตองการใชส่ือการสอนของครูผูสอน
                           โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง    จังหวัดกาญจนบุรี
ตอนที่ 2.1  สภาพของส่ือการสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3
1. ทานใชส่ือการสอนในการสอนของทานในระดับใด

(   )  ทุกครั้งท่ีสอน (   )  บอยครั้ง
(   )  นานๆ ครั้ง (   )  ไมเคยใชเลย

2. โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุงของทาน มีส่ือการสอนเหลานี้หรือไมและมีประสิทธิภาพใน
ระดับใด

ระดับประสิทธิภาพการใชงาน
ประเภทของส่ือการสอน มีใช ไมมี

ใช
ใชการ
ไดดี
มาก

ใชการ
ไดดี

ใชการ
ไดปาน
กลาง

ใชการ
ไดนอย

ใชการ
ไมได

1. ส่ือการสอนประเภทวัสด ุส่ิงพิมพ
โสตทัศนวัสดุ

1.1   เอกสารตําราและหนังสืออาน
ประกอบเชน นิทานชาดก

1.2  แบบเรียน
1.3  คูมือหลักสูตร คูมือนักเรียน
1.4  หนังสืออางอิง
1.5  นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ
1.6  เทปบันทึกเสียง
1.7  แผนท่ี ลูกโลก
1.8  แผนภูมิ แผนสถิติ
1.9  ภาพโปสเตอร
1.10 ภาพถาย รูปภาพ
1.11 ฟลมสไลด
1.12 แผนโปรงใส
1.13 ของจริง และของตัวอยาง
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ประสิทธิภาพการใชงาน
ประเภทของส่ือการสอน มีใช ไมมี

ใช
ใชการ
ไดดี
มาก

ใชการ
ไดดี

ใชการ
ไดปาน
กลาง

ใชการ
ไดนอย

ใชการ
ไมได

2. ส่ือการสอนประเภทเคร่ืองมือ
2.1 เครื่องฉายภาพขามศรีษะ
2.2  เครื่องฉายภาพยนตร
2.3  เครื่องฉายสไลด
2.4  เครื่องบันทึกเสียง
2.5  เครื่องฉายภาพทึบแสง
2.6  LCD, DLP
2.7  Visualizer
2.8  โทรทัศน
2.9  เครื่องเลนวิดีทัศน
2.10 เครื่องรับวิทยุ
2.11 เครื่องขยายเสียง
2.12 คอมพิวเตอร(จํานวน………)
2.13 ส่ือมัลติมิเดีย เชน การสอน โดย

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.14 ซีดีรวม
2.15 ปายนิเทศ กระเปาผนัง
2.16 กระดานดํา, white board

3. ส่ือประเภทกิจกรรม, วิธีสอน
3.1  การแสดงบทบาทสมมติ
3.2  สถานการณจําลอง
3.3  การแสดงละคร
3.4  การจัดนิทรรศการ
3.5  การสาธิต
3.6  การฝกปฏิบัติ
3.7  การศึกษานอกสถานท่ี
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ตอนที่ 2.2   ความตองการส่ือการสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในระดับท่ีตรงกับขอคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

   ทานมีความตองการส่ือการสอนเหลานี้ในระดับใด
ความตองการนํามาใชประกอบการสอนประเภทของส่ือการสอน

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ไมตองการ
1.  ส่ือการสอนประเภทส่ือส่ังพิมพ
และโสตทัศนวัสดุ

1.1  เอกสาร ตํารา และหนังสือ
อาน ประกอบ เชน นิทานชาดก

1.2  แบบเรียน
1.3  คูมือหลักสูตร คูมือนักเรียน
1.4  หนังสืออางอิง
1.5  นิตยสาร วารสาร

หนังสือพิมพ
1.6  เทปบันทึกเสียง
1.7  วีดิทัศนหรือเทปโทรทัศน
1.8  แผนท่ี ลูกโลก
1.9  แผนภูมิ แผนสถิติ
1.10 ภาพโปสเตอร
1.11 ภาพถาย รูปภาพ
1.12 ฟลมสไลด
1.13 แผนโปรงใส
1.14 ของจริง และของตัวอยาง
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ความตองการนํามาใชประกอบการสอนประเภทของส่ือการสอน
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ไมตองการ

2.  ส่ือการสอนประเภทเคร่ืองมือ
และอุปกรณประกอบการสอน

2.1  เครื่องฉายภาพขามศรีษะ
2.2  เครื่องฉายภาพยนตร
2.3  เครื่องฉายสไลด
2.4  เครื่องบันทึกเสียง
2.5  เครื่องฉายภาพทึบแสง
2.6  LCD, DLP
2.7  Visualizer
2.8  โทรทัศน
2.9  เครื่องเลนวีดิทัศน
2.10 เครื่องรับวิทยุ
2.11 เครื่องขยายเสียง
2.12 คอมพิวเตอร
2.13 ส่ือมัลติมิเดีย เชน การสอน

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.14 ปายนิเทศ กระเปาผนัง
2.15 กระดานดํา, white board

3.   ส่ือประเภทกิจกรรม
3.1  การแสดงบทบาทสมมติ
3.2  สถานการณจําลอง
3.3  การแสดงละคร
3.4  การจัดนิทรรศการ
3.5  การสาธิต
3.6  การฝกปฏิบัติ
3.7  การศึกษานอกสถานท่ี
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ตอนที่ 2.3  ปญหาและอุปสรรคดานการใชส่ือการสอนโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
     จังหวัดกาญจนบุรี

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย 3ลงในระดับท่ีตรงกับขอคิดเห็นของทานมากท่ีสุด
   ทานมีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ในระดับใด

ระดับของปญหา ความชวยเหลือปญหาและอุปสรรค
ในการใชส่ือการสอน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ตองการ ไมตองการ

ปญหาและอุปสรรคที่ทานพบในการ
ใชส่ือการสอน
1. ปญหาและอุปสรรคดานครูผูสอน

1.1  ความรูและทักษะในการใช
ส่ือการสอน

1.2  ความรูและทักษะในการ
ผลิตส่ือการสอน

1.3  ความม่ันใจในการใชส่ือ
การสอน

1.4  นักเรียนไมสนใจเทาท่ีควร
1.5  ใชส่ือแลวสอนไมทัน

หลักสูตรตามเวลาท่ีกําหนด
1.6  หากิจกรรมท่ีนักเรียนมี

สวนรวมในการใชส่ือไดยาก
1.7  ขาดการประเมินผลผูเรียน

หลังจากใชส่ือการสอน
1.8  วิธีการประเมินผลการใช

ส่ือการสอน
1.9  ความสนใจในการใชส่ือ

การสอน
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ระดับของปญหา ความชวยเหลือปญหาและอุปสรรค
ในการใชส่ือการสอน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ตองการ ไมตองการ

2.  ปญหาและอุปสรรคดานการใช
ส่ือการสอน

2.1  เวลาท่ีสอนในแตละครั้งมี
นอยเกินไป

2.2  ผลการเรียนโดยใชส่ือการ
สอนไมแตกตางจากวิธีการสอนท่ี
ไมใชส่ือการสอน

2.3  มีเสียเวลาในการเตรียมส่ือ
การสอนมาก

2.4  ขาดส่ือการสอนท่ีตองการ
ใช

2.5  ขาดบุคลากรท่ีใหบริการ
หรืออํานวยความสะดวกในการใช
ส่ือการสอน

2.6  ส่ือการสอนกระจายอยูท่ี
ผูสอนแตละทานจึงไมสามารถยืม
ใชได
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ระดับของปญหา ความชวยเหลือปญหาและอุปสรรค
ในการใชส่ือการสอน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ตองการ ไมตองการ

3.  ปญหาและอุปสรรคดานการผลิต
และจัดหาส่ือการสอน

3.1  ขาดงบประมาณในการผลิต
ส่ือการสอน

3.2  ขาดการสนับสนุนจากผู
บริหารดานการจัดประกวดส่ือ

3.3  ไมสามารถจัดหาวัสดุ
อุปกรณในการผลิตส่ือการสอน

3.4  ขาดเวลาในการผลิตส่ือ
การสอน

3.5  ขาดผูเช่ียวชาญในการผลิต
ส่ือการสอน

3.6  ไมทราบขาวสารหรือขอมูล
ของส่ือการสอนใหมๆ ท่ีเกิดขึ้น

3.7  ไมรูจักแหลงจําหนายส่ือ
การสอน
4.  ปญหาและอุปสรรคดานสถานที่
และส่ิงแวดลอมในศูนยฯ

4.1  สภาพหองเรียนไมเอ้ือ
อํานวยใหใชส่ือการสอน

4.2  มีปญหาเรื่องกระแสไฟฟา
เชน ไฟดับ ไฟลัดวงจร

4.3  หองเรียนขาดส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการใชกระแสไฟฟา
เชน ปล๊ักไฟ
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ตอนที่ 2.4  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
     ทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3ลงในชอง (   )  หนาคําตอบท่ีตรงกับขอคิดเห็นของทานมาก         
ท่ีสุดและแสดงความคิดเห็นของทานลงในชองวางท่ีกําหนดให

1. ทานคิดวาการใชส่ือการสอนของโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ีอยูในระดับใด
(   )  ดีมาก (   )  ดี
(   )  พอใช (   )  ควรปรับปรุง

2. ทานมีความตองการใหจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัด
กาญจนบุรี ในระดับใด

(   )  ตองการมากท่ีสุด (   )  ตองการมาก
(   )  ตองการปานกลาง (   )  ตองการนอย
(   )  ไมตองการ

3. ทานมีความตองการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี  
เพ่ือทําหนาท่ีในดานตางๆ ในระดับใด

ความตองการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ดานการบริการส่ือการสอน
2. ดานการผลิตส่ือการสอน
3. ดานอาคาร สถานท่ี ส่ิงอํานวยความ
สะดวก
4. งบประมาณในการดําเนินงานจัดตั้ง
5. บุคลากรในการดําเนินงาน
6. การฝกอบรมทางการผลิตส่ือการสาร
7. การเปนแหลงการเรียนรูของผูเรียน
8. เปนแหลงวิจัยและพัฒนาส่ือ
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4. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัด
กาญจนบุรี

4.1 ดานการบริการส่ือการสอน…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4.2 ดานการผลิตส่ือการสอน……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณท่ีตอบแบบสอบถาม
ผูดําเนินการวิจัย
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ภาคผนวก  ง
การวิจัยระยะท่ี 3

แบบประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง   จังหวัดกาญจนบุรี

ผูประเมินคือครูผูสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
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แบบประเมินรูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

นางสาวศุลีพร   วงศภาณุวัฒน

• โปรดสงแบบสอบถามกลับคืนภายใน วันที่ 9  มกราคม 2546
ณ  หองโสตเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
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แบบประเมินรูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

คําช้ีแจง

1.  แบบประเมินชุดนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุงท่ี
มีตอรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

2.    ความคิดเห็นของทานจะนําไปสูการกําหนดโครงสรางการบริหาร การบริการ ของศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ี ใหตรงกับความตองการของ            
ผูใชบริการตอไป

3.    แบบประเมินชุดนี้แบงออกเปน 2  ตอนดังนี้
ตอนท่ี 1  ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2   ขอคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของรูปแบบในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

   โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี
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แบบประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

ตอนที่ 1 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ m  ชาย m หญิง
2. อายุ m นอยกวา 25  ป m  25 – 35 ป

m 36 – 45 ป m  มากกวา 45 ป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด

m  ม.6 / ปวช.   m  อนุปริญญา / ปวส. m  ปริญญาตรี
m ประกาศนียบัตรบัณฑิต m  ปริญญาโท m  สูงกวาปริญญาโท

4.  ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในงาน (ตอบไดมากกวา 1)
m ฝายบริหาร  / ผูชวยผูอํานวยการ
m หัวหนาฝาย / หัวหนาหมวด / หัวหนางาน
m ศูนยการเรียนรู/แหลงเรียนรู
m ครูผูสอน
m รายวิชาที่สอน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

5.  ประสบการณการสอนในโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง      จังหวัดกาญจนบุรี
m นอยกวา 1 ป      m 1 – 5 ป m มากกวา 5 – 10 ป
m  มากกวา 10 – 15 ป     m มากกวา 15 – 20 ป m มากกวา 20 ป
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ตอนที่ 2 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของรูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุร ีประกอบดวย 9 ประเด็น
โดยแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 5  หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด
ระดับ  4 หมายถึง เห็นดวยมาก
ระดับ  3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
ระดับ  2 หมายถึง เห็นดวยนอย
ระดับ  1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด

ประเด็นที่ 1 วิสัยทัศน  พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุรี

ระดับความคิดเห็นขอ สาระสําคัญ 5 4 3 2 1
1. วิสัยทัศน

“มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมี
ระบบบริหาร  บริการดีเยี่ยม”

2. พันธกิจ
“ใหบริการและสงเสริมการผลิตส่ือการสอน ใหคําแนะนํา
การใช โสตทัศนูปกรณตางๆ  เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
เทคโนโลยีการศึกษาใหแกครูนักเรียนและชุมชน”

ประเด็นที่ 2 รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุรี

ระดับความคิดเห็นขอ สาระสําคัญ
5 4 3 2 1

1. รูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเปนการรวมศูนยแบบ
เอกเทศไมรวมกับหองสมุด
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ประเด็นที่ 3 โครงสราง การบริหารองคกรและภาระงาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

ระดับความคิดเห็นสาระสําคัญ 5 4 3 2 1
1.   หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นตรงตอผูอํานวยการ
โรงเรียน
2.   ฝายธุรการมีภาระหนาที ่6 ดาน ไดแก

2.1  งานนโยบายและแผนงานมีหนาท่ีดังนี้
2.1.1  ดําเนินการตามนโยบาย และแผนงานท่ีกรมสามัญ

ศึกษากําหนดไว
2.1.2  วางแผน กําหนดนโยบายเพ่ิมเติมตามศักยภาพของ

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
2.1.3  กําหนดแผนปฏิบัติงานระยะส้ันและระยะยาว
2.1.4  ประสานงานภายในและภายนอกศูนยเทคโนโลยี

การศึกษา
2.2  งานธุรการและการพิมพมีหนาท่ีดังนี้

2.2.1  งานหนังสือเขา – ออก และตอบจดหมาย
2.2.2  งานจัดซ้ือ จัดจาง

2.3  งานงบประมาณ และการเงิน มีหนาท่ี
2.3.1  ดูแลงบประมาณและทํารายการจัดสรร
2.3.2  ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจายเงินของศูนย

2.4  งานทะเบียน และพัสดุ ครุภัณฑ มีหนาท่ี
2.4.1  ทํารายการพัสดุ  ครุภัณฑ และส่ือท่ีมี
2.4.2  ควบคุมการเบิกจายครุภัณฑ และวัสดุ

2.5  งานสถิติขอมูล มีหนาท่ี
2.5.1  จัดทําขอมูลการใชงานส่ือท่ีใหบริการ
2.5.2  จัดทําสถิติการเขาใชบริการ
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ระดับความคิดเห็นสาระสําคัญ
5 4 3 2 1

2.6  งานประชาสัมพันธ  และสารสนเทศ  มีหนาท่ีดังนี้
2.6.1  ใหคําแนะนําปรึกษา
2.6.2  เผยแพรขาวสารและตอนรับผูมาเยี่ยมชมศูนย
2.6.3  ใหขอมูลการใชบริการและการผลิตส่ือ

3.  ฝายวิชาการ  มีภาระหนาที ่3 ดาน ไดแก
3.1  งานฝกอบรม มีหนาท่ีดังนี้

3.1.1  จัดฝกอบรมการผลิต การใช และการนําเสนอส่ือแก
ครูผูสอน

3.1.2  แนะนําและใหคําปรึกษาการจัดการเรียนการสอน
3.2  งานวิจัยและและพัฒนาส่ือ มีหนาท่ีดังนี้

3.2.1  สํารวจความตองการส่ือของครูผูสอน
3.3  งานติดตามและประเมินผล มีหนาท่ีดังนี้

3.3.1  ติดตามการดําเนินงาน และเสนอขอมูลยอนกลับแก
ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ

3.3.2  จัดทําแบบประเมินผลการใชงาน และประสิทธิภาพ
ของส่ือแตละประเภท
4.  ฝายบริการ มีภาระหนาที ่3 ดาน ไดแก

4.1 งานบริการส่ือส่ิงพิมพ มีหนาท่ีดังนี้
4.1.1 บริการยืม – คืนส่ือส่ิงพิมพ
4.1.2  จัดระบบการยืม-คืน และงานขอมูลผูใชและการให
4.1.3  บริการตอบคําถามและคนควา
4.1.4  บริการยืมระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
4.1.5  จัดทํารายการคนควาส่ือ
4.1.6  จัดระเบียบ และดูแลส่ือส่ิงพิมพใหอยูในสภาพท่ี

ใชงานไดเสมอ
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ระดับความคิดเห็นสาระสําคัญ
5 4 3 2 1

4.2  งานบริการสารนิเทศ มีหนาท่ีดังนี้
4.2.1  บริการขอมูลท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน และความ

รูท่ัวไป
4.2.2  บริการขอมูลดานการศึกษา
4.2.3   บริการขอมูลศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของ

โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี
4.3  งานบริการส่ืออิเล็กทรอนิกส, สารสนเทศ มีหนาท่ีดังนี้

4.3.1  บริการส่ือมัลติมีเดีย, CAI และโปรแกรมตางๆ
4.3.2  บริการสืบคนขอมูลผาน Internet
4.3.3  บริการหองคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงาน
4.3.4  จัดระบบบริการ และดูแลระบบคอมพิวเตอร
4.3.5  พัฒนาและบํารุงรักษาระบบเครือขายในโรงเรียน

5.   ฝายผลิตส่ือ มีภาระหนาที่ 3 ดาน ไดแก
5.1  งานผลิตส่ือโสตทัศนวัสดุ  มีหนาท่ีดังนี้

5.1.1  ผลิตส่ือกราฟค
5.1.2  ผลิตส่ือวิดีทัศน  สไลด ภาพนิ่ง    ภาพดิจิตอล
5.1.3  ผลิตส่ือท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา
5.1.4  ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส การนําเสนองาน
5.1.5  ใหคําปรึกษาและแนะนําการผลิตส่ือ

5.2  งานจัดหาส่ือการสอน  มีหนาท่ีดังนี้
5.2.1  จัดหาส่ือท่ีมีความเหมาะสม
5.2.2  ศึกษาและวิเคราะหประสิทธิภาพส่ือท่ีจะจัดซ้ือ

เสนอตอผูบริหาร
5.3  ดานบํารุงรักษาส่ือ  มีหนาท่ีดังนี้

5.3.1  บํารุงโสตทัศนวัสดุ และโสตทัศนูปกรณใหอยูใน
สภาพใชงาน

5.3.2  ซอมแซมส่ือท่ีชํารุดใหมีสภาพใชงานได
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ประเด็นที่ 4  บุคลากรท่ีดําเนินการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
จังหวัดกาญจนบุรี

ระดับความคิดเห็น
ขอ สาระสําคัญ 5 4 3 2 1
1 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
2 รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
3 นักวิชาการ
4 เจาหนาท่ีฝายธุรการ การเงิน
5 เจาหนาท่ีจัดหา  และประเมินผลส่ือ
6 เจาหนาท่ีใหบริการยืม-คืนส่ือ
7 ชางภาพ
8 ชางศิลป, กราฟค
9 เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร
10 ชางเทคนิค  (ดูแลติดตั้งอุปกรณ)
11 นักการภารโรง  พนักงานขับรถ
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ประเด็นที่ 5 วิธีการจัดหาวัสดุอุปกรณ และส่ือการสอนของ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

ระดับความคิดเห็นขอ สาระสําคัญ 5 4 3 2 1
1 สอดคลองกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
2 ใชประโยชนในวัสดุอุปกรณและส่ือไดอยางคุมคา
3 มีความแข็งแรงทนทาน
4 งายตอการใชงาน
5 คุณภาพของส่ือไดมาตราฐานเปนท่ียอมรับ
6 การออกแบบเหมาะสมในการใชงาน
7 มีความสะดวกในเรื่องการบํารุงรักษาและซอมแซม
8 มีความปลอดภัยในการใชงาน
9 เคล่ือนยายไดสะดวก
10 ช่ือเสียงของบริษัทและการบริการหลังการขาย
11 มีความสวยงามดึงดูดความสนใจ
12 บุคลากรของศูนยผลิตขึ้นเอง

13 การแลกเปล่ียนส่ือกับศูนยเทคโนโลยีการศึกษา หรือ
สถาบันการศึกษาแหงอ่ืนๆ

14 ขอยืมและสําเนาจากหนวยงานอ่ืน
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ประเด็นที่ 6 สถานท่ีตั้งและพ้ืนท่ีการใชงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน
ทามวงราษฎรบํารุงจังหวัดกาญจนบุรี

ระดับความคิดเห็นขอ สาระสําคัญ 5 4 3 2 1
1 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาอยูบริเวณศูนยกลางของโรงเรียน
2 มีสวนพ้ืนท่ีการบริการยืม – คืนส่ือการสอน
3 มีสวนพ้ืนท่ีการผลิตส่ือการสอน
4 มีสวนพ้ืนท่ีการเก็บส่ือการสอน
5 มีสวนพ้ืนท่ีการศึกษาคนควา (รายบุคคล, รายกลุม)
6 มีสวนพ้ืนท่ีการคนควาและสืบคนดวยระบบคอมพิวเตอร
7 มีสวนพ้ืนท่ีการจัดนิทรรศการและปายนิเทศ
8 มีสวนพ้ืนท่ีการติดตอ สอบถาม และประชาสัมพันธ
9 มีสวนพ้ืนท่ีซอมแซมส่ือการสอน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



178

ประเด็นที่ 7 แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุรี

ระดับความคิดเห็นขอ สาระสําคัญ 5 4 3 2 1
1. งบประมาณแผนดิน
2. เงินบริจาคของผูมีจิตศรัทธา
3. เงินสนับสนุนจากสมาคมตางๆ
4. เงินจากการจัดฝกอบรม กิจกรรม การจัดงานการกุศล

ประเด็นที่ 8 การประชาสัมพันธและการประสานความรวมมือระหวาง
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  จังหวัดกาญจนบุร ี กับสถาบันอ่ืน ๆ

ระดับความคิดเห็นขอ สาระสําคัญ
5 4 3 2 1

1 ประชาสัมพันธผานส่ือมวลชน
2 ประชาสัมพันธโดยใชส่ือส่ิงพิมพ เชน แผนพับ ใบปลิว
3 ประชาสัมพันธผานส่ือบุคคล
4 ประชาสัมพันธผานโรงเรียนในชุมชน
5 ประชาสัมพันธผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชนการทําHomepage
6 ประชาสัมพันธโดยการจัดกิจกรรม เชน  นิทรรศการเพ่ือ

อธิบายการดําเนินงาน และบริการท่ีจัดขึ้น การเยี่ยมชมศูนย
7 ผูบริหารศูนยฯ ประสานงานไปยังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

อ่ืนๆ
8. จัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือสรางเครือขายระหวาง

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอบพระคุณเปนอยางสูง

นางสาวศุลีพร    วงศภาณวุัฒน
ผูวิจัย
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